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Till statsrådet och chefen för

Arbetsmarknadsdepartementet

Genom direktiv 1994:102 den september15 1994 beslutades till-att
särskild utredare för kartläggasätta och analysera fördelningenatten

ekonomisk makt och ekonomiska mellan kvinnor ochav resurser
Öster-majDen 19 1995 utsågs landshövdingmän. Kristina Persson,

sund, till utredare. Utredningen har antagit Kvinnomaktutred-namnet
ningen.

Den 1 augusti tillkallades1995 såsom vetenskapliga experter
Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet, Anna

Örebro,G. Jönasdöttir, FD och universitetslektor vid Högskolan i
Inga Persson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet,
Elisabeth Sundin, docent i företagsekonomi och biträdande professor
vid Teknik och social förändring vid Linköpingstema universitet

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vidsamt Stock-
holms universitet. Sekreterare i utredningen har varit Anita Nyberg,
universitetslektor i nationalekonomi och docent vid Teknik ochtema
social förändring vid Linköpings universitet, och biträdande sekre-

FK LindbladEva och Gunilla Rapp.terare
Inom för Kvinnomaktutredningen publiceras antalettramen mo-

nografier och antologier. harExperterna i egenskap redaktörer ochav
monografiförfattare för urval och utformning de olika skrif-svarat av

medan de enskilda artikelförfattarnaterna, för innehållet i si-an svarar
bidrag. Experter och artikelförfattare har arbetat underna egna veten-

skaplig självständighet.
Utredningsarbetet skall klart före den 31 december 1997.vara

Skrifter publiceras dock successivt. Föreliggande skrift, Familj, makt
och jämställdhet, i projektet Ekonomiskutgör maktrapporternaen av
i familjen. Redaktörer Göran Ahrne ochär Inga Persson.

Östersund och Linköping i november 1997

Kristina Persson

/Anita Nyberg
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Inledning

GÖRAN INGA PERSSONAHRNE

forskningKvinnomaktutredningenvolym tilldennaI presenteras som
ekonomiskaochekonomisk maktfördelningbelyser den resurserav

handlar huri familjen. Detkvinnor ochmellan ägermän omrumsom
och med eko-ekonomi ifamiljensorganiserarkvinnor och stortmän

ii familjernaoavlönade arbete skerdetvi då ocksånomi sommenar
bam. Delsomvårdnad och uppfostranhushållsarbeteform samt avav

konsumtion och delsochfördelning inkomstersker i familjer aven
arbetsuppgifter.fördelningsker aven

akademiskainom debidrag från forskarevi samlatboken harI
frånnationalekonomi. Detsociologi ochdisciplinerna är rapporter

Kvinnomakt-direkt initieratsforskningsprojekt intepågående avsom
förståelseför utredningensbetydelseutredningen, är stormen som av

forskningsker i familjen. Denfördelningsprocesserde somsomav
olikametoder ochantal olikabedrivits medharredovisas typerett av

pågåendeefter inventeringgjortsförfattare harUrvaletdata. avenav
fördel-undersökningområdet hösten 1995. Eninomforskning om

direkt initie-familjeriekonomiskamakt ochningen somresurserav
volym medikommerutredningen separatatt presenterasrats enav
arbete ochFörhandlingarmakten.ochbarnentiteln: Hemmet, om

tillsammanstvåhoppas desfamiljen. Vi rapporteri att gersapengar
samhällsvetenskapligabild vad dennyanseradochintressant aven

olikajämställdheten itill medhur det stårforskningen kan säga om
Sverige idag.ifamiljer

olikahar arbetat pådenna volymbidragit till sättforskareDe som
Ändå finns någraperspektiv.teoretiskadelvis olikamedoch gemen-

ekonomiskgiveninteutgångspunkter. Familjen som ensessamma
prob-empiriskteoretisk ellerifrånförfattare utgårallaenhet, utan en

ocharbetefördelning inkomster,det skerlematisering att avenav
bådeinnehållerfördelningsprocessfamiljer.alla Denna ettmakt i

redovisasden forskningSyftet medkönsperspektiv.makt- och ett som
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Göran Ahrne Inga Persson

här beskriva och förståär dessa fördelningsprocesser,att både deras
resultat och mekanismerna bakom dem.

teoretiskaDen diskussionen inom nationalekonomin hushållenom
och hushållsmedlemmarna ekonomiska aktörer diskuteras i bo-som
kens kapitel Kristian3 Bolin. visarHan bl.a. inomansatsav en ny
nationalekonomin analyserar hur fördelningen ekonomisksom av
makt och ekonomiska i familjer sker olika typerresurser genom av
förhandlingar. dennaI teoriutveckling sker också närrnande mellanett
nationalekonomisk och sociologisk teori.

Ett för flera bokens kapitelannat gemensamt det itema är attav
Sverige sedan länge finns jämställdhetsträvan mellan kvinnormoten
och dennamän, på mångasträvan hinder.att stöter I inter-men ett
nationellt jämförande perspektiv kan dock beskriva Sverigeman som

land där jämställdheten allt kommitett bit påtrots Dettaväg.en
framgår bokens första kapitel där Eva Sundström dataav presenterar

attityder till jämställdhet i Sverige, Tyskland och Italien. Både närom
det gäller attityder till kvinnors förvärvsarbete och till arbetsdelningen
mellan könen har svenska och kvinnormän positiv inställningen mer
till jämställdhetssträvanden. Men Sundström visar också betydande
skillnader mellan kvinnor och och mellan olika åldersgruppermän i
alla de länderna. Särskilt det gäller de kvinnornatre när bliryngre
hennes slutsats skillnaderna i attityder mellan de ländernaatt ärtre
förvånansvärt små i jämförelse med de betydande skillnader som
finns i fråga kvinnors arbetskraftsdeltagande och socialpolitikensom
utformning i de länderna.tre

jämförandeEtt perspektiv finns också i Mehrdad Darvishpours ka-
pitel kapitel l0 iranska invandrarfamiljer. Han visar de högaattom
skilsmässotalen i invandrarfamiljer inte i första hand bör förstås som

effekt invandrares svårigheter i allmänhet de också harutan atten av
sin bakgrund i erfarenheterna invandringen olika för kvinnoratt ärav
och För många iranska kvinnormän. har invandringen inneburit en
förstärkt position i familjen och de har fått handlingsmöjlig-störreatt
heter. detta lettAtt till fler skilsmässor kan i första hand förstås som

effekt den relativa jämställdheten mellan kvinnor och imänen av
Sverige. Samtidigt visar hans kapitel fruktbarheten i förstå relatio-att

mellan makar i tillgång till maktresurser olika slag.termerner av av
kapitelI 3 analyserar Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind jim-

ställdhetens förutsättningar och vad jämställda relationer kan innebära
i praktiken. Därvid belyser de bl.a. de dolda förhandlingar pågårsom

mellan makar sigäven relativt jämställda. Familjenssom anser vara
organisering bygger inte längre i första hand pliktnormernumera
och i kapitlet analyseras de teoretiska förutsättningarna för fa-att se
miljen gemenskapsprojekt. fyra fallstudierI visar författar-ettsom
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Inledning

Även familjerfyradeformer.jämställdhetensivariationerpå omna
dejämställda, byggerheltobjektivtintei kapitletstuderas ärsettsom

ekonomindär denmakarnamellan antag-lojalitetpå gemensammaen
jämställt.levaupplevelsei derascentral faktorligen attär aven

relativa jäm-perspektivinternationelltochhistorisktidenTrots ett
fördelning-iskillnaderbetydandefamiljer finnssvenskaiställdheten

familjer.flesta Eni de allraoch kvinnormellanarbete mänen av
obetalt arbete,betalt ochmellanfördelningenskiljelinje gällerskarp

hushållsar-i formi hemmetoch arbeteförvärvsarbetedvs. mellan av
denAnita Nyberg igenomkapitel går4för bam. Iochbete na-ansvar

dess bety-värde ochhemarbetetsdiskussionentionalekonomiska om
beräkningarstatistik,ekonomiskutformningendelse för t.ex. avav

oavlönadedetkrav påkvinnoorganisationer harMångaBNP. attrest
kapitlet diskuterasoch iskall beräknasekonomiska värdehemarbetets

förfarande.sådantkonsekvenserför ochmetodertänkbaraolika ettav
enkeltsjälvklart ochfinns någotdet intevisar dockNybergAnita att

betydandeskulleolika metoderochhemarbetetvärdera attsätt att ge
genomföradubbelbottnade idetframhållerskillnader. Hon attäven

hemar-skullemetodväljerberäkningar. Omsådana gesomenman
detframhållariskeraocksåskullevärde attbete högt attett man

sidanandralönearbeta. åOmför kvinnorlönsamtknappast attär man
nedvärd-värde riskerarskulle lågtmetodväljer attett mangesomen

betydelsenframhävaskulle detsamtidigthemarbetet, avmenera
lönearbete.kvinnors

och UrbanFloodanalyserarkapitel Lennartkapitel 7l ett annat
betaltvad gällerfördelar sin tidindividernahurförändringar iGråsjö

tidsanvänd-med hjälpoch 1993mellan 1984arbeteobetaltoch av
blivithartidsanvändningen ihurbeskriverFörfattarnaningsdata. stort

antaletkvinnor ökatbl.a.ochkvinnorlika mellan män attgenommer
i hushållsar-sitt deltagandeökatochförvärvsarbeteitimmar männen

Ändå tidsanvändning mel-skillnader imycketfinnsnågot.bete stora
familjer med småframför allt igälleroch detochkvinnorlan män,

ochkvinnorskillnaderna mellantycks mänsmåbarnsfamiljerbarn. l
för-tid fördet gällertidsperiodenstuderadeunder denha ökat när

sinkonstanthållnaandra faktorerminskarKvinnorvärvsarbete. ar-
gällerförsmå barn,de har männenbetstid 1993 1984 närän menmer

på-1993; 1993arbetstid 1984minskade sindet De änmotsatta. mer
möjligbam.de hade små Eninte allsarbetstiderverkades deras attav
för detförvärvsarbete,minskati formkostnaderna,tolkning är att av

föräldraförsäkringen underförlängdaoch denbarnafödandetökade
kvinnorna.bäras dekommittidsperiod heltdenna att ungaav

Även arbetstider mellanförändringar ianalyseras mänkapiteli 8
Martin Hörn-familjecykeln. visarstadier i Häri olikakvinnoroch
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qvist utifrån datamaterial hur kvinnorsett stort förvärvsarbetstid och
hushållsarbetstid förändras dramatiskt i och med det finns barn iatt
familjen. Detta tycks också ha betydelse för och kvinnors löner.mäns
Mäns löneutveckling tycks främjas de bildar familj. För kvinnorattav
däremot fösämras löneutvecklingen i och med de bildar familj.att
Dessa samband mellan lön och familj studeras ingående i andramer

från Kvinnomaktutredningen.rapporter Hörnqvist analyserar vidare
frågan och kvinnors lönermäns påverkas olika i olikaom sätt yr-
kesgrupper beroende de eller kvinnodominerade.är Enom mans-
hypotes framförts kvinnor väljerär kvinnodomineradeatt yrkensom
eftersom dessa bättre låter sig kombineras med för hem ochansvar
familj i den bemärkelsen kvinnor inom dessa yrken inteatt lönemäs-
sigt straffas för förvärvsfrånvaro och deltidsarbete i ut-samma
sträckning inom mansdominerade yrken. Hörnqvists empiriskasom
resultat visst stöd denna hypotes. visarDe kvinnors human-ger att
kapitalavkastning och humankapitaltillväxt mindre inom kvinno-är
dominerade yrken, samtidigt ñnns det i dessa yrken inga negati-men

effekter på lönen förvärvsfrånvaro eller familjerelaterade för-va av
hållanden och deltidsarbete lönemåsigtär dennaI meninggynnat.
tycks alltså kvinnodominerade yrken bättre möjligheter kombi-attge

avlönat yrkesarbete med oavlönat hushållsarbete.nera
I kapitel Mikael Nordenmark kapitelett diskuterasllav synen

på och betydelsen förvärvsarbete och hushållsarbete för kvinnorav
och studie familjermän med erfarenhet arbetslöshet.genom en av av

del tidigareEn forskning effekterna arbetslöshet har visatom attav
kvinnor drabbas mindre hårt arbetslöshet vadän Menmän gör.av
Nordenmarks undersökning tyder på detta inte fallet i Sverigeatt är
idag. Att ha förvärvsarbete lika viktigt förett kvinnorär for mänsom
och Nordenmark konstaterar hushållsarbete inteatt något bra sub-är
stitut för förlorat förvärvsarbete.ett Han analyserar också fördelning-

hushållsarbetet i familjer där någon eller båda arbetslösa.en deav är I
flesta dessa familjer det fortfarandeär kvinnan står forav som mer-

hushållsarbetet. familjerI därparten kvinnan arbetar heltid ochav
arbetslös det dockär är fört.ex. detmannen mestamannen som svarar

matlagningen i familj.nästan Man kan tvista huruvi-av varannan om
da detta eller litenär andel. Egentligenstor borde väl haen män-en

Ändålagat i alla dessa familjer. visarmaten siffrorna på vissnen en
flexibilitet i för vad i hushållet.görnormerna vem som

Att har högre inkomstermän kvinnor väl dokumenteratän är och
analyseras ingående i andra från Kvinnomaktutredningen.rapporter I
denna finns några kapitel analyserarrapport vad den sneda ochsom na
ojämna inkomstfördelning får för konsekvenser i familjen. Leder den
till maktskillnader och ojämlikhet eller sker det utjämnandeen om-
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medkvinnordet såfamiljerna Ellerifördelning är attpengarav
förfog-till sittekonomiskahar mindreocksålägre inkomster resurser

ande
statis-utifrån analysi kapitelHalleröd visar 5Björn ett stortaven

problemekonomiskauppleverfamiljermaterial andelentiskt att som
under deutgifter ökat markantlöpandeklaraoch har svårt senasteatt

i högredrabbat kvinnorharekonomiskaOch denna10 åren. ut-stress
ökat ochkvinnor harmellan ochSkillnadernasträckning mänän män.

ocksåinkomster. tycksi familjer med lägre Deuttaladede är varamer
inkomsterna.delkvinnan står förfamiljer däri de störrestörre en av
i tio småbams-och kvinnordjupintervjuer med bådeUtifrån män

och diskus-rutiner förundersökt derasCharlottfamiljer har Nyman
diskuterarkapitelekonomi ska skötas 6. Nymanderassioner hurom

förstå användningenmöjligheterteoretiskt olikaockså att pengar.av
procedurer,ochförhandlingarkompliceradefinnerHon mönster av

ekonomi. Menfram till allttycks ledagradvisvilka mer gemensamen
fördelaspänning mellanfamiljer finnsi alla att gemen-pengarnaen

tillsjälvanvändautgifter ochtill attsamt egenpengargemensamma
konsumtionsmönsterskillnader ifinner också vissakonsumtion. Hon

sina påspenderadär tenderaroch kvinnor,mellan mänmän att pengar
spenderar sinamedan kvinnorfritidsintresse,formnågon pengarav

säll-oftautgifter tycks störrepå barnen. Männens men mervaraegna
mindretycks spenderai viss månmedan kvinnorsynta, summor mer

därföreller tidningar. Detenstaka klädesplagg ärregelbundet på t.ex.
hareller kvinnorgenerellt huruvidanågotsvårt mänsägaatt merom

förfogande.till egetresurser
villkorekonomiskauppenbartinnebär däremotskilsmässaEn nya

Gähler deMichaelkapitel undersökerkvinnor. 9och Iför både män
Resultaten vi-Sverige.skilsmässor ikonsekvensernaekonomiska av

Ävenkvinnor.för och förolikakonsekvenserdessa är mänatt omsar
jämföra den ekono-problem medmetodiskafinns betydandedet att

frân-familjer resultaten påtyderstandarden i olikamiska atttyper av
frånskildastandardekonomiskhar mänskilda kvinnor änsämreen

utsträckning.i betydandesitt förvärvsarbetekvinnorna ökartrots att
finnasinteförhållande tycks det däremotlever ideFör ett nyttsom

och inte hel-skilsmässanekonomiska konsekvensertydliganågra av
ochmellan kvinnorskillnaderler några män.

slutsatserhelt kort skissera någraskulle våga rör-viOm attoss
forskningsresultatutifrån dejämställdhetfamilj ochande som pre-

följer.skulle det blivolymi dennasenteras som
jämställdhettendens ökadfinnsdetVi tycker motatt enenoss se

blirfamiljer. tendensde flesta Dennaoch i sär-kvinnormellan män
Ändå jämställdhetenländer.med andrajämförelsetydlig i ärskilt en
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långt ifrån bli fullständig. Det så attitydernaatt går före,är attnog
handlandet släpar efter. Det finns uttalad viljaatt till jäm-men en

ställdhet, hindren för förverkliga den i praktiken många.att ärmen
Däremot tycks dessa hinder inte längre i utsträckning utgörassamma

strikta för vilka arbetsuppgifter kvinnor respektive mänav normer
kan och bör utföra. förefallerDetta luckras både i arbetslivet ochupp
i hemmen.

Arbetsfördelningen mellan marknadsarbete och icke-marknadsar-
bete har blivit lite jämställd kvinnorna ökat sitt mark-attmer genom
nadsarbete och ökat hushållsarbetet något.männen den domine-Men
rande bilden allt den kvarståendeär skillnaden mellantrots stora mäns
och kvinnors tidsfördelning. blirDetta speciellt påtagligt be-när man
traktar tidsfördelningen livscykelperspektiv. framträderDå tyd-ettur
ligt det faktum det fortfarande i mycket utsträckning denatt ärstor
enskilda kvinnan, och kvinnorna kollektiv, bär tidskostnad-som som

för barnenerna i form minskat marknadsarbete. Detta har i sin turav
ofta långsiktiga konsekvenser för kvinnors inkomster, löneutveckling
och positioner i arbetslivet jämfört med Och detta skermäns. trots att
betydelsen ha avlönat förvärvsarbete minst lika högtatt ett ärav
värderat kvinnor män.av som av

finnsDet också vissa tecken på marschen jämställdhetatt mot av-
under år och förändringar kanske blivitstannat svårareatt attsenare

förverkliga för de enskilda Trots de positiva attityderna tillparen.
jämställdhet bland och kvinnor ökade skillnadernamän mellanyngre
1984 och vad1993 gäller hur förvärvsarbetet påverkas för kvinnor re-

Ökatspektive med små barn. barnafödande imän kombination med
det ojämställda utnyttjandet den förlängda föräldraledigheten kanav
ha varit bidragande orsak till detta, ändrade och hårdareävenen men

Ävenvillkor i arbetslivet kan ha spelat roll. försämrad familje-en en
ekonomi i vissa småbarnsfamiljer tycks ha effekt kvinnornasattsom
position försämras relativt attityderFastän och förändratssett. normer
i för jämställdheten positiv riktning kan således de hindren hayttre
blivit För och kvinnor tillsammansstörre. faktisktmän och prak-att
tiskt förverkliga jämställt vardagsliv kan svårigheterna nå måletett att
ha ökat.
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Attityder till kvinnors förvärvsarbete

i Sverige, Tyskland och Italien

SUNDSTRÖMEVA

Inledning1.1

jämförs attityder till familj och förvärvsarbete blanddetta kapitelI
TysklandSverige, länderkvinnor och i och Italien. Dessamän tre

kan tillhöra olika kategorier eller välfárdsstater. Detsägas tre typer av
kvinnor i rela-vilket förhållandet mellan och struktureraspå mänsätt

ekonomiskt oberoende och tillträdesregler för socialation till familj,
varierar väsentligt länderna emellan. Kvinnors arbetsmark-rättigheter

nadsdeltagande har ökat i de flesta västeuropeiska länder medär,men
för skandinaviska länderna, fortfarande relativt lågt i för-undantag de

Variationema mellan västvärldens länder dockhållande till mäns. är
både vad gäller det totala kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandetstora

vilken utsträckning olika kvinnor arbetar.och beträffande i grupper av
Sverige den kvinnliga förvärvsfrekvensen hög och deltidsarbeteI är

framförallt småbamsmödrarrelativt vanligt bland SOU 1996:56,är
452. inom offentliga sektorn ochandel kvinnor arbetar denEn stors.

serviceyrken. Tyskland och Italien deltar långt färre kvinnorandra I
arbetsmarknaden i övrigt snarlikt.på Denär mönstret största an-men

kvinnor återfinns i Italien och framförallt idelen förvärvsarbetande
serviceyrkenTyskland inom vård, utbildning och andra Eurostat,

Även itali-tyska och särskilt1995:143-145; UN, 1995:34-37. om
kvinnor arbetar deltid i mindre utsträckning svenska kvin-enska än

deltidsar-de ändå tydlig majoritet det totala antaletutgör en avnor,
i respektive land. Sverige, Tyskland ochbetande Sammantaget Ita-är

både uppvisar skillnader vad beträffar kvin-lien länder storatre som

l Tyskland omfat-ekonomiska och sociala skillnaderna mellan ochDe västra äröstra
tids- och utrymmesskäl utelämnas därför helt de tyska delstatematande. Av urnya

analysen.
2 kalladBland deltidsarbetande kvinnor med barn i förskoleåldem dominerar helt så

deltid, vill 20-34 timmar vecka. Bland kvinnor med barn i åldernlång det säga per
hälften och hälñen heltid0-6 arbetar omkring deltid SOU 1996:56, 45.år s.
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och förhållandemäns till familj ochnors arbetsmarknadstat, men
också vissa grundläggande likheter.

Genom analysera kvinnors ochatt attitydermäns till kvinnors
lönearbete kan vi hur åsikter överensstämmer eller skiljer sig åtse
inom och mellan kvinnor och i olika åldrarmän i Sverige,grupper av

ÄrTyskland och Italien. det rimligt kvinnors ökadeatt anta viljaatt
delta på arbetsmarknadenatt förändrade attityder till vadger ärsom

kvinnliga eller manliga arbetsuppgifter inom familj Hur överens-en
attitydemastämmer bland respektive äldre medborgare med deyngre

institutionella förhållandena i respektive land Resultaten tolkas uti-
från dess implikationer för välfärdsstaten och gender regimes, be-ett

diskuteras nedan.närmaregrepp som

1.2 Välfärdsstat, familj och arbete

Skillnaderna länderna emellan kan kortfattat beskrivas i termer av
förhållande till familjenstatens och de praktiska möjligheter stårsom

kvinnor till buds i valet mellan hemarbete och förvärvsarbete. Såväl
Tyskland Italien präglade historiskaär erfarenhetersom totalitä-av av

regimer också kristdemokratiska partiersra inflytandemen av över
utformningen ländernas socialpolitik. dessaI båda länderna domi-av

inställning tillavmätt statliga interventionernerar ien människors
privatliv och tilltro till familjen främsta sociala och ekono-en som
miska företrädare for individen. Varken via den tyska eller den itali-
enska arbetsmarknadspolitiken gifta kvinnor förvärvs-uppmuntras att
arbeta3. I Sverige och den fördarepresenterar staten politiken en an-

på familjen och individen. Olika politiskanan medel harisyn Sverige
instrumentanvänts för minska socialasnarare ojämlikheterattsom

och individens sociala och ekonomiska beroende sin närmasteav om-
givning.

De likheter framträder mellan de länderna gäller demogra-som tre
fiska aspekter, såsom stigande giftermålsålder, ökande antal äldre och
sjunkande nativitet. Dessutom har allt fler kvinnor i Sverige såväl

i Tyskland och Italien gymnasial och eftergymnasialsom utbildning
och allt fler söker sig i arbetslivet. Samtidigtut har kvinnor i allmän-
het huvudansvaret omsorgsarbete4.för hem- och Bristen på utbud av

3Enzo Mingione 1995:122 förvärvsfrekvensensäger att trots att bland kvinnor i Ita-
lien ökar den i jämförelseär med andra västeuropeiska länder fortfarande relativt låg,
även hänsyn till arbetsmarknadsdeltagandettar attom förmodligenman högreär än
den officiella statistiken visar eftersom del kvinnor lönearbetar detta regi-en utan att

officiellt.streras
4Se till exempel olika tidsstudieanalyser såsom Bryson m.fl. 1994 Anxo Flood
I998, under publicering Nordenmark och Floodsamt Gråsjö i denna volym.
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för familj båda föräldrar förvärvsarbetar betrak-social service dären
samtligai allmänhet främst kvinnoproblem. sålett gotttas somsom

i Sverige, Finland och Danmark, sjunkervästeuropeiska länder, utom
forvärvsfrekvensen efter giftermål efterden kvinnliga och ännu mer

barnafödande. Siffror från visar det totala kvinnliga arbets-OECD att
kraftsdeltagandet i Sverige låg knappt i Tyskland1993 75 procent,

Blandpå och i Italien på 43 OECD, 1995:215.61 procent procent
i Sverige och igifta kvinnor med barn under 10 år arbetar 80 procent,

Tyskland respektive i Italien dessa arbetade 3841 Avprocent. pro-
i Tyskland och endast ideltid i Sverige, 20 12procent procentcent

1996:8.5m.fl.,Italien Ditch
grad län-till socialförsäkringssystemen i olikaTillträdesreglema är

arbetsmarknadsdeltagande. Ekonomiskt obe-till kontinuerligtkade ett
flesta ländertillträde till sociala rättigheter kopplas i deroende och

framträder också effekternafrämst till förvärvsarbete. Härmed av so-
cialförsäkringssystemens uppbyggnad för kvinnor i alla ländernatre

har i mindre utsträckning lång ochtydligt. Kvinnor än män en sam-
manhållen period fullt arbetsmarknadsdeltagande under åren mel-av

pensionering. också inne-lan avslutad utbildning och betyderDet att
i fall sammanflätatbörden kvinnors många är näraomsorgsansvarav

beroende ekonomiskt stöd från håll lönearbe-med änannat egetett av
centralt i den feministiska debatten kringocksåDetta är ett temate.

och in-människors till ekonomiskt oberoendevälfärdsstaten och rätt
och kvinnor befinner sig sällan i jämlikadividuell autonomi. Män ar-

familjesituationer och kvinnor har därmed andra förutsätt-bets- eller
ningar kvalificera i socialförsäkringssystemen. Fråganän män att

vilken kvinnorshar också formulerats i i utsträckningtermer av ar-
självförsörjande och ekonomisktbetsmarknadsdeltagande möjliggör

oberoende Orloff, Hobson, Hobson Takahashi, 1996.1993; 1990;
familjenvilket relationen mellan marknaden ochpåDet sätt staten,

generellt,betecknas kärnan i välfärdsstatenstruktureras kan mersom
det specifika skiljer välfärdsstater åt. Genomockså attsom sommen

identifierajämförande perspektiv det möjligtanvända är attett ge-
framnationsgränsema, också lyftamönster över attmenmensamma

5 ensamstående förvärvsfrekvensen betydligt högre blandBland mödrar i Italien änär
Tyskland lägre. Variationema i förvärvsfrek-gifta mödrar medan den i Sverige och är

gifta ensamståendemödrar mellan de västeuropeiska ländernabland och årvensen
Generellt ensamståendemödrar i iför övrigt mycket arbetar Västeuropa störrestora.

fl betydande skill-heltid gifta mödrar Ditch l996:8. Det alltsåutsträckning än ärm
heltid deltid inom och mellanförvärvsfrekvens både vad gäller ochnader i kvinnors

eller inte.beroende de familjeförsörjare An-länderna också på ärom ensammamen
mödrar troligtvisförvärvsarbetande gifla eller ensamstående hängerdelen samman
erbjuds i respektive land,och ersättningsnivåermed de bidragssystem oavsettsom

Bradshaw, 1995.familjebild Shaver
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de strukturerande mekanismer särskiljer olika välfärdsstater frånsom
varandra forskningO’Conn0r, 1996:10-13. Inom kring välfärdsstat-

ofta politiska handlingslinjer och det vilket de sinsättantas tarer
skepnad i lagstiftning och institutionella lösningar både spegla ett
kulturellt och socialt sammanhang och till olikaupphov typerge av
sociala relationer. Kvinnors arbetsmarknadsdeltagande har tolkats

funktion välfärdsstaten leverantör Förutsättningarsom en av som av
och möjligheter vilka individen utnyttjar Jensen, 1996:255. Detta ar-

också förekommandedet i förklaringar till olikheternaärgument mest
de länderna emellan och har lett till rad jämförande studiertre en av
kvinnors faktiska förutsättningar i antal industrinationer. studier-Iett

jämförs bland arbetsmarknader, arbetsmarknadspolitik, till-annatna
social service,gång till skatte- och bidragssystem med kvinnors för-

värvsfrekvens.
Sverige, Tyskland och Italien vi ska skildarepresenterar som se

välfärdsstatertyper med relativt olika arbetsmarknads-, social-av
och familjepolitik. dessutomOm utgår från dessa institutionelltatt
förkroppsligade förutsättningar och möjligheter skapade iär ett po-
litiskt och sociokulturellt sammanhang borde de därför återspegla en

allmän inställning till olika välfärdspolitiska frågor och kvinnorsmer
förvärvsarbete. Samtidigt visar växande studierantal kvinnorsett att
och inställning till kvinnors yrkesarbete skiljer inomsig åt ochmäns
mellan klass, kön och ålder SCB, 1994; Björnberg,grupper som
1997; Knudsen Waemess, l996a, l996b; Scott m.fl., 1996. Utmär-
kande i sammanhang med för detta kapitel relativtärtemat att storen
andel och kvinnor i såväl Sverige Italien kvinnormän attsom anser
med barn i förskoleåldern bör deltidsarbeta förvärvsarbetaänsnarare
heltid eller heltids hemarbetande. TysklandI samstämmighet-ärvara

fortfarandedock kring uppfattningen kvinnor inte bör för-stor atten
småö.värvsarbeta hemma barnennär ärutan stanna

sålunda förknippatDet med svårigheter utifrån ländernasär att ar-
betsmarknadsstatistik kvinnors förvärvsfrekvens uttolkaöver om
människors beteende huvudsakligen resultat derasär ett av egna pre-
ferenser eller det beror de förutsättningar, möjligheter ochom re-
striktioner med politiska medel eller utbudet påsattssom upp av ar-

5Resultaten hämtade från ISSP 1994. SverigeI 28är och 26männenprocentanser av
kvinnorna kvinnor inte bör arbeta alls barnen och 53småprocent att när är procentav
och 60 kvinnorna deltidsarbete föredra. Italienmännen Iprocent att är attav av anser

förespråkar 46 och 32 kvinnorna kvinnan skamännenprocent procent attav av vara
hemarbetande barnen i förskoleåldern och 48 och 62när är procent männenav pro-

kvinnorna föredrar deltidsarbete. TysklandI däremot endast 25cent procentav anser
och 30 kvinnorna deltidsarbete den bästa lösningenmännen ochprocent att ärav av

hela 64 och 58 kvinnorna mödrar börmännenprocent procent att stannaav av menar
hemma med barn.små
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inget entydigt sambandexisterar till exempelbetsmarknaden. Det
och hushållsarbete och derasförmellan kvinnors ar-omsorgs-ansvar

till dei varje fall inte enbartbetsmarknadsdeltagande, om man ser
tänkta fungerariktlinjer ochpolitiskavillkor ärsätter attsomupp

tydligtSverige exempel detnorrngivnade. vi återigenOm ärtar som
reflekterardeltidsarbete bland kvinnor bådeandelenden högaatt

arbetsmarknadenutanförför omsorgsarbetekvinnors huvudansvar
korttidsanställ-kvinnlig arbetsmarknad därspecifiktockså enmen

män7.vanligare bland Detdeltidsarbetslöshetningar och äränär
kvinnorarbetsmarknadsstatistikenutifrånalltså svårt avgöraatt om

omsorgsarbetehushålls- ochtill förmån förförvärvsarbeteväljer bort
olika arbetsmarknads-begränsadevalmöjligheternaeller är avom

beslut.socialpolitiskaeller
både med desålunda beröringspunkterkapitel harFöreliggande

hindrar kvinnor för-ellerpolitiska incitament attuppmuntrarsom
autonomi och ekonomisktdiskussionen kringoch medvärvsarbeta

bland kvin-förlagts till attityderhar tyngdpunktenoberoende. Dock
igäller arbetsdelningåldersgrupper vadoch i olikamän synennor

yrkesarbete.och kvinnorshemmen
struk-för diskussionen kringkortfattad redogörelseföljerFörst en

samband medförutsättningar och dessekonomiskaturella sociala och
generationerblandoch beteendemönsterförändrade värderingar yngre

övergripandeDärefter följer genomgång deländerna.i de tre en av
konstruk-Italiens välfärdspolitiskaTysklands ochi Sveriges,dragen

Avslutningsvisframförallt kvinnor.föroch dess konsekvensertioner
genomförd i de län-enkätundersökninganalysredovisas treen av en

Internationalbaserad data frånfamilj och könsrollerderna kring
ISSP 1994.Social Survey Programme

GenderVälfärdsstater Regimes1.3 som

könsroller igrundade antagandenvälfardsstater påDagens är somom
ochmänniskors livsvillkorkolliderar med mångahögre gradallt

modellen för denEnförsörjarfamiljen fortfarandesjälvuppfattning. är
OECD-länder och företrädsutformningen i flertaletsocialpolitiska av

Enligtideologiska inriktningar O’Connor, 1996:11.dominerande
positivamänniskor i alltdock EuropaHarriet Bradley 1996 är mer

förklaringoch delat hushållsarbete. Somförvärvsarbetetill kvinnors
och karriärmönsterförändrade utbildnings-brukar kvinnorstill detta

kvinnor ochförändrade attitydmönster blandockså männämnas men
familjer eko-fallarbetsdelning inom familjen. mångagäller Ivad är

7 OECD, 1995:76-77.deltidsarbetslösaandelenFör se
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nomiskt beroende två inkomster för upprätthålla viss lev-attav en
nadsstandard. Den manlige familjeförsörjaren därför inte längreär
den enda eller den vanligaste familjeekonomiska modellen.ens

Skillnaderna mellan välfärdsstater och dessas ekonomiska och so-
cialpolitiska konsekvenser för kvinnor och kan beskrivas imän termer

l995.8gender Ostnerregimes Lewis, Termen gender betyderav
och innebär de... socialt konstruerade relationsmässiga,genus

strukturella och symboliska skillnaderna mellan kvinnor och män
O’Connor, 1996:3. Ursprunget till välfardspolitiska handlingslinjer
kan härledas till de sociala, politiska och ekonomiska omständigheter
under vilka de har vuxit fram, forrnulerats och tagit form i institution-
ella lösningar, såsom lagar och administrativa organisationer. På sam-

Gösta Esping-Andersensätt 1990 visar hur olikama som typer av
välfärdsstater strukturerar relationer mellan sociala och socia-grupper

klasserg, bidrar välfärdsstatens uppbyggnad olika och i vari-sätt
erande grad till ekonomiska och sociala skillnader mellan kvinnor och

i olika länder.män Den på arbetsdelningen mellan kvinnor ochsyn
härmän Sverige, Tyskland och Italien skiljerrepresenteras sigsom av

markant. särskiltDet tydligtär detnär vilketsättman ser genom
via arbetsmarknads-, social- och familjepolitik hanterar kvinnorsman

relation till familj och förvärvsarbete. Jag använder här begreppet
gender för hänvisa tillregimes det vilket nationelltatt avhängi-sätt

välfärdspolitiska handlingslinjer och incitamentsstrukturer formarga
den strukturerar specifika relationer mellan kvinnor ochram som
män.

Om utgår från jämförelse den fastlagda politikensman en av syn
på ansvarsfördelningen mellan och familj i fråga vård ochstat om

i Sverige, Tyskland och Italien blir skillnaderna mellan län-omsorg
derna tydliga. Det gäller framförallt graden och metoder för statligav
inblandning i och service till familjen skillnader i bedöm-ävenmen
ningen vad familj. Nedan följerutgör redogörelse förav som en en
skillnader mellan dessa gender i Sverige,regimes Tyskland och Itali-
en.

8Julia O’Connor 1996 har gjort mycket bra genomgång litteratur och diskus-en av
sioner forts under 1980- och framförallt 1990-talet rörande välfärdsstater ochsom
kvinnor inom OECD-länderna. Hon den kritikäven riktatstar Janemotupp som
Lewis och Ilona Ostner for deras indelning länder i gender eftenstrong,regimesav
moderate och weak breadwinner models O’Connor, 1996:67—69. detI sammanhang
jag själv använder begreppet gender åsyftas detregimes vilketpå de politiska ochsätt
institutionella lösningar påverkar kvinnors och faktiska möjligheter för-mäns att
värvsarbeta eller utföra obetalt omsorgsarbete tillträde till sociala rättighetersamt ger
se också Sainsbury, 1996.
9Gösta Esping-Andersen 1990 visar bland hur konstruktionen arbetsmark-annat av
nadspolitiska handlingslinjer och arbetslöshets-, pensions- och socialforsäkrings-av

har effekter denpå sociala stratiñeringensystemen i samhälle.ett
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Sverige
människobe-individuelltframhållsvälfärdspolitikensvenskadenI ett

Socialförsäkrings-självförsörjande.individensoch rätt att varagrepp
pårättigheterindividensbaserade pådärför änärsystemen snarare

intemening finnsfamiljepolitik i egentligNågonfamiljens behov.
direkt ju-socialpolitiska Ingeti deimplicitingårutan arrangemangen.

ombe-familjenanhöriga läggsäldreför vårdridiskt utanavansvar
barnservicesektom.offentliga Vuxnautsträckning densörjs i stor av

utsträckningi litensocialpolitiskt håll endastformelltfrånförväntas
kvinnor ochföräldrar. Bådeför sinaekonomisktsocialt ellerta ansvar

och defamiljesituationoberoendeförvärvsarbetaförväntasmän av
bakgrund. Andelensocialförvärvsarbetar,flesta kvinnorallra oavsett

till1963frånsmåbamsmödrar har ökat 38förvärvsarbetande procent
förvärvsarbeteKvinnligt1995, 281.Hoem,1991drygt 85 procent s.

sig frånsträckervilkapolitiska instrument,med hjälpuppmuntras av
arbetsmarknads- ochsärbeskattningindividuellmedskattepolitik över

kvinnorefterdessa harMed hjälpsocialpolitik. strävat att gemanav
Via denarbetsmarknaden.delta påmöjligheter män attsomsamma

förutsättningarsökt skapaserviceutbud harsektornsoffentliga man
drivsoch äldreomsorgutanför hemmet.arbeta Bam-för kvinnor att

väl utbyggd.relativt Bamomsorgenoffentlig regi ochiframförallt är
till-variationer imed lokalai hela landet,efterfråganitäcker stort

småbamsmödrar iarbetartidigareplatser. Som storgången nämnts
för-utnyttjarfrämst kvinnorocksåoch detutsträckning deltid är som

Även socialatill fullatillträdedeltidsarbete rät-äldraledigheten. ger
anställningstrygghet.lageninbegripet itigheter och är om

Tyskland
socialpolitiken i mycketitalienskaoch dentyska ärBåde den ett re-

socialistiskt oriente-mellanoch konfliktmaktkamppolitisksultat av
kvinnor varken ikonservativa och därkatolskapartier ochrade mer

inflyt-politiskteller har haft någotTyskland hariItalien eller större
kringvälfärdspolitiken uppbyggdoch Italieni Tysklandande. Både är

beteckningenundervad brukar gåochmänniskosynkollektiv somen
familjeni första handdetvillfamilism, det ärsäga att ansvararsom

kommunal interven-lite statlig elleroch med såvälfärdför sin egen
enhet ochekonomiskalltså bådeFamiljenmöjligt.tion är an-ensom

Familjen beståvård ochför sinsvarig antas av enomsorg.egen
familjeförsörjande Omsorgsar-medhemmavarande hustru man.en

hemarbetet ochutföras inomutsträckningiförväntasbetet stor av
semipri-ellertill olika privatasubventionervia statligakvinnor eller
offentligbyggaHellre1996.organisationer Young, än att utvata en
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sektor har därför i Tyskland institutionaliserat familismman genom
via statliga transfereringssystem aktivt stödja enförsörjarfamiljenatt

med heltidsarbetande make. bådeI Tyskland och Italien omfattaren
kämfamiljens försörjningsansvar de barn och äldre föräld-även vuxna

vilka inte har tillräcklig försörjning. innebär indivi-Det attrar, egen
ders ekonomiska svårigheter förutsätts kompenseras Föräldrarsav re-
spektive barns ekonomiska och sociala arbetsmark-Devuxna ansvar.
nads- och socialpolitiska skillnaderna mellan länderna ändå betyd-är
elsefulla. formellaTrots det ekonomiska läggs anhöri-ansvar som

i Tyskland det sällan via lagstiftningen Millar,prövas 1996 ochga
socialbidrag tillutgår lågmed eller ingen inkomst. Tysk-Ipersoner
land har det familjepolitiska stödet för mödrar på heltid vårdarsom
sina barn i hemmet prioriterats. hemmaAtt med små barnstanna är
pensionsgrundande för förälder tidigare varit aktiv arbets-en som
marknaden. Gifta sambeskattas och skattelättnader utgår till fa-par
miljeförsörjaren, vilket kraftigt minskar värdet ytterligare in-av en
komst. Tillsammans med inkomstprövat och tidsbegränsat vård-ett
nadsbidrag till småbarnsföräldrar och lågt utbud social service,ett av
såsom barn- och äldreomsorg, den tyska social- och familje-utgör
politiken ekonomiska och praktiska hinder för kvinnors arbets-stora
marknadsdeltagande. I genomsnitt har endast 2 barn underprocent av

10år och 80 barn mellan fyra och år barnomsorgtre ochprocent av sex
de regionala skillnaderna betydande Fölster,är 1996:1 18-119. Både
bamomsorgens öppettider och skoldagens längd försvårar för kvinnor

arbeta halvtid. Deltidsarbete inteatt än isättmer ger samma som
Sverige tillgång till sociala rättigheter eller anställningstrygghet.
Skillnaderna mellan olika kategorier kvinnor Bland demär stora.av
med endast grundskoleutbildning arbetar drygt 40 jämförtprocent
med drygt 80 kvinnor med högskoleutbildning SOUprocent av
1996:56, 82-84. Den delen vården äldre vilarstörstas. av av an-
höriga viss äldreomsorg bedrivs via frivilligaäven organisationerom
med hjälp statlig och kommunal finansiering. Tyskland bedriverav
också arbetsmarknadspolitik syftar till ungdomar skaatten som
komma på arbetsmarknaden för därigenom minska sitt ekono-ut att
miska beroende föräldrarna Mingione, 1995: 122.av

Italien

italienskaDen socialpolitiken reflekterar konflikten mellanöppetmer
dem bör bistå med vissa grundläggande socialaatt statensom anser

° Barns till barnomsorg har befästs i lagrätt 1992 och från och med 1996 skall alla
barn erbjudasår barnomsorg, dock endastöver timmartre dagen. harLagentre om

tryck kommunernapå uppfyller inte full behovstäckning.satt ännumen
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indivi-sig iblandainte böroch demrättigheter att statensom anser
svå-återspeglarkanskeresultatenpolitiskasfár.privata Dedens mer

politiskbeslutfattanivånationell änpårigheter att gemensamen
institutionaliseradeintefamilismenharItalienhållning. I po-samma

socioekonomisktitalienskttraditionelltiingårstödlitiska ettutan mer
roll ochekonomisksocial ochstark tarfamiljen hardärmönster en

ItalienMingione, 1995.välfärdindividensfördet största ansvaret
ekonomiskamening ochegentligfamiljepolitik i statenshar ingen

reproduktionochför är ännufamiljenservice tillochstöd omsorg
Bimbi, Saraceno,1995;Dienel, 1993;Tysklandiåterhållsam änmer

särbeskattas. bi-ekonomiskaochSkattereduktionerGifta1995. par
för-inkomsttagarenstilloch knutnainkomsttillrelation äridrag ges

vidarepåbaseraskan i sinFörsörjningsbördansörjningsbörda. tur en
offentligafamiljemedlemmama. Dendeanhörigakrets närmasteän

riktarexisterarbidragssystemoch deallmänhetiservicensociala som
äldreomsorgenoffentliganärstående. Dentillsig främst utanpersoner

medäldreinkomstbarnsåvälochobefintlig utanär somegenvuxna
ochsocialaoch släktensfamiljenshänvisade tillbehov äromsorgav
be-därförfamiljenkringsfärenprivata ärstöd.ekonomiska Den mer

långtsocialförsäkringssystemen ärTyskland, eftersomtydelsefull iän
de åläggskvinnorförframföralltinnebär ettutbyggda. Det attmindre

förvärvsar-möjligheternaförsvåraranhörigaför attvårdansvar som
denutbyggdrelativt lite ärävenbeta. Barnomsorgen är om-merom

till barnenlunchoch serviceöppettiderTyskland. Dessifattande än
Skillnader-dag.arbetstidlängremöjliggördesådanaingår är att per
kvinnorhögutbildadelåg- och ärarbetsmarknadsdeltagande blandina

omkring 38förvärvsarbetarItalienTyskland. Iiaccentuerade änmer
högskole-medutbildning och 88med lågkvinnor procentprocent av
regionalapräglasItalien82-84.1996:56 storautbildning SOU avs.
vilket harojämlikheterocholik-ekonomiskaochsocialapolitiska,

förutseende ocharbetsmarknadensförkonsekvenserbetydelsefulla
sigarbetskultureröverlevnadsstrategier och tarformerolikahur av

122. antalexempelTill stortMingione, 1995, ettantasuttryck s.

blevl skilsmässasamtidigt1974-76infördes i ItalieninkomstskattIndividuell som
beskattningindividuellinfördes1996:138 ettJensenEnligt Pertillåten i lag. som

deinsågmänniskorskulle öka attantalet skilsmässorför närutslagpolitiskt attoroav
tvåförsör-sambeskattadeförhållande tillvinst iekonomiskskulleskilda göra ensom

skydda kärn-syftar alltså tillbeskattningssystemetindividuella attjarfamiljer. Det
familjen.

iItalien2 i södrahögre änlångtidsarbetslösa 75antaletexempel procentTill nor-är
denarbetslösaochålderbarn 25 årshemmaboende äröver40Nära procent avra.

16genomsnittmanliga, iden överhögdubbelt såarbetslöshetenkvinnliga är som
ISTAT Rapportoöverskrider den 30södra delarnade procentItalien. Ii helaprocent

1995.annuale
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kvinnor förvärvsarbeta illegalt och därmed också eller medutan
mycket socialt skydd.svagt

1.4 Data

De data följande analys bygger hämtade frånär Internationalsom
ÅsikterSocial Survey Programme ISSP 94 kring familjeliv och

könsroller. ISSP samarbete mellan forskareär och institutionerett
från olika länder25 för bedriva attitydundersökningar kring skildaatt

frågor.sociala Syftet skapa material jämförbartär så-att ett ärsom
väl mellan länder tid. Varje frågemodulöver framställssom gemen-

och på i respektive land.samt Frågemodulenpresenteras sättsamma
återupprepas inom tidsperiod 5-8 år. Eftersom Sverige endasten
varit medlem i ISSP sedan finns1992 inget svenskt material från den
tidigare undersökningen attityder till familjeliv och könsroller,om
från 1988. Fördelarna med material det slag ISSP erbjuderett är attav
risker med etnocentrism minskas i och med flera nationaliteteratt är
inblandade vid själva utformningen frågemodulema. På så sättav
minskar också riskerna för frågor missuppfattas eller framståratt som
obegripliga utanför den nationen. En ytterligare fördel iär attegna

frågemodul och möjligheterstort sett därmedsamma upprepas er-
bjuds till internationella jämförelser attityder tid. nackdelEnöverav
med tillvägagångssättet frågorna måste formuleras iär relativtatt ge-
nerella för så allmängiltiga de kan användastermer iatt att samt-vara
liga deltagarländer. delEn påståenden kan därför kritiseras för att vara

för flera tolkningar.öppna Somliga länderspecifika frågeställ-mer
ningar hamnar i bakgrunden för lämna plats möjlighetenatt att
skapa konturer kring och utmärkande dragstörre inom och mel-mer
lan länder. Trots eventuella nackdelar och brister i materialet över-

därför ändå fördelama. Vi harväger material jämförel-ett görsom en
attityder till kvinnors förvärvsarbete antal länderöver ett stortse av

möjlig.
Det svenska materialet riksrepresentativtutgörs urval påettav

1988 Den totala Svarsfrekvensen, insamlad via postenkäterpersoner.
och telefonintervjuer, uppgår till 74 vilket betraktaprocent, är att som

Ävenrelativt resultat. de tyska och italienskaett undersökningar-gott
består slumpmässigt utvalda med den skillnadenna av personer, men
metoden för datainsamling huvudsakligen personligaatt intervjuer.är

Tillvägagångssättet dock fortfarande respondentenär själv fyller iatt

3 Exempel undersökningarpå genomförts attityder till ojämlikhet, åsikterärsom
kring politik och offentlig sektor, nationell identitet, tillgång till och betydelse av
sociala nätverk, religion familjeliv och könsroller.samt
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Svarsfrekvensen 70italienskaenkäten.den aktuella Den är procent av
den läg-SvarsfrekvensentyskaDenursprungligen 1473 ärpersoner.

tillSvarsfrekvensenuppgårindividerUtifrån urval på 4402sta. ett en-
attitydun-specifikt för ISSPsinteproblemdast 53 ärettprocent, som
misstänk-där allmänti länderofta uppstårdersökningar utan en mer

innebär ingenindividnivå råder. Dettill mätningarinställningsam
jämför åldersgrup-analys eftersom härskillnad för våravgörande

faktiska för-i denåldersgrupperFördelningen stortmotsvararavper.
attitydmönsterde bredareland. ocksårespektivedelningen i Det är

i fokus.respektive land står Denmellaninom ochavtecknas somsom
frågeställ-sammanfattning demed kortföljer inledsanalys avensom

procentuella fördel-visas denDärefterformuleratsningar ovan.som
fåkvinnor och Förfördeladeningen män.över att en mersvaren,av

index visardärefter i tvåsammanfattasbildÖvergripande somsvaren
med olikaochattityder bland kvinnorskillnader ioch mänlikheter

nationalitet.ålder och

och attitydergenerationKön,1.5

sedan.trettio årutbildning förhögremänniskor harAllt fler ännu
Tyskland ochsåväl Sverige i Ita-sjunker iGifterrnålsfrekvensen som

Nativi-äktenskap.bland dem ingåråldernSamtidigt stigerlien. som
Italien den lägstaUnder hadeländerna. 1995i allasjunker treteten

och skilsmäs-Separations-Palomba, 1995:159.i världennativiteten
den.föräldrar medensamståendeoch antaletstigersofrekvensen

sammanboendeländerna,från de övriga tvåtill skillnadSverige, ärI
likställt med äk-ijuridisktvanligt och erkännsrelativt stort settsom

istället antaletsekularisering ökarökadresultattenskap. Som ett av
dessa för-Italien. Ofta diskuterasTyskland ochiborgerliga vigslar

utifråndemografiska ochifamiljestrukturernaiändringar termer
andraindividualiseringsprocesser. Iochmodernitetteorier sam-om
sociala ochexempel på konsekvenserdemanhang tas avupp som

föra fram behovetsamhället eller förförändringar iekonomiska att av
demo-Allt oftareåldersstrukturen.för balanseraökad fertilitet tasatt

beslutsfattandepolitisktsamband mediförändringargrafiska upp
delta arbets-förutsättningarkvinnorsfamiljepolitik ochrörande att

också i dessaoch barn.samtidigt klara hem Detochmarknaden ärav
attitydundersökningarinternationellanationella ochsammanhang som

könsrollerochkring familj störst utrymme.ges
föranvänd teknikoftaåldersgruppermellanJämförelser attär en

exempel familje-gäller tillvadförändringsprocessersocialaspåra
Ålderliknande.könsroller, demokrati ochinställning tillmönster,

omständigheterhistoriskaförändring därhistoriskkopplas till nya
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påverka individens erfarenheter, influenser, känslorantas och beteen-
den Bradley, 1996, 154-155. Under efterkrigstiden har de flestas.
västeuropeiska länder genomgått sociala, tekniska och politiskastora
förändringar där särskilt kvinnors förhållande till arbete och familj
påverkats. De generationerna ställs därför inför väsentligtyngre an-
norlunda livsvillkor jämfört med sina föräldrars eller farföräldrars.
Det kan till exempel handla ökad tillgång till och stigande krav påom
utbildning och professionalisering. De har också möjlig-störreyngre
heter planera för familjebildning, mindre främmandeatt införär
förändringar i familjestrukturer stigande antal ensamstående föräldrar
och sammanboende och har kanske medvetenhet betyd-störreen om
elsen ekonomisk självständighet och tillträde till socialförsäkrings-av

Med ökande möjligheter driva individuelltsystemen. styrdaatt mer
livsprojekt påverkas också människors familj och förvärvs-syn
arbete.

För har det varit normaltmän kombinera heltidsarbete medatt
hustru och barn för kvinnor situationen annorlunda.är Frånmen att
tidigare oftast ha förenat barn med hemmafrutillvaro ställs kvinnoren

arbete.inför valsituationer kring familj och de ländernaInu nya tre
varierar inte bara de faktiska och praktiska valmöjlighetema förenaatt
arbete och barn också de sociala sammanhangenutan och de kultur-
ella för könsroller och moderskap. Sextio- och sjut-ramarna synen
tiotalens feministiska rörelser har politiska och institutionella spårsatt
i samhället och i människors medvetande och allt fler kvinnor förblir
yrkesarbetande efter de har fått barn.även Många kvinnor haratt
därmed skaffat sig praktiska erfarenheter kombinera familj ochattav
arbete. De når ålder under slutet 1980-taletpersoner som vuxen av
och början 1990-talet har i tonåren och i ålder möttav ettvuxen an-
norlunda politiskt klimat. Abort och skilsmässa, har legaliserats abort

endast i begränsadär omfattning tillåten i Tyskland och debatterna
kring olika kvinnofrågor drivs inte lika högljutt har blivitutan mer
etablerade i politiken och dess institutioner. frågorDe itassom upp
den politiska debatten gäller i utsträckning gifta kvinnor ochstor
kvinnor med barn i förhållande till förvärvsarbete och inte så mycket
olikheter i förutsättningar och erfarenheter bland kvinnor ochyngre

Den åldersgruppenmän. har istället konfronterats medyngre ung-
domsarbetslöshet, skillnader i kvinnors och förut-mänsmen yngre
sättningar på arbetsmarknaden har inte synliggjorts lika tydligt på det
politiska planet.

4 Chiara Saraceno1991 diskuterar den italienska förändringsprocessen vad beträf-
far kvinnors förutsättningar och möjligheter i samhället från efterkrigstiden och fram-
åt. Mycket det hon gäller för Sverige ochtar även Tyskland.av upp
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förvärvsarbetakvinnor1.6 Bör

rollkvinnorsrörandeantal frågorpåförst påLåt ett somsvarenoss se
vadhänvisning tillMedländerna.yrkesarbetande i demödrar och tre

poli-från sociala,utgårdet här kapitlettidigare itagits attuppsom
olikamellan länderkulturella skillnader sättochekonomiskatiska,

könsroller ochfamilj ochattityder tillmänniskorspåverkar synen
påVariationer ilönearbete.mödrarsframföralltochkvinnors synen

förmodasoch ItalienSverige, Tysklandmellankönsrollerfamilj och
olikaberörskvinnor ochocksåuppträda. Vidärför mänattantar av
kvinnorannorlunda,eller uttryckt någotomständigheter, attsamma

iuppvisar olikheterocksåoch därförerfarenheterskildaharoch män
betydelseålder haVidareförvärvsarbete.familj ochpå antassynen

inställda tillpositivtförmodasför utfallet. Yngre vara merpersoner
äldre.förvärvsarbeteföräldraskap medkombinerar änkvinnoratt

bo-förvärvsfrekvens,utbildning,andra faktorerNaturligtvis är som
betydel-vikt här koncentrerarantal barnochstadsort ossmenav

ålder och kön.sen av
svarsal-flerafått välja mellanharpå enkäten ettDe svarat avsom

starktstarkt till tarfrån instämmersträcker sigternativ, vilka av-
ochinstämmerredovisas andelenstånd. Här svaratsompersoner

andel visasrespektive Denstarkt, för kvinnorinstämmer män. som
procentuelladen svaratinom parentes personer somsummananger

påstående.respektive Deavstånd vidstarktavstånd och tartar
analysen.frånej har tagits bortuppgiviteller vetinte svaratsom

Återstående ellerde varken instämmeruppgivitandel har taratt av-
inte redo-sålunda den restpostpåståendet.från Destånd utgör som

ingår i analysen.i tabellenvisas sommen
i detillfrågademajoritet detabellframgår 1.1Som en avanserav

rela-inkräktar derasförvärvsarbete intekvinnorsländerna atttre
tanke påmärkligt medtyckas någotkanbarn. Resultatettion till sina

Tyskland ochibland kvinnorförvärvsfrekvensenrelativt lågaden
följande två påståendenamed de röran-TillsammansItalien. närmast

framträder den långtoch familjmoderskapförvärvsarbete,de mer
befolk-blandkvinnors förvärvsarbeteinställningen tillambivalenta

sigSverigedock tydligt.och Italien ITysklandningen i oroar
möd-familjen liderför barnen ochmänniskorbetydligt färre attatt av

förklaring i svenskarförmodligen sinharförvärvsarbetar. Det attrar
där mångai verklighettidsperiod har levtrelativt långunder enen

litensåde fått barn.efter det Attyrkesarbetarkvinnor även att passen
i Sverigeförklaras medmöjligenför kansig barnendel att manoroar

någottillfredsställande och intefungerarbarnomsorgen utgörattanser
skillnaden mellanjämförelsevisförvärvsarbete.för Denhinder stora
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Ävenkvinnor och i Sverige iögonfallande.män deär svenskaom
generellt långtmännen positiva tillär kvinnors förvärvsar-sett mer

bete de tyska och italienska detän i utsträckningär större männen,
barnen far illa deras mödrar förvärvsarbetar.attsom anser om

Tabell 1 Attityder till kvinnors förvärvsarbete. Andel instäm-som svarar
mande och inom parentes andel avstånd. Procent.tarsom

Tyskland Italien Sverige
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

En arbetarutanför 7224 7918 3357 6822 5925mammasom 7414
hemmetkanha likanäraett ochbra
förhållandetillsinabamsomen

hemmamammasom
Ettbarn ännuintebörjatsko- 7316 6920 6919 6817 3443 2453som

lanblirtroligenlidandeommamman
yrkesarbetar

Pádet såhela blirfamiljelivettaget 6322 6025 6721 6123 3049 3246
lidande kvinnanarbetarheltidom

Ettarbete föri och sigviktigt, 3646 3550 4733 4638 3635 3439
vaddeflestakvinnorverkligenmen

önskarsig hemochbam
Att hemarbetandekvinna 4935 4840 52 2265 2835vara 34

precislikatillfredsställande attsom
yrkesarbeta

Mannensuppgift tjäna 4043att 3453 3944 2655 1268 1071
kvinnansuppgift attpengar,

hand hemmetochfamiljenom
Det intebra 44stannar 39 3549 7112 7013 1757 1462ommannen

hemmaoch hand barnentar om
gårmedankvinnan ocharbetar

‘ I denitalienskaundersökningenharpåståendetställtsomvänt,dvs"Det bra stannarommannen
hemmaoch handtar barnenmedankvinnangår ocharbetar".Densvenskaoch frågeställ-tyskaom
ningen därförinteheltjämförbarmeddenitalienska.Möjligenförstärkerdetocksåsvarsmönstreti en

riktningän övrigatvåi de länderna.Deitalienska harkodats så påståendeannan attsvarenovan om
nummer i tabell1.1visarprocentandelmänochkvinnor detintesvaratatt brasom ommannen

hemmaoch förvärvsarbetar.stannar kvinnan

Källa: ISSP 1994 Attitudes Towards Family and Gender Roles

sista fyraDe påståendena berör kvinnors och relation till för-mäns
Ävenvärvsarbete respektive och hemarbete. här framträderomsorgs-

ganska splittrat både inom ochett mönster, mellan länderna. Vad gäl-
ler det fjärde påståendet fördelningen mellanär positivt och negativt
inställda relativt lika fördelade inom och mellan Sverige ochpersoner
Tyskland. Italien skiljer sig med relativt andel både kvinnorut storen
och de flesta kvinnormän framförallt önskar sigatt hemsom menar
och barn. det femteI påståendet det särskilt iär Tyskland ärman av
uppfattningen och hushållsarbete for kvinnoratt likaär vär-omsorgs-
defullt lönearbete. detHär Italien, och särskiltär blandett kvin-som

förhållandevis få tycker hemarbete lika tillfredsstäl-att ärnorna, som
lande förvärvsarbete for kvinna. Om vi ska våga påsom en oss en
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sambandet mellankunnaskulle dentolkning resultaten attattvaraav
Tysklandbåde ihemmafru ganska starktochskaffa barn äratt vara

gradi högrekvinnor ochitalienskai Italien äroch även mänattmen
förvärvsarbetande mödrarförutsättningar stårmed demissnöjda som

familjepolitiska inriktningenmöjligen denTysklandbuds.till I är mer
sitt förvärvsarbeteupphöra medkvinnorföreffektiv övertyga attatt

sigutmärkersista påståendenaVad gäller de tvåfår bam.denär
traditionelltillsamstämmigt negativ attitydmedSverige enen mer

utmärkerItalienframförallt Italien.Tyskland och Attarbetsdelning än
för-kanske delvispåstående kanjust dettavad gällersig så mycket

enkäteni italien skadet påståendet denformuleringen justklaras avav
till tabell 1.1.se not

bådeskillnadertydligtfinnsska härnästvi mönsterSom ett avse
länderna.och mellanåldersgrupperoch mellankvinnormellan män,

grundläggandemängd data och sökabakomnåFör störreatt meren
användertabellmaterialet i 1.1igenerellaoch mönster presenterat

faktoranalys. framträdertabell 1.1metod kallad lstatistiskoss av en
tydligt i Italienframträderfaktorer.könsrelaterade Deolikatvå mer

Sverige. inställ-beskrivasförsta kaniTyskland Denoch än som
barnfamilj ochi förhållande tillförvärvsarbetekvinnorsningen till

familjtillkalla den attityderoch vi kani tabell 1.1påstående 1-3
påandra ringarförvärvsarbete. Denoch kvinnors synensnarare

på-kvinnor ocharbete mellanfördelningentraditionella mänden av
kan vi kallasammanfattande rubriktabell Medstående i 1.1.4-7 en

arbetsdelning mellan könen. Detraditionellattityder tillden en
uppståkanmellan frågornasamband näreventuella inre respon-som

mindrepåståendena i enkäten kanställning tillochläserdenter tar ge
inflyt-dämpaövertolkas.riskeras Förresultaten ochiutslag attatt

i tabelli påståendena 1.1resultatenvi omvandlatdetta harandet av
överskådligt ochskapasyftar tillindextill två index. Ett att ett mer

antal frågorsambanden mellanhursammanfattande mått på störreett
attityder fördeladeoch kvinnorsredovisasbåda indexen mänsIut.ser

båda indexenResultaten för denationalitet.ochåldersgrupperöver

5 samband mellanbakomliggandelyfta framanvänds ofia i syfteFaktoranalys att va-
datamaterial.i komplexadimensioner faktorerunderliggandeblottläggariabler och

tredje,skilda variabler beromellanuppträderSambanden antas gemensamenavsom
uteslutandereduceraskan datamängdenfaktoranalysMed hjälpfaktor. genomav en

fak-respektivesamband med deminte uppvisar någrade variabler utgörsomsomav
hanterligtmaterialomfattandefaktoranalys sålundamedSyftet göraär att etttor. en

möjligt.enkeltdatamaterial såbearbeta ochdärmed kunna återgeför störreettatt som
6 faktorer. värdenutslag i Dessi tabell l.l två ärfaktoranalys påståendenaEn gerav

kon-Förmodligenoch mindre för Sverige.Tyskland och Italien ärförsärskilt starka
övrigai Sverige i de tvåförvärvsarbetefamilj ochmellan kvinnor, änflikten svagare

i faktoranalysen.otydliga utslagendeländerna, därav mer
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redovisas inte i procenttal omarbetning svarsfrekvensemautan en av
har gjorts alla iså överensstämmelse med positiv in-att svaratsom en
ställning till kvinnors förvärvsarbete har erhållit värdet eller3 De

de varken instämmer eller avstånd vid påstå-svarat att tar ettsom
ende har tilldelats värdet och de förespråkar negativsom en mer
inställning har tilldelats värdet eller1 innebär högreDet vär-att
de framträder inom varje kön och åldersgrupp desto positivsom mer

deras inställning till kvinnors förvärvsarbete. Eftersom indexet iär ta-
bell attityder till familj och kvinnors1.2, förvärvsarbete består av

frågor 12 det högsta värdet kan här. indexuppnås Detärtre som som
redovisas i tabell attityder till traditionell1.3, arbetsdelning mel-en

fyralan könen sammanställt frågor, därföroch istället det16är ärav
högsta värde kan uppnås. har enlighetDe i medsvaratsom som en

arbetsdelningenmodernare på mellan kvinnor och harmän vär-syn
dena och för respektive påstående.3 4 De vet ej har vär-svaratsom
det de förespråkar traditionell2 och arbetsdelning har erhållitsom en
värdena eller1

Tabell Attityder till familj och kvinnors förvärvsarbete:1.2
Indaxvärden för olika grupper

Tyskland Italien Sverige
Alder Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Män SamtligaKvinnor

18-29 6,16 5,76 5,90 6.35 6,03 6,20 8,12 7,10 7,66

6,16 5,5630-49 6,50 5,85 5,34 5,44 8,01 7,30 7,68

50- 5,01 4,49 4,76 4,85 4,31 4,60 6.84 6.27 6,58

5,54 5,50Samtliga 5,80 5,30 5,16 5,33 7,61 6,88 7,26

2,74 2,52Standard- 2,79 2,68 2,70 2,62 2,96 2,78 2,89
avvikelse

0,67, 0,66CronbachsAlphaför Tyskland Italien och Sverige0,78.
Attitudes Towards Family andKälla: ISSP 1994 Gender Roles.

Indelningen åldersgrupper motiveras främst antagandet attav av om
generationsskillnader påverkar attityder till familj och förvärvsarbete.

efterVarje åldersgrupp indelas den ålder de hade äldsta ål-1994. Den
dersgruppen, år och uppåt, består födda eller tidi-50 1944av personer

med andra ord vuxit i andra världskrigetshar skuggaDegare. upp
och med modern välfärdsstat i vardande. Mittengruppen, ien personer

vill födda mellan och innefat-åldrarna 30-49 år, det 1945 1964,säga
vuxit till eller i konsumtionssamhälleden generationtar ettuppsom

kvinnors förvärvsarbete samtidigtmed ökande förväntningar på som
höjdpunkten för den gifta hemmafrun. Under den härperioden utgör

kring kvinnofrågor starkare. ål-tiden sig debatten Denväxte yngsta
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generationdenfödda tillhörår och 1965-1976,dersgruppen, 18-29
och abort-preventivmedelförvärvsarbete, skilsmässor,där kvinnors

samtidigt både arbets-kontroversiella frågormindrefrågor blivit som
med förändringar påutbildning vuxit i takthögreoch krav pålöshet

arbetsmarknaden.
positiva tillkvinnornasamtliga länderfor ärGemensamt är att mer

svenskaBådeoch familjförvärvsarbetekombinationen än männen.
och italienska.positiva de tyskadessutomkvinnor och änmän är mer

årallmänhet 50betydelse.ålder har IVi också är män överatt merser
samtliga andra Deförvärvsarbetekvinnorsoroade än grupper.av

betydligtdetfemtioårsåldern ochisvenska över är trotsmännen mer
ligger iställetländerna ochi de övriga tvåsina likar närm-positiva än

också kon-Vi kanitalienska åldersgruppema.ochtyskade yngstare
i åldersgruppkvinnor ochmellanskillnaderna mänattstatera samma

positivtbetydligtgenerelltSverigei äräven settär störst merom man
Tysklandarbetsmarknadsdeltagande i bådetill kvinnorsinställd än

och tyskabåde svenskaintressant mänItalien.och Det är att notera att
kvinnors arbets-tveksamma tillår något18-29i åldersgruppen är mer

år.i åldersgruppen 30-49 Detsina landsmänmarknadsdeltagande än
Möj-åldersgruppen.kvinnorna i dentyskaför degäller yngstaäven

framlivscykeleffekthär änligen skymtar en genera-snarareen av
sin in-människor ändrartroligtdetvilltionseffekt, det ärsäga attatt

förvärvsarbeteocherfarenhet barnförvärvadmedställning avegen
förändringspro-historiskautanförliggandedet berorän attsnarare

till for-kritiskakvinnorochKanske dessa ärmän meryngrecesser.
faktiskt för-specifikt fenomen vadvärvsarbetande mödrar änettsom
säkrast i ål-återfinnsoch fäder Devärvsarbetande mödrar är. senare

betydafall inte heltskulle i så30-49 år. Det oväntat attdersgruppen
utfallet isig i återverkar påbefinnersjälvlivsfasden ana-personen

lysen. åldern 18-29 åroch ibåde kvinnorItalien däremot mänl är
i de övriga åldersgruppema. Detitalienare ärnegativamindreklart än

i åldernitalienska kvinnornasvenska ochdedetockså tydligt äratt
bland depositivainställda, medanpositivt18-29 år mestär mestsom

vi härMöjligen skymtarår.åldersgruppen 30-49tyska kvinnorna är
tabell där ita-framträdde i 1.1detkomplicerat änmönsterett sommer

sigutsträckning tyskamycketkvinnor ilienska än motsattestörre en
möjligenochbekostnad yrkesarbetehemmafru påtillvaro somavsom

incitamentskillnader i politiskanationellamedförklarasskulle kunna

7 vilket18-29 barn,i åldersgruppen årharundersökningen 21den tyskaI procent
Italien har endast ll30-49 år. Ii åldersgruppenmed procentjämföras 74kan procent

30-49 år. Ii åldersgruppenjämfört med 73barn,18-29 år procenti åldersgruppen
jämfört med 80barn,i åldersgruppen 18-29 århar 27Sverige procent personernaav

30-49 år.åldersgruppeniprocent
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för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. Den höga ungdomsarbetslös-
heten medverkar också till medvetenheten betydelsenatt ettom av ar-
bete den enda möjligheten kunna lämna föräldrahemmetattsom ac-

Detta konkret och påfallande problem för mångaärcentueras. ett yng-
Sverige.kanske särskilt tydligt i Italien i Sammanfatt-ävenre, men

ningsvis kan vi både kön och ålder betydelse försäga att är av upp-
fattningen kvinnors förvärvsarbete och dess konsekvenser för barnom
och familj där i allmänhet mindre oroade äldre och kvin-är änyngre

mindre bekymrade än män.nor
Tabell beskriverl.3 på könsroller på ideologisktettsynen mer

plan attityder till den traditionella fördelningen arbete mel-genom av
lan kvinnor och fråga i4-7 tabell 1.1. högre värdena imän, De tabel-
len alltså mindre traditionell på könsroller, Härmotsvarar en syn
framträder skillnaderna mellan länderna inte riktigt lika tydligt isom
tabell där1.2 det gällde attityder till familj och kvinnors arbetsmark-
nadsdeltagande. Sverige framstår dock fortfarande det radi-mestsom
kala landet och Italien den främsta företrädaren för den tradition-som
ella på arbetsdelningen mellan kvinnor och män.synen

Tabell l.3 Attityder till traditionell arbetsdelning mellan könen:en
lndexvärden för olika grupper

Tyskland Italien Sverige
Ålder Män SamtligaKvinnor Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga

10,30 9,16 9,73 9,46 7,81 8,68 10,85 10,2218.29 10,60

10,13 8,84 9,47 8,60 7,98 8,29 10,62 10,1630-49 10,41

6,37 5,88 6,13 6,60 6,205,75 8,79 8,3450 8,59

8,63 7,74 8,18 8,08 7,17 7,64 10,00 9,49Samtliga 9,78

4,24 3,87 4,09 3,15 3,14 3,18 3,28 2,88Standard- 3,12
avvikelse

CronbachsAlphaför Tyskland0,78, Italien0,59 Sverigeoch 0,68.
Källa: ISSP 1994 Attitudes Towards Family and Gender Roles.

Även i tabell framträderl.3 skillnader i attityder mellan kvinnor och
mellan åldersgruppermän för samtligaärsamt som gemensamma

länder. Sverige åsiktsskillnademaI mellan kvinnorär och minstmän
inom samtliga åldersgrupper. Indexvärdena dessutom högre iär än
Tyskland och Italien inom samtliga åldersgrupper. har förmodlig-Det

18I Italien det vanligt barn bor kvar i föräldrahemmetär till de gifter sig.att vuxna
Bortsett från det traditionella saknar ungdomar ofta ekonomiska förutsätt-mönstret
ningar flytta hemifrån tidigare. Nära 40 hemmaboende barnatt 25 årprocent överav

arbetslösa ISTAT Rapporto annualeär l995. SverigeI har begreppet mambo myn-
vilket betyder bor i föräldrahemmet hostats, mamma.att man
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i Sverige under längre tidsperiod i desin förklaring i änatt man enen
länderna har praktiska erfarenheter förvärvsarbetandebåda andra av

mödrar och allmänt plan införståddkvinnor, hustrur och på ärett mer
indexvärdena för Sverige i tabelltill 1.2med Omsystemet. serman

erfarenheterna bland de åldersgrup-i tabell verkar tvåoch 1.3 yngre
positiva både bland och kvinnor.dessutom mycket mänperna vara

äldsta åldersgruppen de svenskaundantag for denMed männenär
i något de övriga länderna. Två-betydligt positiva än männenmer av

därför väl integrerad i svenskaförsörjarfamiljen kan mänssägas vara
i allmänhet förknippad med godaoch kvinnors medvetande samt er-

farenheter.
i attityder till kvinnors plats mellanVariationen rätta är störst

åldersgruppen i Italien, följtoch inom denkvinnor män yngsta av
Vadtyska kvinnor och i åldersgruppema 18-29 och 30-49 år.män

tabellen också standardavvikelsen rela-inte framgår är ärattavsom
särskilt bland kvinnorna i de län-tivt hög inom åldersgruppema, tre

både andelen positiv till traditionelladerna. betyderDet äratt som
andelen negativt inställda relativtkönsrollsmönster och är är stor.som

tillfrågade har också valt de inte eller hardeMånga att att vetsvaraav
påståenden människor har fåtthelt utelämnat sittenkelt De tasvar.

konflikter mellan olika iställning till speglar förmodligen grupper re-
värderingarspektive land ganska laddade med konkurrerandeoch är

arbetsmarknadsdeltagande i allmänhet ochkvinnors störstagentemot
familj och barn. särskilt tydligt isärskilt i förhållande till Det är

inställning tillomkring hälften har relativt radikalTyskland där en ar-
ungefär i sin försvarari hemmet, medan lika mångabetsdelningen tur

arbetsdelning. det könsbetingadetraditionell Utöver mönster somen
kvinnor i åldersgruppema år och 30-49framträder framgår 18-29att

negativa till traditionell arbetsfördel-i ländernaår alla ärtre mer en
innebär dening mellan könen Det även män-än männen är. att yngre

kvinnorna kvinnor bör och villi utsträckning änstörre attansernen
familj före lönearbete och rollprioritera hem och männensatt egen

hushållsinkomsten.framförallt bistå medär att
tabell tabell 1.3 visar det finns ellerSåväl 1.2 att en mersom

kvinnor och rollfördelningen imindre tydlig konflikt mellan män om
sig tydligast ifamiljen. Sveriges del den uttryck påFör tar synen

familj ochförvärvsarbete och dess negativa inverkan påkvinnors
i denbarn. Skillnaderna dessutom mellan kvinnor ochär störst män

där i utsträckning kvinnoråldersgruppen män större än tror attyngsta
far mödrar förvärvsarbetar. möjligtfamilj och barn illa Det är attom

betoning-för tolkningar sådet just här också har lämnats attutrymme
kvinnan arbetar heltid underförstått tillfamiljen drabbasatt omen

igenom. faktiska arbetsdelningen inomskillnad från deltid slår Den
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ut.den svenska familjen annorlunda TysklandI och Italienser
framträder konflikten mellan kvinnors och attityder tydligastmäns när
det gäller just arbetsdelningen i hemmet. Skillnaderna mellan den

åldersgruppen i Italien och åldersgruppen 30-49 år slående.yngsta är
kvinnornaDe radikala de något äldre. Tysklandär Iän äryngre mer

andelen kvinnor negativa till den traditionella arbetsdelningenärsom
lika i Sverige, medannästan tveksamma.männenstor ärsom mer

Skillnaderna i attityder, eller standardavvikelsen, inom mängruppen
och kvinnor dessutom i Tyskland.är störst

Slutsatser1.7

Vi återvänder till det inledande antagandet olika politiska hand-att
lingslinjer och dess institutionaliserade lösningar speglar kulturelltett
och socialt sammanhang också upphov till specifika socialamen ger
relationer mellan kvinnor och det datamaterialI analyseratsmän. som
har vi här inte tagit hänsyn till kvinnors och faktiska arbets-mäns
marknadsdeltagande, utbildningsnivå eller de själva har bam. Enom
sådan analys hade med all sannolikhet nyanserad bildgett en mer av
resultaten. Huvudsyftet har varit analysera skillnader attityderi iatt
olika åldersgrupper i Sverige, Tyskland och Italien, välfärdsstatertre
med betydande inbördes skillnader. bakgrundMot de olik-storaav
heterna mellan de ländernas välfårdssystem de resultattre är som re-
dovisats här något uppseendeväckande. Attityderna till kvinnors för-
värvsarbete påfallande lika i de länderna. Förhållandetär mellantre
kvinnors och attityder inom varje land uppvisar ocksåmäns ett ge-

samtliga länder förändrasI och fram-mönster.mensamt mänsyngre
förallt kvinnors attityder bort från traditionellt köns-ettyngre
rollsmönster och allt positiv inställning till kvinnligt för-mot en mer
värvsarbete. konformitetDen föreligga mellan välfärdssta-antassom

leverantör förutsättningar och möjligheter och individensten som av
beteende möjligen det handlar människors faktiskastämmer när om
beteende. kvinnor förvärvsarbetarFärre med barn i Tyskland och Ita-
lien, vilket med de förutsättningar och möjligheteröverensstämmer

står dem tillbuds. resultatDe redovisats här antyder dock attsom som
människors beteende i Tyskland och Italien kanske inte överensstäm-

med framförallt kvinnors önskemål och på förvärvsarbete. Imer syn
Sverige förvärvsarbetar både kvinnor och i långt högre utsträck-män
ning och de verkar dessutom kvinnors för-överens attvara mer om
värvsarbete endast har mindre negativa effekter familj och bam. En

9 Se resultaten presenterade i Floods Gråsjös, Hörnqvists Nordenmarks kapi-samt
tel i denna volym.
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omfattande arbetsmarknad för kvinnor, den förhållandevis generösa
föräldraförsäkringen, väl utbyggd och fungerande barnomsorg ochen
den relativt höga andelen kvinnor arbetar deltid kan någrasom vara

förklaringama till svenskarnas inställning.av
De övergripande skillnaderna i attityder mellan länderna kan med

sannolikhet till del härledas till skillnaderna i ländernasstor arbets-
marknads-, social- och familjepolitiska inriktning tillsammans med de
sociokulturella sammanhang under vilka människorna i de länder-tre

lever. dettaI sammanhang kan vi möjligen tala olika slagsna treom
gender där Sverigeregimes den könsneutrala,utgör eller i varjemest
fall den kvinnovänliga modellen vad beträffarmest kvinnors möjlig-
heter till ekonomiskt oberoende och individuell autonomi. Samtidigt
visar resultaten på pågående attitydförändring inte tillmötes-en som
gås med politiska insatser i framförallt Tyskland och Italien. Både den
italienska, och tydligare den tyska familjepolitiken,ännu dåligtpassar
för ökat kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande.mötaatt ett Konflikten
mellan förändrade attitydmönster och de politiska incitamentstruktur-

möjliggör för kvinnor förvärvsarbeta i Tyskland.att är störster som
framgickSom tabell 1.3 förändringarna istämmer människors in-av

ställning till arbetsdelningen i hemmet dåligt med de politiskaöverens
ställningstaganden i stället syftar till traditionellatt uppmuntrasom en
rollfördelning där kvinnans huvuduppgift obetalt ochär omsorgs-
hemarbete. ItaliensFör del det bristenär på incitament i nå-snarare
gondera riktningen lägger hinder i för förändrade köns-vägensom
rollsmönster. Istället antal kvinnor hänvisadeär tillett osäkerstort en

eller grå arbetsmarknad, vilken måhändasvart ekonomisk ochger en
personlig tillfredsställelse för den enskilda kvinnan inte någramen
sociala eller arbetsmarknadspolitiska rättigheter.

Vad Sverige beträffar det iögonfallandeär skillnaderna mellanatt
och kvinnor i samtliga åldersgruppermän så faktisktär störrestora,

i de övriga länderna. tydligtän Mest det bland demär i åldrar-ärsom
18-29 år. Skillnaderna i attityder mellan kvinnor och vadmänna

gäller kvinnors förvärvsarbete skulle kunna tolkas de svenskaattsom
inte bereddamännen är för hemarbeteatt större ochta ett ansvar om-

och svenska kvinnor i fallså i fortsättningenatt även kommersorg att
ha huvudansvaret för det obetalda arbetet. Med utgångspunkt i det
svenska socialförsäkringssystemet framstår det troligen också för de
flesta den rationella lösningen, eftersommest svenska i all-mänsom
mänhet har högre inkomst kvinnor och inkomstbortfalletän meden

föräldraledig eller deltidsarbetande kvinna blir lägre för familjenen
skulle minska sinän arbetstid. Den andelen deltids-storaom mannen

arbetande kvinnor i Sverige skulle också kunna förklara framförallt de
svenska radikala inställning tillmännens arbetsfördelningen i hem-
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lönearbetetill kvinnorspositivt inställddesåpå ärsätt att menmen
gäller hus-arbetsdelningen vadförändringaravgörandeinte till av

hållsarbetet.
präglade olikaåldersgruppertill antagandetåtergårvi ärOm att av

välfärds-etableraddär deomständigheterhistoriska möter enyngre
de äldreuppbyggd och befästpräglad,ideologi,statlig är ge-avsom

ställdes inför, kanförutsättningar dedeochnerationerna anta attnu
in-brytaItalien bereddaTyskland ochiframförallt kvinnor är motatt

efter deti arbetslivetklivetochtraditionella ävenvanda mönster ta ut
kvinnor med barn,förFörutsättningarnabarn.fåttde har attatt men

finns tillgångdetförvärvsarbetakunnakvinnor, skaäldre ärockså att
deltidsarbeteocksåoch förmodligenäldreomsorgtill barnomsorg,

förutsättningYtterligarerättigheter.till sociala ärtillträde ensom ger
i hemmen.arbetsdelningeninställning tillsinförändrarmännenatt

beakta.aspekter Dendärför centralaoch könBåde ålder attär yngre
socialpolitisk ochberoendeländernai degenerationen är atttre av en

ocherfarenheterspeglar dessståndtillförändring kommer nyasom
och denden traditionellamellanråderden konflikt mer progres-som

i förhål-uppgifterkvinnans ochsiva eller moderna mannenssynen
behovfamilje-ekonomiskaökadeSåvälfamiljen.lande till som en

sociala trygghets-individualisera debenägenhetpolitiskväxande att
arbetsmarknadsdeltagande.på kvinnorskravställersystemen nya

förvärvsfrekvens.också ökandeuppvisarallmänhetiKvinnor en
delta påmöjligheterutbildningsmöjligheter,förändradeKvinnors att

ochfamiljebildningförförutsättningar planeraarbetsmarknaden, att
rättighetersocialatillförskansa sigbetydelseninsikt iökad att ge-av

erfarenheterKvinnorsbidragit till detta.haryrkesarbeteeget avnom
arbets-Kvinnors inträdesig frånskiljerförvärvsarbete männens.

arbetsmark-könssegregeradeller mindreviaskermarknaden meren
förbibehåller huvudansvaretoftastkvinnornad och trots att omsorgs-

ihushållsarbete hemmet.och
del behovenuppfyller tillvälfärdsstatsmodellensvenska storDen

dendärförförefalleroch äldre. Detbarn som omomomsorgav
utsträckningimodellen denvälfärdsstatliga störstsvenska är som

harmoderskap. Dettaförvärvsarbete medkvinnorskombineralyckas
kvinnor och skapatautonomi förekonomiskgradhögregett enaven

bland kvinnorbådeförvärvsarbete,till kvinnorsinställningpositiv
kvinnordet fortfarandeocksåfaktum äroch Men ut-är attmän. som

Sverigeshemarbetet.obetalda ochhuvuddelen detför omsorgs-av
därför inte heltarbetsmarknaden kanhögarelativt en-

belysesi någotförhållanden hemmen,till närmareöverföraskelt som
i volym.kapitlen dennade övrigaflertali ett av
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Kapitlet del projekt finansieratutgör etten av av
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
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Lojalitet, tid och pengar
kvinnorHur och män

jämställdhet i familjargumenterar om er

ULLA BJÖRNBERG ANNA-KARIN KOLLIND

de allmännaI diskussioner på ochår har förts familjensom senare om
dess förändring har två uppmärksammats. handlarteman Det ena om

ökande individualisering i det moderna samhället leder tillen attsom
familjebanden får allt tillfällig karaktär. En rad förhållandenen mer
såsom välfärdsstatens framväxt med olika socialförsäkringar,typer av
social service och ändrade familjerättsliga regler har bidragit till att

familjenpå och individernas ömsesidiga förpliktelsersynen gentemot
varandra har förändrats. Så har det hävdats familjen institu-att som
tion har omvandlats från ha varit moraliskt samhällskontraktatt tillett

bli personligt baserat projektatt ett Théry, 1993. dennaImer om-
vandling kommer kontraktsbaserad rättviselogik allt präglaen attmer
familjerelationerna. innebärDet det bliratt öppna överens-mer av
kommelser ingår för viss tid förparterna eventuelltattsom en senare
omförhandla Godbout, 1990. Familj blir därmed social institutionen

i allt mindre grad baseras på etablerade moralföreställningarsom om
plikter och skyldigheter relaterade till viss position.en

andraDet lika uppmärksammade handlar hurtemat strävanom en
ökande jämställdhet mellan könen kanmot återverka på familjen som

institution. Jämställdheten ingår i vidare individualiseringsprocessen
har gjort kvinnor och barn mindre beroende sina och fä-som mänav

der. Den patriarkala strukturen har alltså underrninerats. Jämställdhet
mellan könen har blivit samhällsideal underett decenniersom senare
inlemmats i praktisk politik och påverkat lagstiftningen på olika om-
råden. Få kan undgå förhålla sig till detta ideal,att det inteäven om
behöver betyda alla omfattar det. Jämställdhetsfråganatt aktualiseras i
dag för varje familj och blir något efterhand får för-parternany som
söka ställning till.ta
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introduktionjämställdhetFrågan2.1 enom -

med frågorhandskasi sin vardagkvinnor förochdåHur attmängör
familjekretssammanhållning iochjämställdhetaktualiserar ensom

ochmellanrimliga avvägningarVad de gemensammaegnavaraanser
fråndeprinciper utgårarbete Vilkaochtid,i frågabehov pengarom

frågor kan derassådana Hurpålösningar argumentde sökernär se
vad fa-ideal kringochallmännafinnssamhällevarjeut I normer

familjemedlemmarförpliktelserochmiljesammanhållning gentemot
ideal, såexempel sådanajämställdhet ärinnebär. Om är ett sam-

konkretiserastveklöst Huroch gemenskapmanhållning ett annat.
eller stri-samordnavardagslivet Går deiideal ellerdessa attnormer
och inne-meningidealen förvadvarandra Kortder de sagt,mot ges

håll
teoretiskfråndessa frågordiskuteraskall vi delskapiteldettaI en

betydafamiljelivet kanjämställdhet ivadoch dels illustrerasynvinkel
projekt, därpågåendeingår ianalysenteoretiskai praktiken. Den ett

de i sinfrånutgåroch kvinnorprinciper närvilkastuderarvi män
olika fa-ipersonligtochförpliktelsermedhandskasvardag ansvar

studietidigarestuderas byggerfrågormiljesituationer. De ensom
Björnbergförvärvsarbetefamiljeliv ochföräldrar förenarhurav

föräld-urval deintervjuadesstudieföreliggandeSass, 1997. I ett av
tidigare studien.i denintervjuadesrar som

exempelavsnitt någraförstasådisponeratKapitlet ettär att ger
tolkningarproblematiserasfamiljer. Vidareimakt och könteorier om

oföränderlig. Vårtochgivensigunderordningdär kvinnors ter som
relationer mellan kö-tolkningalternativ därsyfte är presenteraatt en

reciprocitet,föreställningarolikaförinomförhandlas omramennen
lojalitet.skuld ochtagande,ochgivande

socialt samspel iförförutsättningarviavsnitt diskuterarandraI ett
meka-teoribildningsocialpsykologiskvifamiljer. Här presenterar om

för socialgrundläggande formerinteraktion ochsocialförnismer om
ömsesidigt utbyte,betydelsentankegångarCentralainteraktion. är av

principerhur olikaaktualiseras ocksågåvoetik.skuld och Här om
för-sammanhållningberoende vilkentillämpasrättvisa typ manav

vi begreppetproblematiserarfamilj. Slutligenupprätthålla isöker en
detförhandlarutifrån vadkönsperspektiv närirättvisa parternaett om

med dessasyfteeller Vårttid ochfördelninggäller omsorg.pengarav
könsteori ochfamiljeanalys därförmodellhittaavsnittbåda är att en

förenas.teori kansocialpsykologisk
reci-interaktion,socialmakt ochavsnittenteoretiskaEfter de om

sigexempelfyrarättvisa,ochprocitet presenterar anserpar som
presentation:syften med dennatvåVi harjämställda. attrelativtvara
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konkretisera de teoretiska kategorier vi valt fasta på,att ta samtsom
problematisera begreppet jämställdhet. Vadatt betyder jämställdhet i

Årkonkreta samspelssituationer jämställdhet mål och hurett upp-
fattar kvinnor respektive detta i sin vardagligamän samvaro

Är2.2 familjen källan till kvinnors maktlöshet

En del diskussionen och de vetenskapliga studiernastor kring fa-av
miljen har kretsat kring antaganden förändring motom en mer sym-
metrisk familj Young Willmott, 1973 och tvåkarriärfamiljermot
Rapaport Rapaport, 1989. Minst lika många studier har gjorts om
bristen fundamentalapå Förändringar jämställdhet mellan makarmot
ex. Haavind, 1987; Holmberg, 1993; Hochschild, 1989. finnsDet
starka skäl för båda ståndpunktema.

Å sidan har många strukturella hinder för kvinnors möjlighetena
Förbättra sin sociala position undanröjts. denatt l svenska socialpoli-

tiska modellen behandlas kvinnor och självständiga indivi-män som
der. Beroendet familjeband för försörjning och på detärav omsorg
formella planet litet. Vid europeisk jämförelse den svenska fa-ären
miljemodellen betydligt jämställd till sin struktur till exempelänmer

Åden tyska eller engelska Lewis, 1992. andra sidan finns studier
visar kvinnor jämfört med lever iatt män ekonomisksämresom en

och social situation. harDe lägre inkomster, arbetar med obetaldamer
arbetsuppgifter, har oftare underordnad ställning i arbetet och derasen
tid kringgärdad fastaär strukturer. Kvinnor har störremer av ansvar
för barn och familj, för planera och samordna barnens tider medatt

och sin tid. Mannen uppfattas fortfarandepartnems famil-egen som
jens huvudförsörjare och har möjligheter bestämmastörre villkor-att

för sina insatser i hemmet Bjömberg, 1992.en
Familjen, med dess olika förpliktelser och barn, hargentemot man

ofta viktigt hinder för kvinnors möjlighetsetts ett till jämställdasom
villkor med Orienteringen äktenskapmän. och familj harmot ansetts
minska flickors motivering utbilda sig; barn och familjatt görunga

andel kvinnor inte arbetar heltid;att stor detta leder tillen vuxna
ekonomi och på siktsämre till pension.även sämre

Också inom feministisk forskning har familjen uppfattats som en
väsentlig faktor vid förklaringar kvinnlig underordning, ävenav om
perspektiven och förklaringstyperna har skiftat. tillFram 1970-talet

det framför allt socialisationsfaktorer och uppväxtvillkorvar som an-
sågs orsaka skilda könsvillkor. Till varje uppväxande generation för-
medlades rad könsstereotypier sedan styrde och kvin-mänsen som

handlande. Under 1970-talet denna deterministis-typnors angreps av
ka förklaringar. stället1 betonades olika hinder i den sociala struktu-
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medvillkorjämlikatill män.möjligheterkvinnorsblockeradesomren
slutetteorierCarol GilligansochChodorows motMed Nancy av

och fa-socialisationenkom80-taletbörjanoch1970-talet nyttav
underord-kvinnligförklaring tillblickpunktenimiljerelationema som

kvinnli-specifikatankegångarGamlafastning, sätt.nyttett omnu
ochrehabiliteradesrelationsorienteringsåsomegenskaper gavs enga

Komarovsky, 1991.förklaringsgrundny
moder-kvinnligadetinflytelserika teori1978Chodorows antasl
manligskillnad idjupgåendeorsak tillfundamentalskapet enenvara
manli-i denviktigt elementidentitetsuppfattning, därkvinnlig ettoch

blirModerskapetkvinnliga.nedvärdera det mot-bliridentiteten attga
och bero-ömsesidighettill närhet,källasidansättningsfyllt; å enena

ochkvinnlighetmedkvaliteterförbinds dessasidanandraående, men
identitetsbild-manligiegenskapernegativadärmedrepresenterar en

pårelationmoderskapetalltså ettChodorowEnligtning. är somen
könenmellanrangordningochpolariseringtillbidrardjupgående sätt

underordning.kvinnligreproduceratillmedverkardärvidoch att
moder-betoningenilängresträckte sig1974 ännuirestoneF av
denförklaradedå honunderordning,kvinnors attförrollskapets var

bar-havandeskap,funktion.reproduktiva Det ärkvinnorsföljd aven
be-sårbara ochkvinnorvård barnochamning görnafödande, somav
eli-kanreproduktionen barasårbarhet ikvinnorsOmroende män.av

uppnås.frigörelsederasFirestoneenligtocksåkanmineras,
nyckelför-skullemoderskapettankenkritiseratharFlera att vara

exempeltill1988Johnsonunderordning.till kvinnorsklaringen
blandatteoriföljt hennesandraochChodorowhävdar sam-att som

Detoch hustruns.moderns ärnämligenroller,kvinnligatvå somman
till barnrelationermoderligasinainte isvaga,kvinnorhustrur är

konstruktionenJohnsonChodorowmedlikhet attoch Imän. menar
honfemininitet,fömekandepåidentitet byggermanlig ett menavav

iavgörandekamratgruppenmanliga ärdendethävdar äratt som
bevisarochSmå pojkarmoderskapet. mäninteden vuxnaprocessen,

där kvinn-till andrarelationerkonkurrerande män,imaskulinitetsin
binderandranegativaför detlighet står mansgrupper.sammansom

Leonard 1992,ochDelphyvi hosfinnersynpunkterLiknande
för-strukturellasocialisationsprocesserfokuserardock inte utansom

läggerstrukturäktenskapetsdethävdarhållanden. De äratt grun-som
liksomfamiljenBakgrundenunderordning. ärkvinnorstill attden
hierar-organiseradenhetekonomisk ettärhushållet är somsomen

utför förhustrurobetalda arbetearbetsrelationer. Detkiskt system av
under-kvinnorsbakomfaktornviktigastedenbetraktassina män som
arbeteobetaldadettasamhälle. Genomfamilj ochipositionordnade

sig.tillägnaröverskottsvärde deras mänkvinnorskapar ett som
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därmed till uppkomsten och åter-arbete bidrarKvinnligt obetalt
och ekonomiskförhållanden vad gäller ägandeskapandet ojämlikaav

roll kvinnorförfattarna spelar det ingeni familjer. Enligtstatus om
med högutbildning och kvalificerade arbeteninkomster, höghar egna

äktenskap-alltid underordnade idetta förblir deTrots männenstatus.
förvärvsarbete i realiteten hargifta kvinnorsBeviset för detta är attet.

inkomster ocharbetsbörda, derastill dubbellett ävenoavsett omen
till kvinnor. Delphydelar hemarbetet andra Förde har delegerat av

skapar sned maktfördel-Leonard det alltså äktenskapetoch är som en
såväl i familjer i samhället ining mellan könen stort.som

tillteorier makt och kön orsakernaför dessaGemensamt är attom
socialatill familjesfären. Psykologiska,maktlöshet förläggskvinnors

kvinnlig underord-förhållanden i familjen leder tilloch ekonomiska
arbetsmarknaden, ifamiljen i samhället ining inte bara i utan stort,

arbetsorganisationer Westberg-politiken och inom Roman, 1994;
Wohlgemuth, 1996.

makt och makt i social interaktionStrukturell2.3

försök förklara maktrelationema mellan könenbrist med dessaEn att
till cirkelresonemang. Så länge kvinnor har det primäratendensär en
för små barn och så länge äktenskapet består, kommervårdansvaret

Föränd-manlig överordning ständigt återskapas.enligt teorierna att
uteslutna. sådana förändringar har skett betraktatringar tycks Men att

blandändå knappast förneka. illustreraslängre tid går Dettaöver att
äktenskapslagen och samboendelagen. Andan i dessa lagarannat av

uppfattning parbildning frivillig och jämställduttrycker somom enen
Äktenskapet inteindivider Agell, 1989. längrepakt mellan två utgör
familjen.mellan staten/ kyrkan och inte längrekontrakt Det ärett

relationerna mellanpliktnonner reglerar makar, derasutan per-som
förutbestämmer inte till vissa uppgifter påsonliga lojaliteter. Kön

tidigare och för förhandlingar större.sätt ärutrymmetsomsamma
dagens familjer måste analyserasDärför vi att som gemen-anser

förhandlingar. för-byggda på dolda och Sådanaskapsprojekt öppna
i sin ändå påverkas könsbestämda pliktnor-handlingar kan tur av

föreställningar vad kvinnor ochdvs. allmännamer, mänom sommer
för varandra. i den mån föreställ-familjemedlemmar bör Mengöra

uppgifter kommit spela mindre roll förningar könsbestämda attom en
inslagetorganiseras, kan också förhandlingarhur familjelivet antasav

blivitha större.
jämställdhetVi intresserade hur eller brist på sådan konkretär av

sociala interaktionen på familjenivå. akualise-manifesteras i den Då
inflytande, auktoritet dominans i famil-frågor makt, ochävenras om
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jerelationer. sådana förhållandenHur framträder i enskilda situationer
ingalunda enkelt urskiljbart. Vi kan till exempel inte på grundvalär av

strukturella könsmaktsskillnader priori utesluta möjligheten atta
kvinnor kan ha makt i familjen eller maktfördelningen i parför-att ett
hållande kan ganska jämn. Vår förståelse imakt äktenskapvara av
och familj utgår från feministisk vidareutveckling Foucaultsen av
maktbegrepp. Makt uppfattas i dessa perspektiv inte i första hand som
något hierarkiskt med fysiska eller materiella medel ochutövassom
verkar uppifrån och ned. stället makt formI discipline-ses som en av
ring utövad socialt handlande och språklig interaktion. Disci-genom
plinerande makt verkar skapa föreställningar vadattgenom om som

normalt och rimligt, meningsinnehåll handlingarär attgenom ge
och formerproducera för uppfattningar vad ärattgenom om som
önskvärt. sociala praktiken iDen vår sociala och kulturella omgivning
skapar för social disciplinering. deltar i skapaDemönster att ettsom
kulturellt meningsinnehåll tillhandahåller också social teknologien
för självförståelse och inordning i specifika tänkesätt Gavey, 1996.

feministiskt perspektivI utgår från Foucault maktenett som ses
instabil föränderlig.och alla maktrelationerI finns elementettsom av

frihet i den bemärkelsen sociala relationer bygger på interaktionatt
mellan individer inte helt underordnade total dominans.ärsom en
Makten dess frihetsgraderoch har med hur individer kangöraatt
hantera sitt oberoende inom för disciplinerande underord-ramen en
ning. Med detta åsyftas främst individs möjligheter stå detatt emoten
socio-kulturella definierar honom eller henne i speci-system som
ella handlingsmönster och tänkesätt. Enskilda individer kan utforma
sin praktik och självförståelse bortom de socialt konstrueradeegen
identiteter tillhandahålls dominerande diskurser McNay,som genom
1992. analysera makt kan illustrerasDetta med hjälp någrasätt att av
studier hur och kvinnor har hanterat hjälp och samarbete imänom
familjerelationer.

Utifrån studie hjälprelationer mellan anhöriga i vidareen om en
familjekrets drar Finch och 1989 slutsatsenMason allmänna fö-att
reställningar förpliktelser hjälpa anhöriga fungeraratt väg-om som
ledande principer, faktiska hjälphandlingar samtidigt i kon-attmen
kreta situationer påverkas relationerna mellan anhöriga. vik-Detav
tiga blir hur det dynamiska samspelet mellan olika isett ut personer
deras historia, vad har gjort och betytt för varandra. erfar-Dessaman
enheter upphov till lojaliteter och känslor personligtger av ansvar
Finch, 1989. innebär familjeförpliktelserDet knutna tillatt ärsom
släktpositioner inte på något givet uppfattas bindandesätt som av en-
skilda familjemedlemmar. formDen disciplinering släktskaps-av som
baserade lojalitetssystem med andra ord inte helt styrande.utgör är

36



tid ochLojalitet, pengar

individuella val. Avgörande för individersförfinnsDet sättutrymme
reciprocitet,och såsomenligt inchvälja F Masonäratt normen om

beskrivits Gouldner 1973.den har av
rela-individer i socialareciprocitetsnorm förutsättersådanEn att

omedvetet, detbedömningar, medvetet ellertioner slagsgör aven
sikt.förhållanden kort eller lång Ettutbytet i olikaömsesidiga an-

familjemedlemmarrelationer mellanformulera detta ärsätt attattnat
ioch skuld. Känslan ståupprätthålls kedjor gåvor attavavgenom

känsla förpliktelserupphov tillskuld hos attmottagaren en avger
fåkänsla förr eller någotoch hos givarenåtergälda att senareen av

för skuld.skuld blir så Deåtergäldatillbaka. Att starten en nyen
i studieBuisson 1992 harforskarna Bloch, Mermetfranska en av

kring vårdnadenhantera konflikteroch derasskilsmässopar sätt att
och skuld däri gåvorbarnen hävdat termeratt varresonemang avom

starkt uttalade.
iforskaren Kauffman 1992också den franskeillustrerasDetta av

klädvård ochhushållsarbetet medhur makar hanterarhans studie av
skuldrationalitet, dvsgåvorationalitet ochKauffmantvätt. attmenar

äktenskaplig rela-ekonomier icentralaskuld, tvåberäkna äratt en
logik. innebärimplicit i kärlekens DenGåvoekonomin liggertion. att

kalkylerar deintressenuppgifter förutfördå parterna gemensamma
i situationerKalkylering skuldmed gengåva.inte medvetet görsaven

Skuldkalkyleringde intressena.försvarablir aktuellt ärdå det att egna
utbytet. in-det äktenskapliga DethanteraKauffmanenligt sättett att

diskuterar dem.sina intressen ochförsvararnebär öppetatt egnaman
sakligtsällan ochstuderade förhandladeKauffman öppetDe par

förhandlingarna,doldesoch ställetskulle vad Inär.görasomom vem
handlade kalkylerdet faktisktinte ville visadärför attatt parterna om

för-kalkylerandeochkostnader, skuld gåvor. Ettinsatser, öppetav
för-äktenskapetmotsatsställning till detihållningssätt står som

och tagande i kärlekensömsesidigt givandeväntas ett namn.vara -
makarnamellanrelationernakommerförhandlingarnaNär görs öppna

i princip kanenskiltmarknad där varjevidliknas momentatt enmer
detta,skyggar föransträngning.form tid och Parternapris iett avges

uttalade regeln i detförsta ickeperspektivet.korta Densärskilt i det
tystnadsregeln.enligt Kauffmanförhandlingsspelet därfördolda är

Även skilsmässopari sin studiesåsomandra forskare, Moxnes av
tanke-liknandeinne påHaavind och Andenaes 1994,och1990 är

studieiHochschild 1989och Detgångar är även avenresonemang.
rättfärdiggörrättvist och därvidhemarbetethanteraförsökerhur par

lösningar.orättvisaför kvinnornaolika
mängd utbyten tjänster,kontinuerligtfamiljer skerI pengar,aven

regelsker istraff Sådana utbytenkärlek, överstöd,hjälp och etc.
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många år, och det gäller förhållandet mellannär barn och föräldrar
ofta hela livsperioden. Genom dessa utbytenöver skapas kraftfulla
sociala band med starka känslor lojalitet och gemenskap. Dessaav
band bygger alltså på ömsesidigt givande och tagande. Principemaett
för sådant utbyte liksom för hur relationerna mellan gåva ochett gen-
gåva värderas emellertid långt ifrån självklara och kan inte förär tas
givna. finnsDet nämligen inte bara form reciprocitet flera.utanen av

knutet tillNära utbyteshandlingar också föreställningar legiti-är om
mitet, dvs vad rättvist och orättvist, moraliskt riktigt ochärsom mo-
raliskt fel. skall viDetta på i avsnitt.närmare nästase

Reciprocitet,2.4 gemenskap och rättvisa

Att och gåvor har inom klassisk antropologi och samhälls-ta emotge
vetenskap fungera slags socialt Med sådanaansetts ett cement.som
handlingar upprätthålls sociala och stabiliseras samhällengrupper
Komter, 1996. Genom gåva, favör, något uppfattasatt ge en en som

värdefullt kan social relation initieras. Den gå-mottarsom en som
bindsvan till givaren. Känslan tacksamhet och uppfordran attav

något återgälda gåvan skapar socialt band Simmel,sätt 1950/ett
1996; Gouldner, 1960. ömsesidigaDet utbytet alltså viktigär en so-
cial mekanism både för skapa och bevara sociala gemenskaper.att

dock felDet sådana utbyten alltidär måste symmetris-att tro att vara
ka. sin klassiskaI studie underströk Marcel Mauss gåvornastvärtom
betydelse medel maktuppnå och i förkapitalistiskaatt statussom
samhällen 1925/ David1972. Cheal 1988 studerat gåvomöns-som

i modernt samhälle betonar däremot gåvornas betydelseter ett som
medel skapa varaktiga sociala relationer och tillförsäkra givarenatt
social tillhörighet. han förnekarMen inte gåvor i vissa situationeratt

Ävenkan användas makt- och statushöjande medel. tjänster ochsom
kan utföras inom för asymmetriska relationer ochomsorger ramen

kan också bidra till det uppstår sådana skillnader i inflytande.att

ochReciprocitet gemenskap

antropologiskInom och samhällsvetenskaplig litteratur finns raden
försök urskilja olika former utbyten. Vi skall här sammanfattaatt av

typologi Fiske l99l; 1992 utvecklat. Den resultatetären som av
hans skapa olika traditioner och kategorise-strävan att syntesen av
ringar gjorts inom området. hävdarHan det finns vissa ele-attsom

former sociala relationer återkommer i kultur eftermentära av som
kultur, variationema i uttrycksformer inom samhäl-även är storaom
len och mellan kulturer.
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relationer han kallarfyra socialaFiske urskiljer gemensamtsom
pricing,marknadsprissättande marketsharing,communaldelande

auktoritetsbaseradmatchingequalityjämlik balansering samt rang-
gäller reciprocitets-skiljer sig åt vadauthority ranking.ordning De

rättvisetänkande. Fiskegemenskapsformer och attmönster, menar
demeningsfulla för människor ikända ochdistinktionerdessa mestär

naturligt-typologi deform måstePresenterade ikulturer.skilda av en
i blandadeverkligheten uppträder deidealtypiska. Ivis betraktas som

mindre dominerande.ellerolika kontexteroch kan iformer vara mer
familjinklusive ocholika dedem inom domäner,Fiske finner rörsom

särskilt.detta områdesjälv inteäktenskap, han poängteraräven om
delande tillhörigheten tillmedI ärgemensamt gruppengrupper

pri-grundas på detUtbytet mellan medlemmarbetonad.mycket starkt
mitt och ditt harSkillnaden mellanjust oss.imära att vara en av

och fårrelation. Vadframtoning i sådaninte någon större man geren
utdelning.ochbalansering mellan insatsergrundat i någoninteär

Överhuvudtaget beredda uppfattasådana inteinom attär grupperman
Exempel frånutbyte.medlemmar itransaktioner mellan termer av

sina inkomster ochfamiljemedlemmar poolarfamiljeområdet dåär
makarsodifferentierad faktumi Detlägger dem attpott.gemensamen

äktenskapslagstiftning räknassvensktillgångar i gemensamsom
inte särskilda avtaloch dödsfallvid skilsmässa omegendom upprät-

social relation insti-exempel hur denna formkan påtats avses som
tutionaliserats.

mark-social relation Fiske benämnerför denGemensamt typ av
handlingar medtjänster, sexuellanadsprissättande är att omsorger,

medlikvärdigt. interagerarbyts något Demot somsom ansesmera
och detöverensstämmelser i värdet detvarandra avväger som gesav

köpslående och avtal kännetecknandeFörhandlingar, ärtas emot.som
fördelar och nackdelarutbyte med beräkningför denna typ somavav

marknadspris-Historiskt finns många exempel påsjälvklara inslag.
till äktenskapsallianser och familje-relationer i anslutningsättande
olika släkter vad kanFörhandlingar mellanbildning. ansesom som
tjänster och jordegendomar har varitutbytenrimliga pengar,vara av

förhandlafunnits tillgångarvanliga inslag, där det att om.
handlarsocial relation, jämlik balansering,tredje formenDen av

balanseraoch tagande. efter kunnaömsesidigt givande Strävan attom
dock intedet får rättfärdigt kandet sättettmot upp-manman ger

köpslår inte, jämför interegelrätta förhandlingar.nås Mangenom
inte det givna det erhållna.värden hos olika handlingar, väger mot

premiss i sådan relation det givna inte åter-ingårDet attensom en
i form. handlar det intebetalas med Härmynt, utan omsamma annan

marknadsprissättande relation,till fördelar såsom inomatt ense egna
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till ömsesidigheten ändå kunnautan att urskilja sigattse men som
i utbytessystem. familjesfarenI idénseparat part ett det jämlikaär om

äktenskapet exempel på sådan balansering. Idealetett makarär atten
har rättigheter, lika mycket för barn och hushålltarsamma ansvar
med lika mycket inflytande på besluten. förutsättsHär slagsen
underförstådd jämbördighet i utbyte inte behöver direktett som vara
jämförbart och heller inte ske vid viss tidpunkt.en

fjärdeDen social relation, auktoritetsbaseradtypen rangord-av en
enligt Fiske alla hierarkiskaning, är relationer baseras påsom pres-

tigefyllda egenskaper ålder, kön, börd, rikedom, vishet och ka-som
risma. Denna relationstyp har sedan länge kännetecknat just familje-
och släktrelationer. Föräldrar kontrollerar sina barn, äldre syskon har
högre bröder bättre villkorän Vanligtvisstatus harän systrar.yngre,

i familjen haft kontroll ochstörre egendom,övermannen pengar
utslagsröst i familjedispyter, ibland tilldelats rollen bestraffare.som
Det denna form könsligär rangordning, där reciprocitetsmönstretav

asymmetriskt och baseras könär och ålder, sedan många de-som
cennier idealet jämställdhet. En vanlig modellutmanats förav om re-
lationer mellan med olika den överordnadeparter ärstatus att mottar

från den underordnade vad den fårän tillbaka. Implicit imer senare
denna ojämt utbyte den överordnade hartyp är förattav attansvar
tillgodose den underordnades behov. dennaDet utbytesformär som
enligt Delphy och Leonard kännetecknar äktenskapet. Mannen med
sin högre i familjen från dem har lägrestatus mottar status,mer som
medan hans del i reciprociteten består i för tillgodose bero-attansvar
ende familjemedlemmars behov.

Rangordning efter auktoritet oförenlig med fråganär jäm-om
ställdheten och dess möjliga innebörder i familjesammanhang. Men
de övriga relationsformerna Fiske urskiljer möjligheter tillsom ger
jämställdhet olika slag.än I sammanhang där familjegrup-ettom av

intressen överordnade de enskilda individemas kan jäm-pens ses som
ställdheten den individuellaäven autonominstor liten. Iärvara om en
familj där värdet hos olika transaktioner ständigt blir föremål för be-
dömningar och förhandlingar autonomin hos enskildaär aktörer stor,
gemenskapen däremot relativt liten. När väldefinierade transaktioner
mellan två genomförda står ingenär i skuld till denparter andra. I en
famij relationer bygger balanserat givande och tagandeettvars
finns implicit ömtålighet. harDen med relationen lättgöraatt atten
omvandlas till asymmetrisk sådan, nämligen denen partenom ena
kommer i skuld till den andra möjlighet återgälda Gouldner,utan att
1960; Fiske, 1991.

Både Gouldner och Sahlins framhåller betydelsen oprecisaav
skuldsedlar mellan människor. Bristen på exakt balans ären en
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dåi skuld,ingen stårbindningar. Omsociala ärbas förviktig part
regle-interäkningenbräckligt.relativt Men ärmellan dembandet om

tacksamhetsskuldens skug-kraftrelationen iupprätthållsdårad, av
verkar rimligtöversättning. Detvår1965/1988: 222,Sahlins,ga’
olikadär så mångafamiljegrupperrelevans ihar typerdetta avatt

för de in-pågengåvorochgentjänster, gåvorochtjänster ettges
antagandenunderförståddaoch utifrånoöverskådligtblandade sätt om

lång tid.det sker överatt
sociala rela-olikadiskusssionmed FiskesförtjänsternaEn avav

tänkan-vanliga dikotomaöverskrider dethanvitioner attvaraanser
uppdelningar ochGesellschaftsliknandeGemeinschafts- ellerdet i ur-

social relation.specifik formbalanseringjämlikskiljer avsom en
syftenolikaförhandlingar harkallatdet viocksåtydliggörHan att

ingårrelation de Desocialvilkenberoendekaraktäroch typ av
detvärdet hosjämförainriktning påmedexplicitakan att somvara

implicita,kan ocksåFörhandlingarhandlar accepte-utbytet varaom.
vidlikvärdighet, eller,för uppnåmedel gemensamtrade att somsom

dessaVägledande i allaömsesidiga behov.tillgodosedelande, för att
rättviseprinciper.olikaförhandlingssammanhang är

gemenskaperochRättviseprinciper
denoch utbyte ireciprocitetrelaterade tillRättviseprinciper är me-

legitimt.rimligt och Be-betraktasbyts måstedetningen att somsom
tiduppmärksamhet,gåvor,bestraffningar,löningar, ansvar,pengar,

fördelas och bytsbetydelsefulla värdenexempel påkärlekoch är som
föremålellervärden bliralla dessa sättochfamiljer annatinom ett

bedömningarför sådanaPrincipemarättvisetermer.ibedömningarför
varierar.

förprinciperskildarelationstyper hörolikatillhävdarFiske att
relationer ka-rättviseprincipen istyranderättvisebedömningar. Den

och oriente-behovdelande baseras ärraktäriserade gemensamtav
rela-marknadsprissättandegruppgemenskapen. Ibevararad attmot

utdelningochmellan insatsproportionen ärställetdet itioner är som
relatio-balanserandejämliktdenrättvisebedömningar. Ividstyrande

rättvisebedömningar. Vargrundläggande vidlikhetdet ärär somnen
Principenbehov.insatser ochmycketfå likaskalloch oavsett omen

relationerauktoritetsbaseradeiskall fåhögremed ärdenatt merrang
inblandaderättvisaccepterad parter.som av

denfrågorsig dessaEtt representerassätt närmaattannat av
förmodellutvecklatharKellerhals,sociologen attfranske ensom

uppfattningEnligt hansfamiljer 1989. ärirättviseargumentstudera
tillsyftar primärtochrelationellai grundenrättvisebedömningar att
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reproducera särskild gruppstruktur och befrämjaatten gruppsam-
manhållning. Följaktligen rättviseprinciper inte grundadeär i fixerade
förhandsuppfattningar rättvisa utformas i specifika situatio-utanom

Kellerhals liksom Fiske rättviseprinciper varierar bero-attner. menar
ende vilken gemenskap eftersträvas.typ av som

Kellerhals sammanhållningen i familjen sigantar att uttryck itar
olika stilar, eller familjekulturer vi föredrar kalla dem. Medattsom
syftet klassificiera olika familjekulturer använder hanatt dimen-tre
sioner, nämligen sammanhållning cohesion, integration och regle-
ringsprinciper.

Sammanhållning karakteriserar relationer utifrån dimen-gruppens
sionen individualism respektive kollektivism. denl kän-extremenena
netecknas individer, alla uppfattar sig olikaautonomagruppen av som
varandra, och har intressen, aktiviteter, attityder och sinvar en egna

smak. sammanhållningen i bygger på olikheter ochegen gruppen
dessa antingen kompletterar varandra elleratt står i motsatsställning

till varandra. den andral polen individerna lika ochär upplever sig
fusionerade. betonasHär konsensus, enhetsom gentemotgruppens

omgivningen. Man har intressen och värderingar,gemensamma upp-
levelsen vi i vår familj stark.ärav

Integration betecknar grad slutenhet eller öppenhetgruppens av
omgivningen. Den karakteriserasgentemot miss-extremenena av

tänksamhet och misstro andra inte tillhör familjen,gentemot som en
självtillräcklighet, mitt hem min borg. denI andra före-är extremen
faller öppenheten omgivningen överlevnadsvillkor. fa-mot Iettvara
miljen förekommer ständig besökare, festerström ochvänner,en av
upptåg.

Reglering handlar hur individerna inom familj samordnarom en
sina handlingar och relationer. denI relationernaärextremenena re-
gelstyrda och följer klara normativa den andralmönster. extremen
följer samhandlingarna friare kommunikativt disku-ett mönster, man

och förklarar och förhandlar.terar argumenterar,
Dessa dimensioner kombineras till familjekulturer. några fa-tre I

miljer medlemmarna och införär omgivningen.öppna Manautonoma
tenderar reglera sitt förhållande till omvärlden kommuni-att genom
kation, medan kommunikationen mellan familjegruppens medlemmar
kan låg. Några kombinationer svåra föreställa sig,är attvara t.ex.

individer slutnaautonoma omgivningen.är Detgentemot ärsom
också svårt föreställa sig familjer med och hårtatt regel-autonoma
styrda individer. Vad i sammanhanget viktigt framhållaär ärattsom

viss familjekultur baseras specifika handlingsstrategi-att typen av
vilka i sin vidmakthåller denna familjekultur. bety-tur Dettyper, av

42



tid ochLojalitet, pengar

beträffande vadder i familjer skapar sin rationalitetatt egen somman
uppfattas rättvist och rimligt.som

fram-forskning Kellerhals m.fl. har bedrivitden empiriskaI som
med samhälls-familjemas sammanhållning varierargår typatt av

sammanhållningFamiljer i lägre klasser tenderar haklass. att en som
Överenskommelseridentitet individens.betonar ängruppens snarare

rättvise-normativa kommunikativa.tenderar Denänatt vara snarare
fak-tillämpas betonar och egendomlogik änstatus snararerang,som

form prestationer och nyttigheter. Medlemmarnastiska bidrag i an-av
ochbetydelse tänkande i kostnads-språksnivå har änstörre nytto-

till-snabba beslut fördelningfattarMantermer. resurser menom av
sällan hög.med dessa beslutfredsställelsen är

sammanhållning-kännetecknasFamiljer i de högre klasserna attav
autonomi. Förhandlingar tenderarindividemasbetonar att varaen

antingenrättviseprinciper tillämpas betonarkommunikativa. De som
bedömning, dvs. sammanhangetkontraktstänkande eller kontextuell

nyttokalkyler spelarfår Kostnads- ochsituationenoch avgöra. en
kriterier försigVidare använderroll. gärna attexternastörre man av

individuellainsats bedöms efterhandlingar.bedöma Personens egen
vidmindreoch kategoritänkande harförutsättningar. Status utrymme

insatser.individemasbedömningar av
lämpligbestår också i hittai familjekretsGemenskapen att enen
gradberoende. mycket lågautonomi och Enavgränsning mellan av

upprätthållasvårigheteroch integrationsammanhållning attstorager
hög gradöverhuvudtaget, medan mycketgruppbildning sam-avenen

autonomi. Keller-föga förintegrationmanhållning och utrymmeger
olikai familjer hadestudier kvinnor ochi sinahals fann också mänatt

Kvinnornavärderingar rättvisa.familjegemenskap ochpå ten-avsyn
tenderadeoftarebästa medantillderade män attatt gruppenssemer

individuella behov.tillse
hargemenskapsbehovindividuella behov ochmellanFörhållandet

socialetik ochCarol Gilligans forskningcentralt ivarit temaett om
mellanskiljeroch b.könsperspektiv 1982; 1988a Honmognad ettur

respektiverättviselogik equality ethicmoraliska principer,två om-
relatio-innebär bedömerethic. Rättighetsetiksorgsetik care att man
graderefter skalor ellervill balanseralikhet,i atttermer manavner

ojämlikhetochrättviselogik uppfattas förtryckMedrättvisa. enav
Omsorgsetik innebärförsöker hantera.moraliskt problemett mansom

lyhörd ochandra,bry sigeftersträvar attattatt engage-varaomman
utgångspunktomsorgsetiskMedoch behov.andras problemrad i en

disconnec-Gilligan kallarövergivande detavståndstagande ochär —-
motsatsställning tillstår ihållningmoralisktion att varasomen—

studierempiriskagrundval fleraresponsiv. Påochuppmärksam av
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drar Gilligan slutsatsen alla relationer inrymmer bådaatt typer av
moraliska överväganden, i de flesta fall principnågon do-attmen
minerar den andra. hävdar utifrånHon sina empiriska studieröver att
kvinnor högre föri något grad står omsorgsetik, medan oftaremän
tillämpar rättighetsetik i beslutssituationer, skillnaderna mel-attmen
lan intekönen skarpa.är

Gilligans omsorgsetik ansvarsbegreppetI är cent-resonemang om
ralt. talar i sammanhangetHon ord svenskacommitment, ettom som
språket saknar adekvat för. ord liggerDet närmast ärtermen som
lojalitet vilket uttrycker har åtagit sig något för nå-göraatt attman

finns speciell bindningdet kanske för det finns skuldatt attgon, en en
återgälda. Gilligan skiljer mellan två lojaliteter, commit-att typer av

obligation och relationships. förra in-responsiveness Detinments to
nebär åtar sig och sedan håller fast vid detta,att ett attman ansvar

har ingått slags kontrakt, sedan känner sig moralisktettman som man
förpliktigad infria. GilligansMed terminologi då inblandadäratt man
i handlingsmönster, innebär återgäldar handlingar ochett attsom man
detta återgäldande grundat i föreställningar förpliktelser knutnaär om
till roller. Förpliktelser har inslag tvång. begreppet,Detett av senare

relationships, kan med attresponsiveness in närmast översättas vara
lyhörd°. innebär individen själv initiativ för bli med-Det att tar att

andras behov eller problem och sedan på upplevelsenveten om svarar
dessa behov. handlar det kunna lyssna till denHär andreattav om

också lyhörd för behov och beredd förhandla sigatt attmen vara egna
fram till lösning på problem berör båda Handlingarparter.en som ses
då i perspektiv ömsesidigt beroende.ett av

ochJämställdhet, makt reciprocitet2.5

kort sammanfattningen-

föregåendedet har vi lyft fram teoretiska utgångspunkter,I visom
bedömer intressanta förena och vidareutveckla i analysattvara en av
hur och kvinnor hanterar familjerelationer, makt och jämställd-män
het. Vi har feministiska teorier pekar denpresenterat mot attsom
västerländska familjen social institution baserad på patriar-ärsom en
kal struktur undenninerasstruktur. kvinnor och for-Denna när män
mellt och ideologiskt blir merjämställda Kulturellt har emellertidpar.
patriarkala visat sig återskapas subtilamånga meka-mönster genom
nismer, bl.a. generella samhälleliga förpliktelser,genom normer om

lojaliteter familjemedlemmaroch har varandra.gentemotansvar som
Vi har emellertid velat betona familjeförpliktelser i dagens fa-att

miljer inte har karaktären pliktnormer, i form till exempelav av
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och döttrar,hustrur, mödrarkvinnor har såsomåtagandengivna utan
någotkaraktär lojalitet,harfamiljerelationer i dagatt somavsnarare

Kvinnor väljer åt-partnerskap.frivilligtförformas inom ettramen
lyhördadvs.sina relationer,responsiva iteorinminstone i att vara

emellertid integällerbenämning.enligt Gilligans Dettaför behov,
utsträckningockså i ökadbara kvinnor män.utan

meningsinnehållsociala institutioneräktenskapFamiljer är vars
Fiskeshänvisa tillförhandlingar.i Genomoch omskapasskapas att

dimensioner förKellerhalsochsocial gemenskaptypologier för ana-
analysera hurföranalytiskt redskapfamiljekulter har vilys attettav
teoretiskautgångspunkt i deförstås. Medförhandlingar kanolika re-

problematiserafortsättningsvisskall vivi fört ovansomsonemang
jämställdhet iSymmetri ochparförhållanden.modernasymmetri i

samhälleligtuttryckt ideal både påparförhållandenmoderna är ettett
för järn-det intressetinterpersonellt plan. Trotsplan och på storaett

jämställdaanalyser vadfinner vi sällanmellan makarställdhet avmer
innebördenpraktiken. praktiskainnebära i Denfamiljerelationer kan
problemati-familjenivå har intejämställdhetbalans,symmetri,av

påomfattning, särskilt intesärskiltlitteratur ii feministisk storserats
familjenivå.

kommitjämställdhetnivå har innebördensamhälleligPå attaven
likakvinnor skallför ochvillkorenhandla mänatt vara ar-om

könen skallJämställdhet uppfattas såpolitiken.betsmarknad och i att
lika ifördelning kön skallochlika villkorkonkurrera på att varaav

sammanhangJämställdhet har i dessanivåer.olikaalla positioner
marknadsprissät-Fiske kallardet slagdefmierats iprimärt termer av

handlar kompetens,mellan könen detproportionertande. Det är om;
inte kön.skall utslagsgivande, Dettaduglighetutbildning, och vara

problematiskt detblir emellertiddefiniera jämställdhet närsätt att
parförhållande, dominerasfamiljesammanhang. Ettöverförs till som

och vadavvägningar mellan vadoch göratt manman gerenav var
behovsoriente-längre tid.överleva Enfår, sannolikt svårthar att en

jämställdviktig förandra troligendenring med är att enomomsorg
existera.skall kunnagemenskap

makar-innebära ochparförhållanden kanSymmetri i att en avvar
familj,arbete hushåll ochmycket tid ochlägger ned lika attna

lika och beslutegendom fördelasoch röratt gemensam-sompengar
för den andre fattasfår konsekvenserangelägenheter eller somma

utsträck-i parrelationer iEmpiriskt har jämställdhet storgemensamt.
fördelas mellanutgångspunkt i hur hemarbetetmedning diskuterats

hemarbetened tid på obetaltläggerochkvinnor Denmän. mestsom
mindreeftersom obetalt arbeteför orättvisa,uppfattas ärutsattsom

utför det.mindre makt åt den För-arbete ochbetaltvärt än somger
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delningen tid har konsekvenser för ekonomisk jämställdhet iav
familjer, både på kort och på lång sikt. Kvinnor har överlag sämreen
ekonomisk situation beroende de lägger ned tid påän män att mer
obetalt arbete i hemmen. har ocksåDe lägre lönenivåer i arbetslivet

Vilka konsekvenser den ekonomiskaän män. ojämlikheten får för
makamas inbördes relationer, till exempel vad gäller makt och inflyt-
ande ekonomisk standard inom familjen, har tagits utgångs-samt som
punkt för värderingar kvinnors ojämlikhet i äktenskapet se t.ex.av
Delphy Leonard, 1992.

jämställdhet betraktasNär det huvudsakligen handlarattsom om
relationen mellan insatser för betalt respektive obetalt arbete blir slut-

och för bli jämställd bör lägga lika mycket tidsatsen att attvar en
betalt respektive obetalt arbete. För uppnå detta kan kvinnor ökaatt
mängden betalt arbete och/eller minska mängden obetalt arbete. På
motsvarande kan obetalt arbetesätt och mindre betaltmän göra mer
arbete. Jämställdhet handlar emellertid också makt och inflytandeom

angelägenheter gäller detöver respektive densom gemensamma en-
skildes behov. jämställdaDet äktenskapet handlar således ocksåegna

handlingsutrymme för individuella behov och ömsesidigom om
respekt.

2.6 Jämställdhet i praktiken fyra exempel-

För illustrera problematiken kring symmetri och jämställdhet skallatt
några där makarna uppfattar sig jämställda.presentera Hu-par som

ruvida dessa detta i objektivt perspektivär fråga.ett är öppenpar en
Vårt syfte redovisa hur makar organiserarär sin vardag och hur deatt

det gäller balansen mellan olikanär bidrag till detargumenterar ge-
Intervjuerna med bygger på kombinationmensamma. paren en av

olika Makama har intervjuats 1992 och Vid1997. båda till-ansatser.
fällena intervjuades de individuellt. första intervjunDen strukture-var
rad med fasta svarsalternativ. Den andra följde frågeguideen men
lämnade för berättelser. Vid detta tillfälle ombadsstort utrymme egna
makarna jämföra den nuvarande situationen med den tidigare. Häri-

kunde vi fånga förändringar och diskutera orsaker tillgenom upp nya
i makamas interna uppdelningar.mönster Vid det andra tillfället fick

makarna också del vinjetter skulle belysa vanliga lojalitets-ta av som
konflikter eller dilemman i vardagslivet i avsikt belysaatt argumenta-
tioner kring rättvisa.

I analysen makamas interna fördelningsmönster har vi utgåttav
från dimensioner: hur de fördelar tiden,tre och inflytandepengarna

besluten. 1 Fördelningenöver tid såväl förvärvsarbeteav avser som
hemarbete och barnen, tillgång på tid for personligaomsorg om egen
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delsFördelningensociala 2behov och av pengar avserengagemang.
ekonomin, dels hur de fördelarbidrag tillmakarnas relativa pengar

bilden dessaägandetmellan sig och hur Denut. sammantagna avser
jämställdheten.grund för bedömadimensioner dåolika attger en
uppfattningbyggerbedömning inflytandetVår3 parternas omav

det gällde hur det skall vara,hade tillvad och säga näratt omenvar
ekonomi, fördelningskulle gälla ifrågaoch kriterier som omnormer

försöker vikonsumtion. På grundval dettasparande och avav pengar,
varje make utgårutbytesstrategier och rättviseprinciperurskilja vilka

eller kol-Prioriterar de individuella behovifrån sin argumentering.i
tänk-inslag kostnadskalkyler ifamiljens behov Finnslektivets av

Är rättvisetänkandet dominerar ellerlikhetsprincipen iandet det som
behovsprinciperdetär

uppfattningarpå tolkningar makarnasanalys byggerVår av om
reciprocitet, där försöktinflytande och vifördelning, väga samman

emellertid inte givitsfrågor. intervjupersonerna harderas vårasvar
be-tolkningar. här följerställning till våra Dettillfälle äratt ta som

basis makarnas kommentarer.vi konstruerat på Derättelser avsom
sina liv skilda harfyra organiserar påhandlar sätt, menpar somom

starktuppfattar sig jämställda.de Detdet ärgemensamt att ensom
avsikten främst visapresentation här, därförkortad gör är att va-

deformer. förriationerna i jämställdhetens Gemensamt är attparen
ioch de levt tio år.har minst barn änett att samman mer

och dittåtskillnad påParet mittinte görsom

varit anställdfamilj arbetar båda heltid. tidigaredenna MannenI som
företag, medanfackutbildad arbetare har sedan årett ett egetparsom

inom vården. lnkomstmässigt liggeroutbildad och arbetarkvinnan är
gemenskapsprojekt mellanrelativt lika. derasmakarna I är gränserna

markerade gäller uttrycker sinditt och mitt inte vad Hanpengar. syn
följande sätt:

familje-fattat dom har delade plånböcker ihar aldrigJag ettsom
aldrig fattat det. På grund jagförhållande. harJag att anserav

jobbar också för-jag jobbar full tid, och hon full tid, videt att om
så vi, vi umgås tillsammans. Vi skallvarandras tid,sakar att

så hon tjänar gångha lika roligt Nästasäger även om mer.om man
Och det så lägger allatjänar jag är attsom man pengar-mer va.

så delar det. Så tycker såi och Förpott sen man va.na en
i familj. familj kan inte ha två plånböcker.måste det fungera Enen

företag har två plånböcker.sak DetDet är att ettsamma som
Är företag så det plånbok, och därifrångår inte ärett enva. man

skall allting gå.
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Och hon: Jag betalar räkningarna och så lever vi på hans lön i stort
Och vi brukar aldrig bråka vi hjälpsJag åt. Visett. tror attom pengar.

har liksom inte det det hans eller mitt.äratt
I på skiljer de sig dock. och försik-Hon ärsynen pengar sparsam

tig, till de hela tiden har buffert. Hon ordnar så detatt attser en spa-
på konto båda har tillgång till. Hanett ärgemensamtras, men som

spendersam och köper något de har hanNärgärnamer om pengar.
vill köpa något dyrare drar hon i bromsarna och tycker detgärna äratt
onödigt med inköp, medan han har börsåattanser man pengar man
använda dem intemen så riskerar den nödvändiga reserven.att man

tycker den harIngen sig med den andre;att röra änattene mer pengar
det tillgår sådant ärmesta gemensamt.som

finns likhet iDet på den och iparets pottenen syn gemensamma
deras uppdelning hemarbetet. har detDe inte så särskilt uppdelat iav
hemarbetet heller. Situationen och andra omständigheter avgör vem

vad och vid vilket tillfälle. Båda for allt vardagligtgör tarsom ansvar
arbete och hävdar samstämmigt de ungefär lika mycket. Detgöratt
gäller också med barnen. går medIngen på självattsamvaron man
eller den andre skulle missnöjeDet finns handlargöra mer. som om
skilda anspråksnivåer. henne det viktigareFör det ochär äratt rent

det för honom. Kring detta finns irritation från hennesän ärsnyggt
sida och försvarshållning från hans. det finns ingenMen kritik frånen
henne han inte skulle bidra lika mycket till derasattom gemensamma
projekt.

de konflikter de harI tycks utgången inom vissa områden tillvara
hennes fördel och inom andra till hans. harHon inflytandestörre över
ekonomin och det sista avgörandet vid inköp liksom vidstörre spar-
andet. däremot har iHan utsträckning överlåtit hennestörre att ta
ledigt för vård sjukt barn vid de ganska oförutsedda sjukdoms-tätaav
fall inträffar. båda dettaFör svår situation; han riskerarär attsom en
förlora kunder och hon riskerar bli avskedad vid personalned-att nya
skärningar till följd för många sjukdagar. Deras ekonomi förutsät-av

bådas inkomster. de konflikterI de faktiskt har kring hem-ter som
arbetet båda, de och sitt får igenom sin vilja.att sättmenar var en

Kring barnen och hemarbetet kommer stark vi-pengarna, en
gemenskap till uttryck. finnsDet också påtaglig likhetsorienteringen
vad gäller rättvisa; och ska få använda lika mycketvar en pengarna

vad de bidragit med. skulleAtt kunna istå skuld tilloavsett man var-
andra ekonomiskt dem båda fullständigt främmande.är hän-Däremot
der det upplever sig stå i skuld till sin påatt partner annatmannen

främst i fråga tid. han harsätt, När låtit henne hand dettaom om
sjuka barnet flera gånger i följd kan han uppleva skuldkänslor och
känna behov detta. Likhetsprincipen viktig.gottgöra Iatt är sättetav
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illust-barnen och vardagenrelationer kringorganisera sinaatt pengar,
de-Fiske benämnerkombination detdetta gemensamtavpar enrerar

detbalansering, där inriktningen påjämliklande och gemensamma
dominerar.

och dittskiljer påParet mittsom

högskoleutbild-tvåbamsfamilj harkvinnan i dennaochBåde mannen
hararbetar heltid.vårdinriktade arbeten och Paretning med som un-

kombina-upprätthållamånadslön försökermycket igefär lika att en
utgifterna betalasekonomi. fastaseparerad och Detion gemensamav

harmånad ochlön varje såhans och hennesmed både att unge-var en
behov.för ochsina kontonmycket kvarfär lika gemensammaegna

mellan dem.och fördelar utgifterna Detekonominsköter ärHon
löp-konto medan hanshonockså ett eget pengar merspararsom

den dem har egnahonande går åt. Det ärgör att merav som
ochsaker till hemmethon dyrare,för dem köper störremenpengar,

alla i fa-tillhörnågotbetraktasdessa saker gemensamma, somsom
omvandlas tillindividuella sparandemiljen. Hennes gemensamma

inflytandedet viset skaffar sigden påtillgångar, hon överärmen som
hans roll i detvill ha något så blir det så;honinköpen. Han närattvet

eller längre tid.motstånd kortareblir bjudaspelet överatt en
källa till konflikter.dess uppdelning HonHemarbetet och är an-en

arbetet i hemmet, medan hanhälftenhon gör änatt menaravmerser
sig.det längre loppet jämnarperioder iojämtdet över utäratt men

domän.Rengöringen hennesdet bara honVissa saker ärgör.är som
han räk-avseenden honi dessa MenBåda göröverensär att mer.om

medhan oftare och lekermed barnen,sitt arbeteockså är uteattnar
läxorna med dem.dem och läser

hemarbetetförsökt delaperioder harUnder olika paret att upp
kvinnan varitfungeratdet har sällan påmellan sig sättett sommen

detblir det inte så hon villhan skalltillfreds med. Om tvätta attsom
och ting sker idet lång tid och sakerhanskall När gör mat tarvara.

frånsetttagit sig själva hemarbetetharfel ordning. Hon mer av
framför för-har i olika lägen valt dettamed barnen ochkontakten att

har där-krav renlighet.med betydligt lägre Hansöka stå hansut
oftare isaker överallt ochför det liggerlägre tolerans tagtarattemot

irriteradtycks hon ha varitkonflikterna kring hemarbetetdetta. I mer
försökt honomden i olika faseroch honvad han göraärär,än som

handlaockså den valti detta arbete. hondelaktig Men är attsommer
det- ochdärför hon sig bättreinköp,och sköta attmat anser vara

med själva hemarbetet såroligt. hontycker det Om ärgöräratt mer
viss del det dit.hon tilldet också styrtsom
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denna familjI har kvinnan till vid både mindresägaattmer om
och inköp och hon har inflytande hur hemarbetetstörre överett stort
skall utföras. Från synvinkel skulle kunna säga atten man mannen
smiter. Från kvinnan upprätthåller dominans inom hem-atten annan
sfären. inget tyder på denMen helt låter sig domineras denatt ene av
andra, inflytandet varierar inom sfarer.olika Och hurutan attsnarare
bedömer i perspektiv dominans det förhållandet denattman av ena -
i detta fallet har lättare för förlåt, lättare försägaatt att tamannen -
initiativ till försoning denAtt oftast sig kan i vissa lä-vara som ger

tecken på underkastelse, i andra lägen kan det slagsgen vara vara en
gåva, tillnågot den andre och kan upphov till tack-som ges som ge
samhetsskuld. innebärDet samtidigt möjlighet till dialog.ny

den gemenskapsform dettaI skapar finns i delasättet attsom par
ekonomin påtaglig efter och skall bidra medsträvan attupp en var en

lika mycket till de fasta utgifterna och och skall ha likaatt var en
mycket sig med för bruk. byggerDet dock tillit tillröraatt eget en

den andre inte överspenderar, båda hänsyn till deatt att tar gemen-
behoven. Möjligheten ha sparkonto ingår i dennaatt egetsamma upp-

delning, i finnsdet underförstått detta i första hand tillgårattmen
behov extraordinär karaktär såsom semestrargemensamma av mer

och inköp till hemmet. Uppdelningen mitt och ditt, liksomstörre av
efter likhet, igengår också i organisera hemarbetetsträvan sättet att

liksom i konflikterna kring detta. Jämfört med det förra finns iparet
detta gemenskapsform uttalad jämlik ba-strävan motpars en mer en
lansering. åtskiljande mitt ochEtt ditt inom gemenskapens ärav ram
framträdande. mellan mittMen och ditt kan enligt bådagränserna
samfällt aldrig resultera i den skulle kunna bli skyldig denatt ena
andre betraktarDet båda anstötligt. Paretnärmast ärpengar. som
starkt förhandlingsinriktat, diskussionerna många, och delvisöppna
slitsamma. Inget döljs, inget kan under mattan.sopas

där båda karriärParet och har stark gemenskapgör en

detta har makarnaI universitetsutbildning inom traditionelltpar man-
liga områden. fortbildarHustrun sig för närvarande heltidpå och ma-
ken arbetar heltid ekonomichef på företag. Båda befin-störreettsom

sig i aktiv fas i karriären och del sin fritid för detta.satsarner en en av
Båda har också sig politiskt i föreningsliv, där de intar led-engagerat
ande positioner. har avbrutitHustrun sin karriär under längre tiden
för vårda anhörig. Paret har mycket litet mednäraatt umgängeen

familjen,Det inklusive den släkten,vänner. och det poli-är närmsta
tiska arbetet dem socialt innehåll ochengagemanget samt ettsom ger
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familje-starkberättarmed detta. Detillfredsheltbådade är om en
gemenskap.

konto.ekonomi, dvs. gemensamthelt ettharParet gemensamen
enskildocksåhustrun harochskriven påEgendomen är en, menvar

betydligttjänarHansåledes änegendom. Hustrun äger mannen.mer
hemarbetepåkraft hanochtidned änläggerHonhenne.än mermer

detmakarnauppdelning mellan närfinnsdetbarn,och även enom
övergripande Hon ärharvardagsrutiner. Hongäller mer an-ansvar.

honochhantillhjälper sägerskall fungera. Jagdetgelägen attom
demmellanavvägningenhonom. llikadant somvem avsäger om

dethon. Närharhandet så änvi bedömthartid atthar mermest egen
vad hanhon gör.änpolitisktgäller gör merengagemang

prak-tekniskt,alltsköterhonekonomi ochfamiljenssköterHan
harfärder. Honvidalltid bilenkörhushållet. Honitiskt gemensamma

fritid dvs.barn,hemarbete,gällerdetinflytandetdominerande närdet
inflyt-harhushållet.och Han störrefamiljenförhuvudansvarhon har

poli-inflytande i sinabåda harhon,arbetei sitt ett stortande än men
tiska engagemang.

bådafördelasochegendom argumenterargäller hurdetNär pengar
tillknyterrationalitet gemensamtutifrån närmastmakarna ansomen

hansintedetgår ialltlön, ärtypologi. HansFiskes pott,delande i en
skulleenkelt.helt Dettillsammansdomminaeller ärpengar,pengar
situa-pragmatiskVi harhon.underligt annarsväldigt säger envara

honräkningar. Harför allastårlöpande, jagför alltstårtion. Hon
uppdel-ekonomi,Vi hardet bra.såkvar är mengemensamenpengar

be-utgifterna. Jagdebetalarharden storaad så mestatt pengarsom
egendom,ochgällerdetamorteringar. Närochtalar räntor pengar

Gilligansenligtmakarnabåda ter-användersparande argument som
föregåendePrecis i deomsorgsetik.vidliknasminologi kan pa-som

doldöverskrideringenförförtroendeömsesidigtfinns att enettren
förocksåbetyderöverspendering. Det utrymmetför att egennorm

skall fungeradet helaförutsättning förEnkonsumtion begränsas. att
finnsdetbeslutekonomiskaallafattar attmakarna gemensamt,är att

ekonomi.hushålletskringöppenhetstoren
vardagsrutinerhemarbete och använ-fördelninggällerdetNär av

intresseochkompetenspågårmakarnabåda attder utargument som
fördelar sägerkomparativautnyttja sinamåstestyrande. Manär

bra på sägerdet denoch ärtycker görhan. Jag att somenvar
arbetsfördelningrättvisde hartyckerhonfrågahon. På att enomen

varandra,omtänksamtyckerRättvis Jag är mothon: mansvarar
jaghelt slutallting så deninteska är utantill så göraatt enman ser
detvarandra. Näromtänksammmaväldigtvi mottycker ärattnog
för-denbåda makarnamotiverararbetsfördelningen i hemmetgäller
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delning de har med rationalitet kommer jämliksom närmareen som
balansering. hansI finns inslag ekonomistisktargument större av syn-

vilketsätt, signärmast uttryck i hans ordval.tar Hennes typ av argu-
har inslagstörre omsorgsetikment av .Båda har givit varandra för politisktutrymme och viengagemang

bedömer här finns inslag jämlikatt balansering. Hennesav engage-
utgår från barn och familj medan hans utgår från arbetet,mang dvs

traditionellt könsbundna sfärer. Hans förlängningärengagemang en
hans karriärsträvanden och motiveras med marknadsprissättandeav

vilket i detta fall betyderargument, han vill stärka sin förhand-att
lingsposition på arbetsmarknaden.

sammanhållningen i familjen präglas ochatt ett egetav var en ges
handlingsutrymme inom för det Deras socialaramen gemensamma.
integration präglas slutenhet privata sociala relationergentemotav

med öppenhet offentligt socialt liv.gentemot ettmen

Paret har ekonomi och uppdelad tidsom gemensam

I detta båda makarna högutbildadeär med långa, professionellapar
universitetsutbildningar inom vård. Han arbetar forskare och honsom
arbetar kliniskt. harHon valt arbeta halvtid medan han haratt heltid
och därtill egentligen obegränsad arbetstid. Han har arbets-mer ett-

i hemmet med dator och drar sig ofta undan med sittrum arbete
hemma. Hennes val arbeta halvtid inteatt betingatär hon villattav

tidenägna åt hemmet,resten hon vill ha tid forutan for-attav attav
kovra sig, ha tid. förfogarHon således tidöver vadegen änmer egen
han Denna använder hongör. till vad hon kallar ‘lyxstudier’, vilket
står för studier i universitetsämnen hon tycker intressanta ochärsom

samtidigt blir meriter. harHon också valt sigsom mycketatt engagera
i sina barn. Hon har varit borta från jobbet heltid i några år när
barnen små. Hon har också valt sig i förening,att därvar engagera en
hon har ledande funktion. Hon hemmagör jag, jagen änmer men
har inte fritid hon säger maken.än harDe sällan konfliktermer om
arbetsfördelningen och båda den uppdelning de har kännsattmenar
rättvis. Hon uppfattar sig jämställd med maken.som

harHon huvudansvaret for arbetet i hemmet och hem-gör mer
arbete vad hanän han ocksågör, även har flera vardagsysslorom som
regelmässigt ligger på honom. harDe gjort tydliga uppdelningar både
vad gäller hemarbete och arbete med barn. Kontakter med myndig-
heter, och allt har med hushållets ekonomi de båda tillsam-görsom

for de avskyr det så mycket,att maken. Hustrunmans sägermenar-
hon sköter räkningar ochatt kontakter med myndigheter. Allt prak-
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idéernaförhon stårhan.sönder sköter Hangårtiskt attmenarsom
jobbet.och hani hemmetskall görvad görassomom

honsåangelägenheter ärinflytandegällerdetNär gemensamma
intefritiden,ochbarnenhemmet,gälleralltstyrande mensommer

inflytandeha likasig över.bådavilkenekonomin,på stortmenar
kontoekonomihelt gemensamthar ettMakama gemensamen ~

Bostad och båttill.tillträde ägerbåda harvilketlönekonton,och egna
försäk-ochegendomenskildocksåhan harde gemensamt egenmen
Makenblirdetkonto, över.de påövrigtring. I gemensamt somsparar

hustrun.egendomalltsåhar änmer
vifinnerbegreppKellerhalsfamilj meddennaanalyserarNär en

in-slutnasig någotbeskrivergemenskap. Destarkfamilj med somen
medförutomsärskilt mycketinteoch har umgängeomgivningenfor

underordnadeEkonomiska beslutsläkten. ärden närmaste gemen-
individu-förinnebärvilketbehov,och utrymmetintressen attsamma

klädergällerexempeltill sägerdetbegränsat. Närkonsumtionell är
mig intebryrsjälv.till mig Jagkläderaldrigköperhon: Jag om

hon hareftersomdettatyckerorimligt dyra. HonsåKlädermode. är
beslutekonomiskadet gällersjälv. argumente-till sig Närmycketsytt

delande’.rationalitet gemensamtmedbåda makarna typavenrar
haskall inteekonomiIHon pengar.säger: egnamangemensamen

bruk. Pengarförskulle haorättvist egetNej, det pengarmanomvore
Hanfattasskalloch beslut gemensamt.skall diskuterasbrukför eget

använderhävdarhon. Hanliknande atthar argument manomsom
skuldkännaalltidså kommerkonsumtion attför manegenpengar

omsorgsetik bakomutprägladsåledesfamiljen. Det ärgentemot en
argumenten.

avvägninginslagocksåfinnssammanhållningfamiljsdennal av
tidmellanBalanseringengemenskap.ochindividualismmellan egen

balanseringjämlikkombinationutifrånskertidoch avengemensam
tid försig inte ha någondelande. Hanoch person-gemensamt menar

sådantpåhanarbetar läggerintetid handenliga behov, somutan som
tid.derasplanerarhonfamiljen. Hangäller att gemensammamenar

behov medhar forhonden tidbetalarhon egetHon att sommenar
kommunika-reglerar detMakamaför hemmet.arbete gemensamma

starkdet finnsMenbeslutfattardvs. detivt, gemensamt. norm omen
imakarnaprincip,överordnadskallgemenskapen somatt envara

underordna sig.måsteprincip

jämställdhetbedömaochjämföraAtt

arbete/karriärfamiljeliv,tillförhållandetpresentationerDessa avpars
balanse-bilderkomplexavisarochtidfördelningoch avpengarav
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ring. Med objektiva mått kvinnorna i åtminstoneär dessatre av
familjer underordnade sina med detmän, de läggerattom man menar
ned tid och barn och hushållsarbete. De bild-mer motsvararansvar

hos till exempel Delphy och Leonard äktenskapet rela-en av som en
tion där kvinnor, hög utbildning och kvalificerat yrkesarbete,trots gör
huvuddelen hemarbete tillägnar sig. Men iett männen männenav som
dessa familjer också hushållsarbete och hargör avgränsade och ovill-
korliga ansvarsområden. Den ekonomin troligtvisärgemensamma en
central faktor i deras upplevelse de lever jämställt. Enattav annan
viktig faktor för autonomi, dvs.är känslan hautrymmet att utrym-av

för tid och kunna fatta både självständiga ochattme egen gemen-
beslut tid, arbetsfördelning och utanför fa-samma om engagemang

miljen.
Gemenskapen allt överskuggandeär och upprätthållsen norm

kommunikativt med blandning rationaliteter å sidanen av som ena
går på det bästa skall målet och å andra sidanut att gemensamma vara
försöker upprätthålla balans i det ömsesidiga utbytet inte klarten av
urskiljbara och jämförbara värden. Insatsen tillsammansatt vara mer
med barnen kan likvärdig med insatser i hemmet. Upp-störreses som
fattningen det råder reciprocitet bygger på bådaatt att parterom upp-
lever och definierar det så, och det bådas aktiva deltagandeser som
och medverkan i skapa gemenskap. Om den börjaratt partenen ena
ifrågasätta detta och tycker hon eller han betydligtatt gör änmer- -
den andre, då skuldekonomiskt tänkande vid, med jämförelsertar ett

insatser och utdelningar i ligger kostnadskal-termer nära ettav som
kylerande tänkande. Avgörande här knappast då idet ob-är om mer
jektiv, mätbar mening finns ojämlikt utbyte eller inte. Merett avgör-
ande själva omdefmieringen utbytesförhållandet i relatio-är nog av
nen.

Vi kan här föreställa given invändning från läsaren:nästanoss en
kanHur så säkert dessa jämställda den fråganPåärveta att par

kan vi bara det vi inte, och det två skäl. förstaDetatt vetsvara av
skälet vi inte hur dessa i sin vardagär och verkligenatt vet par agerar
upplever sitt familjeliv under olika faser. Vi bara vad de har be-vet

för och det enbart det kan blirättat vår utgångspunkt föräross som en
förståelse. i dessaMen berättelser ingår de själva har definierat sigatt

jämställda. andraDet skälet i vårt perspektiv viktigare ochärsom
handlar svårigheterna vad jämställt förhållande kän-avgöraatt ettom
netecknas Med andra ord, det har med det diffusa hosgöraattav.
själva begreppet det tillämpas på familjelivets alla olika områden.när

kunnaFör jämställt måste vad viavgöraatt ärett vetaom par me-
med jämställdhet i familjer. Och det den frågan vi harär ägnatnar
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vi gjortVi dock intediskutera.detta kapitel åt änattatt mermenar
diskussion.börjat denna

Slutord

ellerjämställdhet inte något givetvisarexempelVåra fyra är sta-att
varierarlivsbiografierna någoti de enskildatiskt, det årattutan som

betydligtförsta gången deintervjuadestid. familjernaNäröver var
enligt derasfem årojämställda vad de Dettaän egensenare.varmer
femårsåldem ochtillfället hade alla barn iVid det förstauppfattning.

intensiv småbarnsfas. årsig alltså i Femde befann senareenyngre,
desig fram till lösningarförhandlathar individerna gör attsom upp-

jämställdafattar sig par.som
knyterrelationella begreppoch dominansJämställdhet är som an

balanserarhandlar individerindividen enhet. Dettill re-om somsom
kollektivt begreppvarandra. Gemenskapinsatseroch är ettmotsurser

etisk tillämpbar påRättvisakvalitet hos ärsom normgrupp.enen-
individ-omsorgsetik tillämpbar påtransaktioner medanindividers är

i fa-diskuterar jämställdhetvitill det Närbidrag gemensamma.ens
försöker finna rimligahur individerhandlar det såledesmiljer av-om

logiskt ofören-dimensioner striktmellan dessa tvåvägningar ärsom
och insatserförena beror påde ändå gårliga. vär-Att attatt resurser

livs-olika verksamhetsområden ochfleraderas ävenöverpartemaav
sfärer.

förutsättningenden grundläggandegemenskapenKanske är mest
förutsätter samarbete i helaeftersom denförjämställdheten, gruppen.

sig.gemenskap, lojal hon kännerskapa hurindivid kan inte änEn
till sistupprätthålla gemenskap blirförsökerDen enenensamsom

kvinnor till slutkanske därför mångaförlorare. Det är ger upp.
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den familjeekonominnya-

KRISTIAN BOLIN

3.1 Inledning

klassiskI nationalekonomi skiljer inte olika hushålltyperman av
eller familjer, vilket innebär de uppenbara skillnader existeraratt som
ignoreras. ställetI tänker sig hushålls synliga agerande,att ettman
exempelvis vad gäller efterfrågan på konsumtionsvaror och arbetsut-
bud, mekanism lika för alla hushåll och funge-ärgenereras av en som

så hushållets välfärd blir så möjligt, givet restriktioneratt storrar som
på tid och Traditionellt har nationalekonomin alltså inte varitpengar.
inriktad på bakom den förenkling dylikt betraktel-att ettse grova som

innebär. Förenklingen analytisktsesätt effektiv och fungerade,var
bedömde tillräckligt väl vad gäller det slags frågeställningarman,
ekonomer främst inriktade på analysera. förändradesDettaattvar
emellertid i och med Gary Becker i början 1970-talet utveckla-att
de teori för bland analysera hur familjen fördelar famil-att annaten
jemedlemmamas tid mellan hushållsarbete och marknadsarbete.

Beckers teori för familjen har givit många viktiga insikter harmen
också kritik. Kritiken och de diskussionermött förts i den inter-som
nationella litteraturen har inneburit alternativa teorier har utveck-att
lats, vilka i sin har blivit föremål för kritik. följdEn dettatur ärny av

de teorierna intetpå de äldre teoriernaatt sätt obsoleta.gör Isenare
stället det så varje teori har sin specifikaär fördel, det vill föratt säga
varje teori finns någon specifik aspekt familjens funktionssättav som
ingen teori beskriver tillfredsställande Detett sätt.annan mer ge-

för teorierna har dock alltid varit de syftar till förståattmensamma att
hushållets eller familjens funktionssätt och hur detta beror på hushål-
lets sammansättning.

skall i det följandeJag redogöra för de dominerande ekonomis-tre
ka teorierna för familjen: Beckerrnodellen, förhandlingsmodellen och
den icke-kooperativa modellen. Dessutom finns ekonomiska teorier
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för familjen, vilka inte varit fullt lika inflytelserika de tresom ovan
nämnda huvudtypema. Dessa diskuteras helt kort i kapitlets avslut-
ande del. Gemensamt för alla dessa ekonomiska modeller familjenav

de försöker förklaraär och förstå mekanismernaatt bakom familje-
medlemmars beteende. Modellerna har emellertid inte nödvändigtvis

könsperspektiv, eftersom de också kanett användas till förklara fa-att
miljemedlemmamas beteende i familj med och barn elleren en vuxen
två kön. Eftersom flestade familjer består tvåvuxna av samma av

med olika kön, och eventuellt barn, kan det emellertid förefallavuxna
naturligt anlägga könsperspektiv tillskrivaatt kvinnorett attgenom
vissa egenskaper och andra, vad gällermän deras respektivet.ex. pro-
duktivitet i hemarbete och marknadsarbete. Analysen kommer då att
visa dessa skillnaders betydelse för exempelvis familjemedlemmamas
tidsallokering och därmed för och kvinnors arbetsinkomster.mäns

innebärDetta modellerna könsperspektiv i denatt månantar ett mo-
dellanvändarens antaganden skiljer och kvinnor och dåmän också
kan utnyttjas för belysa bakgrunden till och betydelsenatt t.ex. av
skillnader i ekonomiska mellan kvinnor och män.resurser

jagInnan börjar min genomgång vill jag dessanämna modelleratt
ibland betraktats med skepsis företrädare för andra discipliner.av
Kritik har riktats det tekniskt formella analysera famil-mot sättet att
jen. Kritikerna det omöjligt beskrivaär komplexaatt attmenar
mänskliga relationer med hjälp matematiska modeller. Ett sätt attav

modells duglighet emellertidavgöra hur väl dess förutsäg-är atten se
elser vad kan observeras i tillgänglig statistik.motsvarar Desom mo-
deller vi skall diskutera här svåra avfärda medär hjälpattsom av
detta kriterium. Dock det så de äldre teoretiskaär modellernaatt prö-

i utsträckning de Anledningenstörre devats än empiris-är attsenare.
ka metoder används för de teoretiska modellerna haratt testa ut-som
vecklats tiden och varje förändring innebäröver de teoretiskaatt mo-
dellerna måste på Ytterligare anledning detestas ständigtnytt. ären
förnyade databaser möjliggör avancerade tester.som mer

viktigtDet hålla i minnet deär modeller vi skall disku-att att som
inte anspråk på beskriva hur familjengör fungerartera och fattaratt

sina beslut, beskriver resultaten de komplexa mänsk-utan snarare av
liga skeendena inom familjen, vilka kan observeras beslut angå-som
ende exempelvis arbetsutbud vilka faktorer kan förväntassamt som
påverka dessa resultat.

3.2 Beckers modell familjenav

börjanI 1970-talet presenterade Gary Becker två artiklar blivitav som
klassiska inom "economics of the family. den förstaI artikeln ut-
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familjemedlemmamaför hurgrundläggande modellvecklar han en
arbetsmarknaden. den andrahushållet och Itid mellansinallokerar

för-familjen skaparde värdenfrämst hurdiskuterar hanartikeln som
traditionellaappliceradefamiljemedlemmama. Beckermellandelas

nationalekonomin områdeninom påutvecklatsverktygteoretiska som
Beckersskiljersådan analys.tradition Detsaknade somav ensom

modeller fa-ekonomiskautveckladeövriga,modell från avsenare
utomstående be-fattas i vadfamiljens beslutmiljen är att ensom av
familjemedlem-konsensus. Följdernauppfattastraktare attavsom

familjen analyse-inte,preferenser analyserasolikakan ha utanmama
intresse.har Dettafamiljemedlemmaralla gemensamtettsom omras

välfärdsfunktiondutilitarismens socialamedanalytiskt analogtär
fa-therörande familjen iAsitt arbetesammanfattar treatiseBecker

ochBecker, 1981 1991.mily

Beckermodellen
skapasfrån välfärd ellerfamiljen utgåranalysBeckers nyttaattav

traditionella därfrån detskiljer sig sättet nyttasättett genererassom
Beckerindividen konsumerar.och tjänsterdirekt de antarvarorav

självainte i sigoch tjänstermarknadsproduceradeistället att varor
med familjemedlemmamaskombinerasdessa måsteskapar nytta, utan

commo-kalladproducerar såvilkettidsinsatser, sammansatt varaen
nyttaskaparvilken i sin Dendity antassammansattatur varavaran

kan fördelasmängd deninnebär givenvilketperfekt delbar, att aven
varje tänk-låtafamiljemedlemmama. Genommellanhur helst attsom

marknadsproduce-tid ochfamiljemedlemmamaskombinationbar av
entydig mängd denvissrade sammansattamotsvara varanavenvaror

fördela sinatill hur familjen skallsluta sigprincip möjligtblir det i att
Varjemängden denmaximerafor sammansattaatt varan.avresurser

fattas,beslutinflytande dehar någotfamiljemedlem, över somsom
kommerochdenfast andelerhålla sammansattaantas varanen av

l handlande.för mänskligtallt överordnadedenUtilitarismen nyttan normensomser
sammanslagnaoch denmellan antal individersrelationGenom nyttorettatt ange en

handla för den socia-hur individer skallmöjligtdeteller sociala attär attnyttan ange
social väl-postuleramöjligt. Observerabliskall så attattstornyttan engenomsom

norrnativaindividernas skallhurfärdsfunktion, dvs. vägas görsnyttor samman,ange
vilken utsträck-det bestäms iindividers i måttomellan olika såavvägningar nyttor att

den socialaskall tillåtas påverkaning dessa nyttan.
2 dis-för modeller densamlingsbeteckningBeckermodellenVi låter typavvara

finnseftersom detspråkbruket oegentligtMöjligen någotavsnitt.kuterar i detta är
fa-modeller därutvecklingen denförknippas medkanfler författare typav avsom

Dock det såde fattats enligt konsensus.alltid betraktas är attmiljebesluten som om
namnkunnige.Becker denär mest

3 till 1966.commodity kan härledas Lancaster,Begreppet
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därför ha incitament maximeraatt mängden dennaatt Detav vara.
bäst for familjen helhetär blir också det bäst för densom ärsom som

individuelle familjemedlemmen. Med andra 0rd finns det tydligen
inga incitament för den enskilde familjemedlemmen göraatt änannat

samarbeta för familjensatt produktiongöraatt så möjligt.stor som
Observera detta kritiskt beroendeäratt familjemedlemmamaatt ärav

hur familjensöverens möjligheter producera denattom sammansatta
och familjens produktion perfektut, delbar.att ärvaran ser

I Becker 1973 den andel familjensär produktion varjeav som
familjemedlem erhåller bestämd faktorer, i sin artikelyttreav men
1974 introducerar Becker antagandet familjemedlemmamaatt en av

familjeöverhuvud ochutgör altruistisk övriga fa-att motgenom vara
miljemedlemmar bestämmer de andelar den produk-av gemensamma
tionen varje enskild medlem skall få.som

Jag skall kortfattat sammanfatta principerna för Beckermodel-nu
lens formella utformning: Betrakta familj består två med-en som av
lemmar, hvilka betecknas respektive Dessa bägge familjemed-w.
lemmar kan använda sin tid antingen till marknadsarbete eller till
hushâllsrelaterad verksamhet. Marknadsarbetet inkomst vil-genererar
ken tillsammans med andra finansiella tillgångar läggs i en gemensam

sedan används till köpapott marknadsproduceradeattsom varor.
Dessa ingår i sin tillsammans med familjemedlemmarnasturvaror
hushållstid i produktions- och konsumtionsprocess där denen sam-

produceras och konsumeras.mansatta Ett exempel måltid.ärvaran en
Där ingår livsmedel, marknadsproduceradeär och famil-som varor,
jemedlemmarnas hushållstid vilken används både till produceraatt
och konsumera måltiden. Notera den familjemedlemävenatt intesom
förädlar livsmedlen till färdig måltid påverkar den sammansatta va-

nämligen måltiden, eftersom värdet denna beroenderan, ärav av om
endast eller bägge familjemedlemmama konsumerar den samtidigt.en

Formellt Becker familjens möjligheterantar att omvandla fa-att
miljemedlemmarnas tid och de marknadsproducerade kan be-varorna
skrivas med specifik matematisk funktion till varje kombina-en som
tion hushållstid och marknadsproducerade relaterar unikav varor en
mängd den En sådan funktionsammansatta brukar inomav varan.
nationalekonomin kallas produktionsfunktion. Om den sammansatta

betecknas har vi zfx,,...,x",tj,t; därvaran de2, är,marknadsproducerade tid interepresenterar parternasvaror, som
används till marknadsarbete dvs. tid i hushållsproduktionen och

produktionsfunktionen.är Familjemedlemmarnas beteende kan be-nu
skrivas deras handlingar koordineradeär så funktionen,som om att
f, maximeras med hänsyn till de restriktioner finns gällande tidsom
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Becker-beskrivsallokeringar dettaoch sättDe avsompengar.
4Paretoeffektiva.modellen är

resultatBeckermodellens

angåendeBeckermodellenhärletts frånoch hypoteserresultatDe som
teorinekonomiskainom dendominerandevarit ochhar ärfamiljen

uppmärksammadeförmodligendetLåt mig beröraför familjen. mest
mellanfördela sin tidförväntaskanfamiljemedlemmarnaresultatet:

kom-komparativa fördelar. Begreppetenligtmarknadenhushållet och
Ricardo,Davidnationalekonomenintroduceradesparativa fördelar av
länder.5handel mellanförklaratillblandoch har använts attannat

tidsallokering mellanrelativakvinnorsochtillFörklaringen mäns
komparativa för-Beckermodellenenligtmarknad alltsåhushåll och är

arbets-kvinnan påeffektivarevanligendelar. änMannen antas vara
vadeffektivarekvinnanochhögre lön, änmarknaden mannenvara

komparativinnebär harvilkethushållsarbete,gäller att mannen en
produktionmaximerar sinfamiljenarbetsmarknaden ochfördel att
marknads-specialiserar sigdåden sammansatta varan mannenav

hushållsarbete.sigspecialiserarkvinnanarbete medan
denenligt BeckermodellenfamiljebildningmedVinsterna är spe-
kan kon-familjemedlemmarnamöjlig eftersomblircialisering som

komparativde harsysselsättning inom vilkendensig påcentrera en
till-individersammanslutningen tvåord kanMed andrafördel. av

vaddenproducera änsammansatta summanvaranmer avsammans
Vad gällerenpersoners-hushåll.hade varit i tvåproduktionderasav

visskrävsdessutom för detBeckerspecialisering attargumenterar en
debästvilken uppnåsförtroende mellannivå parterna, genomav

upphovmellan makarförhållandet tvådetbindningar nära gersom
individer-tänka sigrelation det lättaretill. är attI atttypannan aven

beräknandestrategiskt ochpåbeter sig sätt.ettna
grundvinster kan uppståfrån deBeckermodellen bortser som

därför behovetStordriftsfördelar uppkommerStordriftsfördelar. attav
proportionför hushållet inte ökar inödvändigamånga ärvaror somav

förpåfamiljemedlemmartill antalet sätt enpersoners-samma som
medsigflerpersoners-hushåll klararkanskeExempelvishushåll. ett

enpersoners-hus-samtidigt tvåochtvättmaskin TV,bil, somenen en

4 allokering kanallokeringen sådan ingeninnebärParetoeffektivitet är attatt annan
förförsämring någondetta samtidigt innebärindividför minstförbättra utan att enen

annan.
5 han/honfördel i sysselsättning därkomparativ denfamiljemedlem har är mestEn en

andra/andre familjemedlemmen.underlägsen denminstöverlägsen eller
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håll behöver två dessa för det skall möjligt uppnåatt attav varor vara
konsumtion i flerpersoners-hushållet.samma som

Beckers for inte inkorporera dessa vinster i sinargument att mo-
dell dessa vinster förekommer iär alla sammanslutningaratt indi-av
vider och följaktligen måste det finnas andra viktigare ekonomiska
anledningar till attjust familjer bestående kvinna och barn fö-av man,
rekommer och bildas.

Enligt Beckermodellen blir alltså vinsterna med familjebildningen
olika familjemedlemmarnastörre vad deras produkti-ärmer avser

viteter inom hushållssektorn respektive marknadssektom, det vill säga
komparativa fördelar existerar.större Detta innebär inte tvåattsom

individer identiska i alla avseenden inteär kan vinna i termersom av
den varan på bilda familj, bara desammansatta inteatt att ärsom
identiska vad gäller produktivitetema i de bägge sektorerna är poten-
tiellt vinnare. Denstörre produceras medsammansatta zvaran, som,insats familjemedlemmarnas tid, tidigareantas,av sagts,som genere-

all familjens innebärDetta familjemedlemmarnasnytta. attra om
hushållstider perfekta substitut harär två individer identiskaärsom
vad gäller sina produktiviteter inget vinna ekonomiskt på bildaatt att
familj bortsett från de stordriftsfördelar kan uppstå, medansom om
hushållstiderna komplement kanär två individer vinna eko-samma
nomiskt på bilda familj. Beckermodellen kan alltsåatt detta sätt ge

möjlig förklaring till varför människor bildar familj; möjligen kanen
det hjälpa den skeptiske föreställa sig också livets subtilaatt att mer
glädjeämnen, såsom kärlek, i princip speglas den sammansattaav
nyttigheten, z.

Beckermodellen möjliggör, vi har analys ekono-sett,som en av
miska vinster med bilda familj. Därifrån inte långtatt tillär steget att
utnyttja denna teori för förutsägelser angåendegöra huratt ochmän
kvinnor väljer varandra med avseende respektive egenskaper, un-
der antagandet alla försöker bilda familjatt med så väl-att storaen
fárdsvinster möjligt. Becker detta delagör attsom genom upp egen-
skaperna i sådana måste positivt korrelerade mellan makar-som vara

respektive sådana måste negativt korrelerade mellanna som vara ma-
karna för produktionen denatt skall maxi-sammansattaav varan z

Exempel egenskaper bör negativt korrelerademeras. som vara
mellan makarna löner. Empiriska studier harär dock lämnat tveksamt
stöd denna förutsägelse. Becker 1973 kommer själv fram till att
det statistiskt förhåller sig makars lönertvärtom: positivt korrelera-är
de. förklararHan emellertid detta med de kvinnor ingår i hansatt som
studie sådana befinner sig iär arbetskraften, det vill sådanasägasom
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medförreservationslön, och dettahar lön högre sinän att ensom en
löner.6positiv korrelation mellan makamas

komparativ fördelTraditionellt har det antagits haratt mannen en
har antagits komparativ fördelutanför hushållet, medan kvinnan ha en

har slutit sig till därförinom hushållssektorn. Detta att parternasman
därför har antagitsmarknadslöner kan observeras och att mannen vara

kvinnan inom hushållet. Vad gällermindre effektiv än parternas pro-
kvantifiera,inom hushållsektorn dessa dock svåraduktiviteter är att

empiriska metoder slutadet svårt med hjälpvilket innebär äratt att av
förutsättning dekomparativa fördelarna Undersig till hur de attut.ser

vanligen har antagits, för-fördelarna sådana detkomparativa är som
empiriskt observerade uppdelningenBeckennodellen denklarar av

och mellan olika sysslor.kvinnors tidsinsatsermäns
kompletterades Becker, Michaelursprungliga modellBeckers av

till famil-där författarna dessutom hänsynoch Landes 1977, tog att
splittras.7 sannolikhet för så skallFörfattarna talarjer kan attom en

med familjebildningen beståen-fallet. betraktar vinsternabli De som
deterministisk och stokastisk. determinist-de delar: Dentvå enav en

Beckerdensamma tidigare beskrivitsiska delen är ensam.som av
omöjligstokastiska delen beskriver den del livetDen är attav som

i förhållande tilldärför kan betraktasförutse och som exogensom
Sammanfattningsvis kan i dennafamiljen. säga att typ av mo-man

förklaras interna faktorer, vilka på-deller kommer skilsmässor att av
möjligheter analysera hurfaktorer.verkas Detta öppnarexterna attav

splittras beror omgivande faktorer,risken för familj skallatt av ex-en
i förhål-risk förändras då kvinnors löner stigerempelvis hur denna

för familjenlöner förväntat Riskenlande till sätt.männens ett att
denförhållandet mellan den deterministiska ochskall splittras ges av

vinst familjen Med hjälpstokastiska delen den avav som genererar.
vinsten det möjligt beräkna inomdeterministiska delenden är attav

stokastiska delen får hamna familjenutfallet denvilka gränser omav
det i princip möjligt beräknaöverleva enhet.skall Detta gör attsom

utanför in-det stokastiska utfallet hamnar dettasannolikheten för att
sannolikheten, eller risken, för familjen kom-tervall, det vill säga att
förändringar inträffar i olika omgivande faktorersplittras. Dåattmer

utfall stokastiska delenden vilka denkommer avgörgräns av avsom
familjens förändras,förenliga med fortlevnad ocksåvinsten är attsom

sannolikheten för familjen skall splittras i sinvilket leder till turatt att
förändras.

6 arbetstagaren beredd arbeta för.Rescrvationslönen den lägsta lönen ärär attsom
7 där familjebildning och familjeseparationbidragWeiss 1997 är ett ana-senare

utifrån ekonomiska modeller.diskuteras ingåendelyseras och
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Ytterligare resultat utifrån Beckermodellenett det så kalladeär
rotten kid Detta alla familjemedlemmar,teoremet. säger att oavsett
hur själviska de dvs. hur mycketär rotten kid de är, kanav en

i familjensväntas intresse. De antaganden ligger till grundagera som
för detta resultat för det första det iär varje familj finns famil-att ett
jeöverhuvud har möjlighet transferera till allaatt andrasom pengar
familjemedlemmar. detFör andra familjeöverhuvudetantas al-att är
truistiskt de andra familjemedlemmarnamot under det dessa i sinatt

bara bryr sig sintur Under dessa förutsättningarnytta. kanom egen
visa rotten kid kommeratt gälla.teoremet Detta resultat kanman att

tolkas så kallat neutralitetsresultat.ett detta falletI innebär detsom att
omfördelning sker familjemedlemmarnas inkomsterom såen av

kommer familjeöverhuvudet neutralisera denna omfördelningatt ge-
förändring i sina transfereringar. illustrerandeEtt exempelnom en ut-

följande tillämpninggör Om exempelvisteoremet. ändrarav staten
utbetalningen barnbidrag från till kan dennaav mamman pappan, om-
fördelning omintetgörasväntas neutraliseras famil-av resurser av- -
jeöverhuvudets förändrade transfereringar minskar till ökarpappan,
till mamman.

De nämnda två antagandena innebär också familjennyss att upp-
når s.k. Paretoeffektiv allokering det förhand antagitsutanen att

allokeringen Paretoeffektiv.att denär I variant Beckermodellenav
där familjen betraktas den maximerar sin produktionsom om av en

via altruism lösasammansatt familjensutan att fördelningspro-vara,
blem, redan i utgångsläget familjenantas skall komma framatt till en
Paretoeffektiv allokering. Men det kan visas nödvändig förut-att en
sättning för detta skall bli fallet allaatt handlingarär går regleraatt att
i praktiskt användbara kontrakt, det vill detsäga möjligtäratt att
träffa juridiskt bindande avtal gällande tidsallokeringen, dvs. de olika
handlingar familjemedlemmarna förväntas utföra, och konsum-som
tionen. Nödvändigheten detta inses beakta lösningenattav attgenom
på familjens beslutsproblem innebär koordinationsproblemett mellan
individerna, det dessutom finnssamt att för enskilda famil-utrymme
jemedlemmar uppträda opportunistiskt,att det vill såsäga attagera
den och inte familjensnyttan, maximeras. Fördelennytta, medegna

betrakta familjen beståendeatt altruistiskt familjeöver-ettsom av
huvud och eller flera andra själviska familjemedlemmaren är att
denna formulering upphov till Paretoeffektiv allokeringger en ettsom
resultat inom modellen och integenererat antagande gjort påettsom
förhand.

Jag skall diskutera del kritiken Beckermodellen.nu moten av
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BeckermodellenhosSvagheter
dis-Beckermodellenalternativ tillolikabörjan har1980-taletsSedan

tillkortakommanden påBeckermodellensmig illustreraLåtkuterats.
fa-ofta iförsdiskussionerfamiljepolitiskaföljande termersätt: av

barnbidragetExempelvisvälfärd.relativamiljemedlemmars är avsett
till barnetsbetalasbarnbidragetsituation. Attbarnsförbättra utatt

ställningstagandemedvetetkantill fadernintemoder och ettsomses
för barnetsanvändaskommerbästgäller hurvad attresurserna

tillutbetalasbarnbidragetinnebörden0rdMed andrabästa". är attav
självständi-betraktasföräldrarnafadern,inte tillochmodern, att som

positivtpåverkasvälfärdoch barnetsbeslutsenheter att meransesga
faderns liknandeochutbetalats till Dessa,hadebarnbidragetän om

själv-familjemedlemmarnabehandlardäröverväganden, somman
modellBeckersoförenliga meddockolika enheter,ständiga och är av

skalltidenbeslut hurkonsumtionsbeslut ochfattarfamiljenhur om
Även betraktarmodellden därisysslor.mellan olikafördelas man

övri-altruistisktöverhuvudbestående är motfamiljen ett somavsom
familje-speciellapåverkaförsökkan allafamiljemedlemmar attga

familjeöverhuvudetneutraliserasvälfärd förväntasmedlemmars av
dess-Beckermodellen harförtill grundliggerantagandenDe som

centraltempiriska studier. Ettförföremålefterhand blivit antag-utom
islåspoolas, dvs.inkomsternai modellenande är att samman en

bästa förfamiljensanvändas medsedan ögo-för attpottgemensam
fårkontrollindividuellalltså överInnebörden är att resursernanen.

empiriskaantalkontroll.familjens Ettkollektivetstillbaka förstå
för närvarandevilket innebärantagande,vederlagt dettahar attstudier

empi-exempelvisfinnsstarkt ifrågasatt. Detpooling-antagandetär
kvin-kontrollerasattjutyderstudierriska avpengar sommersom

dettyder påvälbefinnande, någotbarns attdesto högre är somnor
fördelningsbeslutallokerings- ochfamiljensförbetydelseinte är utan

resurserna.° Å studierfinns detandra sidankontrollerarsomvem
uppnårfamiljen faktiskt Pareto-antagandetstöd förvisst attsom ger

Beck-allokeringkaraktäristiskt för dennågoteffektivitet, är somsom

8 påverkartill modernutbetalasbarnbidragantagandettillBakgrunden att ett som
kvinnorutbetalas till fadern,barnbidrag är antasvälfärd attbarnets än ett sommer

vadinställda till sina barnaltruistiskt män är.änmervara
9 innebärRicardo-ekvivalens. Dennakallasbrukarmed vad attlikhetenNotera som

tidsperiod skatte-visskonsumtionsnivån underpåverkaomöjligtdet är genomatt en
betalaskommertransfereringardessatransfereringar, eftersom attfinansierade genom

altru-Följaktligen kommerbarn.skatteinbetalningarökadeframtida mottagarnasav
dessakansina barns såtransfereringen å vägnarföräldrar attistiskt lagda att spara

framtida skatten.betala den
° Schultz 1990.1990 ochThomas
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förutsäger. Paretoeffektivitet dock vi skallermodellen är straxsom
egenskap unik för Beckermodellen.ingen ärsomse

till ökadeBeckermodellen kan möjlig förklaring denEnligt en
kvinnolöner.skilsmässofrekvensen de decennierna ökadesenaste vara

empiriskt stöd för detta teoretiskabörjan fann ocksåTill re-en man
data användbara förmed de tillgängligasultat. taktl är veten-att som

utnyttjade statis-empiriska studier förbättrats och med deskapliga att
effektivare, har denna förklaring till ök-metoderna har blivittiska

ifrågasatt.skilsmässofrekvensen emellertid kommit bliningama i att
Beckers modell kan sammanfattas i följandeInvändningama mot

befattar sig inte explicit familjemed-fyra Modellen medpunkter:
blir därför omöjligt analysera situatio-lemmamas preferenser. Det att

familjemedlemmamas preferenser.beror skillnader mellansomner
familjemedlemmamas möjligheterModellen belyser inte hur utan-

familjen.för familjen påverkar allokeringen inom Mo-av resurser
familjemedlemmars inkoms-distinktion mellan olikadellen ingengör

de totala fa-leder till familjens val endast påverkasvilket attter, av
genererade des-och inte ursprungligenmil jeinkomstema somav vem

allaförutsätter fullständiga kontrakt, det villModellen säga attsa.
medhandlingar och relationer inom familjen går reglerarelevanta att

kontrakt. punkt diskuterajuridiskt effektiva Denna kommer att
kritiken förhand-nedan i samband med den axiomatiskanärmare av

lingsmodellen.
den hörförsta invändningen den grundläggande ochDen är mest

de följande invändningarna. Eftersom det bördelvis ihop med två
för ekonomisk familjen dis-möjligt inom modell attramen en avvara

välfärd för deras prefe-kutera familjemedlemmarnas sig, måstevar
modellexplicit uttryckta. sådanDessutom öppnar en avrenser vara

diskutera familjens beslut könsperspek-familjen möjligheter ettatt ur
och olika priorite-tiv. exempelvis möjligt kvinnor harDet mänär att

utgifter eller fördelningen tid mellanringar vad gäller familjens av
olika sysslor.

invändningen bygger på förväntar sig deandraDen att attman en-
individuella sigskilda familjemedlemmarnas möjligheter klaraatt

utanför familjen påverkar familjens allokering nyttigheter och tid,av
beroende familjen den enkildadet vill graden påverkarsäga att av av

familjemedlemmens välfärd. Eftersom familj alltid löper risken atten
förefalla naturligt familjemedlemmama tittar påsplittras kan det att

" Lundberg Pollak 1995.
2 BolinHoffman 1995 och 1996.Duncan
13 fullständiga kontrakt innebär alla relevanta handlingar och relationerTermen att
inom familjen regleras enligt kontrakt går genomdriva transaktions-att utansom
kostnader.
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skillnaden mellan välfärden ensamstående och välfärdensom som
familjemedlem och detta i sin påverkar den individuella förmå-att tur

hävda sina intressen den andraatt möjligengentemotgan partens
motstridiga intressen.

tredjeDen invändningen fokuserar på Beckermodellenatt antar att
alla inkomster slås till sedan användspottsamman en gemensam som
till familjens bästa, där familjens bästa definieras intesättett som
explicit uttrycker alla familjemedlemmamas olika preferenser. Då
spelar det ingen roll familjemedlemmarnavem av som pengarna
kommer ifrån. Inte heller då vi i familjens beslutsfunktion explicittar
hänsyn till alla familjemedlemmars preferenser kommer det ha nå-att

betydelse inkomsterna då dessa läggas igon antasvem som genererar
då vi dessutomFörst varje familjemedlem för-pott. antar attsamma

fogar sin inkomst, och inte kanöver tvingas bidra till famil-attegen
jens intressen, uppstår modell familjens beslutövergemensamma en

konsistent med olika familjemedlemmarsär inkomster påver-attsom
sätt.kar familjens beslut olika

kanHur då modell familjens beslutsfattandeöver ut, taren se som
hänsyn till diskuterade invändningar Vi skall diskutera ettovan nu
möjligt alternativ.

3.3 axiomatiskaDen familj

Manser och Brown 1980 föreslog alternativ till Beckersatt ett ansats
applicera kooperativär spelteori familjenspå beslutsfattande.att

Spelteorin delas i kooperativ del och icke-kooperativ del.upp en en
Det särskiljande mellan dessa bägge inriktningar de antagandenär

angående möjligheten regleragörs alla handlingar med bin-attsom
dande kontrakt. innebärDetta olika antaganden angående in-att görs
dividernas val handlingar: denI kooperativa inriktningen antas,av
precis i Beckermodellen, alla handlingar bestäms utifrånattsom ett
känt mål eftersträvas, medan det i den icke-kooperativa inrikt-som
ningen individerna strategiskt. Den kooperativaantas att delenagerar

spelteorin brukar också tolkas teori för hur förhandlingav som en en
mellan två individer samarbetar kan sluta. Denväntas mestsom
kända kooperativa modellen den så kallade Nashs förhandlings-är
modell.

4 Här det vikt påpekaär modellen med explicitstor uttryckta preferenseratt att förav
varje familjemedlem och sammanslagning inkomsternautan mycket väl kanav ge
upphov till familjens allokering oberoendeatt denär ärav resurserna av vem som
ursprungliga till dessa.Det viktigaägaren detta inte nödvändigtvisär behöver bliatt
fallet i denna modell.
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skall beskriva egenskapernaJag hos Nashs förhandlingsmodellnu
och vilka implikationer denna har för de olika beslut familjensom
fattar.

Nashsförhandlingsmodell

förhandlingsmodellNashs har utgångspunkt antal egenskaperettsom
det förhandlingslösning kommer ha. be-Dessaatt attsom anses en

axiom.traktas Utifrån mängden möjliga lösningar, utfalls-som av
och de axiom lösningen måste uppfylla väljs sedan lös-rummet, som

ningen. val kommer under vissa tekniska förutsättningarDetta att vara
16entydigt.

följandez"Nashs förhandlingslösning kan illustreras enligt Antag
familj består och hustru och deras eller välfärdatt att nyttaen av man

helt bestäms fördelningen marknadsproduceradav av en x,vara,
bam.kollektiv nyttighet, exempelvis Detta ärsamt avgör-av en en

ande skillnad mellan Beckermodellen och förhandlingsmodellen.
nationalekonomin det känt förekomstenInom kollektivär att av en

nyttighet potentiellt leder till ineffektiv allokering, med andra 0rden
allokering inte Paretoeffektiv. Nashlösningen förslagär är etten som

till konfliktenhur mellan olika preferenser skall lösas så alloke-att
Paretoeffektiv.ringen blir betydelsefullt betona före-Det är att

komsten kollektiv nyttighet inom familjen, det vill säga nyt-av en en
tighet mindre värdefull utanför familjen. endaDetärsom som annars
skulle skapa ekonomiska vinster med ingå i familj det viäratt en

specialisering.redan i Beckermodellen:sett

5 Nashlösningen den enda förhandlingslösning följandesamtidigt harär som egen-
skaper axiom: effektivitet. Symmetri. OberoendePareto irrelevanta alter-av
nativ. Oberoende lineära affina transformationer nyttofunktionema.av av
6 den använda förhandlingslösningen, Nashlösningen,För dessaförutsätt-mest är
ningar utfallsrummet sluten, begränsadoch konvex mängd.utgöratt en
7 i det följer Beckers fonnulering med nyttoskapandeNotera denattsom samman-

inte förekommer här. tjänar illustrationDetta till vad tidigaresatta varan som en som
i Olika modeller har olika fördelar. Nashs förhandlingsmodell föreslogssagts texten:

lösning problemet Beckennodellen inte explicit familjemed-på uttryckerattsom en
lemmamas preferenser försökoch inte beskriva den nyttoskapandeett attsom pro-

inom familjen vilket bättre.görcessen
8 kollektiv nyttighet princip,En i där den tillgängliga mängdenär, en vara av varan
för andra individer i kollektivet inte minskar då den konsumeras individernaav aven
i kollektivet. kan låta överdrivet teknisktDet beskriva barn kollektivatt nyt-som en
tighet. betyder emellertid endast den förälderns glädjeDetta barnet -enatt ena av
inte förminskar den andres glädje bam.av samma
9 Både Beckermodellen och Nashs förhandlingsmodell brukar hänföras till gruppen
effektivitetsmodeller eftersom de bägge arbetar med Paretoeffektiva allokeringar.
2° och l 980 försöker dessutom formalisera de vinsterManser Brown som genereras

med sinlivett gemensamt partner.genom
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marknadsproduceradeTill varje möjlig fördelning denav varan
fördelning deras tid mellan hus-mellan och kvinnan, och avmannen

tal, för och för kvinnan,håll och marknad hör två ett ett sommannen
välfärd. tal funktionernarespektivespeglar Dessaparternas ges av

U" xw ,t§,t;U"x",t§ J; för kvinnan.för och Dessamannen ,, nyttofunktioner. familjen betecknas denfunktioner kallas Inom to-
x"marknadsproducerade och utanför fa-tala mängden den varanav

individuella mängdermiljen har och parterna sammaen av avvar
och för hustrun. Nashlösningen dåför säger attmannenvara;

familjen tidsallokeringförhandlingarna inom denresultatet ges avav
marknadsproducerade det geometris-fördelning den däroch varanav

vinner, i ökad nyttofunk-medelvärdet vadka parterna termer avav
maxi-familjen jämfört med leva hartion, leva i att ettatt ensammaav

mum.
Nashlösningen föreskriver tidsallo-formellt kanMer säga attman

funktionenfördelning såkering och att

,r:o}{1Wx,r: ,r:—UWx:,t:o}{U"x",r: ,rm-U" x:
maximum. U x0,td0 kooperativa spelteo-kallas inom denuppnår

välfärd utanför fa-ochrin för hotpunkter representerar parternas
alternativt, då familjemedlemmama inte samarbetar.miljen eller,

axiomatiskaförhandlingsmodellens resultatDen

preferenser finns explicit uttrycktavarje familjemedlemsEftersom är
be-för Nashs förhandlingsmodell meningsfulltdet inom attramen

individuellt. Med andra ord det i dettafamiljemedlemmamatrakta är
frågeställningarmodell meningsfullt analysera och diskuteraslags att

barnbidragpåverkas barns välfärd då utbetalningarnahurtypen: avav
till tilltill gå pappanändras från gå Ett annatattatt mamman exem-

för studierskilsmässorisker. har varit föremålpel studier Dessaär av
utgångspunkt.haft Beckerrnodellen familjen För-där har somavman

familjemed-dock komplett bildhandlingsmodellen avger en mer
också individemas enskilda alter-överväganden eftersomlemmamas

konsumtion. antalfamiljens allokering tid och Ettnativ in ivägs av

2 toch tiden reellt tal.nyttofunktion tilldelar varje allokeringEn ettav varan x
preferensema alla allokeringardettaNyttofunktionen påsägs sätt representera om

tal alltidindifferent emellan tilldelas talindividen störreettär samtsamma omsom
allokering.individen föredrar framförtilldelas allokering en annanen som

hm w22 + individerna inte kan förbrukarestriktionema ochNotera x x x attatt
uppfyllda.finns tillgänglig måstetid än varamer som

23 individuellt.kanspeciellt i de fall skilsmässa någotDetta är avgörasär sant som
Äldre för sådanbåda makamas samtycke till skilsmässalagstiftning krävde att en

falletvilket inte i dag.skulle äraccepteras,
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reglerarlagstiftningdenbetydelsenstudier studerarempiriska somav
för skilsmässo-skilsmässakonsekvensernaellerkostnaderna för, av,

frekvensen. påverka individernaslagstiftning kanSådan väntas re-
hotpunktemasstudier fokuserar alltsåhotpunkter.spektive Dessa

hade varitintetill skilsmässa, någotbenägenhetenbetydelse för som
resultatenEmellertid pekarsinnevärld.Beckermodellensmöjligt i av

bety-hotpunktemasriktning vad gällerentydigi någonstudierna inte
sig bety-Andra studier har riktatallokering.familjensdelse för

familjemedlemmama,mellanfördeladehur inkomsternadelsen ärav
fa-allokeringen inomoch har, förinkomsterdvs. vilka egna var en

miljen. beroendedirektkommerhotpunktemaEftersom att avvara
visaocksådessa studier delvisfördelar sig kan sägashur inkomsterna

familjen.allokeringen inompåverkarhur hotpunktema
tidsallokering de teoretiskafamiljemedlemmarnasVad gäller är re-

i Becker-förhandlingsmodellen delvis desammasultaten från som
familjemedlem-hurfördelar kanmodellen: komparativa väntas styra

utifrånoch marknaden.tid mellan hushållet Menfördelar sinmarna
alternativendet dessutom så ocksåförhandlingsmodellen är utan-att

påverkahotpunktema, kanformaliseradeför familjen, väntasgenom
eftersom förhandlingsmo-tidsallokering. Ochfamiljemedlemmarnas

inom familjen kantill arbetsfördelningenhänsyndellen kan attt.ex.ta
produktivitet arbets-möjligheter ochframtidapåverka kvinnans

förut-förhandlingsmodellen kommermöjligtmarknaden, detär attatt
enligtfamiljen blir mindre uttaladinomspecialiseringen änsäga att

från bilda familj i fall därkvinnan avstårBeckermodellen eller attatt
detta. årtiondenasBeckermodellen skulle gjort Dehon enligt senaste

tidsallokeringsmönsterspecialisering och kvinnorsminskade mänsav
förhandlingsmodellen.förklaras med hjälpkan därför bättret.ex. av

axiomatiskaförhandlingsmodellendenSvagheter hos

föremålBeckermodellen, blivitförhandlingsmodell har, liksomNashs
alloker-främst punkter:för kritik. har fokuserat på DeDenna tre

lik-modellen inte självreglerande kräver,beskrivs iingar är utansom
fullständiga kontrakt, d.v.s. allai Beckermodellen,fallet attsom var

genomdriv-i juridiskt bindande och praktiskthandlingar kan regleras
U x0,td olikaHotpunkterna kan tolkasbara kontrakt. sätt.

utanförskall jämföra med situationenAntingen kan de betyda att man
ellerkan förväntas gestalta sig vid skilsmässafamiljen såsom den

situation icke-aldrig bildar familj, eller med denatt avmangenom

14 och Allen 1992.1986Peters
25Thomas 1990 och Schultz 1990.
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samarbete inom familjen uppstår i det fall förhandlingen blirsom re-
sultatlös. detI fallet kommer hotpunkterna speglaattsenare strate-
giskt beteende, vilket vi kommer diskutera nedan.att närmare Mo-
dellens förutsägelser svåra empirisktär skilja från dematt erhållssom
utifrån Beckermodellen. Detta innebär modellerna svåraatt är att em-
piriskt testa varandra.mot

förstaDen invändningen innebär inget hindrar familje-att en av
medlemmarna från ändra sitt beteende efter detatt tillsam-att man

beslutat vilka individuella handlingar bäst för familjen.mans ärsom
Anledningen det inte finns någraär juridiskaatt möjligheter ingri-att

familjemedlem försummarmot överenskommelsen medpa en som
övriga familjemedlemmar. Därför det möjligt familjemedlem-är att

ovilliga genomföraär handlingar verkningaratt irrever-mama ärvars
sibla och värde beroende övrigaär familjemedlemmars hand-vars av
lingar. bådeI Beckermodellen och förhandlingsmodellen bortser man
från dessa strategiska incitamentsproblem och helt enkelt detantar att

möjligt reglera allaär handlingar med kontraktatt också möj-ärsom
liga genomdriva, dvs.att fullständiganärvaronantar kon-man av
trakt.2°

invändningenDen andra innebär hotpunkterna kan tolkasatt på tre
En tolkning hotpunkternasätt: är uttrycker deatt möjligheter individ-

har familjen aldrig bildas, i vilket fall förhandlingsmodellenen om är
modell för förhandlingar vid den tidpunkt då familjen skall bildas.en

En andra tolkning hotpunkternaär står för de möjligheteratt individen
har efter skilsmässa. En tredje möjlighet tolka hotpunkternaären att
med hjälp de så kallat icke-kooperativa familjemodellerna,av som
kommer diskutera härnäst. Hotpunktemaatt kan då tolkas de in-som
dividuella välfärdsnivåer uppstår då varje enskild familjemedlemsom
fattar minst sina beslut strategiskt och inteett i konsensus med deav
andra familjemedlemmarna. villDet hotpunkternassäga välfardsnivå-

uppstår då vissa beslut fattas varje individ för sig giveter ettav spe-
cifikt antagande hur de andra familjemedlemmama kommerom att
reagera.

Enligt den tredje invändningen de resultat förhandlingsmo-är som
dellen svåra empiriskt skilja från de resultatatt Beck-ger som ges av
ermodellen. Det med andra ordär svårt huruvida tillgängli-avgöraatt

empiriska data förenliga medär Beckermodellen eller med för-ga
handlingsmodellen, eller med bådadera. Delvis beror detta på deatt
förutsägelser utifrån de olika modellerna lättastär att rörtestasom

26Ett motivera varförsätt kommeratt följaparterna överenskommelseratt är att argu-
bägge familjemedlemmarnamentera att kan komma erhålla lägre välfärdattannars

överenskommelsenän hade följts.om
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tidsallokeringen, och på denna punkt skillnaderna mellan modell-är
förutsägelser gradfråga. möjlig föreslagitsEn väg attsomernas en

särskilja Beckermodellen och förhandlingsmodellen via för-söka är
hotpunkter.handlingsmodellens Enligt Beckermodellen skulle

roll.speladessa inte förväntas någon

strategiska familjemodellen3.4 Den

har så det svaghet hos både Becker-Som vi ärsett en gemensam
förhandlingsmodellen familjemedlemmarnamodellen och att antas

kostnadsfria, bindande juridiskt genomdrivbara kon-kunna ingå och
intetrakt gällande konsumtion och tidsallokering. Eftersom samhället

erbjuder någon institution genomdriver överenskommelsemasom an-
gående hur familjelivet skall organiseras detta antagande lättär ut-att

för kritik. detta perspektiv framstår det önskvärt be-Isätta attsom
skriva familjen inte kräver sådana kontrakt, därsättett utansom

enligt mekanism.individernas beteende någonstyrs annan
utvecklingen inom economics of the family inne-pågåendeDen

teoretiska landvinningar inom den kalladebär utnyttjar såatt man
strategiska spelteorin för beskrivaicke-kooperativa eller delen attav

beslut. fördelenfram till sina avgörandehur familjen kommer Den
modeller inte behöver förekomstenmed denna är att antatyp av man

Individemas beteende iställetfullständiga kontrakt. styrs av en an-av
strategiskt,mekanism. individerna pånorlunda Man antar att agerar

sinaingen individ har något vinna på ändrasådant sätt att att attett
3° för dessahandlingar. allokering uppstår inomDen som ramen mo-

Paretoeffektiv. då frestande invändadeller blir i regel inte Det är att
koordinera sinaindividerna borde kunna komma överens attatt om

Paretoeffektivitet emellertidhandlingar så uppnås. Detta är ettatt
då hamnar i kontraktsproblemet igen.misstag, eftersom

modellicke-kooperativEn

dominerande varianten den icke-kooperativa modellendenI av av
ochw,hfamiljens beslutsfattande familjemedlemmarna,attantas

dels från privat marknadsproduceradkan nytta xvara,generera en ,

27Lommerud 1997.
28 har möjlighetdock också éiktenskapsmarknaden, där aktörernaBecker analyserar

uppskattadeallokeringen inom äktenskapet olika eller mindrepåverkaatt genom mer
personligaegenskaper.
9 kooperativ spelteori,axiomatiska förhandlingsmodellen brukar hänföras tillDen

hänförs till icke-kooperativ spelteori.medan icke samarbetsmodeller
3° med det användajämviktsbegreppet inomi princip vadDetta är mestsom avses

spelteorin: Nashjämvikt.den icke-kooperativa
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och dels från familjespecifik kollektiv Den kollektivaen gvara, va-.produceras familjemedlemmarna deras respektive tids-ran av genom
insatser. vanligasteDet antagandet den kollektiva tillär sinatt varan
väsentligaste del tid investeras i bam.utgörs Barn medantasav som
andra 0rd familjens viktigaste kollektivautgöra Om antarvara. man

familjemedlemmarnas tidsinsatser substitut till varandra,att såär att
kan familjemedlemmarnas nyttofunktioner skrivas+g ,

U’ x,t:, t: där i framträderHär det viktigaste karaktärs-+ w.
draget hos den icke-kooperativa modellen: enskildaDen familjemed-
lemmen har besluta hur hans/hennes tid bäst kan fördelas mellanatt
marknadsarbete och hushållsarbete givet antagande hur denett om

tid.andra familjemedlemmen kommer fördela sinatt

Den icke-kooperativa modellens resultat

Låt mig belysa de viktiga resultaten från den icke-kooperativaett av
spelteorin med exempel: och kvinna istår begreppett atten man en
bilda familj. relevant frågaEn då hur de skall fördela hushållsar-är
betet. Beckermodellen specialisering enligt komparativa för-svarar:
delar, vilket, vi har leder till Paretoeffektiv allokering.sett,som en
Även i den icke-kooperativa modellen kommer komparativa fördelar

spela viss förroll allokeringen, dock i betydligt mindreatt ut-en
sträckning. förLåt enkelhets skull det givetäranta att attoss mannen

all sin tid marknadsarbete. kommerägnar Hur då kvinnan väljaatt
fördela sin tid mellan hem och marknad Svaret hon kommeratt är att
fördela sin tid så ytterligare timme i hemmet henne likaatt att en ger

ytterligare timme utanför hemmet. kommerHonstor nytta som en
alltså inte någon hänsyn till den hon föratt ta nytta genererar mannen
då hon inte sig åt marknadsarbete. Anledningenägnar tiden iär att
hemmet innebär kostnad i form minskade framtida möjligheteren av
på arbetsmarknaden, och kvinnan får bära denna kostnad iatt ensam
fall skilsmässa. Resultatet kommer bli kvinnan väljer till-att att attav
bringa tid marknaden vad Beckermodellen skulle förutsagt.änmer
Detta exempel används Elisabeth Landes 1978 för motiveraattav

make/maka.existensen underhåll till före dettaav

3 finnsDet inget självklart specificera detta antagande. finnssätt Det exempelatt
både på modeller där familjemedlemmarna simultant och på modeller därantas agera
familjemedlemmarna sekvensiellt med möjlighet för denantas parten attagera ena
observera den andres handlingar innan den tidsallokeringen bestäms.egna
32Även dejuridiska olika från land till land kanär under-systemen sägaattom man
håll till före detta make/maka ofta har motiverats med hjälp subjektiva begrepp, såav

behov och rättvisa. Landes 1978 och Ellman 1989 försom argumenterar attsenare
underhåll bör motiveras utifrån objektivt begrepp: Som uppnåett sättett attmera
Paretoeffektivitet.
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modellerna betonar alltså det finns incita-icke-kooperativaDe att
familjespeciñka kollektivasmita undan investeringar i denattment

inte blirnyttigheten, vilket ofta medför den allokering uppnåsatt som
enskilde familjemedlemmen hoppas den andraParetoeffektiv. Den att

vilketför investeringen tidsinsatsema för barnen, iskall ståparten
dessa investeringar samtidigtfall kan dra nytta av som man ge-man

humanka-nomför sina investeringar i sitt marknadsrelateradeegna
gratisåkar ellerProblem denna karaktären brukar benämnaspital. av

problem.snålskjuts free rider
modeller familjens besluts-Tillämpningen icke-kooperativa påav

insikter möjligheter och problem författande har bl.a. givit nya om
familjepolitiken. transfereringar, exempelvis barnbidrag,Genom

exempelvis kan famil-och tillhandahållandet tjänster, barnomsorg,av
jens beteende och välfärd påverkas. icke-kooperativa modellemasDe

samspelet ochanalysera familjens beteende uppmärksammarsätt att
agerande, vilket påverkaanpassningen mellan är avsett attstatens

familjespecifika kollektiva exempelvismängden den varan genomav
substituttillhandahållen barnomsorg, fungeraroffentligt ettsom som

de enskilda familjemedlemmamas beteende.för föräldrarnas tid, och
modeller tillhandahållande sub-resultat från dessaEtt är att statens av

mycket väl helt omintetgörasstitutet till föräldrarnas tid kan av
omallokeringar föräldrarnas tid, dvs. dessamotsvarande attav av

sina sammanslagna tidsinsatser för barnen lika mycket.minskar Där-
tyder analysen med hjälp den icke-kooperativa påansatsenemot av

fördelningen mellan erbju-kan påverka makarnaatt staten attgenom
för föräldrarnas tid. Barnbidrag kan, andra sidan,da substitut åett en-

ligt modeller potentiellt ha positiva effekter på nivån dendessa av
och relativafamiljespecifika kollektiva därmed på makamasvaran

inte den relativa inkomstfördelningen mellantidsallokering påmen
makarna. innebär, något paradoxalt, instrument kanDetta att ett som

investeringarna i barnöka och påverka makamasantas avsett attvara
tidsallokering effekter makamasrelativa har på relativa inkomster,

instrument kan påverka makamasmedan antas avsett attett som vara
inkomster har effekter på den tid investeras i barn och pårelativa som

relativa tidsallokering däremot relativamakamas inte på derasmen
inkomster.

icke-kooperativa analysen familjens beslutsfattande harDen av
perspektiv på inkomstskatter. möjligtockså givit Det ärett nytt att en

inkomster Paretoförbättrande.progressiv beskattning Denärav me-
upphov till detta familjens tidstördelning i från-kanism är attsom ger

33Konrad Lommerud 1995, Lommerud I997.
34 resultat från den icke-kooperativa modellen diskuteras Lommerud 1997.Dessa av
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sådan skatt inte Paretoeffektiv eftersomär för lite denvaro av en av
familjespecifika kollektiva produceras, och progressiv be-attvaran
skattning ökar den tid makarna familjen och därmedägnarsom

resursallokeringen.förbättrar
Vad gäller empiriska resultat, vilka kan hänföras till icke-koopera-

tiva modeller, det resultat kvinnorsär fördela sinrör tidsätt attsom
mellan arbetsmarknaden och hushållet uppmärksam-rönt mestsom
het: kvinnor tenderar fördela tid till marknadsarbete högreatt mer

vara.de bedömer skilsmässorisken En studie svenska data be-av
kräftar detta och tillfogar dessutom kan påverkasäven mänatt väntas

skilsmässorisken: tenderar fördela mindremän tid till mark-attav
vara.nadsarbete högre de bedömer skilsmässorisken Kvinnors

kan förklarassätt med de försöker försäkra sigatt deattreagera mot
eventuella ekonomiska svårigheter skilsmässa innebär, medansom en

kan förklarasmäns sätt med de vill haatt så för-att näraettreagera
hållande till barnen möjligt vid skilsmässa eftersom detta ökarsom en
deras chanser få vårdnaden dem vid eventuell vårdnadstvist.att om en

3.5 Diskussion, sammanfattning och slutsatser

Det vetenskapliga arbetet med ekonomiska modeller beskriversom
beslutsfattandet i familjer har varit inne i kraftig tillväxtfas ändaen
sedan Becker publicerade sitt första arbete på detta område. Utveck-
lingen har gått från enhetlig familjen,på där individens prefe-en syn

inte explicita, till individualistisk där individenrenser var en mer syn,
explicit tillskrivs inte bara preferenser också handlingsför-utan egen
måga. I Beckermodellen alla individuella handlingar kon-styrs ettav
trakt mellan familjemedlemmama där familjens totala välfärd må-är
let. Den teoretiska utvecklingen ekonomiskasenaste modellerav av
familjen innebär istället familjemedlemmarnaatt antas utanagera
kontrakt. Med maximal individuell mål det individemasnytta ärsom
strategiska samspel bestämma varje handling. Parallelltantassom
med den huvudsakliga utvecklingen, här har beskrivit, detsom av
område inom nationalekonomin behandlar familjen har ocksåsom
andra ekonomiska modeller familjen utvecklats.av

Ett exempel skiljer sig från de tidigare diskuterade är trans-som
aktionskostnadsmodellen. föreslogsDenna Robert Pollak 1985.av
Allmänt kan transaktionskostnadsmodellen fokuserasett sägas va-
let organisation för administrera olika slags transaktioner.att Till-av

Detta resultat diskuteras Lommerud 1995.av
3°Johnson Skinner 1986 och Bolin 1996.
37Bolin 1996.
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i tanken mångamodellen sin utgångspunktlämpad på familjen har att
transaktionskostnader:förknippade med Detsituationer i livet är stora

exempelvis rörandegenomdrivbara kontraktkostsamt upprättaär att
beroende di-familjemedlemmamas tidsallokering, delsde enskilda

och dels bero-för få överenskommelsen till ståndrekta kostnader att
eller mindre benägetende det juridiska kanpå systemetatt vara mer

överenskommelser. Becker-och genomdriva sådana Iatt acceptera
problemhanterades, vi har dessamodellen antagan-sett, genomsom

familjemed-kontrakt existerar, dvs.det fullständiga antar attatt man
kontrakt gällande tids-praktiskt användbaralemmama har upprättat

innebär Beckermodellen bortserallokering och konsumtion. Detta att
förknippade med explicitfrån transaktionskostnaderde är att ut-som

transaktionskostnadsmodellenöverenskommelser.trycka dessa I ar-
vilka i sinfamiljen skapar personliga bindningargumenterar attman

mins-till lojalitet familjemedlemmama emellan.upphov Dettatur ger
i detalj beskriva sina skyldigheterkar behov gentemotattparternas av

situation samhörighet vilkeneftersom familjen skaparvarandra, en av
och egoistiskt.individemas benägenhetreducerar att opportuntagera

förknip-på vissa transaktionerFamiljen alltså ärett attsom svarses
effektivast, kanendast, eller åtminstonepade med kostnader som

familjen.mildras genom
familjenTransaktionskostnadsmodellen alltså styr-som enser

familjen speciellBeckermodellenstruktur medan typsom en avser
aggregerade preferenser.

transaktionskostnadsmodellen kantillfrämsta anledningenDen att
omöjliganingen perifer den svår intebetraktas ärär att omsom --

tillämpa empiriskt.att
modell inte tillhör kärnan ekono-exempel påEtt annat en som av

familjen, ändå värdmiska modeller ärär nämnaattav men som
Spousal-labor-modellen utveckladesspousal-labor-modellen. av

och bygger nyckelbegrep-Grossbard-Shechtman 1993Shoshana
fördeldefinieras hushållsarbetstid tillspousal-labor, vilketpet som

ochsp0usal-labor: manligmaken/makan. finns tvåför Det sorters
efterfrågas mark-olika tid bjuds och påkvinnlig. tvåDe uttyperna av

Äktenskap betraktaseller familjebildningspousal-labor.nader för
tid. konsekvensömsesidiga utbytet de olika Endet sorterna avavsom

familjen bestäms faktorer:allokeringen inomdetta är externaatt avav
marknaderna för spousal-labor.förhållandena på

olika och könsbestäm-betraktas utbyte tvåfamiljenAtt ett avsom
in-könsperspektivet blirhushållsarbetstid innebär bl.a.da attsorters

38 skallför detjuridiskaSchultz 1982Exempelvis argumenterar att systemet upp-
skall organiseras.kontrakt gällande hur äktenskaperkänna privataoch ettmuntra
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byggt i modellen. Grossbard-Shechtman analyserar brett spekt-ett
frågor, såsom makars tidsallokering, effekten skilsmässo-rum av av

risken depå ekonomiska beslut fattas inom familjen fördel-samtsom
ningen decision-making power mellan makarna.av

ofta jämställdhetDet med mellan makar motsvararman avser
Grossbard-Shechtmans decision-making vilket innebärpower, att
jämställdheten marknaden för Spousal-på spousal-labor.avgörs
labor modellen har potential få empirisk betydelse vadstörre änatt

för närvarande fallet. allra flesta empiriskaDe arbeten rörandeärsom
familjen utförs ekonomer utgår alltjämt från Beckennodellen.som av
Möjligen kan "spousal-labor modellen i vissa fall bli viktigt alter-ett
nativ till Beckermodellen för framtida ekonomer.

tydligtDet fler och fler ekonomer finner forskning kring fa-är att
miljen både intressant viktigt.och Därför det förvånande dettaär att
område inom nationalekonomin inte uppmärksammats flerännu av
ekonomer; hushållens arbetsutbud och sparande traditionella objektär
för nationalekonomisk och de teorieranalys beskrivits härnya som
har kunskap erbjuda dessa områden. har dessaDessutomattny
modeller implikationer för andra discipliner nationalekonomi. Fer-än
tilitet andra demografiska frågeställningaroch kanske det bästaär ex-
emplet detta.på

Utvecklingen allt bättre teorier och modeller för familjen för-av
bättrar förståelsen hur vår omvärld familjen fungerar,närmasteav - -

förväntasvilket kan förbättra vår kunskap hur exempelvisom
familjens konsumtionsbeslut fattas. Till sist det dock modellemasär
applicerbarhet bör hur de skall värderas; hur mycket haravgörasom

tillföra dels empiriska forskningen praktiskade den och dels detatt
besluti formanvändandet politiskaav
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4.1 Makt beskriva verklighetenatt

Makt i samhället innefattar makten beskriva verkligheten.att Det görs
bland med hjälp definitioner. Definitionerannat resultatetärav av
historiska och samhälleliga där den har den störreprocesser som
käppen har bättre möjligheter påtvinga andra sina definitioneratt av
verkligheten Berger Luckmann, 1979: 129. Män har haft och har

makt kvinnor och detän definieratär män och produceratmer som
verkligheter. konsekvensEn detta är påmäns verklig-att sätt attav se
heten allmängiltig, medanaccepteras kvinnors erfarenhetersom
osynliggörs. Det betyder inte detta resultatetatt är manlig kon-av en
spiration beskrivningar verklighetenutan att baserade påär mänsav
erfarenheter. gällerDet beskrivningaräven den ekonomiska verkéav
ligheten och definitioner ekonomiska begrepp arbete ochav som pro-
duktion.

Ett lands produktion i BNP bruttonationalprodukten.mäts Defi-
nitionen BNP värdet allaär och tjänster produceras iav av varor som

land under år. I inkluderasett BNP dockett inte de och tjänstervaror
produceras i hushållet. Merparten detta arbete utförssom kvin-av av
Kvinnor i medeltalägnar tid till oavlönat arbetenor. avlönat,änmer

och tid till avlönatmän oavlönat.än Detta innebärmer att merparten
det kvinnor producerar inte inkluderas i BNP, medanav som merpart-

det producerar inkluderasmän i BNP. Det oavlönadeen av hus-som
hålls- och vårdarbetet och produktionen ingår inte heller i ekonomiska
analyser och Resultatet många,är, hänsyn inteprognoser. attmenar

till kvinnors villkor politiktas utformas.när The system cannot re-
spond values refusesto recognize Waring, 1988,to 4 kursiv is.
original.

Krav på kvinnors oavlönade hemarbeteatt skall värderasmätas,
och inkluderas i BNP har dock framförts vid FN:s kvinnokonfer-t.ex.

Det skedde redan i Mexico City 1975 och repadesenser. i Nairobiupp
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ofStrategies for the AdvancementForward LookingNairobi1985
beslutades metoder skallparagraf Beijing 1995120. IWomen, ut-att

arbetas

in quantitativeforums, for assessing the value,the appropriatein
suchwork that outside nationalof unremunerated accounts,terms,

reflectionpreparing food, for possiblefor dependants andcaringas
produced separatelyofficial that besatellite other accounts mayor

with view ofconsistent with nationalbutfrom accounts, acoreare
and making visibleeconomic contribution ofrecognizing the women

remunerated and unremunerated workdistribution ofunequalthe
O.Paragraf 206and UN 1995,between women men

skallvårdarbetehemarbetet hushålls- ochdet oavlönadeKravet att
i satelliträkenskaper kanvärderas och inkluderas ettmätas, ses som

omdefmie-tillägna sig maktfrån kvinnornas sidaförsök attatt genom
ekonomisk verklighet ochekonomiska begrepp, beskriva en annanra

den.därigenom påverka
förmedlar begrän-dagens nationalräkenskaperMånga att enmenar

ekonomiska verkligheten. därmedbild den Desad utgör avgör-ettav
situation och den ekonomiskaför förstå kvinnorsande hinder ut-att

till inkluderautvidgning nationalräkenskapernavecklingen. En attav
bild ekonomin och kvin-skulle fullständighemarbetet avge en mer

synfältet skulle breddas och politiskapolitiskaroll i denna. Detnors
kunskap, vilket skulle påverkafattas basis bredarebeslut skulle av

beakt-politiken avgörande skulle iden ekonomiska på Densätt. taett
den oavlön-den avlönade produktionen, ocksåande, inte endast utan

bidrag skulle synliggöras, hemar-osynliga ekonomiskaade. Kvinnors
stärkashöjas och kvinnors ekonomiska ställning sebetets t.ex.status

Goldschmidt-Cler-Collins, 1994;1994; Ironmonger,James, 1994;
OECD, 1995.1994; UNDP, 1995;mont,

hemarbetetframträda det oavlönadeverklighet skulleVilken om
Vadinkluderades i nationalräkenskapernavärderades ochmättes,

inkomstför-ochalternativa beräkningar ekonomisk tillväxtskulle av
förespråkar det oavlönade hemarbetetinnebära Vilkadelning att

Skulle kvinnors eko-Vad det önskar uppnååsättas värde ärett man
kapitel dessa frågor.ställning stärkas söker pånomiska Detta svar

ochviktiga utgångspunkter: Vadförst diskuteras några BNPMen är
det oavlönade hemarbetetnationalräkenskaper harHur settman

hemarbetet idagHur mäter man
det oavlönade hus-till i-länder och behandlarKapitlet avgränsatär

i hemmet, kortfattat benämnt hemarbete.hålls- och vårdarbetet
inte därför den mindrei u-ländema lämnas därhän,Situationen äratt

u-landskvinnors arbeteProblemen det gällerviktig, ärtvärtom. när
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mycket det skulle föra alltförstörre, långt diskutera ocksåattmen
detta här.

4.2 Vad ochBNP nationalräkenskaperär

Hur nationalräkenskaper skall vad betraktasupprättas samt som som
produktion, och därmed skall inkluderas i fastställsBNP, i Thesom
Systems of National Accounts SNA. Dessa utarbetas FN. Utform-av
andet och strukturen SNA bygger på nationalekonomisk teori samtav
principerna for affársbokforing. SNA fungerar världslikare ochsom
används idag alla länders finansdepartement, Världsbanken, Inter-av
nationella Valutafonden, fackorganFN:s och många andra.

nationalräkenskapernaI finns uppgifter den ekonomiska aktiv-om
iteten i olika sektorer i lands ekonomi, inkomsterna, konsumtion-ett

investeringarna, importen Man kan också utläsaexporten,en, osv.
hur andel inkomsten och investerast.ex. istor olikaav som sparas

sektorer eller i hela ekonomin, liksom bytesbalansens och handelsbal-
saldo.ansens

Nationalräkenskaperna har oerhört betydelse för bedömningenstor
den ekonomiska utvecklingen och för utformningen den eko-av av

nomiska politiken. från nationalräkenskapernaData ingår i fmanspla-
statsbudgetar, ekonomiska analyser och i världens allaner, prognoser

länder. Utifrån dessa bedöms utvecklingen vad gäller sysselsättning,
konsumtion och investeringar med iBNP enskilda länder liggermera.
till grund för hur mycket varje land skall betala i avgift till ochFN
EU, huruvida land får låna Världsbanken och vilkaett pengar av
villkor etc..

kan beräknasBNP olika Om det inte funnes mätfel,sätt. såtre
skulle alla resultat.sätten För det första kan BNP mätasge samma
från produktionssidan. Då dras kostnaderna for inköp råvaror ochav
halvfabrikat från företagens försäljningsintäkter. Mellanskillnaden ut-

förädlingsvärdet och bestårgör löner, vinster och detFörräntor.av
andra kan frånBNP användningssidan.mätas Produktionen i landett
kan användas till konsumtion, investeringar och Från dennaexport.

subtraheras importen. För det tredje kan frånBNP in-mätassumma
komstsidan. Företagens kostnader löner, vinster och deräntor är- -
anställdas, långivamas och inkomster. Summanägarnas alla föräd-av
lingsvärden i ekonomin lika allaär inkomster,stor som summan av
det vill bruttonationalprodukten likasäga bruttonational-är stor som
inkomsten.‘

‘En skillnad mellan produktion och inkomster kan landet haruppstå, skulder ellerom
fordringar andra länder.på Bortsett från detta gäller emellertid den grundläggande
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ochiinkluderas BNPvadmellansambandocksåfinnsDet ett som
arbetskraftsundersökningar. Deisysselsattbetraktas somsomvem

i BNP,ingår äroch tjänster,deproducerar somvarorsompersoner
degälleraktiva. Omväntekonomiskt attbetraktasochsysselsatta som

intei BNP,inte ingårtjänster,ochproducerar somvarorpersoner som
inaktiva.ekonomisktsysselsattabetraktasheller utan somsom

nationalräkenskapema äriinkluderasskallvadforAvgörande som
ochallafaller1993Enligt SNAproduktionsgränsen.den s.k. varor

innanförmarknadsäljsochföretagproducerastjänster enavsom
och tjänsterSådanai BNP.inkluderasochproduktionsgränsen varor

integällersistnämndapris. Detde harochidentifiera ettlättaär att
offentligadeniproducerastjänsterochdemerparten somvarorav

inte pånormaltsäljsochskattefinansieradehuvudsakisektorn. De är
prisdetdååsättsi BNP. Dedettainkluderasmarknad. De trotsen

sjuksköterskelöneringårdem.framställa Därkostar t.ex.det attsom
illegalocksåskallEnligt SNAfor engångssprutor.kostnadenoch pro-

iinkluderasmarknadsäljs påoch tjänsterduktion ensomvarorav
BNP.

productiveillegal butbewhichactivitiesofExamples eco-anmay
of narcotics,distributionandmanufacturetheincludenomic sense

offormsmuggling ofienofformthetransportationillegal own-a
prostitution SNAsuchservicesandproductionillegal asaccount

128.1993:

förjordbruksprodukterÄven marknad,påsäljsinte t.ex.ensomvaror
Dennainkluderas i BNP.1993enligt SNAskallkonsumtion,egen

fallervaruproduktionu-länder. Alli mångaviktignaturligtvisärpost
mark-säljs pådeproduktionsgränsen,innanför oavsettsåledes enom

illegal.ellerlegalproduktionen ärochinte,nad eller oavsett om
in-bamflickorochhembiträdenformihemarbeteAvlönat t.ex.av

enligt SNAfaller däremothemarbeteOavlönatockså i BNP.kluderas
liksomdärmed från BNP,exkluderasochproduktionsgränsenutanför

in-fallervisar vadtabellNedanståendearbete.ideelltoavlönat som
produktionsgränsen.utanförrespektivenanför

nationalinkomst.nationalprodukt ochmellanidentiteten
ingår. Ikapitalförslitningama netto-innebärbruttonationalprodukten attBrutto i

fallet.intedettanationalprodukten är
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Tabell 4.1 Aktiviteter faller innanför respektivesom
utanför produktionsgränsen

Innanförproduktionsgränsen Utanförproduktionsgränsen
Varu-och tjänsteproduktion företagi och Varu-och tjänsteproduktion ettsomoffentligsektor,oavlönadvaruproduktion resultat oavlönathushålls- vårdarbeteochav
t.ex. jordbruksprodukter,illegal och och ideelltarbete.varu-
tjänsteproduktionprostitution, smuggling,
narkotikahandelm.m.

Sammanfattningsvis faller, enligt SNA, all produktion ochav varor
tjänster innanför produktionsgränsen, oavlönad tjänsteproduk-utom
tion i hushållen och i ideell sektor. Påpekas bör detta de prin-att är
ciper rekommenderas. I verkligheten saknassom ofta data illegalom
produktion och produktion för konsumtion framförallt u-lands-egen
kvinnors. Försök dockgörs uppskattaatt värdet självhushålls-av
produktion och illegal verksamhet för översikt Thomas, 1992.en se

i-länderI sammanfaller i hög grad avlönad produktion med den pro-
duktion inkluderas i BNP och den oavlönadesom produktionen med
den exkluderas.som

fråganAtt huruvida det oavlönade hemarbetet skall inkluderas el-
ler exkluderas i nationalräkenskaper inte är har diskuteratsutanny

under tidigareäven tidsperioder framgår avsnitt.nästaav

4.3 harHur på det oavlönade hemarbetetsettman

Marilyn Waring, skrivit uppmärksammad boksom SNA,en om
Women Counted 1988, idag såatt vidär nationalräk-menar vana
enskaper, vi har svårt föreställaatt att de måste uppfmatt Detoss nas.

emellertidär uppfinning inte gjordes gången för alla. Vadsom en
betraktas produktion har förändratssom århundradenasom genom

och kommer förändras också i framtiden.att
Nationalräkenskaper och vad i dessa skall betraktassom som pro-

duktion har lång historia. På 1500- och 1600-talen betraktadesen ut-
rikeshandel den produktiva sysselsättningenmestsom eftersom den
kunde tillföra land guld Studenski,ett 1958. Under delensenare av
1600-talet utvidgades produktionsbegreppet till omfatta allaatt varor
och tjänster. På 1700-talet inskränktes det åter och endast jordbruket
betraktades produktivt och produktionen i industrinsom som en om-
fördelning Adam Smith klassificerade deav arbetareresurser. som
producerade produktiva, inte devaror produceradesom men som
tjänster. Denna linje följde också Marx. I lågöststatema detta synsätt
till grund för beräkningar nationalprodukten. I västvärlden utvid-av
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inkluderatillproduktionsbegreppetsmåningomsågades istället att
tjänster.såväl somvaror

produktion-inkluderas iskallhemarbetetoavlönadeHuruvida det
gjordes1940-taletbörjandiskuterats.det Ihareller inte även enaven

nationalräkenska-verkeninflytelserikadegenomgång 21 mest omav
for-National ManDefinition Income.Themed titelnboki enper

på områ-i litteratursöktefrågor ochmängd olikamulerade svarenen
renderedservicesdomestichuruvidafrågadeBlanddet. annat man

Elsas,ellernationalräkenskaperinkluderas iskulleby wives
principiekonomer1944 inflytelserikatidensdenFlera mest varav

värde. Detoavlönade hemarbetetsberäkna det mesttillpositiva att
omfatt-med tanke pålitediskuterades såfrågandockslående är att

exempel kantill Somförhållande BNP.värde ihemarbetetsningen av
Soci-StatisticalRoyalTheanordnat1934vid mötenämnas ettatt av
olikaanvändes iskilda metoderdediskuteraEngland föri attety som

tidensdenDeltagarealls.intefråganberördesländer, nästan var
1934.området Stamp,främsta experter

hust-beräkningargenomfördes dock1940-talenoch1930-På av
beräknade värdet1938Matolcsy Vargahushållstjänster. avrurs

Clarkochför USA1941för Kuznetshemarbete Ungern;kvinnors
Även beräk-genomfördesländeri andraStorbritannien.för1958

Danmark 1930-1926-1938,Finlandvärde:hemarbetetsningar av
ItalienochGoldschmidt-Clermont, 19821946-481946, Norge

Studenski, 1958.1938
nationalpro-beräkningar1930-taletgenomfördes påSverigeI av

Kock,DahlgrenLindahl,1861-1930för periodenvärdeduktens
tids-långtäckte såi världensannolikt de första1937. De ensomvar

inklu-serier,utarbetades tvådessa1958. IOhlsson,period somen
analys-slutligadenexkluderade det. 1ochhemarbetetderade somen

detdock inteinkluderadesutvecklingproduktionenstotaladenen av
visserligeninkluderandehemarbetet. Argumentetoavlönade att ettvar

ochutvecklingen,inteomfattning,produktionens attpåverkade men
uppgickvärdehemarbetetsvisadeosäkra. Deberäkningarna attvar

perioden.helaunderBNPtill 15 procent avca
beräkningarna. Honde svenskaledningen föringick iKockKarin

för arbetetsansvarigochi hamnprojektetför rokallades att var

2Tretton frågan i sinainkluderades i genomgångenförfattare togde 21 uppsomav
exkluderas,hemarbetet skulleoavlönade näm-menade detdessaskrifter. Sex attav

och C.A.Edwin CannanFellner,Colin Clark, F.Lord Stamp,Bowley,ligen A.L. v.
detTvåMitchell Kuznets.W.C.inga fasta regler: atthadeVerijn-Stuart. Två
ansåginkluderade det,Pigou.Marshall, A.C. EnAlfredberäknasskulle separat: men

Matol-Gini ochmenadeC.slutligenLindahl ochexkluderas, E.bordekanskedetatt
1944.inkluderas Elsas,skulledetVarga attcsy
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slutförande Carlson, 1982. Karin Kock nationalekonom och blevvar
så småningom chef för Statistiska centralbyrån. Kanske hade det be-
tydelse kvinna deatt ansvariga för värdet hem-atten var en av av
arbetet beräknades och för det det gjordes på.sätt I undersökningen
utgick ifrån antalet ogifta och gifta kvinnor år15 och äldre,man som
inte betraktades förvärvsarbetande, och multiplicerade medsom en
hembiträdeslön. För kvinnor inom jordbruksnäringen dockantogs att
endast halva tiden ägnades hemarbete, medan den andra hälften
ägnades jordbruksarbete. Man anpassade därmed beräkningarna till de
faktiska förhållandena 1989.3se Nyberg,

Beräkningar hemarbetets värde genomfördes under första hälf-av
1900-talet. De och tjänsterten producerades i hushållenav varor som

betraktades många, åtminstone i princip, produktion. Omkringav som
1950 tycks emellertid beräkningar hustrumas tjänsteproduktion iav
anslutning till nationalräkenskaper ha försvunnit och i enbartstort sett
avlönat arbete och avlönad produktion inkluderades. Ungefär sam-
tidigt, i samband med andra världskriget, började nationalräkenskaper
inta central plats i regeringamas ekonomiska planering. slutetIen av
1800-talet hade endast åtta länder nationalräkenskaper, 1955 var an-
talet i 80 Studenski, 1958. förstaDen Systems of Nationaluppe
Accounts, vilken innehåller riktlinjer för hur nationalräkenskaper
skall och utarbetasupprättas publiceradesFN, 1953.som av

SNA reviderades och1968 då anvisades förutom ochatt varor
tjänster producerade för marknad skulle viss oavlönadävenen pro-
duktion ingå, jordbruksprodukter för konsumtiont.ex. inteegen som
hade vidareförädlats. 1993 reviderades SNA åter och då utvidgades
produktionsgränsen till omfatta all varuproduktion för kon-att egen
sumtion i hushållen, vidareförädlade jordbruksprodukter.ävent.ex.
Oavlönat hemarbete skulle fortfarande exkluderas. rekommende-Man

dock satelliträkenskaper utvecklas inkluderaratt värdetrar som av
oavlönat hemarbete. Med satelliträkenskaper räkenskapermenas som

3Intressant i detta sammanhang påfallande många kvinnorär inblandadeatt i be-var
räkningar nationalprodukten. I Sverige deltog förutom Karin Kock också Gertrudav
Lindahl, gifte sig med Erik Lindahl, de andra författarna, och Ebonsom senare en av
Andersson i de svenska nationalinkomstberäkningama Carlson, 1982. Ebon Anders-

blev ordförande för Högerns kvinnoförbund. Alfred Marshall skrev Eco-son senare
of Industry tillsammans med sinnomics fru Marshall, 1920 xvii. J.R. Hicks’ hust-s.

hade skrivit bok ekonomi, Finance of British Government Hieks, 1939.ru en om
Författarna till Income the United States.in Its and distribution 1909-1919amount
samarbetadealla med kvinnor. Willford King assisterades av Virginia Sandmey-

Dorothy Orchard och Kate Huntley,E. Oswald W. Knauth Elizabeth W. Put-er, av
och Eustace Seligman, Frederick R. Macaulay E. Gail Benjamin 1922nam mrs av

och Kuznets 1941 Lillian Epstein och Elizaveth Jenks. Richard Stone skrev Na-av
tional Income ana Expenditure tillsammans med sin fru Giovanna Stone 1961, tion-
de upplagan 1977.
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inationalräkenskaperna,ordinariedefrånupprättas separat men
dessa.överensstämmelse med

frånutvecklatsnationalräkenskaperna attSammanfattningsvis har
forsknings-ochforskareenskildainsatserresultatetvaritha avav

internationellautarbetadstatistiktill offentliginstitutioner organav
regelbun-Publiceringen skercentralbyråer.statistiskanationellaoch
definitio-sinahadevarje forskarekontinuerligt. Fråndet och att egna

förriktlikareidagSNAberäkningsmetoder fungeraroch som enner
såledeshariutarbetar reglerna SNAländer. Deallavärldens som

ochaktiviteterkategoriserabegrepp,ekonomiskadefinieramakt att
påverklighetenekonomiskabeskriva dendärmedochmänniskor att

global nivå.
in-och inteiproduktion SNAbetraktasintehemarbetetAtt som

intevärdehemarbetetsberäkningarbetyder intekluderas i BNP att av
detoch inkluderarvärderardåutförs. mäter,Hur närgör manman

satelliträkenskaperhemarbetet ioavlönade

hemarbetet idagHur4.4 mäter man

tids-olikaflerakanhemarbetet sätt:oavlönade mätasDet genom
hemarbetstidenoavlönadedenåsättaanvändningsstudier, attgenom

värde.produktionenoavlönadedenåsätta ettvärde och attett genom

tidsanvändningStudier av

defini-hemarbete måstetiddenkunna ägnasFör mätaatt mansom
fritid ellerrespektivehemarbeteskall betraktasvad per-somsomera

tredje-person-kriteriet.det s.k.hjälpmedvård.sonlig Detta görs av
skulledenproduktiv,betraktasaktivitetinnebärDet att omsomen

den.fårdennågonkunna utföras nyttaän avperson somannanav
till någondelegerasskulle kunnaaktivitetenord,andraEller med om
Hawryly-Reid, 1934;ändå uppnåsresultatetönskadeoch detannan

tillmatlagningendelegerakanshyn, 1977. Man t.ex. personannanen
aktivitet.personligätandet eninteaktivitet,produktiven men

utföras påkunnaskulleverksamhetallinnebärDetta att ensom
1990.arbete UN,betraktasmarknad som

påkan köpastjänstervilkainte så lättdock avgöraDet attär som
tidsstudier.iarbeteskall betraktasdärförochmarknad somsomen

kan ocksåjagfrisörhåret kaneller färga göra,Lägga t.ex. menen
barnafödandehuruvidadiskuterarFN-studiesjälv.det Igöra manen

tradition-harinte.verksamhet eller Detproduktivbetraktasskall som
marknad.inte kan utförasaktivitetellt betraktats ensomsom en

i formmarknad för barnvissa länder surrogat-finns iIdag aven
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mödrar, vilket medför denna tjänst i principatt borde betecknas
arbete i tidsanvändningsstudier och dessutom inkluderassom i BNP

UN, 1990. dagensI studier tidsanvändning betraktas dock inteav
den hårvården eller bamafödandet hemarbete.egna De verksam-som
heter uppfattas arbete matlagning,är diskning, städning,som som

trädgårdsarbete,tvätt, underhålls- och reparationsarbete, vård barnav
och andra i samband med hemarbete.samt Allt hemarbete,resor även

utför det sig själv, betraktas arbete.om studierIman tids-som av
användning undersöks inte endast hur mycket tid oavlönatägnassom
hemarbete, också hur mycket tidutan avlönat arbete,ägnas fritidsom
och personlig vård.

förstaDe systematiska studierna tidsanvändning genomfördesav
i Sovjetunionen redan på 1920-talet. På 1930-talet gjordes undersök-
ningar tidsanvändningen i flera länder se Nyberg, 1993.av De ge-
nomfördes sporadiskt olika utredare och forskare. De undersöktaav

inte statistiskt representativa för hela befolkningengrupperna var utan
täckte endast begränsat antal hushåll inomett begränsatett geogra-
fiskt område. Den första statistiska centralbyrå, förtogsom ansvar
tidsanvändningsstudier, den ungerska i början 1960-talet ivar av sam-
band med folkräkning. Från 1960-talets början och fram till mittenen

1980-talet genomfördes 60 relativt tidsanvändningsstudierav storaca
i 25 länder Niemi, 1992.

Under slutet 1980-talet och i början 1990-talet ökade intres-av av
för tidsanvändningsstudierset och flera länder har genomfört sådana:

Ungern, Nederländerna, Bulgarien, Finland, Frankrike, Italien, Norge,
Sverige, Nya Zeeland, Österri-Australien, Canada, Israel, Tyskland,
ke, Danmark och Storbritannien. Några länder har genomfört tidsan-
vändningsstudier flera gånger. Enligt uppgift överväger European
Statistical Office förslag genomföraett samordnadeatt tidsanvänd-
ningsstudier i alla EU-länder Ironmonger, 1994.

I några länder har det totala antalet oavlönade hemarbetstimmar
jämförts med det totala antalet timmar på arbetsmarknaden. Dessa
jämförelser visar i arbetstimmaratt termer oavlönat hemarbeteärav

storleksordning, eller betydligtav detsamma större, arbeteän ut-som
förs på arbetsmarknaden, dvs. det utförs lika många eller flera arbets-
timmar oavlönat i hemmen avlönatän arbetsmarknaden.
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förhållande tillAntal oavlönade hemarbetstimmarTabell 4.2 i
arbetsmarknaden, %avlönade arbetstimmar på

190Nederländerna
125Australien
124Frankrike
123Tyskland
121Italien

Österrike 104
103USA
99Norge
98Finland
94Canada
92Storbritannien
47Danmark

1996, Table 4Källa: beräknat från Ironmonger

tid ochjämförelserflera fördelar vidTidsanvändningsstudier har över
timme i allatimme,tidsenhet,mellan länder. En ärär att t.ex. en enen

på-omfattning intehemarbetetsalla länder.tider och En är attannan
växelkursförändringama.inflationen ellerlöneutvecklingen,verkas av

sig mellan länder.och skiljer inteförändras inte tidMåttet över
tidpunkter imellan olikautvecklingen hemarbetetJämförelser avav

underlättas där-tidpunktolika länder videller mellanlandett samma
genomförts påtidsanvändningsstudiemaförutsättningundermed att

det ställerfinns också problem.det EttMen är att storasätt.samma
påhålla redaundersökningen eftersom de måstedeltagarna ikrav

kan flera sakertid.använder sin Etthur de göraärannat att sam-man
tittaeller stryka och på TV.och efter barnlagatidigt, matt.ex. se

allmänhet endastihar timmarEftersom dygn endast 24 mäterett man
iproduktionenunderskattningvilket innebärhuvudaktiviteten, aven

produktivitetsutvecklingen intetredje problemhushållen. Ett är att
används till olikamycket tidendast hurVikan beräknas. vet som

produceras.mycketaktiviteter, inte hur sommen

värdeoavlönade hemarbetetsDet

tids-allmänhetvärde sig idag ihemarbetets baserarBeräkningar av
värde tim-därvidlag vilketcentral frågaanvändningsstudier. En är en

alternativförstahemarbete skall åsättas. Ettoavlönat är att an-mes
arbetsuppgifterna be-vadallt hemarbetetimlön förvända oavsetten

multiplice-innebärersättarmetoden.generella Dettastår att manav -
hemarbetstimmar.antalet Etthembiträde har medtimlönden ettrar
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andra alternativ specialistersättarmetoden multipliceraär att an-- ——
talet matlagningstimmar med kokerskas lön, antalet städtimmaren
med lokalvårdares tredjeEtt alternativ alternativkostnads-ären osv..
metoden, vilken innebär timmes hemarbete åsättsatt värdeetten som

den lön avstår ifrån förmotsvarar utföra hemarbete. Detatten person
innebär bamsköterska utför hemarbetet.ex. att avstår frånen som en
bamsköterskelön och åsätter hemarbetet denna lön. hemar-Detman
bete direktör utför, åsätts värdet direktörslön Utöveren attav en osv..
välja ovanstående metoder for värdera hemarbetet, måsteatten av

också värdet skallt.ex. avgöra lön före ellerutgöras efterman om av
skatt och semesterersättning och socialförsäkringsavgifter skallom
inkluderas eller inte.

Tabell Värderingar3 obetalt hemarbeteav

Värderingsprincip Land MåttAndel

Generellersättare Frankrike 1975 GNP
Finland 1980 32 GNP
USA 1976 32 GNP
Tyskland 1992 32 GDP
Canada 1971 33 GDP
Norge 1990 38 GDP
NyaZealand 1991 43 GDP
Norge 1981 44 GDP
Australien 1992 54 GDP

Specialistersättare Tyskland 1992 34 GDP
Norge 1990 37 GD
Canada 1992 41 GDP
USA 1976 44 GNP
NyaZealand 1991 52 GDP
Australien 1986/87 58 GDP

Altemativkostnad Canada 1992 46 GDP
brutto USA 1976 60 GNP

Australien 1986/87 69 GDP
Tyskland 1992 96 GDP

Altemativkostnad Canada 1992 GDP
netto Frankrike 1976 44 GNP

USA 1986 44 GNP
1986 GNP

Australien 1992 52 GDP

" GNP BNP
GDP inhemskBNP, dvs. exklusive och importexport

Källa: Norge 1991, Tyskland 1992 OECD, 1995;-övriga Australian Bureau of Statistics, 1992, Appendix 2-

90



Makt, kön och BNP

En genomgång internationella30 studier med avseende vil-påav ca
ken lön åsatts hemarbetet visade variationen I nå-att stor.som var

fall använde den lön de deltoggot i undersök-man som personer som
ningen i andra fall beräknades den basispå officiell löne-uppgav, av
statistik. finns ocksåDet exempel där den genomsnittligaanväntman
timlönen, övertidsersättningen, minimilönen, lönen före och efter
skatt och/eller socialförsäkringar. Chadeau, 1994. Beräkningar av
hemarbetets värde uppvisar skillnader. Uttryckt andelstora som av
BNP uppgår det till mellan 31 och 96 Skillnaderna berorprocent.
främst på skilda värderingsmetoder, inte olikheter i hemarbetets
omfattning.

Goldschmidt-Clerrnont 1994 syftet endastatt är attmenar, om
beräkning detgöra oavlönade arbetets värde, bören grov av man an-

vända sig den generella ersättarmetoden eller specialist-ersättar-av
metoden. Skälet ersättarna arbetar under förhållandenär medatt
avseende på produktiviteten liknar familjemedlemmamas. Mensom
dessa metoder inte tillfredsställande för ekonomiskär analys. Då är
det nödvändigt känna till hemproduktionens värde. löne-att Ingen
baserad värdering kan de data krävs för detta, eftersom beräk-ge som
ningar baserade på tidsanvändning och löner saknar eller endast har

relation till utvecklingen produktionen och produktivitetenen svag av
i hushållen Chadeau, 1992; Goldschmidt-Clennont, 1994; Ironmon-

1996a.ger,
problemEtt hemarbetet åsätts värdenär vilken lön in-ärett mäns
skall åsättas Skall använda hembiträdeslönsatser ocksåt.ex.man en

för underhåll och reparationer, vilket relativt mycket tidmän ägnar
åt dettaMot talar hembiträden inte vanligtvis utför dessa arbets-att
uppgifter. alternativEtt fastighetsskötarlön. Omatt tavore en man an-
vänder sig lönema för specialistersättare, skall då timmes mat-av en
lagning kvinna till värde kvinnlig kokerskastas ettav en upp av en
lön och timmes matlagning till manlig kocks lönen av en man en
Eftersom vanligtvis har högre lönmän kvinnor, innebär detän att om

använder sig altemativkostnadsmetoden åsätts tidmäns ettman av
högre värde kvinnors. kanadensiskI studieän uppgick värdett.ex.en

timme till kanadensiska15,73 dollar för och till dollar11,24mänper
för kvinnor Chandler, 1994. Oavsett vilken metod används blirsom
resultatet manstimme blir värd kvinnotimme.att änen mer en

skulle sinDetta i kunna resultera i löneskillnadema mellantur om-
kvinnor och tillräckligtmän värdetär hemarbetestora att mänsav-
blir lika högt eller högre kvinnors,nästan inte därfört.o.m. än mänatt

tid åt hemarbete därförägnar de har högre löner. Löne-utan attmer
skillnadema mellan kvinnor och på arbetsmarknaden fortplantasmän
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kvinnors ochskillnader ieventuellaoaktat mänshemarbetetdå till
i hemarbetet.produktivitet

Satelliträkenskaper
inteinnebärkvinnokonferenserframförts vid FN:skravDe en-som

ocksåvärderasochskallhemarbetetoavlönadedast det mätas utanatt
gällernationalräkenskapema. Idagochiskall inkluderas BNPdetatt

nationalräkenskaper-inkluderande ilängrediskussionenintedock ett
Anledningensatelliträkenskaper. ärupprättandet att omutan avna

skullenationalräkenskapemaiinkluderasflödenicke-monetärastora
utnyttja national-möjligheternaeffekternegativamycketdet ha att

utveck-monetäraekonomiskautvärdera denförräkenskaperna att
arbetslöshet,inflation,för analysvilli-länder, detlingen i säga av

investeringarunkturer,konj etc..
nationalräken-räkenskaperbåda slagentilltillgångHar avman -

bedömningardet möjligtsatelliträkenskaper göraochskaper är att—
sig ochförproduktionenoavlönadeoch denavlönadeden avvarav

satelliträkenskaper,För upprättade sektorernatvå sammantaget. att
beräkningarnationalräkenskapema, krävsmedjämförbaraär avsom

används.metoderTvå olikavärde.produktionens
värderingvidanvändsmetodliknar denInput-ansatsen avsom

frånberäknasvärdetproduktion i dvs.BNP,sektornsden offentliga
den tidutifrånmåltid beräknas män-Värdetkostnadssidan. t.ex.av en

ingredienserna van-kostnaderna förden,For laganiskor använt att
red-deförslitningenoch värdetdetaljhandelniligtvis köpta avav

värdetberäknaspis och kylskåp. Förskap attanvänts, t.ex. avsom
metoderdesiganvänder nämntshemarbetstiden tre somav en avman
hemarbetstidensvärde blir vär-Hemproduktionens summan avovan.

till sådanakapitaltjänster. Ansatserochinsatsvarorvärdetde samt av
ochFinland, Sve-Canada, NorgeAustralien,gjorts iharberäkningar

1996a.rige Ironmonger,
hushållsøroduktionenåsätterinnebär ettOutput-ansatsen att man

näringslivetsför det privataanvändsmetodmedvärde somsamma
antal tillag-multiplicerardvs.nationalräkenskaper,produktion i man

marknadspris. Frånlämpligtmedantal kilomåltider,ade tvätt ettetc.
Genomde insatsvarorvärdetsubtraheras använts.värdedetta somav

oavlöna-denerhålls värdekapitalförslitning,ifrånockså dra ettatt av
databehöverdetta fallförädlingsvärdet. Idvs.arbetsinsatsen,de man

tidsanvändningsstudier. En-intedäremotproduktion,hushållensöver
endadetFinlandförefallerGoldschmidt-Clermont 1994ligt vara

be-urvalrepresentativtförsamlatsuppgiftersådanaland där ett av
hushållsproduktion.alltäckandeochfolkningen
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Problemet med den oavlönade produktionens värde medmätaatt
hjälp outputmetoden, könsperspektiv, den detsett ett är görattav ur
svårt avläsa kvinnors respektive bidrag till produktionen. Förmänsatt

detta skall möjligt krävs för det första känner tillatt attvara man vem
lagar och torkar golven, för det andratvättar tvättenmaten,som vem

för kostnadernastår för inköp insats- och kapitalvaror. Attsom av
fördela produktionen kvinnor och skulle innebäramän stora meto-
diska problem och inte heller i de ordinarie nationalräkenskaper-görs

Med denna metod synliggörs den oavlönade produktionen i hus-na.
hållen, inte den ojämna fördelningen mellan kvinnors och mänsmen
bidrag till denna produktion.

4.5 Alternativa beräkningar
ekonomisk tillväxt och inkomstfördelningav

ofta framförtEtt för åsätta det oavlönade hemarbetetargument att ett
värde, detta skulle det möjligt genomföra alternativa be-är göraatt att
räkningar den ekonomiska tillväxten produk-tionen, konsumtion-av

och inkomstfördelningen.en

Estimates of the size of household production relevant forare econo-
mic analysis because they lead alternative of growth,to assessments
levels of consumption and income distribution. Movements natio-
nal time do necessarily reflect accuratelyaccounts aggregates notover
changes well-being. instance,For shifts of activities from the con-
ventional productive sphere the household offset,to sector tocan a
certain degree, recorded fall consumption, because householdsa
produce services which they longer buy the market. Converse-no on
ly, observed rise consumption certain be dueto extent toan may a
the fact that home-produced services being replaced by servicesare
provided by the market. Total consumption, including consumption of
home-produced services, would then have less than statisticsgrown

1995:7.4show OECD

4Luisella Goldschmidt-Clermont 1994, har framträdande roll i kraven på attsom en
det oavlönade hemarbetet skall värde ochåsättas diskuterat metoder och syfteett som
i flera skrifter, framhåller följande syften.

fastställa det oavlönade hemarbetets bidrag till utvidgad denBNP BNP plusen-
oavlönade hemproduktionen
förstå förskjutningar produktion mellan olika sektorer i ekonominav-
fastställa den relativa andelen marknadsproduktionen i förhållande till hempro-av-
duktionen den utvidgade konsumtionenav
jämföra "den utvidgade inkomsten för olika delgrupper i befolkningen-
jämföra den relativa andelen olika hushällsaktiviteter i hushållens icke-mark-av-
nads-inkomster samt
skapa tillförlitlig indikator för välfärd i samhälleten mer-
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skulle ekonomiska tillväxten påverkasdenHur

ekonomiskanationalprodukten idag överskattar denUppfattningen att
genusforskaresåväl ekonomer sevanlig blandtillväxten t.ex.är som

Aslaksen 1996. ManFolbre, 1996; Koren,Wagman attmenar
avlönad produktion,från oavlönad tillöverflyttningskettdet har en

ökat.produktionen egentligen harinkluderas idå BNP, attutansom
fårifrågasättas. Vilket resultatemellertidbeskrivning kanDenna man

verksamheter harvissametod används. Attpå vilkenberor bl.a. som
aktivitet-oavlönadeheller betyda deavlönade, behöver inteblivit att

Nyberg, 1989; 1995; 1996.minskatharerna
arbete ifrån oavlönatövergåtthar i viss månMatlagningen att vara

Hushållenarbete på marknaden.bli avlönathushållen till ägnaratt
oftaföräldraroch diska, eftersomtill lagamindre tid äteridag att mat

dagis.och barnen i skolan och på Detyrkesarbetemed sitti samband
avlönad.matlagning till Närfrån oavlönadförskjutninghar skett en

särskiltförändratsdetta inteden tidhardet gäller ägnartvätt
tids-baseradeBeräkningar hemtvättl930-talet.sedanmycket av

förskjutningarsåledes inte uppvisa någraanvändningsstudier skulle
antaletistället beräkningarnasektorer.mellan olika Baserar man

tillväxt ikraftig ekonomisksannolikt bliskulle resultatetkilo tvätt en
Vadolika sektorer.förskjutningar mellansmåhushållssektorn men

underhåll ochdominerade områdenadehänt män repara-avsom —
Å ianlitasmöjligt hantverkaresidan detoklart.tioner är attär ena-

och därmedåtminstone vitttidigare,utsträckning idagmindre än
Å iFler borvi idag.andra sidan harregistrerat. egetatt repareramer

reparationerbåt, vilket ökar behovetbil ochhus, har sommarstuga, av
underhåll.och

offentliga sektornhävdas denvård barn sådet gäller ta-När attav
föräldrar idagemellertid intehindrarbarn.git vården Detta attöver av

in-Beräkningargjorde förr.tid till sina barnaktiv änägnar manmer
skullebarnoch avlönade vårdenoavlönadekluderande den sanno-av

avlönadeekonomisk tillväxt i såväl denkraftigvi haftlikt visa att en
Nyberg, 1995.oavlönade sektorndensom

dettidsanvändningsstudier det tveksamtifrånUtgår är omman
Vis-till avlönat.från oavlönat arbeteomfördelningsketttotalt sett en
taktlångsiktigt minskat ihemarbetetid kvinnorhar denserligen ägnar

deltagande harökat,lönearbete harkvinnorsmed männensatt men
sammanlagdalönearbetstid minskat.deras Densamtidigtökat som

flertalet ländertid relativt konstant iförefallerhemarbetstiden över
Nyberg 1993.

hemarbeteoavlönatmycket tidför hur ärViktigast ägnas san-som
oavlönadavlönad ochmellansubstitutionsmöjligheternanolikt inte
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produktion utvecklingen sysselsättningen och arbetslösheten.utan av
Ökad sysselsättning för kvinnor har minskat den tid de oavlönatägnar
hemarbete och minskad sysselsättning för har ökat deras insatser.män
Minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet har betydelse, ef-stor

arbetslösa tid hemarbetetersom ägnar sysselsatta, dvs. denänmer
avlönade produktionen minskar och den oavlönade ökar. Ironmonger
l996b beräknar 80 det avlönade arbetetatt medprocent ersättsav
oavlönat. Minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet motverkas
således ökning hemproduktionen och den totala produktio-av en av

faller inte i motsvarande mån. Detta gäller särskilt kvinnornasnen om
arbetslöshet ökar.

Hur skulle inkomst/fördelningen påverkas

Av citatet från OECD framgår med hjälp beräkningarattovan man av
det oavlönade hemarbetets värde också skulle kunna utföra alter-av

nativa beräkningar inkomstfördelningen. Sådana har också gjortsav
bland Aslaksen Koren 1996, ställerannat frågan i vilkenav som
utsträckning låga inkomster kompenseras hemproduktion.genom

hemarbetetsOm värde inkluderas i inkomsten minskar inkomst-
skillnaderna mellan olika hushåll och mellan kvinnor och semän

Bonke, 1992; Aslaksenäven Koren, 1995. Att så blir fallet är
knappast förvånande. hushålll med hemarbetande tidägnasen mer
hemarbete och kvinnor tid hemarbeteägnar än män.mer

Mest oavlönat hemarbete utförs idag i hushåll med låga penning-
inkomster Gardiner, 1997. Hemarbete heltid, tidigaresom var en
symbol för rikedom och social har blivit tecken fattig-påstatus, ett
dom. Det vanligast med hemarbeteär heltid bland ensamstående
mödrar med socialbidrag och hustrur till arbetslösa vilket inne-män,
bär dessa kvinnors hemarbete åsättesatt värde så skulle in-ettom
komstskillnaderna mellan ensamstående mödrar och samboende
kvinnor och mellan arbetslösa och sysselsatta familjer minska.

Även beräkningar värdet hemproduktionen delav av som en av
den privata konsumtionen har gjorts för länder, Bulgarien, Finlandtre
och Tyskland. fannMan hemproduktionen stod föratt 60 procentca

den totala privata konsumtionen UNDP, 1995. Trots kvinnorav att
står för det oavlönade hemarbetet fannmerparten Bonke 1992av att
gifta i Danmark, demän stod för andelatt mark-störregenom en av
nadsinkomsterna till familjens konsumtion, bidrog hustrurnaänmer
till familjens konsumtion.
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förespråkarVilka4.6
värdeåsättshemarbetetoavlönadedet ettatt

hemarbetet skalloavlönadedetförespråkaridag mångaDet attär som
identifie-förespråkarekategorierkan tvåvärde. Grovtåtsättas ett av

första bestårbåda.organisationer tillhör DenochNågra personerras.
ochCanadaframför allt frånkanskeekonomer,ochstatistikerav

United Nationsockså INSTRAWkategori hörTill dennaAustralien.
offor the AdvancementTraining InstituteResearch andInternational

forCommission Europe,EconomicNationsUnitedILO,Women,
Office och OECD.StatisticalNationsUnited

verksam-skulleekonomerstatistiker och nyttenormt stort,För ett
omfattning kon-hemarbetetsoavlönadedetsighetsområde öppna om
det avlönadepåoch värderadestinuerligt sättmättes ar-samma som

intresseradeförsta handinte iemellertid i allmänhetbetet. De är av
ochmellan kvinnorfördelningavlönade arbetetsochoavlönadedet

formellaochinformellamellan denförhållandetmän, utan av
förespråkarproduktivitetsutvecklingen. Deochekonomin output-

överensstämmelseiskall genomförasberäkningarnametoden och att
hushållssek-innebärnationalräkenskapema. Detordinariemed de att

respektivekvinnorssynliggörs, inteproduktionoavlönadetoms men
i hushållen.arbetsinsatsermäns

kvinnoorganisa-olikaförespråkare bestårkategorinandraDen av
be-kvinnoorganisationertycks sådanaaktivationer. Mest vara, som
forSålunda har Wageskvinnors intressen.hemarbetandevakar

hemarbetetför1970-talet pläderatsedanCampaignHousework att
ochMariarosa Dalla Costabroschyr.värderasoch WF Hskall mätas

of theand the Subversiongällande igjorde då WomenSelma James
inte i denproduktivt,hemarbetekvinnors1972Community äratt

det skaparvärdefullt,det över-vardagliga meningen ettär utan attatt
redaneftersom dearbetskraften,inte i ärbehöverskott. Kvinnor

nöd-Kvinnors arbeteinser detta.ingenarbetskraften, äri även enom
ochförse dagensarbete. Genomförutsättning för alltvändig attannat

kapitalistiskakläder hålls detarbetskraft med ochframtidens mat
Selmaför hemarbete. Jameskrävde därför lönigång. Desystemet re-

organisationicke-statligDialogue,Housewivesidagpresenterar en
sociala råd James,ekonomiska ochvidkonsultativ FN:smed status

Intematio-thei Beijing 1995kvinnokonferensInför1994. FN:s var
Blackoch International WomenHousework Campaignfornal Wages

enorganisa-förmycket aktiva inomHouseworkfor forWages ramen
Network.benämnd Counttion Women

oavlönade hemarbe-för detförespråkamaframgångardeTrots att
kvinnokonferenser råderhaft vidvärde har FN:sskall åsättas etttet

96



Makt, kön och BNP

inte konsensus det önskvärd strategi. Vidär kvinno-FN:sattom en
konferens i Beijing 1995 detta de kontroversiella frå-mestvar en av

Några oroade sig för detta skall leda till lön för hemarbete.attgorna.
U-landskvinnor menade det viktigare förbättra metodernaatt attvar
för insamlande data, förändra definitionen vadän be-attav av som
traktas produktiv verksamhet. Oavlönat jordbruksarbete skallsom
redan idag inkluderas i nationalräkenskapema Vanek, 1996. Påpe-
kas kan Marilyn Waring idag tycks förespråka tidsanvändnings-att
studier, hemarbetet åsättsän värde Pujol, 1996.att ettsnarare

4.7 Vad det önskar uppnåär man

Att värdera och inkludera det oavlönade hemarbetetmäta, i satellit-
räkenskaper, kvinnoorganisationema, skulle innebära ettmenar syn-
liggörande och uppvärdering kvinnors oavlönade hemarbete.av en av
Detta skulle i sin leda till politiska beslut fattas innebärtur att attsom
kvinnor tillförs ekonomiska resurser.

Finns det då samband mellan högt värde i och högBNPett ett en
samhällelig värdering detta talarMot det faktum många uppfattaratt
den offentliga sektorns andel BNP bekymmer,stora ettav som snara-

värdefullt tillskott tillän ekonomin. således inteett Det ärre som
automatiskt så, andel BNP verksamhetstörre destoatt utgör,av en

Åhögre den samhälleliga värderingen dennaär verksamhet. andraav
sidan skulle sannlokt införandet näringsgren benämnd sexu-av en ny
ella tjänster, dvs. prostitution, i nationalräkenskapema uppfattas som

legitimering och höjd för denna verksamhet. Dettastatus ären en av
bakgrunden till International Prostitutes Collective, friståendeatt en
organisation inom för The International Wages for Houseworkramen
Campaign kräver att:

Govemments acknowledge the work of prostitute andmust women
which millions of families, entire communities, andmen, on even

countries, depend for survival, by including its value economic
statistics broschyr från The International forWages Housework
Campaign.

På den punkten International Prostitutes Collectiveär och författarna
till SNA ILO emellertid bortöverens. prostitution yrkesbe-tog som
teckning 1987 James, 1994.

Vilka ekonomisk krav tänker sig skulle kunna föraattman man
fram I DevelopmentHuman Report UNDP, 1995 att ettmenar man
synliggörande det oavlönade arbetet till börja med skulle påver-attav
ka attityderna så delar sin inkomstnär med sina hustrurmän såatt
kommer det uppfattas rättighet välgörenhet.att änsom en snarare som

förlängningenI tänker sig också det juridiska skulleatt systemetman
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skulle kun-egendom ochtillochförändras Rättenkunna över. arvses
skullevärdeHemarbetetstill kredit.liksom tillgångenförändras,na

socialförsäkringssystemet,ställa kravförtill grundliggakunna att
underhåll vidochi hemmetuppstårarbetsskadorvidpensioner, som

1996a.1994,Collins, 1994; lronmongerskilsmässa
oavlön-för detlängeHousework,for attargumenteratWages som

nationalräken-ioch inkluderasvärderasskallhemarbetetade mätas,
för hemarbe-lönoch kräverlängreredangår,skaperna, nämnts,som
självt skapari sigoavlönade hemarbetetdock detAndra attte. menar

förskall utbetalasdärför intelönnågonhushållen ochvärde for att
visar ocksåexempletsistnämnda1995. DetAslaksen Koren,detta

skall draspolitiska slutsatservilkasjälvklart, attdet inte äratt avsom
ekonomiskt värde.åsättshemarbetetoavlönadedet ett

hemarbetetoavlönadedetdraskulle kunnaslutsats är attEn man
alltrimligtvälfärdsperspektiv detUtifrån ärbeskattas. attborde ett

marknadsarbete,beskattaslika. Idagbeskattasinkomstoch allarbete
ofunequalleder tillhemarbete. Dettaoavlönat treatmentintemen

Leuthold,i1959positions Musgrave,equalessentiallypeople
inte be-hushållsproduktionvarförförklararproblemPraktiska1981.

fritid.frånskilja arbetesvårtoch detinteregistreras ärskattas. Den att
inte be-därföroch kannaturainkomsterHushållsproduktion är man
konsta-1996Aslaksen Koren,Bonke, 1992.itala skatt pengar

oavlönade hem-detinkluderaomfördelningseffekten attattterar av
skatte-omfördelningseffekteni inkomstenarbetet större änär av

systemet.
minskarhushållmellaninkomstskillnadernavisarBeräkningar att
oavlön-kvinnorsvärde ochåsättshemarbetetoavlönade attdet ettnär

välfärds-betydelsesammanhang har äni detta störrehemarbeteade
Utifrån detta kanBonke, 1992.omfordelningspolitik manstatens

ökade insats-kompenserasvälfardsstatenibegränsningarhävda att av
forsknings-australiensisktSåhemproduktionen.i ettargumenterarer

utgifteroffentliga sektornsinedskärningar denföretag. De attmenar
väl-minskning iskulle medföra någonintevälfärdsanordningarför

i hempro-effektivitettill högreskulledetfärden, eftersom uppmuntra
för viktenpläderarsamtidigtframförsduktionen. Detta avmansom

Nelson, 1996.hemarbetetoavlönadedetsynliggöraatt
hushålls- ochoavlönadeåsätta detförökade intresseDagens att

krav,kvinnorspåkanvärdevårdarbetet ettmonetärtett svarses som
politiskaochekonomiskadagensutifrånförstås ut-ocksåkanmen

verksam-omfördelningskall skedetönskandärveckling, är att aven
ochideella sektornfamiljen, dentilloffentliga sektornfrån denheter

Åsätts det visavärde skullehemarbetetoavlönadedetmarknaden. ett
produktionenoavlönadeoch den ärarbetet storoavlönadedet avatt
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arbetslöshet och minskad produktionomfattning, minskad motver-att
och oavlönad produktion, inkomst-kas ökat oavlönat arbete attav

iminskar och nedskärningarskillnaderna mellan kvinnor och män att
oavlönad produktion i hushållen.offentliga sektorn Detden ersätts av

ekonomiskaresultat skulle stärka kvinnorssjälvklart dessainteär att
ställning.

värde och produktionTid,4.8

det oavlönade hemarbetet/produktionenframgått kanSom mätasovan
hjälp tidsanvändningsstudier, åsättaolika medpå sätt: attgenomav

oavlön-ekonomiskt värde och denhemarbetstiden mätaattett genom
värde.ade produktionens

förmedlartidsanvändningsstudierbild verklighetenDen somav
ekonomin ifrån nationalräkenskapemas.skiljer sig markant Mäts av-
manstimmar såarbetstimmar och i kvinno- ochlönade och oavlönade

ekonomin kvinnors oavlönade hemarbete. Påsektorn idenär största
kvinnors avlön-avlönade arbete, tredjeandra plats kommer mäns

påoavlönade arbete Nyberg, 1993.ade arbete och sist Mättmäns
nationalräken-inte ekonomins sektor idetta ingår således störstasätt

Tidsanvändningsstudier visar kvinnors produktiva in-skapema. stora
effektiva visa påarbetsinsatser och det gälleroch är när attmestsatser
avlönade oavlönade arbetetojämställda fördelningen det ochden av

ochmellan kvinnor män.
oavlönade hemarbetets värde visar dettaBeräkningar det attav

och skillnadentill mellan 96 BNP. Denuppgår 31 procent storaav
olika beräkningsmetoder. detta förstås,huvudsakberor i Av att

bildanvänds har oerhört betydelse för vilkenmetodvilken storsom
väljerproduceras. Vill ha högt värdeverkligheten ettmansomav

ha lägre värde väljermetod, villviss ett annan.man man enman en
värdefullt ocksåvärde visar hur hemarbetetMed högt är,ett menman

värdeför kvinnor lönearbeta. lågtdet knappast lönsamt Ettär attatt
värdefullt,intryck hemarbetet inteskulle andra sidanå ärett attge av

kvinnor lönearbeta. detdet lönar sig för Beräknarvisa attatt manmen
utföra alternativa beräk-hemarbetets värde kan ocksåoavlönade man

och konsumtionen.ningar inkomstenav
söker hushållsproduktionens värdeMetoder där mäta snarareman

med nationalräkenskapemas prin-värde,arbetets överensstämmerän
idag överlägsna tidsanvändningsstudier eller beräk-ciper och anses

baserade på dessa Chadeau, Gold-hemarbetets värde 1992;ningar av
delsl996a. bättreschmidt-Clermont, 1994; Ironmonger, De anses

lämpade för ekonomisk analys, dels därförde bättredärför är attatt
produktivitetsutvecklingen i hushållen.möjligt beräknadet då är att
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ekonomersUr synvinkel sådana data intresse för studera för-är attav
skjutningar mellan avlönad och oavlönad produktion. kvinnosyn-Ur
punkt de mindre intresse i den mån de endast redovisar hushål-är av
lens produktion och inte bygger på tidsanvändningsstudier med vars
hjälp kvinnors och arbete och produktion kan särredovisas.mäns

Syftet med det beslut fattades vid kvinnokonferensFN:s isom
Beijing synliggöra1995 kvinnors ekonomiskaär bidrag och denatt
ojämställda fördelningen det oavlönade och avlönade arbetet mel-av
lan kvinnor och Den metod anvisasmän. satellit-är upprättaattsom
räkenskaper i överensstämmelse med ordinarie nationalräkenskaper.

finnsDet dock motsättning mellan syfte och metod. Villen man syn-
liggöra den ojämställda fördelningen oavlönat och avlönat arbeteav
mellan kvinnor och och kvinnors bidrag till ekonominmän såstora är
tidsanvändningsstudier överlägsna. satelliträkenskaperI upprät-som

med hjälp outputmetoden och i enlighet med ordinarie national-tas av
räkenskaper det inte möjligt urskilja kvinnors bidragär till ekono-att
min eller fördelningen mellan kvinnor och Ordinarie national-män.
räkenskaper redovisar inte kvinnors och bidrag till produktio-mäns
nen.

Skulle4.9 kvinnors ekonomiska ställning stärkas

syfteEtt med värdera och inkludera det oavlönade hem-mäta,att
arbetet i satelliträkenskaper synliggöra kvinnors bidrag till eko-är att
nomin. Såsom dagens nationalräkenskaper fallerupprättas, merparten

kvinnors arbete utanför produktionsgränsen, medan merpartenav av
faller innanför. falletDetta kvinnormäns lika mycketär ägnartrots att

eller tid till arbete framstårMän därigenom ekono-än män.mer som
miskt aktiva, försörjare, arbetande, sysselsatta och närande och kvin-

ekonomiskt inaktiva, försörjda, hemmafruar, icke sysselsattanor som
och tärande. förändra denna bildAtt verkligheten väsentligt.ärav

detMen oavlönade arbetet och den oavlönade produktionenom
åsätts värde innebär det också kvinnors inkomster ökar ochett att

inkomstskillnaderna mellan kvinnor och och mellan olikaatt män
hushållskategorier, mellan ensamstående och samboende mödrart.ex.
och mellan arbetslösa och sysselsatta, minskar. Uppmärksamheten
riktas bort från det faktum kvinnors inkomster lägreatt är än mäns
och döljer kvinnors ekonomiska beroende väsentligDetmän. ärav en
skillnad mellan ha avlönat arbete och och utföraatt ett attegna pengar

arbete åsätts värde.ett ettsom
andra syfteEtt med åsätta hemarbetet värde kvinnorsatt ärett att

oavlönade hemarbete skall uppvärderas. Detta arbete är storav sam-
hällelig betydelse och omfattning. En uppvärdering kan dockstorav
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könsarbetsdel-rådandeförstärka denoch därigenomlegitimeraäven
ifrågasätts inte.mellan könenordningenhierarkiskaningen. Den

oavlönade,detförfortsättningsvis ståKvinnor kan merpartenäven av
detförhemarbetet, ochuppvärderade, männen merparten av-avmen
ochoavlönadefördelning detjämställdlönade arbetet. En av-avmer

rådandedenkräverkvinnor ochmellanlönade arbetet män att
politikoch kräverifrågasättskönsarbetsdelningen uppmuntrarsomen

Tankenförändras.ochmellan kvinnorarbetsdelningen mäntill att
hemarbeteoavlönatinriktning ärbakom denna ettär att somansvar

kön.i samhälletalla medlemmarmellanskall delas lika oavsett
kvinnorhemarbetet värdemed åsättatredje syfte är attEtt ettatt

politiskadock oklart vilkaekonomiska Detskall tillföras ärresurser.
oavlönade arbetet.värde detåsättsskall drasslutsatser att ettavsom

Å olika bör kom-kvinnorslutsatsendrasidan kan sättattmanena
iutför rättigheterhemarbete deoavlönadedetför genompenseras

arbetsskadapensioner, vidsocialförsäkringssystemen,tillförhållande
Å oavlönadedetockså dra slutsatsensidan kanandra attmanosv..

får kom-kvinnor därigenomochinkomsterinnebärhemarbetet att
nedskärningar iochökad arbetslöshetochsitt arbetepensation för att

oavlönad produktion.ökadkompenserasvälfärdsstaten genom
sedanårpåpekade redan för 100Perkins GilmanCharlotte nästan

ekonomiskt produktivskillnad mellanavgörandedet attäratt varaen
ekonomiskt oberoende.och att vara

order thatotherofcertainFor topercentage personspersons servea
contribution beproduceservedthe not to over-amore,mayones so

enablescertainly,the house,labor oflooked. The tomenwomen
thiscould; andotherwisewealth than theyproduce way wo-more

ofThe labourhorses.society.economic factors But aresomen are
otherwisewealth than theyproduceenableshorses to moremen
the horsefactor society.economic But notcould. The horse an

1898.theindependent,economically woman.nor
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Lika hushåll, olika ekonomi
Ekonomiska problem
bland samboende och kvinnormän

BJÖRN HALLERÖD

dela5.1 Att hushåll och pengar

Ett hushåll enhet inom vilken individerär haantasen en gemensam
hushållningl. Själva begreppet hushåll förutsätter ekonomisken ge-
menskap och i alla hushåll består uppkom-änsom av mer en person

därför resursfördelningsproblem. Hurett skall delasmer ärresurser
dock intetpå givet. finnsDet tillsätt exempel ingen lag hursägersom
eller skall delas. Tvärtom disponeraratt ochens ävenresurser var en,
makar, sina inkomster ochöver sina ägodelar. detTrots äregna egna
det orimligt ifrånutgå det inte alls sker någon fördelningatt att av re-

mellan hushållsmedlemmar. Utan resursdelning skulle hushål-surser
let i praktiken upphöra hushåll.att ettvara

I de flesta frågor varje enskild hushållsmedlemtar eller mind-mer
hänsyn till de andra hushållsmedlemmamas önskemål och behovre

och det utvecklas och regler för vad betraktasnormer som som accep-
tabelt beteende. dettaUr det fram mekanismerväxer och praxis fören

hushåll organisera och struktureraett vardagslivetatt samt gemen-
förväntningar vad tillåtet Anderson m.fl.,är 1994:3.samma om som

betyderDet dock inte det med nödvändighet råder jämlikhet,att bara
det sker någon form omfördelningatt inom hushållet.av

finns idagDet ganska omfattande internationell forskningen som
visar antagandet jämlik fördelningatt ett inom hushål-om av resurser
len tvivelaktigt Hallerödär och Nyman, 1996. De åren harsenaste
problemet också börjat uppmärksammas i Sverigeatt Nyman, 1996.

l I dagligt tal sällan någon distinktiongörs mellan hushåll och familj. En familj antas
hushåll och hushållutgöra familj.ett striktett I meningantas dock distink-ärvara en

tionen tydlig det i praktikenäven råder betydande överlappning mellan detom en
brukar kalla kämfamilj och hushåll. Familj definieras utifrån släktrelationer, hushåll
definieras basispå den hushållningen. Skillnaden inte helt oväsentligav ärgemensam
då föräldrar har lagstadgat försörjningsansvar för sinaett barn vilket hushålloavsett
de tillhör.
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och pågradi vilkendelar okänttillidagdetdetta storaTrots ännuär
samladehushållensfördelninginternskerpremisser detvilka aven

karaktäri-fördelningsperspektiv oftahushållen haroch etturresurser
omfattandei dentydligtminstintelåda. Dettasvart ärserats som en

levnadsstandard. Häroch ärfördelningforskning rör resurseravsom
jämlikhettotaldet råderutgångspunktendominerandehelt attden

levnads-hushåll hariindividerallaochhushållen ettinom att samma
antagandendock baravillkor.ekonomiska Detta ärochstandard som

da Costa,analysarbeteunderlättaskäl förpraktiskaofta attgörs av
Proble-1991:57.och Persson,Fritzell, 1991:46; Jonung1994:100;

undersökningsenhetmellandiskrepanstillhänföraskankärnamets en
hus-detdisponibel inkomstgäller ärdetobservationsenhet. Näroch

detslutsatsernaobserveras, rörinkomstdisponiblahållets mensom
hushållet.iingårindividerdevälbefmnandet hosekonomiska som

hus-tillvägagångssättetantagandet bakom är attgrundläggandeDet
hushållsmedlemmama.mellandelas likainkomsterdisponiblahållens

i hus-fråninformationvilevnadsstandard harstudierl personenav
hushållsmedlemmama.övrigatill degeneraliserasiblandhållet som

ekono-eller hon harhanintervjupersonenexempelvis attOm anger
hushållsmedlem-övrigagällaoftadetproblem så ävenmiska antas

Föräldraroproblematiskt.naturligtvis inteTillvägagångssättet ärmar.
till barnen. Degeneraliseras ärkanuppgifterkunna somantas somge

fångar derasocksåsamboende part-ellergifta utsagorantas somge
levnadsförhållanden.ners

praktiskaundersökningarflestai deförstålättDet attär att avman
försökdå varjefördelning mätainternahushållens attfrånskäl bortser

detsigfrågakan ärkomplicerat. Dessutomdenna är extremt omman
fördelningenupplevelsen ärfördelningen ellerfaktiskaden somav

likasocial enhetochkänslomässigHushålletintressant. ärmest en
betyder detKonkretekonomisk enhet.renodlatdetmycket är ensom

förväntaellertillfredsställelse,kan kännahushålletimedlematt en
medlemerbjudagentjänster,känslomässiga attsig annanengenom

hatillfredsställelsekännaexempelvis attkankonsumtion. En avman
alltsåHalpin, 1997. DetochRingen ärfruoch vackervälklädden

endadenfaktiskt konsumerar ärdengivetinte somatt varaensom
konsumtionen. Intefördel,drareller denfördel,drar mest avsom

faktisk konsumerar ärdengivetfördetheller kan att varatas ensom
Ytterligareskall konsumeras.bestämt att envaranperson somsamma

konsumtionhushållsmedlemerbjuderdenaspekt är att en annansom
egoistiska skäl.altruistiska ochbådesåkan göra av

förlita sigoch iställetfördelningenfaktiskafrån denbortseheltAtt
fördelningenden interna ärupplevelsehushållsmedlemmarnaspå av

bete-könsrollsbundnalösning. Sammatillfredsställandehellerinte en
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ende eventuellt leder till ojämlik fördelning de faktiskasom en av re-
kan också leda till accepterandeett uppenbarligensurserna av en

orättvis fördelning. Till detta kommer ytterligare två problem. detFör
första behöver jämlik fördelning inte med nödvändighet upplevasen

rättvis. detFör andra kan ojämlik och orättvis fördelningsom trotsen
allt betraktas legitim därför den effektiv och ratio-att antassom vara
nell och långpå sikt befordra hushållets totala standard Ringen och
Halpin, 1997.

insiktEn den interna fördelningenatt inte kanom tasav resurser
för given har sedan länge präglat delar familjepolitiken. Ettav exem-
pel uttalat syfte medär bambidragenatt tillett modern och inteatt ge
till fadern, den traditionelle familjeförsörjaren, har varit försäkraatt
sig verkligen kommer barnenatt till Konkretaom pengarna nytta.
belägg för det faktiskt spelar roll fåratt bidraget har fram-vem som
lagts Lundberg och Pollack 1996:145 studerade effekternaav som

förändringar stödet till barnfamiljer i Storbritannien i slutetav av av
1970-talet. kundeDe studier hushållens utgifter över-attgenom av se
gången från skattereduktion tillföll fäderna till barnbidragen ettsom

gick till mödrama påverkade hushållens konsumtion. Omlägg-som
ningen sammanföll nämligen med hushållen ökade sin relativaatt
konsumtion kläder avsedda för barn och kvinnor. biståndsverk-Iav
samhet har det också visat sig ekonomiskt stöd till kvinnor haratt en
bättre effekt hela familjens standard vad motsvarandeän stöd till

får World Bank,män 1993.
Internationellt finns det idag flertal studier visar detett attsom

faktiskt finns betydande skillnader i ekonomiska villkor mellan män
och kvinnor i hushåll. På tid har det också kommitsamma senare en
del svenska analyser tyder dessa resultat också har vissattsom en
bärighet för svenska förhållanden. l studie materiell levnads-en av
standard och fattigdom kunde det bland visas skattningarannat att av
barnfamiljernas standard till del beroende i hushålleten var av vem

intervjuades. Samboende kvinnor med barn rapporterade isom större
utsträckning i situationän män de saknade olikaatt typersamma av
konsumtion Halleröd, 1995. Resultatet kan svårligen tolkas på annat

det finnssätt än systematisk skillnad i huratt och kvinnormänen
upplever sin materiella standard. I uppföljning dessa resultaten av
kunde Nyman 1996 visa det råder skillnader iäven ochatt mäns
kvinnors konsumtionspreferenser. Den grundläggande förutsättningen
för uppkomsten intressekonflikt inom hushållen alltsåär när-av en
varande. Vidare kunde Nyman visa systematiska skillnader vad gällde
upplevelsen ekonomiska problem tillgång till ekonomisk buf-samtav
fert. bådaI fallen det kvinnor föll intressantEttsämre ut.var som re-
sultat från Nymans analyser kvinnor, de iär att störretrots att ut-
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brist tvingadessträckning de på grund påän män att av pengarangav
ekonomiska svårigheter och saknarfrån konsumtion, uppleveravstå

levnads-oftare nöjda med sin allmännaekonomisk buffert, än män är
möjligen sluta sig till kvinnorUtifrån detta kanstandard. att ten-man

fler konkreta problem vadderar och uppleva än män gör,att mense
för de personligentolkar dessa problem uttryckde inte attettatt som

levnadsstandard.mindrehar gynnsamen

svårigheterEkonomiska5.2

ekonomisk självständighetoch

hushållens interna fördelninganalys följer nedan kommerdenI som
första förekomstenutifrån olika aspekter. gällerbelysas två Denatt av

vad fak-svårigheter. Fokus här inte inriktatekonomiska är mot som
individer faktiskt förfogareller vilkatiskt konsumeras överresurser

upplever svårigheter det gällerenbart i vilken utsträckning de närutan
före-utgifter. Variabeln indikerar alltsåhushållets löpandeklaraatt

fråganandra aspekten griper in iekonomiskkomsten Denstress.av
enskildagäller det i vilken gradsjälvständighet.ekonomisk Härom

buffert det möjligtekonomiskindivider förfogar göröver attsomen
buffertutgiftssituation. Tillgång till ekonomiskoförutseddhantera en

kontroll.ekonomisk självständighet ochindikator påkan enses som
tillmekanismer leder frammed säkerhet otalfinnsDet ett som

ojämlikhet inom hushåll. Hela vårt samhälleekonomisk genomsyras
ekonomiskaskillnader, inte minst gäller det denkönsrelateradeav

sig skillnader skallarbetsmarknaden. förvänta dessasfáren och Att att
i hushållet naivt. Analysen kommerklivetupphöra ärnär tarman

förhållanden i tidigare forskningutgångspunkt ihär sin treatt ta som
hushållet.avgörande för kvinnans ställning inomframhållits som

hushållsekonomin specielltkvinnors fördet första,För äransvar
bärafrämst kvinnor fårbland låginkomsthushåll.påtaglig Det är som

Voglerhushållets knappa Pahl, 1994;påfrestningarna ärnär resurser
mellanVi kan därför förvänta skillnadernaoch Pahl, 1994. attoss

buf-ekonomiska problem och ekonomiskvad gälleroch kvinnormän
med begränsade ekonomiskapåtagliga bland hushållfert är mest re-

surser.
välbe-kvinnor ha för barnensdet andra,För störreantas ett ansvar

Skillnaden i ekonomiskaPahl, Vogler, 1994.finnande 1994; pro-
börekonomisk buffert mellan och kvinnortillgång tillblem och män

i hushållet.fler minderåriga barn leverdärmed öka som
andel hushållets samladetredje, mindredetFör somav resurser

kvin-desto sannolikheteninitialt disponerarkvinnan större äröver att

107



HallerödBjörn

lever under ekonomiskt pressande förhållanden Pahl, 1989;nan
Vogler, 1994. Vi kan därför förvänta skillnaden mellanatt mänoss
och kvinnor vad gäller ekonomiska problem och tillgång till ekono-
misk buffert bland hushåll där kvinnanär störst endast bidrar med en
liten del hushållets totala inkomst.av

Vid sidan dessa huvudhypoteser kan det också förväntas deattav
olika faktorerna samverkar med varandra. Den skillnaden mel-största
lan könen bör vi därför finna bland hushåll med låg inkomst, många
barn och där kvinnans andel den totala inkomsten liten.ärav

Datamaterial

följandeDe analyserna baseras på SCB:s undersökning levnads-om
förhållanden frånULF åren 1979, 1986/87 1994/95. Från dessasamt
har samtliga samboende eller gifta valts Allaär ut.personer som en-
samstående alltså uteslutna. För ökaär precisionen i de uppgifteratt

hushållens inkomster har företagare,rör lantbrukareävensom egna
och studenter utelämnats från analyserna. Efter dessa begränsningar

urvalet återstår datamaterial totalt omfattar 16440 individerettav som
5024 år 1979, 5803 åren 1986/87 5612 åren 1994/95.samt

Insamlingen data till ULF undersökningarna via besöks-görsav
intervjuer. Som regel intervjuas urvalspersonen i varjeen person
hushåll. därför inteDet möjligt analysera iär vilken grad ochatt män
kvinnor inom hushåll bedömer sin ekonomi olika. Vadsamma som
kommer undersökas istället samboende och kvinnoräratt mänom
systematiskt skiljer sig i sin på hushållets ekonomi. Tanken ärsyn
följande; datamaterialet innehåller representativt urval Sverigesett av
befolkning. uppgifterDe samlats från samboende och giftasom

kankvinnor därför generaliseras till gälla alla samboende och giftaatt
kvinnor i landet. Motsvarande förhållanden gäller naturligtvis för de

finns imed datamaterialet.män Om representativt urvalettsom av
gifta och samboende kvinnor i högre grad likaledesän ett representa-
tivt urval gifta och samboende de-har ekono-män rapporterar attav
miska problem och de saknar ekonomisk buffert måste det bero påatt

det finns skillnader mellan makar inomäven hushåll.att Omsamma
skillnader inom hushållen inte finns så kommer det heller inte fin-att

urvalnågra systematiska skillnader i representativtettnas

2Observera det omvända förhållandet inte gäller. Om inteatt några systematiska
skillnader mellan och kvinnor kan påvisas kanmån det bero på två saker. detFör
första det inte finns några skillnader. För det andra, det finnsatt skillnader mellanatt

och kvinnor delar hushåll, dessamän skillnader varandra Det villatt tar utsom men
det i befolkningen likasäga mångaär kvinnor upplever problemmän som som men

de upplever problem lever inte alltid tillsammans med varandrasom
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omfattande in-finns ocksåundersökningarnatillKopplat ULF en
frånhämtadeuppgifterinkomster. Dessahushållens ärformation om

tillblir detDärmedmakarna.för bådaoch finnsinkomstregistren ex-
samlade ekono-hushålletsdelanalysera hurmöjligtempel storatt av

in-respektivekvinnansfrånkommermiska mannenssomresurser
komster.

mellanSkillnader5.3

situationekonomiskakvinnorsochmäns

samboendegifta ochblandsvarsfördelningen mänvisarTabell 5.1
förhållanden.ekonomiskauppsättning frågorpåkvinnoroch omen

förstkan detutgifternalöpandeklara desvårighetergällerdetNär att
uppleveroch kvinnorbådeandelökande mänkonstateras att aven

Ökningen ochbland kvinnornadock varitharproblem. störresådana
fanns det åralls år 1979skillnaderfunnits någrainteefter detatt

könen.skillnad mellansignifikant1994/95 en

ochbland giftaförhållandenekonomiskaOlika aspekterTabell 1 av
1994/95.1986/87 och1979,och kvinnor årensamboende män

KvinnaManMan KvinnaKvinnaMan
1994/951986/87 1994/951986/8719791979

14,111,5‘9,28,87,7utgifter 7,7Svårighetermed löpande
78,682,485,5 81,873,9,75,1Större pengarsumma

månadertvåinom
15,29,811,27,79,5‘ 13,4kontantmarginalSaknar

hurkontantmarginal,Om
65,269,0 71,2,863,269,1från kontoUttag eget
4,12,34,47,3 2,12,7hushållsmedlemLånfrån annan
9,18,85,0 5,811,09,6frånLån vännersläkteller
4,85,68,6‘3,7 11,67,2Lån liknandeelleri bank
0,61,00,40,81,01,7sättAnnat

mättillfälle.vid respektivekvinnormänochskillnadermellan0,01signifikantaP

skaffa framförmågan störregällerfrågaNästa att pengarsummaen
Även skillnaderhärmånader.tvåinomår 1995000 kronor60 ser

detmättillfallenabåda äroch vid deoch kvinnormellan män senare
isig kunnakvinnornaandelmindresignifikant ansersomaven

kontant-fråganredovisasTill sistuppgiften.medland omsvaren
skaffasig kunnaintervjupersonenvillmarginal, det säga anserom

honellerhan1995årkronor13 000fram ompengarsummaen
signifikantafinns detekonomisk knipa. Häroförutseddihamnade en
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skillnader mellan könen vid alla mättillfällena. Kvinnor hartre gene-
rellt mindre ekonomisk buffert Noterbart skillnader-än män. ären att

har tilltagit tid. Bland demöver har tillgång till kontantmargi-na som
nal, vilket huvuddelen bådeär och kvinnor, finns detmän ocksåav
skillnader mellan könen det gäller hur fårnär itagman pengarna.

harMän i utsträckning kvinnor tillgångstörre tillän via ettpengarna
bankkonto eller alternativt via lån i bank. Kvinnoreget förlitar sig

på lån från hushållsmedlem, det vill oftast frånsägamer annan man-
lån från andra närståendesamtnen, personer.

Den övergripande bild Tabell visar5.1 på två viktigasom ges av
förhållanden. 90-talets ekonomiska kris har inneburit ökadatt en an-
del befolkningen känner ekonomisk vilket här indikerasstressav av

allt fler har problem betala för hushållets löpandeatt utgifter.attav
ökade förekomstDenna ekonomisk drabbar gifta ochstressav sam-

boende kvinnor i högre utsträckning i motsvarande situation.än män
Kvinnor har i mindre utsträckning tillgång till ekonomiskän män en
buffert, och de befinner sig följaktligen i sårbar position. Deen mer
kvinnor har ekonomisk buffert beroendeär än mänsom en mer av
familj och andra närstående för kunna upprätthålla bufferten. Deatt är
med andra ord ekonomiskt hänseende mindre självständiga.ur

Svårigheter5.4 med de löpande utgifterna

DiagramI har hushållen fördelats5.1 i inkomstdeciler basis de-av
ekvivalenta disponibla inkomst. Som ekonomiskväntat är stressras

förekommande bland individer i hushåll med låga inkomster.mest
Det dock markant skillnad i förekomst ekonomiskär stressen av un-
der 90-talet jämfört med de två tidigare mättillfällena. gällerDetta
framförallt för kvinnor och bland låginkomsttagare det betydligtär
vanligare kvinnor känner ekonomisk vad detatt än är mänstress att

det. ökade differensenDen mellan och kvinnorgör i absoluta talmän
under 90-talet inte bara funktion det överlag har blivit flerär atten av

upplever ekonomisk Andelen kvinnor kän-stress.personer som som
sig ekonomiskt pressade har ökat snabbare andelen Tyd-än män.ner

ligt 90-talskrisen effekter för både och kvinnor.är Detatt gett män
tycks dock kvinnorna bär den bördan. Hypotesentyngsta attvara som
det främst kvinnor i låginkomsthushåll drabbas ekonomiskär som av

tycks därmed få stöd.stress
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svårigheterharoch kvinnorsamboendeAndel att5.1Diagram män som
inkomst-fördelade efterutgifterlöpandehushålletsklara

bastal1994/95. Diagrammetsoch1986/87deciler 1979,år
Appendix 1.tabell 5.6,redovisas i

1986/57Kvinna
l9B6I87Man

vadpressandesituationhushållets änkvinnoruppleverVarför mer
förövergripandeharkvinnorförklaringgör En är ettatt ansvarmän
vi-forskningtidigarefås ikanhypotesför sådanStödbarnen. somen

mel-skillnadervi finnermed barnsamboendeblanddet äratt somsar
standard Halle-materiellasinbedömningkvinnorsochlan män av

finnahärbordefalletså även1996. Om ärNyman,röd, 1995; man
skillna-bordeVidarebam.med ochdemmellanskillnaderklara utan

situa-ekonomiskadenupplevelsekvinnorsochmellanden mäns av
tabell 5.2iResultatenhushållet.finns idetfler barntilltationen

Andelentill dennamarginellt stöddock enbart tes.ytterst somettger
medförväntatökarutgifternalöpandemed desvårigheterhar an-som

Differensenoch kvinnor.blandbådeskerökningen mäntal barn, men
allt flersamtidigt1994/95undertilltaroch kvinnormellan män som

två barnmedbland demdock baraproblem. Detupplever är som
därför barn-kan drasslutsatssignifikant. är attDenskillnaden är som

demförsörjningsproblem ärmed änfamiljer brottas större sam-som
finnavi kan90-taletförstdock ettbam. Detboende ärutan som

bamfamil-börda förbärkvinnorna störrestöd för atttesensvagt en
vadförsörjning gör.jemas männenän
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Tabell 2 Andel med svårighet klara de löpande utgifterna bland giftaatt
och samboende och kvinnor fördelade efter antal barnmän åren
1979, I 986/87 och 1994/95.

Män Kvinnor

1979
Sambo barn 3,7utan 3,8
Sambo barn 9,0 9,4
Sambo2 barn 11,9 12,1
Sambo3 ellerfler barn 17,1 15,7

1986/87
Sambo barn 4,3utan 4,4
Sambo1 barn 12,5 12,0
Sambo2 barn 14,5 14,5
Sambo3 flereller barn 20,3 24,2

1994/95
Sambo barnutan 5,6 6,8
Sambo1 barn 19,2 21,8
Sambo2 barn 16,2 22,4
Sambo3 ellerfler barn 27,2 32,8

" signifikantaP 0,01 skillnadermellanmänoch kvinnorvid respektivemättillfälle.

tidigare forskningI hushållens fördelning interna harom av resurser
bärande varit kvinnas andel hushålletsett argument att to-en egen av

tala inkomst har avgörande betydelse för hennes ekonomiska situ-en
ation i hushållet. Vid given total hushållsinkomst kvinnanantasen
leva under knappare ekonomiska omständigheter hennesom egen an-
del inkomsten liten jämfört med denär Därmed kanär stor.av om

också kvinnans upplevelse ekonomisk högreanta att ärstressman av
hennes andel hushållets inkomster liten. Eftersomär vet attom av

ekonomisk generellt förekommande bland låginkomst-ärstress mest
hushåll och speciellt då bland kvinnor det rimligt denär att anta att
allra kvinnor har låg andelär hushål-mest utsatta gruppen som en av
lets inkomst och lever i låginkomsthushåll. det härUr perspekti-som

resultaten i tabell intressanta5.3 eftersomär de visarvet mönsterett
strider detta förväntade resultat. Det inte de kvinnormot ärsom som

har låg andel hushållets inkomster känner ekonomisk stressen av som
de med relativt hög andel. Detta genomgåendeutan i allamönster är

inkomstgrupperna och beständigt tid. Enda undantagettre är över är
de kvinnor lever i relativt välbeställda hushåll åren 1994/95.som
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fördeladelöpande utgifterklarasvårigheterAndel medTabell 3 att
totalaandel denkvinnanshushållsinkomstefter kön, samt av

hushållsinkomsten.

Män KvinnorMän KvinnorMän Kvinnor
1986/871986/871994/951994/9519791979

17,0 15,913.713,311,7 11,150%andelkvinnasTrecil
20,013,610,2 13,210,58,950-80 %andelkvinnasTrecil
32,421,517,215,4 15,516,880%andelTrecil kvinnas

6,54,9 5,75,2 7,84,050%andelTrecil kvinnas
13,09,57,3 7,57,18,450-80 %andelTrecil kvinnas
13,410,9 9,512,86,1 8,380%andelTrecil kvinnas

3,9 6,02,82,3 3,22,450%andelkvinnasTrecil
4,54,2 1,74,1 2,94,450-80andelkvinnasTrecil
3,85,26,9 5,76,3 4,880%andelTrecil kvinnas

13,610,68,98,87,4 7,5Totalt

föransvarstagandeindividerstill resultatetförklaringmöjlig ärEn att
hushålletsandelindividenstillekonomi relaterat to-hushållets är av

in-hushålletsdelmedbidrarKvinnorinkomst.tala stor avensom
ochekonominförövergripandekanskekomster störreetttar ansvar

för ekonomisk Värtutsträckningdärmed i attstress.störreutsätts no-
medlåg inkomstkategorien mediandelen kvinnor storär atttera men

kani sinmarkant, vilkethar ökatinkomsterhushålletsandel turav
situationupplever sinallmänhetivarför kvinnorförklara som mer

i hus-leversakYtterligareproblemfylld. är mänatt notera att somen
ekonomiskockså kännerandel inkomstenkvinnans ärhåll där storav

inkomstalltså lågperspektivetdettautsträckning. Uri ärstorstress
kvin-ochnegativt för bådekvinnoandelmed högkombinerat mannen

nan.

buffertekonomiskAvsaknad5.5 av

sammanlänkadnaturligtvisbuffertekonomisktillTillgången ären
Även löpandedesvårigheter.ekonomiskaupplevelsen ut-med omav

detviss trygghetskänker detbetungande så attgifterna att vetaär en
det gällertillfälligt kniper. Närdetfinns att taextra av omresurser

ekonomiskförekomstenfördelning har dockinternahushållens av
tilldirekt tillgångbetydelse. haAtt störrevidarebuffert summaenen
penningvärde,årskronor 1995fallet 000i det här 13 gerpengar,
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inte bara trygghet det också frihet ochutan eventuellt inflyt-extrager
ande beslut gälleröver hushållets ekonomi.som

Diagram 5.2 visar andelen saknar kontantmarginal,att intesom
helt främst har ökat blandoväntat, hushåll med låga inkomster. Gapet
mellan och kvinnor harmän också tilltagit. Denna ökning kan dock

funktion andelen kontantmarginalatt totaltses utansom en ren av sett
betydligt 94/95 vad denstörre vidän de tidigare tidpunktema.var var

Den relativa skillnaden mellan och kvinnor harmän endast ökat mar-
ginellt och sannolikheten kvinna skall sakna kontantmarginalatt ären
vid alla mättillfallena ungefär ochtre halv gång så hög fören en som

Denna skillnad i relativ risk dessutom ungefär likartad ien man. utser
alla inkomstdecilerna. destoInte mindre effekten denär samboen-att
de kvinnor i betydligt utsträckningstörre saknar ekono-än män en
misk buffert och ökningen antalet människoratt saknar kon-av som
tantmarginal har varit snabbare bland kvinnor blandän män.

Diagram Andel5.2 samboende och kvinnor saknar kontant-män som
marginal fördelade efter inkomstdeciler år 1979, 1986/87
och 1994/95. Diagrammets basta redovisas tabelli
Appendix

KvinnaI986/B7
Manwas/a7

alnkomsldecila v

I tabell 5.4 fördelning eftergörs avsaknad kontantmarginal ochen av
antalet bam. Förutom det faktum kvinnor genomgående haratt sämre
tillgång till kontantmarginal det sakerär värdatre är att notera.som
För det första det den allmännaär utvecklingen. Andelen kon-utan
tantmarginal sjönk något mellan 1979 och 1986/87 för sedan stigaatt
igen 90-talet. detFör andra, på 90-talet sambandet mellanär antal-

barn och avsaknad kontantmarginalet betydligt tydligare underänav
de tidigare mättillfállena. Detta gäller både och kvinnor.män För det
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specielltochkvinnorblandpåtagligvaritharökningentredje, mest
situa-ekonomiskakvinnorsbam. Tesenmed mångakvinnor attbland

får härbarnförekomsten ettpåverkasgradi högre mänstion än avav
stöd.visst

samboendegifta ochblandkontantmarginalsaknarAndelTabell 4 som
1986/871979,antal barn årenfördelade efteroch kvinnormän

och 994/95.I

KvinnorMän

1979
12,0"8,8"bamSamboutan
15,810,91 barnSambo
11,99,02 barnSambo

,1"2111,63- barnSambo
1986/87

9,4"6,4"barnSamboutan
13,410,2Sambo barn
12,46,9"2 barnSambo
15,513.73- barnSambo

1994/95
11.1"‘7,2barnSamboutan
17,910,81 barnSambo
19,2"13,1"2 barnSambo
29,118,0"3- barnSambo

0.05.0,01, P" P0,001,"" PSignifikans:

kombinationefterfördelatskvinnorochhartabell av5.5 mänI en
inkomst. Hy-totalahushålletsandelkvinnansochhushållsinkomst av

bordekontantmarginal störstandelenåter utan varaär attpotesen
hushål-tillliterelativtbidrarlåginkomsthushållikvinnorbland som

inteÅter hypotesendock konstaterasdetkan attinkomst.totalalets
finnervilåginkomsthushållenblandvisserligenDetbesannas. är som

hushåll därbland dedet intekontantmarginal, ärandel utanstörst men
Är andelkvinnansliten tvärtinkomstenandel är utankvinnans om.av

ochkvinnorna,andeldetså störrerelativt ärinkomsten stor avenav
kontantmarginal.saknarmännen, som
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Tabell 5 Andel kontantmarginal blandutan gifta och samboende män
och kvinnor, åren 1979, 1986/87 och I 994/95 fördelade efter
inkomst och kvinnans andel hushållets totala inkomst.av

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1979 1979 1986/871986/871994/951994/95

Trecil kvinnasandel 50% 12,5 20,4 9,2 14,8 15,0 16,7
Trecil kvinnasandel50-80 % 15,0 19,3 11,0 14,8 12,7 24,1
Trecil kvinnasandel 80% 20,0 19,9 11,1 20,7 19,7 31,2

Trecil kvinnasandel 50% 2,7 8,7 3,9 6,8 2,5 11,6
Trecil kvinnasandel50-80 % 8,7 11,9 6,1 9,8 6,5 14,1
Trecil kvinnasandel 80% 13,1 15,2 12,0 12,9 11,9 14,6

Trecil kvinnasandel 50% 1,2 2,9 1,1 5,6 1,5 3,2
Trecil kvinnasandel50-80 % 5,0 6,6 3,7 5,2 3,2 4,5
Trecil kvinnasandel 80% 8,0 9,2 6,9 6,8 4,6 4,5

Totalt 9,2 12,5 7,5 10,7 9,0 14,4

5.6 Modellanpassningar
I det följande avsnittet kommer systematisk multivariat empi-en mer
risk analys materialet redovisas. deatt I analyserav hitintillssom ge-
nomförts har det huvudsakliga syftet varit studera hur hushållensatt
disponibla inkomster, den interna fördelningen inkomsterna ochav
antalet barn för sig påverkar och kvinnorsmänsvar upplevelse av
ekonomiska problem tillgång till ekonomisksamt buffert. Avsikten i
detta avsnitt analyseraär i vilkenatt mån dessa faktorer samverkar
med varandra

deI hypoteser presenterades kvinnorasom antogs medatt;ovan
flera barn, b låg hushållsinkomst och c själva bidrar medsom en re-
lativt liten andel denna inkomst borde de iav utsträck-störstvara som
ning är exponerade för ekonomiska problem. En inte helt orimlig
tanke dessaär förhållandenatt tre för sig har ingen eller ganskavar
ringa inverkan på individers ekonomiska situation, samtidigt som en
kombination dem har högst betydande påverkan.av Det villen säga

skillnaderna mellanatt och kvinnorsmäns ekonomiska situation kan-
ske blir tydlig först vi analyserarnär den kombinerade effekten attav

kvinna, ha låg inkomst, bidra medvara liten andel hushålletsen av
inkomster ha många bam.samt Syftet med de multivariata analyserna

studeraär olika sådanaatt kombinationer kan förklaraom de tidigare
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förhållanden.ekonomiskakvinnorsochiskillnaderna mänsbelagda
påkonstrueradeanalysernaanvänds i ärvariableroberoendeDe som

följande sätt:
Konkretvärdetkvinnaochvärdet OanalyseniManKvinna: ges

skattats.kvinnaeffektendet attdetbetyder är somatt varaav
hus-omfattarinkomstdisponiblaekvivalentaHushålletsDispink:

förknippadeproblemDå de ärefter skatt.inkomstertotalahållets som
tillrelateradefrämstfördelning ärinternahushållensmed resurserav

Där-logaritmerats.inkomstendisponibladenlåginkomsthushåll har
blandförhållandenförkänsliganalysenkommermed att mervara

höginkomsthushåll.blandlåginkomsthushåll än
hushållet.iAntal barnBarn:

antaletvärdetinverteradedetvariabelDenna motsvara avBarninv:
och2fyra barnvärdefåttfler harellerfem barnmedHushållbam.

Varia-värdefåttharbarnnågraharintehushållvidare. Deså som
antal barnmellaninteraktionseffekterskattaförbeln har attanvänts

kvinnaTanken är attinkomster.disponiblahushållets varaoch
ef-skall hainkomstmed låg extrakombinationibarnmånga enmed

kvinnor.ochmellanskillnaden mänfekt på
inkomster.hushålletsandelkvinnansVariabelnInkandel: mäter av

dispo-hushålletsfall tillallaiinteinkomsterbådaDessa summerar
tillriktadetransfereringar ärvissaAnledningen är attinkomst.nibla

bostadsbidragsådanaExempel ärindivider.tillinteochhushållet
Barnbidrag-kategori.Även i dennaingårbarnbidragsocialbidrag.och

Åter harinkomst.till kvinnansräknatsanalysi dennadockharen
in-med lågahushållblandförhållandenadet ärtilltagitshänsyn att

inkomsterkvinnansochBådeintressantast.komster är mannenssom
beräknats.hardifferenseninnanlogaritmeratsdärförhar

hjälpmedskattatsvariablema haroberoendede avEffekterna av
hartablåi 5.1,presenterademodeller,olikaSjuregression.logistisk
detvarit deharvariablemaberoende ovan,somDe sammaprövats.

avsaknadutgifternalöpande samtmed desvårigheter avvill säga
undersökningsårvarjeförupprepadesAnalysemakontantmarginal.

skattats.regressionsmodelleralltså 42harsammanlagtoch

ModellspecifikationerTablå I

1Y:3+bkwnna+baspank+bdispinkkvinna
2Ya+bkvinnabbarn"bkvinna‘barn
3Ya+bkvinnabinkandel"bkvinnainkandeI
4Y:3‘bkvinna"‘bdispink"bbam"&#39;bdispink&#39;barninv‘kvinna
5Y3+bkvinna+bdspink+InnkandeIbdispinkfinkanaerkvinna
5Yabkvinnabbam*hnkandel*bbarninvinkandel&#39;kvinna
7Ya+bkvinna+bdplogbbambinkandel*büspinkbaminvinkandeI&#39;kvinna
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Resultaten från regressionsanalysema från resultatperspektiv,är, ett
tämligen nedslående. Ingen interaktionseffektema hade signifikantav
effekt den beroende variabelnnär svårigheter med löpande utgif-var

När avsaknad kontantmarginalter. användes oberoende varia-av som
bel kunde olika interaktionseffekter beläggas.tre Resultaten från des-

Övrigaanalyser redovisas i appendixtre regressionsanalysersa re-
dovisas inte. Skattningen modell 3 visar det vid alla mättill-attav
fallena finns positivt samband mellan inkandel,ett det vill kvin-säga

andel hushållets inkomster, och avsaknad kontantmarginal;nans av av
ökar kvinnans andel så ökar andelen kontantmarginal blandutan såväl

Årkvinnor.män 1979 och 1986/87 finns det också signifikantsom en
negativ interaktion mellan kvinna och inkandel. Att interaktionseffek-

negativ betyder denär tillten del denatt positiva effektenstor tar ut
inkandel. Resultatet blir kvinnans andel inkomsternaatt främstav av

påverkar situationen bland kvinnansmännen; andelär inkomstenav
hög riskenär saknar kontantmarginal.stor att Däremot spelarmannen
kvinnans inkomstandel mindre roll för sannolikheten hon självatt
skall ha eller Årinte ha någon kontantmarginal. 1994/95 kvarstår
dock inte interaktionseffekten och sambandet då lika för bådeutser

och kvinnor vilket betydermän sannolikheten sakna kontant-att att
marginal ökar for båda könen kvinnans andel den totala hus-om av
hållsinkomsten hög.är

Ytterligare interaktionseffekt kan påvisas vid analysen kon-en av
Årentantmarginal. 1986/87 fanns det kombinerad effekt atten av

kvinna, hushållets disponibla inkomst kvinnans andelvara samt av
hushållets inkomst modell 5. Tolkningen denna interaktionav
sammanfaller i drag med den tidigare interaktionenstora mellan kvin-

och inkandel. villDet kvinnanssäga sannolikhet sakna kontant-na att
marginal påverkas i mindre utsträckning kombinationen låg in-av av
komst / kvinnans andel inkomsten vad fallet blandän Omär män.av
hushållet har låg inkomst samtidigt kvinnans andel denna in-som av
komst hög så ökar det framföralltär sannolikheten bland sak-män att

kontantmarginal. Ett problem naturligtvis effektenär endast kanna att
påvisas vid tillfälle.enstakaett

multivariataDe analyser genomförts interaktions-testsom som av
effekter inget stöd till de tidigare uppställda hypoteserna. denIger
lilla utsträckning det förekommer interaktionseffekter tyder dessasom
på det situationär påverkasatt männens negativt kvinnanssom om
andel hushållets disponibla inkomst är stor.av
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Slutsatser5.7

samboen-ochgiftablandsituationekonomiskadenkapitel hardettaI
eko-denslutsatsgenerellEn äranalyserats. attkvinnorochde män
hus-Allt flerl990-talet.underhar ökathushållenpånomiska pressen

hushållfleralltutgifter ochlöpandesinaklaraproblemhåll har att
dockproblemdessaFörekomsten ärbuffert.ekonomisksaknar aven

samboendeochGiftakvinnor.ochmellanfördelat mänjämtinte
eko-situationiutsträckningi mänänuppleverkvinnor större samma

handlings-ekonomisktoftarede saknaroch än män ettnomisk stress,
blivitharoch kvinnormellanskillnader mänDessa merutrymme.

90-talet.undermarkanta
hushållen8det knappt70-talet procentslutetI upp-somavvarav

gälldesiffrautgifterna.löpande Dennaklara demedproblemlevde att
medandelenhade80-taletmittenkvinnor. Iochför både pro-män av

sti-problemmedandelenhademitt90-taletsvidochnågotblem ökat
mel-skillnadklardetfannsSamtidigtomkring 13git till procent. en
ochdrygtdet 11Bland procentkvinnor.och männenlan män var

problemhadede14något attkvinnorbland över procent angavsom
detutveckling har närutgifterna. Samma ägtlöpandedeklara rumatt
det70-taletbuffert. slutetIekonomisktillgäller tillgång varaven

saknadesamboendeochgifta männendedrygt 9 enprocent somav
drygt 13bland kvinnorsiffraMotsvarandebuffert.ekonomisk var

någotkvinnorochbådeförbuffert mänAndelen utanprocent. var
andelendockmitt hade90-taletsVid utan80-talet.mittenilägre av

ochmellanskillnaden mänsamtidigtbuffert ökatekonomisk som
och drygtfördå knappt 10 mänSiffrornatilltagit. procentkvinnor var

kvinnor.för15
oftaregifta kvinnorochsamboendevarförnaturligtvisFrågan är

medjämförtproblematisk,situationekonomiskasinupplever som
skillnadernai analyserna: ahargrundhypoteser prövatsTremän.

inkomster,med lågahushållikvinnoroch störstärmellan män
skill-hushållet och cifinnsbarn detflerblirskillnadenb större
hus-andellitenmedinitialt bidrarkvinnannaderna större avär enom

dock baragenomfördesanalyserDeinkomster.totalahållets gavsom
inkomstermed lågahushåll ärBlandhypoteser.till dessastöddelvis

ochsvårigheterekonomiska näruppleverkvinnorframföralltdet som
kvinnorflergenerelltdet änsåekonomi försämras är setthushållens

resultat överensstämmerkonsekvenserna. Dessakännermän avsom
oftalåginkomsthushålli ärdetvisarforskningtidigare attmed som

därmed di-ochhuvudansvaretekonomiskadetharkvinnan somsom
visstocksåAnalysemapåfrestningarna.ekonomiskarekt erfar de ger
medhushållitilltaroch kvinnormellanskillnadentill mänstöd att
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flera bam. Orsaken till detta det oftastantas kvinnanatt ärvara som
har för inköp blandansvaret och kläder vilketannat matav gör att
hon tydligare de kostnader förknippadeär med barnen ochser som
därmed de ekonomiska påfrestningar följer. Den tredje hypotes-som

skillnaden mellanatt och kvinnorsmän ekonomiskaen, situation
skulle i hushåll därstörst kvinnans bidrag till hushålletsvara eget to-
tala inkomster relativt liten, inte något stöd i analyserna.var gavs

Det bör dock framhållas resultaten i analysernaatt inte heltär en-
tydiga. Kvinnor i tilltagandeär utsträckning exponerade för ekono-
misk samtidigt de oftarestress saknarän män ekonomisksom en egen
buffert. Detta går dock inte bortse från detta faktumatt delvisatt
tycks oberoende hushållets disponibla inkomster, antaletvara barnav
och kvinnans initiala bidrag till hushållets inkomster. En lärdomen är
därför bör vidga våra ochatt börja söka efter andra förklaring-vyer

till varför samboende kvinnor lever underar pressande ekono-mer
miska förhållanden vad falletän för likaledesär samboende män.som
Genom fördjupa ytterligareatt i de problem hushållensröross som
interna fördelning kanske det blir möjligt tydligt peka varföratt ut
dessa skillnader existerar. Möjliga förklaringar kan kanske finnas i
skillnader mellan könen det gällernär ekonomiskt ansvarstagande,
medvetenhet övriga hushållsmedlemmars behov, förhåll-om samt
ningssätt till ekonomiska realiteter. Genom skaffa kunskap påatt oss
dessa områden kanske vi kan besanna Oscar Wildes påstående: Män
upptäcker ofta sådant kvinnor känt till länge.som
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Appendix

svårigheterharoch kvinnor attsamboendeAndelTabell 6 män som
inkomstdecilerefterfördeladeutgifterlöpandehushålletsklara

1994/95.och1986/871979,år

Samtligadecildecildecildecil decildecildecildecildecildecil
10986 753 421

7,65,9 2,55,27,05,85,69.7 7,511,815,81979Man
7,61,34,95,46,16.58,2 6,09,317,3 10,51979Kvinna
8,84,6 2,15,28,7 7,710,812,39.811,215,51986/87Man
9,11,44,38,44,67,9 7,512,8 12,617,214,81986/87Kvinna

11,22,22,26,65,69,012,514,111,428,9 19,11994/95Man
13,81,83,47,2 7,713,211,517,625,2 18,232,41994/95Kvinna

kontantmarginalsaknarkvinnorochsamboendeAndel mänTabell 7 som
1994/95.och986/871979, Iinkomstdeciler årefterfördelade

Samtligadecildecildecildecildecildecildecildecildecildecil
108 96 74 5321

9,20,86,0 6,310,27,18,111,312,312,218,91979Man
13,16,9 1,79,611,512,610,914,519,2 16,127,01979Kvinna
7,72,82,07.09,1 6,47,69,78,411,612,81986/87Man

11,24,29,1 6,17,28,29,714,313,119,520,81986/87Kvinna
9,60,42,97,06,09,9 6,411,212,917,221,91994/95Man

15,11,87,0 3,410,115,812,617,225,735,81994/95Kvinna
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Tabell 8 Logistisk regressionsestimat model 3 för åren 1979 ochav
1986/87. Beroende variabel: Avsaknaa kontantmarginal.av

1979 1986/87
Estimat Wald Estimat Wald

Kvinna 4,61 5,95 4,11 5,35
lnkandel 0,07 17,12 0,05 10,50
Kvinna" lnkandel —0,04 5,11 —0,04 4,40
Konstant -8.50 31,66 —7,02 25,03
N 1655 6835

Tabell 9 Logistisk regressionsestimat model 5 för åren 1986/87.av
Beroende variabel: A vsaknad kontantmarginal.av

1986/87
Estimat Wald

Kvinna 3,46 5,39
Dispink -1 ,52 70,36
lnkandel 0,05 14,46
Kvinna Dispink‘ lnkandel -0,003 4,22
Konstant 10,27 15,03
N 5 683
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Mitt, ditt eller vårt

Familj interna fördelningers av pengar

CHARLOTT NYMAN

Inledning6.1

I studier inkomstfördelning, fattigdom och konsumtion har hus-av
hållet traditionellt betraktats homogen enhet. Därmed har detsom en
implicit eller explicit antagits det råder enighet och jämlikhet inomatt
hushållen vad gäller delande och konsumtion. har inteDetav resurser
heller angeläget forskare, politiker eller myndigheteransetts som av

intressera sig för hur familjer sköter sin vardagsekonomi vilkaochatt
eventuella variationer och konsekvenser dessa kan förekom-av som

antagandenDe har legat grundför den traditionellama. som som sy-
detta harpå område dock allt kommit ifrågasättas och deattnen mer

skillnader finns i olika familjemedlemmars värderingar, behovsom
preferenseroch har lyfts fram. forskningSenare har också visat att

fokuseringen på hushåll ibland har dolt reella skillnader mellan en-
skilda hushållsmedlemmar Nyman, 1996; Pahl, 1983; 1989;l994;
Wilson, Delphy, Whitehead,1987; 1984; 1981.

svenskaTrots och kvinnor blivit allt jämlika kvarstårmänatt mer
uppenbara skillnader mellan könen tillpå exempel arbetsmarknaden
och inom politiken och näringslivet. optimistisktDet att tro attvore
de strukturer och attityder ligger grund för ojämlikheten isom som
den offentliga sfären vid dörren till hemmet. rimligareEttstannar an-
tagande utgå ifrån, och frågeställningar ochgöratt ett som nya upp-
täckter möjliga, istället ojämlikheten på den offentligaär att arenan
och förekommerden inom hemmet hänger och förstär-som samman
ker varandra Hobson, 1990; Sørensen och McLanahan, 1987. En
undersökning jämlikhet bland svenska visar det oftastattom unga par

får de vill då det gäller prioriteringär konsum-männen som som av
tion, ofta betraktar sin okunnig eller ovilligmännenatt partner attsom

för hushållets ekonomi och kvinnor ofta derasta att attansvar anser
sambos högre lön honom till sista ordet i besluträttenger om

Holmberg, Forskning1993. hushållens materiella villkorpengar om
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har visat skillnaderpå i och kvinnors konsumtionspreferensermäns
och kvinnor oftare sig sakna olika konsum-än män sägeratt typer av
tion grund brist på Detta resultat gäller efter kon-ävenav pengar.
troll flera betydelsefulla förhållanden såsom inkomst, utbildning,av
klass, och hushållssammansättningålder Halleröd m.fl., Halle-1993;
röd, Kvinnor1995; Nyman, 1994; 1996. upplever också i högre grad

i hushållssituation problem med få ekonomin gåän män att attsamma
ihop, har tillgång till kontanter och har sannolikhetsämre större att
hamna materiell fattigdomi Nyman, 1996.

finns alltså mycket talarDet hushållet homogenaäremot attsom
enheter där fördelning alltid eftersker någon fastställd ochav resurser

Ävenallmänt accepterad jämställdhetsprincip. det naturligtvisom
existerar någon form omfördelning familjeri svenskaav av resurser

består dessa familjer individerså kan ha vitt skilda intressen,av som
preferenserupplevelser, behov, och grader inflytande makt.ochav

Därmed blir det intressant studera hur ekonomiska be-att resurser
fördelastraktas och inom hushåll och vilka faktorer viktiga förärsom

hur svenska betraktar och fattar ekonomiska beslut.par pengar

Kapitlets uppläggning6.2

studie vill problematiseraDenna område där tidigare harett ut-man
gått ifrån vissa antaganden och vilket tidigare har betraktats oin-som

resursfordelning.i studier finnsDet mångatressant om resurser som
fördelas och delas inom familjer jag kommer endast behandlaattmen

Ävende ekonomiska och konsumtion. tid ocksåresurserna pengar om
viktig och knapp ofta frånsvår skiljaär är atten resurs som pengar

kommer bara i förbigående.den främst intresseradJagnämnas äratt
få uppfattning vilken variation finns och vilkaattav en om som as-

pekter relevanta för hur i min undersökning betraktar ochärsom par
organiserar sin ekonomi och hur de sins emellan fördelar ochpengar
konsumtion.

övergripande syftet med detta kapitel alltså undersökaDet är att
hur gifta betraktar sin hushållsekonomi. specifikt kommer jagMerpar

försöka belysa:att
individerna i betraktar sina inkomsterl Om ett par som egna

eller tillhörande familjenpengar som
konsumtionoch fördelas mellan och kvinna i2 Hur pengar man

familj.samma
avsnitt kapitlet innehåller redovisning de teoretiskaNästa av en av

utgångspunktema för analysen. Därpå datamaterialet ochpresenteras
frågorna empiriskt. Kapitletbelyses avslutas med kort diskussion.en

124



ditt eller vårtMitt,

Teoretiska utgångspunkter6.3

Fördelningen och beslutsfattandet i ekonomiska frågorav pengar av
kan urskilja fyrainom familjen komplicerade Manär cent-processer.

rala komponenter: kontroll, handhavande och konsumtion.resurser,
Resurser:

mängd olika betydelsefulla för definnsDet ärresurser somen
olika hushållsmedlemmamas inbördes relationer. Några dessa ärav

sällskap, tillit, och vänskap Blood och Wolfe,kärlek,t.ex. omsorg
Safilios-Rothschild,Blumberg och Coleman, 1989; 1976.1960;

Även har särställning eftersom de kan bytas motom pengar en varor
och tjänster utanför hushållet hänger och dessa andra resurserpengar

med varandra. står vanligtvis för den delenMän största avsamman
medan kvinnor står för andrahushållens inkomster merparten av re-

samband mellan individernas inkomstdet föreliggerAtt ettsurser.
maktbalansen, kontrollen ekonomin och konsum-och den interna av

flera undersökningar Edwards, 1981;tionen har visats i Coser, 1990;
Wilson, andraPahl, Vogler, 1994; 1987. Men1984; 1989; även re-

betydelsefulla för har makt vad.kan övervem somsurser vara
Kontroll:

gottfin-innebär efterKontroll ekonomiskaöver att egetresurser
bety-använda för privata ändamål och hanande kunna ettattpengar

viktiga ekonomiska beslut Edwards, 1981;dande inflytande över
fakto-ekonomin kompliceras dock fleraKontrollPahl, 1989. över av

ekonomi.olika delar hushållensKontroll kan gälla Den somavrer.
hushållets kan exempelvis delegerahar kontrollen över an-resurser

fårhushållsutgiftema till sin make/maka dålöpandeför desvaret som
skafferiet och klä barnen utifråndet tvivelaktiga nöjet fyllaatt en

England och Kilbour-hon/han inte har full kontrollbudget översom
problematiskt, eftersomkontrollWilson, 1987. Att1990; ärmätane,

kontrollen.alltid den utför handlingen har Kon-det inte är somsom
faktiskt bete-ofta fråga perceptionertroll också änär mer omen om

lämpligaFöljande faktorer kanende Edwards, 1981. använ-attvara
inflytande i beslutsfattande; kännada indikatorer kontroll: attsom

med sig själv;till inkomst; ha påden andras göra attatt att avpengar
från konsum-legitimera privat konsumtion; inte avståinte behöva att

konsumtionen Edwards,inte gillartion på grund att partnerav ens
1981.

Handhavande:
viktigadministration, ocksåekonomiskHandhavande, eller är en

resursfördelning. gällerfamiljens interna Dettaaspekt vem somav
vardagsekonomin.och sköter Detfaktiskt förvaltar är teore-pengarna

och hand-distinktionen mellan kontrollupprätthållatiskt viktigt att
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havande. i hushållet kan ha avgörande inflytandeEn överettperson
vad skall köpas, samtidigt utför de faktiska inkö-somsom en annan

inköp prioriteras.ha kontroll hur harDenöver över-utan attpen som
gripande och översikt familjens ekonomi ocksåkanöver utövaansvar

inflytande ekonomiska beslut Gullestad, praktiken1984. Iövermer
distinktionen något problematisk då för inköp oftastdockär ansvar

kontroll Gullestad, Vogler,medför viss grad 1984; Pahl, 1989;aven
1994.

dela konsumtion, uppgifter ochAlla hushåll hittar sätt att resurser,
familj sitt organisera ekonominhur väljer DeMen sätt attenansvar.

planerade, med-väljs inte alltid diskuterade ellersystem är enssom
familj organiserar sin hushållsekonomibeslutade Det sättvetet enom.

likafram de faktiska ekonomiska villkoren kanpå kan växa ur men
tradition Kil-resultat slump, och England ochgärna ett av vanorvara

Pahl, Edwards, 1979.boume, 1990; 1989; 1981; Hunt, 1980; Gray,
hushåll använder för handha sin ekonomiDet ärett attsystem som

faktorer erfarenheter,kombination såsom tidigareberoende en avav
förhållanden, kulturella transaktionskost-specifika personliga normer,

ideologi och socialisation Pahl,nader, inkomst, klass, 1983; 1989;
skiljaVogler, Zelizer, 1989.1991; 1994; AttRottman, 1994; Treas,

aspekt också viktigtekonomisk administration ärut som en egen ur
inköpentidsanvändningsperspektiv, eftersom för de dagligaett ansvar

speciellt itidskrävande börda,och utgifterna kan upplevas som en
Pahl, 1994; Vogler,med låga inkomster 1989;hushåll Rottman,

handhavandet handlar fakta ochdet så1994. Om är att av pengar om
perceptioner Ed-handlar kontrollhandling, så pengar omav mer

wards, 1981.
Konsumtion:

in-för den de flesta ochingen garantifinnsDet störstagöratt som
de inköpta sakerna Pahl, 1989;den konsumerarköpen också är som

inom familjen delas påverkaskonsumtionenWilson, 1987. Hur av
ekonomisk situation.preferenser, behov och Menflera faktorer såsom

familjen.maktbalans råder inompåverkas denden kan också somav
och tid måste fördelas någotBegränsade sättpengarresurser som

hurinflytande prioriteringenmakt ochoch den har över avmersom
påverka fördelningenanvändas kan pådessa ska sättett somresurser

ob-preferenser. Konsumtion kanbehov ochtillgodoser mätasegna
individden kan ocksåantal saker eller kronor,jektivt, i men av en

låg, relativt Båda aspekternahög ellersubjektivt upplevas ärsett.som
konsumtion.diskuterarbeaktasviktiga och måste när man

kombinationer de fyra faktorermöjligaantalEtt stort somav
familjer organise-för variationer i hurskaparnämndes utrymmeovan

vadsin uppfattningekonomi. Varje harsin ärsomegen omparrar
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effektivt och rationellt vad gäller och ekonomi. praktiskaDenpengar
organisationen hushållsekonomin fördelningenoch ekonomiskaav av

för maktrelationer inom parfohâllandetutgörresurser ramarna sam-
tidigt dessa speglar maktförhållanden. delas inomHursom resurser
hushållen och har kontroll har direkt kopp-övervem som pengar en
ling till de maktrelationer råder mellan och kvinnor Bjöm-mänsom
berg, 1993.

Hushållspengar "speciella "som pengar

Historiskt har i den moderna världen betraktatssett pengar som
marknadspengar, alltså det perfekta förmediet utbytesom en
marknad. kan också betraktas utifrånMen dess olika socialapengar
värden och betydelser.

traditionell frånEn utgår utilitarisktiskt perspek-ettsyn pengar
tiv där betraktas objektiva och från enbart ekonomisktettsompengar
perspektiv. Enligt denna existerar det då bara typsyn en av pengar
och dess delar alla utbytbara varandra. Dessa egenskaperär görmot

opersonliga och neutrala och lämpliga verktyg denpengar som
opersonliga och rationella marknaden. kan förekomma skillnaderDet
i kvantitet inte i dess kvalitet. Weber ochMax Georgpengars men
Simmel till exempel såg grunden till rationaliseringenpengar som av
det livet,sociala medan Karl ansågMarx förvandlar socialaatt pengar

Ävenrelationer mellan individer till materiella relationer. Simmel an-
såg oberoende subjektiva restriktioner,äratt pengar av ursprung, re-
lationer och speciella intressen. har kunnaPengar kvantifieraansetts
och korrumpera icke-monetära värden har inte möjlig-settmen man
heten förvandlaskan och mening olika värden. Seatt pengar ges av
den sammanfattande diskussionen i Zelizer, 1989:344-348.

begränsarDetta vår förståelse demsnäva sätt att se pengar av
Zelizer, finns omfattande1989. Det antropologisk forskning vi-som

hur olika i tidigare kulturer neutrala ochintetypersar av pengar var
pengarobjektiva. Olika kunde ha olika kvalitéer och innebörd. Vissa

kunde avsedda för speciella användningsområden, hapengar vara
speciella betydelser eller endast få användas vissa människor ellerav

vissa sammanhang kunde vilka viktigareI ängrupper. pengar vara
hur mycket Olika valutor med olika specifika och begränsadepengar.
användningsområden och med olika regler för fördelning har existerat
samtidigt i by. tidiga speciella kontrolleradeDessa ut-samma pengar
byten begränsa användandet och fördelningenattgenom av pengar.

Zelizer använder begreppen1989 money och special monies honäven när
diskuterar tidigare kulturers utbytesmedel såsom snäckor och ifrånJag utgårstenar.

hon egentligen alla bytesmedel hon använder dessabegrepp.att närtyperavser av
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Alla kunde inte användas till alla utbyten oftatyper utanpengar av
hade de specifika innebörder och betydelser Zelizer, 1989.

Idén speciella kan överföras till dagens samhälle.om pengar
kan betraktas och analyserasPengar utifrån hur kulturella socialaoch

strukturer kan påverka hur betraktas och används. har,Pengarpengar
nämndes traditionellt betraktats enhetliga och objekti-som ovan, som

ingen skillnad mellanMan olika inte heller igör Menva. pengar.
dagens samhälle fullständigt utbytbara i alla situationer, tillär pengar
exempel det individuellapå personliga planet. i detPengar moderna
samhället kan ibland öronmärkas för specifika ändamål. Pengars ur-

kan betydelsefullt för hur de betraktas och restriktionersprung vara
för kan använder vissa kan förekomma Zelizer,vem som pengar
1989:349.

kan ha olika betydelserPengar i olika sammanhang, till exempel
kan de brudpar får i betraktas och användasett present ettpengar

de får i form löner.än Pengarsättannat pengar av som ges som en
gåva föreller visa uppskattning tilldelas betydelse ochatt en annan
moralisk innebörd Zelizer, 1989.än mutapengar som ges som en
Det existerar hel uppsättning olika formella och informella regleren

hur vi betraktar och använder olika Zelizer,avgör sorterssom pengar
fördelar,1989:3 50-351. Hur betraktar och använder inompengar

familjen till formatviss del ekonomisk effektivitet, kultu-är av men
rella föreställningar rörande och familj, maktrelationer, ålderpengar
och minst likakön viktiga Zelizer, 1989:344. Trotsär äratt pengar

central del familjelivet och huvudorsakerna till oenig-ären av en av
het mellan makar, väldigt lite känt ekonomi och inomär om pengar
familjen.

i familjen tjänarVem också viktigt för hurärsom pengar pengar
betraktas och det eller de betraktar sin inkomst påsätt ärman egen
inte helt självklart. Kvinnor kan ha olika och ofta motsägelsefulla sätt

på sin inkomst, både min och vår, de bidrar mednäratt se som en
inkomst. dubbla på hängerDenna olikamedegen syn pengar samman

på förvärvsarbete och familjens försörjning, antingensätt att se som
eller Gullestad,parets gemensamma ansvar som mannens ansvar

Kvinnor förvärvsarbetar1984. upplever ofta spänningsom en
mellan individualitet och gemenskap vad gäller hur mycket derasav
inkomst skall tillhöra familjen och hur mycket de kan be-som som
hålla för sig själva. Resultatet denna spänning ambivalentärav en syn
på inkomst tillhör familjen medan kvinnans inkomstpengar: mannens

dels dels hennes speciella Gul-är gemensamma pengar, egna, pengar
lestad, Kvinnans ekonomiska1984. bidrag till familjen ofta mind-är

och för förstärka betydelsen hennes inkomst ochän attre mannens av
den mening, det viktigt hennes inkomst synlig. kanDettaär ärattge
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olika till exempel kan hon dem sitt bank-på sättagöras sätt, eget
konto, från ska till familjens löpande be-användsseparat pengar som
hov, dem för handla saker utanför famil-eller så kan hon använda att

saker till sig själv eller familjen Gulle-jens vardagsinköp, alltså extra
stad, 1984:269.

kontroll ellerintressant extraEtt är överattannat resonemang
makt kontroll gåröverskotts än överpengar ger mer resurser som

materiella fömödenhetema Blumberg ochtill de grundläggandemest
skulle innebära ochColeman, 1989. kunnaDetta att sparpengar spar-

konton kan betraktas annorlunda löner och lönekonton,än även om
ofta används för dryga hushållskassan.sparmedel i realiteten att ut

kan betraktas överskottspengar och kon-på sparkontoPengar ett som
troll makt så länge de synliga.dessa äröver pengar ger

egentligenGemensam eller detärseparat- vems pengar

ideologi eller makar delar med varandra kanDen säger attnorm som
administreras ambivalentpåverka hur och betraktas. En synpengar

Åsin grund i motstridiga ideologier. sidan finnskan hapengar ena
det stark ideologi delar med sin iväldigt säger att partneren som man

Å sidan kan känna psykologisk ägande-äktenskap. andraett man en
själv tjänar den förstnämnda domineran-derätt över trotspengar man

de 1990; Edwards, 1981; Gullestad, 1984. Upp-Burgoyne,normen
ideologi gällerlevelsen äganderätt kombinerad med rådande vadav

be-äktenskap och könsroller resulterar i bred variation sätt atten av
organisera och användatrakta, pengar.

mellan bankkonton och hushållsekonomi kan tänkaskopplingEn
bankkonton har speglar derasföreligga vilkaså att typer ettav par

deras respektiveuppfattning Treas 1993. Gemensammaom pengar
indikator ekonomi ochkonton kan på separatasom en gemensamses

ekonomierindikator problemetkonton på Omseparata an-ensom
transaktions-ekonomiskt perspektiv kan jämföragrips från ett man

anting-organisationssätt. familj kankostnaderna för respektive En ses
samling individer.ekonomisk enhet eller Oavsettsom enen som en

förekommer alltid transaktioner mellan in-vilken utgår ifrånsyn man
divider och dessa kostar något. strategi innebärEn som en gemensam

transaktionskostnadsperspektiv,ekonomi alltid billigare utifrånär ett

2 från amerikansk panelstudie heter Survey of IncomeTreas datamaterial är somen
of theParticipation SIPP och gjordes the U.S. Bureau Census,and Program som av
konton, l8fann 64 hushållen hade endast1984. Hon att procent pro-av gemensamma

17,6 hade kombination. Treas, 1993hade endast konton ochseparata procentcent en
727-729.s.
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förhållanden vissavissa ändå väljer hagör att att separatamen par
ekonomier 1993.Treas,

Transaktioner mellan mellan individerna i parför-ävenparter, ett
hållande, innebär alltid kostnader. faktorer kan hurTre sägas avgöra

dessa och hur väljer organisera sin ekonomiska admi-ärstora attpar
nistration: förhållandets kontinuitet, kostnaderna för kontrolleraatt
och utvärdera transaktioner familje- eller individspeciñka inves-samt
teringar Treas, 1993.

innebärKontinuitet utbyten mellan förekommer ofta,att parterna
varierade och pågår längre tid. det finnsDetta möj-är över gör atten

lighet för utveckla förtroende för varandra och demettparterna att ger
anledning inte handla i sitt privata intresse bekostnad deatt eget av
andra familjemedlemmarnas intressen. höga förväntningarHar man
på förhållandets kontinuitet vågar slå ihop den ekonominman egna
med och därmedden andra sänka transaktionskostnadema.partens

låga förväntningar på kontinuiteten har behovHar störreman man av
kontrollera och då det säkraste och effekti-äratt mest

välja ekonomier och bytesrelation liknaratt separatava en som mer
marknadsrelation Treas, 1993:725.en

de slags familjen,Utbyten vanliga inom såsomärav resurser som
kärlek, hushållsarbete eller barnuppfostran kan svåraomsorg, vara
eller omöjliga Svårigheten och utvärdera sådanamäta. mätaatt att

utbytesförhållandentransaktioner baserade marknadsmodellgör en
olämpliga därför till ekonomiskoch uppmuntrar strate-en gemensam

Treas, 1993 :725-726.
Familjespecifika investeringar i förhållande kärlek,t.ex.ett att

skaffa barn tillsammans, lära känna varandras speciella behov ochatt
preferenser kan avkastning bara så länge familjen håller ihop ochge.
de väldigt liten grad transfererbara till förhållanden.till andra Des-är

investeringar kräver kollektiviseringnästantypersa av en av resurser
inteoch avkastning då kan individuella insatser ochutman separera

då avkastningen investeringarna ofta diffus. omfattande in-Merärav
vesteringar i familjen och i individer inom familjen tilluppmuntrar att

slår ihop sina ekonomier till Treas, 1993:726.man en gemensam
teoretiska intressant för försöka förstå varför deDenna äransats att

deningår i studien har valt Organisationsform för hushålls-par som
ekonomin de har kapitlet Kristian Bolin förse genomgångsom av en

ekonomiska teorier familjen. Enligt finns detTreas’ argumentav om
alltså starka skäl för välja ihop respektiveslå sina ekono-attattpar
mier.

Förekomsten ekonomi innebär ofta för-attav gemensam pengaren
tilldelas från den tjänar mycket den eller de tjänar mindre.som som

inte emellertid innebära likabehöver delar påDet att man pengar,
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hamnardölja ojämlikhet. familjer där alladet kan också Iutan pengar
med vadoch tydligt har bidragiti inte klartpott vem somen ser man

redanpoola kan innebära deneller spenderat Att att somresursermer.
sinmakt den får kontrollhar makt får över ävenännu attmer genom

för-kan dölja såväl ojämninkomst. En pottpartnems gemensam en
rådandekonsumtion avvikelser frånochdelning somav pengar

1986;och familjeliv 1990;äktenskap Burgoyne, Hertz,normer om
ekonomifamiljensKvinnans bidrag tillWilson, 1987.Stamp, 1985;
inkomstökad snedfördelning hennesfakto leda tillkan de en om

frigöras för ökninghushållskassan. Då kan lönläggs till mannens en
harkonsumtion redanprivata Hertz, 1986. Denhans somegenav

maktlön kan så få ökadvia till exempel högremakt sätt attgenom
familjeekonominbidrag tillVarjefå kontroll över ännu pengar.mer

inflytandeskall räknas ochsynligt för detmåste ägarenatt gevara
fördelningen 1986.Hertz,över av resurser

transaktio-onödigt kontrollera ochpoola det delsAtt mätagör att
speci-familjen dels blir villkoren för utbyten ochandra i gör,ner som

de-Bakom fasadentransaktioner osynliga Treas, 1993.fika avmer
fördelningalltså döljas ojämnlade kan det en av resurser.resurser

transaktionernaekonomier, å andra sidan,Separata gör mer syn-
andra kantjänar betydligt denSärskilt för där denliga. änena merpar

representationfamiljen intemfördelningsmönstret inom ses som en
familjenroller och maktpositioner utanför Hertz,individernasav

fördelning konsumtion synlig blir dåojämn1986. Om är paretaven
otillfredsstäl-och itu med eventuellerkännakanske tvunget att ta en

förhandlingar blir då kanske nöd-Diskussioner ochlande situation.
fördelningspraxis och rutiner båda kanför hittavändiga att somen

acceptera.

metoddiskussionintervjuade:6.4 De

från svenska hushåll. åttapå data insamlade 10 Ikapitel baserasDetta
defrån både kvinnan och ifall har data samlats I öv-paret.mannen

paretfrån i relativt fåfinns det uppgifter endastriga fallen Atttvå en
samladen har haft syfteingått i studien beror påhar att attsompar

väldigtbli bekant med område där det finnsdata ochsvensk ettom,

3 med i undersökningen intervjuades både ochalla familjerHos mannensom var
intervjueroch mänskliga fel innebar emellertid inte allakvinnan i Tekniska attparet.

förstudien. de tio famil-gjorde dem användbara Förbandadespå sättett sex avsom
iutskrivet intervjumanus för båda individernai analysen, finns detjer medär ettsom

intervjuutskrifier för min-familjerna finns det kvinnan ochde andra fyraFörparet.
intervjuerna med imöjliggjorde rekonstruktioner tvånesanteckningar mannenavsom

i ifallen finns det endast uppgifter från individfallen. de övriga tvåI ettparet,enav
och i det andra frånfall från kvinnan mannen.
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forskningfllite tidigare nordisk fåFör förståelse för frågoratt en som
gifta och ekonomi har jag därförrör valt i denna fas studienattpar av

ingående med fåtal Denna undersökning har alltså foku-prata ett par.
på familjer befinner sig i viss livsfas, vilket har inneburitserat som en

jag tills vidare har valt bort möjligheten generalisera tillatt allaatt
svenska familjer.

intresseradJag de skulle studeras skulleattvar av par som vara
lika med avseende på vissa aspekter ålder, har småbarn så jagatt
kunde betydelsen andra faktorer harpröva visat sig relevanta iav som
tidigare undersökningar. Utifrån lista med målsmän till barn föddaen
i kommun i Sverige och1989 gifta med barnetsen norra som var mo-
der, valde jag slumpmässigt antal våren 1996 mel-ut mänett som var
lan 30 och 40 år gamla. alla fallenI 10 har alltså hushållen bestått av

och kvinna gifta med varandra och har barn tillsam-en man en som
mans valde i dennaJag ålderskategori för fånga fa-attpar en grupp
miljer i den fas då någorlunda etablerad på arbets-ärsom var man
marknaden och har hunnit börja etablera familj. Barnfamiljer val-en
des därför det denna hushåll har visat deäratt typ störstaav som
skillnaderna i privat konsumtion mellan kvinnor och Semän t.ex.

giftéHalleröd, 1995; Nyman, 1994; 1996. Att och har minstärett par
barn år gammalt6 tillsammans ökar sannolikhetenärett att paretsom

har varit tillsammans så länge de har stabilt förhållandeatt ettpass
och har hunnit etablera rutiner för organisera familjens ekonomi.att

kontaktadesParen först brev och någon vecka tele-per senare per
fon. flestaDe intresserade och positivt inställda till undersök-var av,
ningens syfte, inte alla ville eller kunde deltaga. kritikäven Enom

skulle kunna riktas detta informanter detsätt värvamot äratt attsom
sker selektionsprocess. skulle kunnaMan tänka sig deatten par som
inte har lyckats hitta handha ekonomin tillfredsställersättett att som
båda i inte heller lyckas hålla ihop äktenskapet, vilket skulle in-paret

4Marianne Gullestads och Carin1984 Holmbergs 1993 studier berör i litenämnet
utsträckning, del tidigsåsom svensk familjforskning till Ritaexempel Lilje-en av

Inom Kvinnomaktutredningen kommer ytterligareström. bok familj, ekonomien om
och makt, barnen ochHemmet, makten, Förhandlingar och arbete famil-iompengar

SOU 1997:139..l denna har Göran Ahrnejen och Christine Roman undersökt sam-
frågor har sig både intervjuer och enkätundersökning.typer använtma av men av en

Min egen forskning områdetpå kommer fortsätta med omfattande enkät-att en mer
undersökning svenska En dansk studie JensBonke 1997 har nyligenav par. av som
publiceratsbehandlar liknande frågeställningar.ockå

Alla visade sig ha minst 2 och högst bam.3par
6Utifrån praktiska och ekonomiska aspekter det smidigast få tillgång tillattvar en
urvalslista bestående gifta. Jag påstår således inte gifta och sammanboendeattav par

med barn lever under liknande förhållanden de ingår i under-par som som par som
sökningen skulle skilja sig de punkteråt på diskuteras i kapitlet.som
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och där-består lyckadeurvalsramen endastnebära helaatt parav
skev.7med är

sanning.intervjupersonerna talarhuruvidaproblemEtt ärannat
baseras påall forskningreliabilitetsproblemDetta är ett somsom

också varit medvetenharmåste hantera. Jagmänskliga attutsagor om
inter-talar sanning. badinte alltid Jagolika anledningarmänniskor av

väldigtupplevtskan haberätta sakervjupersonerna att somsomom
för sinhar berättat Pengarde kanske inteprivata och partner.enssom

riskenförhållande ochaspekterkopplade till andra ettär nära parsav
ekonomidialoginsikter elleralltidföreligger paretsatt en ny omnya

eller vill talainte kanintervjupersonernapåverka relationen. Attkan
rimligt.därför Jagsanningsenligt dettaellerhelt ämne äröppet om

hardeltagareundersökningensanledningemellertid intehar attatt tro
ljugit.

redovisningen deraskortfattat föreVarje utsa-presenteras avpar
presentationingåendedetaljerad ochi Entexten. paren voreavgor

derasförsöka bevarahär gäller detnaturligtvis intressant att ano-men
uppgifterför studien relevantadärförnymitet. Jag tar parenomupp

syften.behövs för minainteoch individerna, än sommermen

några svenskaekonomi hosVardagens6.5 par

ungefär såbarnfamiljersvenskaför de flestavanlig månadEn utser
barnbidrag ochlöner ochi formhär. kommerDet even-avpengar

räkning-räcka till mycket:skainkomster.andra Pengarnatuellt några
ochkanske tillnöjen ochnödvändigheter,och andraklädermat,ar,

organisera deAlla har vi vårtsparande.med sätt atteget sompengar
dettänkaflesta kan inteoch deoch gårkommer attut, ossav oss

själv tillämpar.detfinns andraså många sätt än sätt som
varia-de har någonrapporteradei studienalla ingårNästan attsom

familjens inkomsterde slår ihopekonomi,tion attgemensamenav
pri-oftaocholikamindre delar påoch eller ävengemensammamer

sade deintervjuadesdemde flestautgifter. Trots attattvata somav
kundeinteochhushållsekonominorganiseratalltid har sättsamma
varia-mycketfanns detpå någottänka sig oväntatsätt,göra annatatt

läggeroch hur deolika inkomsterfamiljensbetraktartion i hur par
utgifter.ochinkomsteradministrationenpraktiskaden avupp

hurjag först diskuteraavsnittet kommerföljandeI attnärmast sy-
ochindividerna imellanvariera bådekanpå ett parpengarnen

7 familje-problematiskmedfamiljerbalanserad hurfå páFör att en mersynmeren
medkompletterande intervjuersin situation kommer görasekonomi hanterar att en

familjerådgivare.ochfamiljeekonom en
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mellan olika vad gäller det och vad de avseddaär ärpar vems pengar
för. avsnittet följerI kommer jag redovisa hur fördelarattsom par
konsumtion, enligt de själva, och hur fördelningen uppfattas.

Gemensam eller ekonomiseparat

Alla intervjupersonerna, förutom de harett attpar, anser gemensam
ekonomi med sin make/maka. Gemensam ekonomi emellertid ingetär
entydigt begrepp det finnsoch många variationer och kombinationer

ekonomier och ekonomi. uppfatt-Dessutomseparata ärav gemensam
ningarna äger komplicerade och glidande.vemom som pengarna

intervjuadesNästan alla sade de de kommerattsom ser pengar som
i hushållet regelbundet löner, sjukpenning, föräldrapenning och barn-
bidrag eller mindre tillhörande familjen ochsom mer gemensamma,
inte någon individ.

Oberoende har ekonomier ellerseparataomav paren gemensam
ekonomi, framträdde ambivalent på och hur deen syn pengar an-
vänds. Citat från individerna själva kan illustrera hur det kan ut.se

förstaDet exemplet från lever i äktenskap där de harär ett ettpar som
ekonomier. det andraI exemplet hushålletsseparata paret attanser

alla inkomster och tillhör hela familjen.är gemensamma
det endaFörsta de har helt eko-ärparet att separatapar som anser

nomier. har ingaDe konton och de lägger igemensamma pengar en
hushållsbörs förvaras i skrivbordslådan för ochmatgemensam som

räkningar, proportionellt efter inkomst. mammaledig ochHon äregen
har nettoinkomst kronor7 000 varje månad, medan hennesen ca

har nettolön på mellan 000 och kronor. Särskilt11 12 000 honman en
uttrycker tydligt hon har och det viktigt. På minäratt attegna pengar
fråga de har ekonomier hon det har de och honatt attom egna svarar
trivs med det.

jo, det har vi. vill ha det så.IP: Ja, Jag makenFörgärnanog
gåskulle det säkert bra ha känner andraJagatt gemensam. par

har ekonomi, mensom gemensam
du dåliga erfarenheter ellerC: Har

fått förNej, jag har bara mig min moster hon tyckteIP: att ...,skulle ha så inte skulle beroende. och förIatt eget,man man va
sig har konto behöver det inte innebära detett gemensamtman

det känns bra, det här mitt.ärattmen som

Citatet visar hur viktigt hon tycker det haär att attegna pengar,
inte ekonomiskt beroende. antyder hon skulle bli bero-Hon attvara
ende sin de slog ihop sina respektive ekonomier. Vadav man om som
också hon hänvisar till den boddeintressant hon hosär är att moster
under hela här traditionManuppväxten. uppväxt-nästan att samtser
förhållanden och villkor kan viktiga för vilka uppfattningarvara man
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tänkande ochekonomiskti påverkaroch hur de sinfår turvuxen,som
inte citeras härundersökningeniFlera informanterhandling. som

be-värderingarna underochockså villkorennämnde uppväxten som
betraktar och handharhur detydelsefulla för vuxna.pengar som

i hennesfall ochdet i henneskan också ävenMan att mans,ana
skänkaförviktigt ha synliganedan kan attatt enpengarvarase

vik-tycka dethon inteägande.känsla Men ärär att attensam omav
Även bra hatycker dethennesmedtigt är attattmanegna pengar.

egna pengar.

detOchviktigt hon hardetFör ärIP: äratt att egna pengar.
grandhar litejag också har Manviktigt att somegna pengar.

vad vill med.kan göra manman

meddet viktigt egnavarför de tyckeranledning till ärEn att
oberoendeekonomisktvill sigekonomier de kännaoch är attpengar

underlätta detta,de vill med Föroch fria göra attatt pengar.som
delämpligare harpsykiskt, detoch kanskepraktiskt äräven att egna

räkningarna ochlagt tilloch hennes harkonton. honNär pengarman
nödvändigheter ioch småbarnens behovinköptill dagliga mat, enav

demrespektive kontoblir på derastillhör dethushållsbörs översom
hushållsekonominorganiseringendettasjälva. Hos är speg-enavpar

betraktaling deras sätt att pengar.av
in-andrasekonomier denska sköta sinadeTanken utanär att

det eko-tydligt viframgåreller insyn.blandning Detta när pratar om
föräldrar.från hennes makes Defamiljen ibland fårstödnomiska som
inte till demtill honom,får från sinhennes make ärpappapengar

separationinget med de Sammaoch hon harbåda göra.attpengarna
sparandemakestillfrågas hennesframgår honekonomier när omav

dessa medel.spenderandetoch av

nåt sånt kontodu make harC: Vet om
inte kollekonomi. Vi harhåller sinjag inte. HanIP: Det vet egen

på varann.
på vad du med dina pengarmake synpunkterC: Har gör

lagt undan.ändå jag harnej aldrig.Nej, nej, DetIP: är pengar

då jag frågar honomdelvis bildHennes om peng-sammaman ger
lagtbetalda och de båda harräkningarnaefterblir äröverarna som

själv vadhan bestämmertill hushållsbörsen. Han attsvararpengar
kvarhan harblirmed Dehan ska över.göra pengar sompengar som

familjens kostnader hanssin delhar betaltefter det han äratt egnaav
användas till.beslut vad de skaingaoch det behövs omgemensamma

förhållande ochfrån tidigarefor barnockså utgifterhar ettHan ettett
fru intehållet själv och hanshelt ochhan betalarfritidshus somsom
uppfatt-tydliglika stark ochhan har intemycketså Menvet enom.
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ning deras ekonomier och skilda hans fru har.separataom som som
Han verkar det hans också familjensatt är påse som pengar pengar

hans fru inte berättarsätt Hanett bonusargör. han får dåsom om som
och då arbetsbelöningar och följandeextra desägersom om pengar-
na:

jag harIP: blivit belönad på jobbet och de har jag sett som
mina de har ändå gått till hushållet. Nån gång ladepengar men
jag dem i kuvert, den gången det fanns möjlighetett läggaatt
dem på kuvert Då har jag köpt verktyg.ett blevMen resten
familjens.

Även det tidigare har funnits möjlighet för honomstörreom att
behålla sina bonusar, väljer han låta de åtminstone delvisattnumera

tillgängliga också för familjens behov. hanNär köper saker tillvara
bolag som också hansett hobbynystartat han har vidär sidan tarom

han ibland från sina privata Men det inte helt oprob-äregna pengar.
lematiskt for honom spendera sina detatt här Isättet.egna pengar
just detta fall han inte sina enbart sina På någotser pengar som egna.

så tillhör de också familjen.sätt beskriverHan hur det känns hannär
använder till sin firma.egna pengar

jagIP: från hushållspengar. Inte hushållskassantar minamen
indirekt drabbar hushållsbörsen. Då har jagegna pengar som

mindre lägga där.att

Även han betraktar sina så skall deom pengar som egna pengar,
också tillgängliga för kunna läggas till hushållskassan.att Hanvara

här uttryck för ambivalent sina inte riktigtger en syn pengar som
hans helt och hållet. Han verkar känna visst foregna ettpengar ansvar
familjen och det komplicerar frågan det egentligenom vems pengar

han har bidragitär, med det han skatrots ochatt de hartrots att sepa-
ekonomier. Hans på situationsberoende;rata är de skasyn pengar
tillgängliga ifall de behövs, och då tillhör de familjen. Annarsvara är

de hans egna.
Gränserna för vad privata ellerär ärsom gemensamma pengar

alltså oklara och skiftande beroende på sammanhanget. Både hon och
han sina inkomster sina de kanser göraegna som egna pengar som
vad de vill med. Samtidigt kan de ha sinpå inkomstsättett att se egen
och sinsätt inkomst.ett annat att Här nedan vipartnersse ettser
exempel hur hon deras respektive inkomster.ser

C: Betraktar du dina dina eller erapengar som som
IP: Mina mina.är
C: Och makes hans egnaär

detIP: .la, våraär
C: det såAr
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så trordetIP: Ja, är mernog

lönKvinnansspeciella ärexempel påbrahärHon ett pengar.ger
Även de bådaZelizer, 1989.lönannorlunda henneslite än ommans

riktigtde intebetraktas sättlönerna derasär avsammapengaregna
jämförhennesbetraktaslönkvinnanshenne; pengaregnasommer
respek-derashennesbetraktar ocksåSamtidigtGullestad, 1984. man

ibland lånardeberättarolika Hanlitepåtive sätt. att avpengaregna
slut innannågons nästamånadenslutetvarandra tarmot pengaromav

da-efter någratillbaka sina lånbetalaralltidMedan hanlön kommer.
honom.fru lånarhansföljande dehansäger avpengar somomgar,

gångdig någonlånahon behövtC: Har av
väl det.fårhonlön kommer. FasttillsSå där kort,IP: Ja. nästa

tillbaks mig,fårtillbaks Honfår jagInte av menpengar.
efterskänkerSå duC:

inkomst.så dålighon harIP: Ja,

ochhenneshennes ärverkarhanDet säga är att pengarpengar
ochfamiljentill förde ocksåfast iblandhans ärhans är pengarpengar
vadlitefamiljentillhör ändem.behöver Hansdefrun merpengarom
Atthennesspeciella, litelitehenneshennes ärgör; egna.merpengar

de hareftersomockså intressanttill henneefterskänker ärhan pengar
betaldautgifternödvändigaefter alla ärganska lite kvartvåbåda

hen-Även ochvaduppfattningskiftandeuttryckerhon vemomen
ambivalensexempelytterligareför.till Man ettär serpengarnes

fråganhonnär sparpengar.egnaomsvarar
behöva demdu skulleundanstoppade ifallduC: Har pengar

000fick 3kronorVi hade 6 000haft.det har ta utIP: Ja, men
madrass.Vi köptegåfå detför att runt.att en ny

familjenskanhur hennesocksåvisarhär citatetDet varapengar
ordval hennesspeglar hennessammanhang. Här tvety-i vissapengar

medgjortvi harvadtalarHonhennesdiga på omegna pengar.syn
derasdetfrågade jagdettaklargöramina För att varompengar.

ochköpettill detanvändes gemensammapengar somgemensamma
exempel påYtterligarehennesdetsvarade etthon att pengar.egnavar
betalar bar-iblandhonhennesblandade ärdenna attpengarsyn
skallegentligenutgiftersådanafastficka taskläder uregenurnens

kassa.hushållets gemensamma

ficka.då jagsånt,ochkläderBarnens tarIP: ur egen
frånhandlar kommerdetjagmycketocksåkanIP: Jag avse,

dåja,den härdet frånSkulle jag potten,mina tapengar...egna
där.så mycketgår det pengar

Är till barnensockså ska räckai börsendet tänktC: att pengarna
klädbehov
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lP: handlarJa, jag några kläder, jag på och hittarärmen stanom
nåt jag tänker det här behöver de verkligen så jag desom tar

detMen inte alla gånger.är Jag går jag ochpengar sen. menar
småhandlar mjölk eller, for hundring då bryr jag mig inte, dåen

jag inte från börsen.tar

Hon kan tänka sig användaäven del familjensatt tillen av pengar
sina privata utgifter det finns Hon följan-över. sägeregna om pengar
de sina sparpengar:om egna

hanIP: Ja, jag har buffert. Ibland har det varitvet att en mer
ibland mindre. Ibland harjag varit det fast jagtvungen att ta utav
egentligen inte vill vill åka till Stockholm. Eftersomnu
ligger så marginalen så kan inte tänka vi har, jagpass attman
har inte råd jag bara ska åka med de vi får in, detom pengar som
behövs lite mer.

framgårHär hon skulle bekosta sådan privatatt nöjesresa meden
hushållspengar, helt eller delvis, de räckte och eventuellt lägga tillom

Återigen uttrycker hon ambivalensav egna pengar. om vems pengar
det Vem det inte harär. rådär med hennes Stockholmsresa, visom
eller jag Ibland hon alltså hon har frånatt rätt att taanser
hushållets för privat konsumtion.pengar

ÄndåBåda de har och ekonomier.att separataanser egna pengar
lägger båda sinatvå på sådant ligger i gränslandetegna pengar som
mellan och kollektiv konsumtion. Han spenderar på verktyg iegen
samband med uppbyggandet företag och hon framföralltett egetav
barnen. Detta ganska intressant könsrollsmönsterär och liknandeett
exempel, där spenderar sinmän hobby ofta ganskaärpengar som
dyr, och kvinnor spenderar på barnen, finns hitta hos de flestaatt pa-

i denna undersökning.ren
Man skulle kunna det följersäga motpolen tillatt paret ärsom nu

det första vad gäller på ägandet deparet kom-synen av pengar som
till familjen. harDetta sammanlagt endast bankkonton:tvåmer par

lönekonto där båda deras löner in,ett och girokonto.sätts Bådaett
kontona Ingen harär privat bankkonto. Honett egetgemensamma.
hade alldeles före intervjutillfállet fått fast heltidsanställning i kom-

Hennes inkomst varierar beroende på den innehåller vissamunen. att
rörliga delar, den har legat mellan 5 500 kronor och l4 500 kro-men

i månaden sedan hon började jobbet halvårnetto tidigare. Hannor ett
tjänar betydligt och hans inkomst varierar också grund bo-mer av

flera gånger år. Enligt honom själv har han inkomst ipånusar per en
bonusarsnitt 35 kronor000 brutto i månaden, inklusive Trots denca

relativt höga totala inkomsten har familjen ansträngd ekonomien som

8Hans vanliga bruttomånadslön cirka 0002l kronor.är Utöver detta får han presta-
tionsbonusar gånger år.tre per
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haflera tillbaka. Attkvar sedan årskulder finnsberor på stora som
derassjälvklart från början. Omvaritekonomi verkar hagemensam

följande:hankonton säger

har smackathaft konto och därharFrån första dagenIP: ett
uppdelat så.helstfått så har ingetvi hardet som

ellerinkomstoch hennesinte mellan hansskiljerDetta pengar.par
valtde harspeglas i detvilket ocksåfamiljen,tillhörAlla attpengar

frågar hennejagkonton. Närendasthaatt egnaomgemensamma
hon tydligtuttryckerrespektive inkomsteroch deras att peng-pengar

ochhansmake,eller hennessjälvtillhör hennevarken attutanarna
utsträckning. haAttbåda två i likatillhör demlönhennes stor egna

tankefrämmandefamilj verkardeldå är vara enav enman enpengar
följande citat.vilket framgårför henne, av

du ...ñckpengar,haingen lustharC: Du t.ex. attatt egna
med det tillVad skajagNej, nej.IP:

båda derasbetraktarlikadant deras HanHennes pengar.man ser
i klartextvilket hanfamiljens sägerrespektive löner pengar,som

nedan.

räknar vadalltså. Såvi detJa,IP: pottgemensamsom enser
inga minafamiljens Vi harihop.får Det ärut netto pengar.

och dina pengar.

ochfamiljentjänar tillhördedebåda tvåDe att pengar somanser
väldigtfamilj detdennabehov.till familjens Ianvändas är storska

deltänkas orsakavilket kanlöner,hans och hennesmellanskillnad en
hennejag frågarkonsekvenser. Meneller ha vissa närsvårigheter om

följande.lön honrelativt högajobb och sägerhennes mans
trygghet förbra lön.han har Endet bra,Vi tyckerIP: är att oss

det det hankarriär. och medsinfått Ihan har ärsatsa som
också.tjänachanshar att pengar

lyckats. Eller vi harhan hartyckerdet känns bra. JagIP:
lyckats.

tycker, ja,viktigt. Och jagtycker jagmåste jobba. Det ärIP: Han
verkligenhan skahans jobb. Attjätte viktigt,tycker detjag är

eländet.vårdetpå det. För vägärsatsa ur

han tjänardetenligt henne,inget, är merpartenDet attgör avsom
viktigt,hon hans jobbtotala inkomster. Tvärtomhushållets varaanser

ochtjänar braskull. hanför familjens Attpå,skanågonting han satsa
ochför hennelika glädjetillkarriär verkari sinlyckatshar storvara

för verkarhennesfamiljen Honförframgånglika stor man.somen
hannegativtpå, någotproblematiskt ellerdet sätt attinte tycka äratt

kom-familjenvad hon själv Detmycket gör. ärtjänar så än sommer
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först och familjemedlemmamas behov ska tillgodoses,mer ochsom
för det behövs samarbete, vilket framgår följande citat skillna-av om
den mellan deras respektive inkomstnivåer. beskriverHan det föl-på
jande sätt.

Nej,IP: vi det ganska positivt i och med vi har deladser som att
ekonomi. Vi ingaär Det prestigegrejerett i det.team. ärsom

Det bra för denär också bra för deär andra i familjen.som Iena
denna familj är dela inom familjen starkatt och detnormen om vem

tjänarär vad verkar inte ha någon betydelse. Här nedan visom ser
också hon håller med sinatt det familjens behovärattman om som
ska prioriteras och det viktigt alla får detär de behöver.att att

Vi måsteIP: på då, familjen, ochsatsa till allasom attvarann se
har det behöver.man

blirDet intressant koppla uppfattningar och attityderatt om egna
och familjens till konsumtionsmönster. I kanparetpengar ovan man

konsumtionen i familjen inteatt jämnt fördelad,är derasse trots re-
spektive uppfattningar Han spenderar på sig själv änom pengar. mer
vad hon På grund hans jobb behövergör. han del kostymer ochav en

frisörbesök. klippertäta Hon sig högst gånger år och köperett par per
sällan kläder eftersom hon har arbete tillåter jeans ochett trä-som

Ävenningsoveraller. dessa förhållanden delvis kan förklarasom av
han har det arbete han har, och honatt har varit gravid och mamma-

ledig länge, föreligger det uppenbar skillnad i deras konsumtions-en
nivåer. Liksom i föregående sig kvinnan i dettasäger också hapar par
mindre behov spendera på sig själv och nöjeratt sig också medav
mindre.

Individema i detta i frågorär överens delandeextremt rörpar som
inom familjen. Normen dela stark hos bådaär två och detatt ärom
självklart alla ska tillhöra alla likaatt mycket. Både hon ochresurser
han det familjenssäger behovär prioriterasatt framför individer-som

Ändå kan inte delas lika mellan makarna.attnas. man se resurser
Dessa två i datamaterialetutgör vad gällerextremernapar synen
inkomsterna mina eller våra. Mellan dessa två extrememasom

finns det ytterligare åtta med åtta olika betrakta och delasätt attpar
på, vilka kombinationerutgör pengar-familjenspengar av egna peng-

polema. Förutom det första diskuterades finns detparetar som ovan
bara har bankkonton.tre Trots denna likhetseparata finnspar som

tydliga skillnader i hur dessa betraktar sina och familjenstre par egna
jämfört med paretpengar ovan.

I dessa har yrkeett med hög och lön.ettav statuspar mannen
Hans fru har skolat sig till yrke också har hög ochett statusom som

betalas bra. När hon intervjuades hon i färd med skriva sittsom attvar
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studi-efter flera årsheltidarbetabörjathadeochexamensarbete nyss
tid honunder denekonomiskttufftdetBåda överens attär varomer.

börjadehonsedanförbättringarredan kännerdestuderade att avmen
dels viasin inkomstfick honstuderade stu-tid hondenUnderarbeta.

blevhoninnantidenhaft sedanharhonfrånoch delsdielån ett arv
hanoch hanBåde hon överens attnuvarande ärsinmedihop omman.

bördaekonomiskaklara denskulledeföruppoffringargjorthar att
studietiden.underinnebarinkomstnedsattahennessom

båda hardemedi ochövriga ettfrån deavviker något attDetta par
dethargifte sig. Hondeinnantidensparkapital frånganska stort

haftharhansparkapitalharoch hanovannämnda ett stortarvet som
och slåskontonspeciella,finns på separatalänge. Dessa sparpengar

och hanshenneslönerna. Hennes ärmedihop spar-inte pengararv
ekono-de harattmedel hans att parettrots gemensamär anseregna,

mi.
vidframgår detÄven henneshon ärarvetatt pengaregnaanserom
detambivalentväldigthontillfällen ärflera pengaratt vemsom

honhennefrågarjagföljande närHonegentligen anseromär. svarar
hennestillgångaroch ärhennes egna.att pengar

de ska,vill intedet. Jagjag atthalvthalvt gör omJa,IP: om
mycketlikavivill jagi huset sätterde attjag sätts t.ex.vet att

vill jagbelopphögrejag attåtminstone sätter ettEller omvar
kännersamtidigtdet. ...Menhade gjortjagvi skrev attett papper

härhaft deharattjagdå, föralltid käntjagså harjag att, nu,
fortfar-så jag harträffadeshaftjagharlänge. De närpengarna

förpåintejag känner sättMendekvarande nu,sammapengar.
praktisktdetja,så länge, rentgifta ävenvarithar ompassnu
minaenligtdet ärdet testamentemina ärär som,pengar,

minadetstriktlikainte ärkännerså att pengarpengar,
deharoch henneshonbåde somHon pengaregnaatt mananser

väljasjälvakankonsumtion. Defamiljensiinvesterar gemensamma
individerna. Dettillhörfamiljen,ideminvestera pengarnamenatt

erkändinsatsekonomiska ärhennesför henneviktigtverkar attvara
sinabetraktavillhonkänsla gärnafårsynlig. Man attoch aven

inställning,bytamedsvårtliteharfamiljens att sommensompengar
ochsinabetraktarhongäller hurvadövergångimitthon envoreom

familjens pengar.
detJusttillsammans.barnhar tvåochårgifta i åttavaritharDe

tidigarefamilj ändembetraktarhonförhållandet nuatt av ensom mer
föregå-i detliteframgårvilketpåpåverka hennesverkar pengar,syn

följande:iende citatet, ännu mermen
så därdet utaninte minajagkänner ärSå omattIP: pengarnu

jagdåekonomisktklararinte tarnågontingdet är avsom
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självklart mina eller han behöver någonting. Detav pengar, om
självklart Eller detär nånting barnenär behöver ellerom som

så. kännerNu jag det familjensär Och detatt har ocksåpengar.
med jag kännergöraatt mycketatt familj näross mer som en nu

vi har varit gifta så länge och har två barn och allt sånt där.pass
jagMen inom överskådlig framtid intevet att kommeren att

skiljas och så där. Så det liksom familjensär pengar.

Pengamas sociala värde transformeras hon börjarnär de ärattanse
familj, alltså förhållandet stabilt ochatt honär och hennesen att man

delar för deras två bam. henneFör blevansvaret inte hennes pengar
automatiskt familjens egendom bara för hon gifte sig, detatt utan
krävdes och tid för hon skulle komma kännaatten process att att
hennes kunde delas med familjen. Det kan möjligenegna pengar
hänga med hon hade med sig tillgångaratt arvet isamman egna
äktenskapet. Hon har uppenbarligen betraktat annorlundaarvet som

hennes lön ochän har inte varit helt beredd dela med sig detatt av
jämför Zelizer, 1989. Utifrån Treas’ 1993 ekonomiska perspektiv
kan tänka sig det innebar ekonomisk riskatt investe-storman atten

i familj. Det tid förarvet finna ochtar ettra atten ny par normer reg-
ler för fördelning och innan dessa fastställda osäkerheten förvar var
stor.

Det verkar alltså viktigt för henne känna viss trygghetattvara en
och förtroende för familjerelationerna innanett hon psykiskt kunde
dela med sig sitt till familjen. En viss stabilitet och varaktighetav arv

nödvändig för hon skulle kunna ändra sitt betraktaatt rela-sättvar att
tionen mellan sina och sin familj. Hon har under flera år delatpengar
med sig sina och betalat familjens vardagsutgifter, fast honav pengar
ansåg det egentligen hennesatt kanNu hon betraktavar pengar.

familjens hon uttryckeräven viss ambivalens påpengarna som om en
den punkten. På hon hennessätt tillatt ärsamma som anser pengar
för familjens behov betraktar hon också makens tillhör-pengar som
ande familjen.

deJust har barn tillsammans och har investeratatt så mycket inu
denna familjekonstellation verkar ha varit viktig faktor för honatten
skulle ändra framgårDetta i följande citat från henne.syn.

IP: Innan hade barn, innan vi köpte hus, då delade vi på som
50-50 på hyran och så där. Men sedan vi ñck barn, fårnär man
barn då flyter ekonomin ihop hur helst. Då lik-ärsom som man

enhet. Då spelar det inte särskilt roll.storsom en
IP: vi fick barn,Ja, för då jag bamledig,när vilket gjorde attvar
jag tjänade mindre. Och då blev det ju, då blev det så. Då
slutade bry sig det där det skulle rättvist och så.attman om va

det jämnarFör sig.ut
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faktorden görbarnintervjupersonerna nämnerFlera somsomav
eko-haanledning fel, separatanågon attelleromöjligt,det annanav
justdetAlla ärallt 50-50.dela på attförsökaellernomier angerpar

detoch detprimäradet ärbehovfamiljensoch ärfamiljen somsom
tydligväldigtanvänds. Kvinnanoch ärbetraktashur ovanstyr pengar

familjenochförhållandetkänslajust hennesdet attmed äratt av
honframtidöverskådlig görinom attihophållakommer nusomatt

medRiskemafamiljensocksåhennes ärkänner pengar.att pengar
fått förtroen-harhonmedi taktminskatfamiljen har attiinvesteraatt

1993.jämför Treas,varaktighetfamiljensochförhållandets,förde
detverkarfamiljen,tillinställningsinbeskrivningEnligt hennes av

medekonomihon haralltid harintehon ansett att gemensamsom om
delarde inteOchdet.de har ävenhonkanmake. Nu sägasin att om

rättviseprin-finnasverkar detsåutgifterallapå50-50 annanennu
påförändradebra. Hennes sättändå känns attdetcip segör attsom

ekonomibetrakta derasochfamiljenssina att somsompengaregna
i fa-investeringarochkontinuitetinhurvisar vägermangemensam

faktorer,dessa1993Treasstödvisst attmiljen. tesDetta omger
påverkafamiljen kaniinvesteringarochförhållandetkontinuitet av

vilketspeglas idetta sättekonomivalet samt att par or-gemensamav
administration.ekonomisksinganiserar

henneshon har är atti dettaKvinnan att pengar somegnaanserpar
demspenderaintegår detsamtidigtvill med, atthongöra mensom

ikommerfamiljharhonpåberoendehelsthur att somennusom
citat:följandetydligt idettauttryckerhand. Honförsta

du kandina göradudu ärC: Har pengar somansersompengar
medvilldusom

jag kanharju göraklartklart.det Det ärJaIP: är sompengar
Acapulcotillvilja åkaskullejagmed.vill Menjag även omsom

Alltsåfamiljen.prioriterat förärjuför detdetintejagskulle göra
vad detellervideooch köpafrihetjagprincip hari att en ny

för jagintedetjagMenkan jag göroch detvill ha göra.ärjag
behöver.familjendetköperjagtycker, som

sparmedel,i formharocksåmake,Hennes an-avpengaregnasom
ambi-uttryckerochekonomihardeockså sammaatt gemensamser

respektivederasföljandeHansinapå sägervalenta ompengar.syn
sparpengar.

också varithar hondetinte Menförsökerdem röra.IP:
sparadevaritjag har röraOch atttvungengöra,atttvungen va.

så mycketvarithar inteOch det atthar fått.jagdå sompengar
dem.överlevtintevi harför utangöra

pri-får in detdeprincip ärtycker ijagOchIP: att pengar
familjens.detinte ärmina utanmärt pengar
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Behöver familjen det ingen tvekanär han sinapengar att tarom av
precis hans fru Men detgör. inteegna barapengar, derasärsom re-

spektive sparade betraktas Lönema, tillpengar som som egna pengar.
viss del, tillhör också dem själva i första hand de skaäven använ-om
das till familjens behov. Hans ambivalenta inställning till sin lön
framgår nedan:

C: Hur du din lön. Ser du den din lön, dinaser ellersom pengar
familjenssom

detIP: Ja beror på, det olika i olikaär sammanhang. Mennog
jag det min lön.nog ser som

C: Sen, det blir efter räkningarnaöver betaldasom är
IP: Det mina.är

Enligt båda två deras inkomsterär främst till för täcka familjensatt
behov. Samtidigt han han haratt och tycker detanser attegna pengar

viktigtär ha ekonomisktatt ett eget Hans lön hans,utrymme. fastär
inte entydigt så, och den kan han handla for han känner för det.om
Han inte rädd förär konsumera dyra sakeratt och sig gärna attunnar
köpa musik- och datorutrustning. Liksom i tyckerparetmannen ovan,

han detäven viktigt bådaäratt har visstatt köpa ochutrymme att
det de vill,göra vilket de båda två verkar ha. Han upplever också att

han har möjlighet spendera på sig självatt vilket, vi i nedan-som ser
stående citat han också gör.

IP: Men måste själv ha både ekonomisktsen man utrymme
och också för kunnaannat utrymme några sakeratt göra som

själv vill.man
IP: Men lägger jag tio till femton musikgrejernog varjetusen
år. Det jag,gör tvekan.utan

Han verkar känna han har vissatt köpa derätt saker hanatt öns-en
kar sig. Han tydligt hanssäger lön hansatt är han delarpengar, men

Ävenmed siggärna sina till familjen. denna familj harav pengar om
haft ansträngd ekonomi de åren de positivt framtidenen senaste påser
vad gäller ekonomin vilket också det möjligtgör konsumera dyraatt
saker Återigenpå tidigare.ett sätt änannat hur viktigser man upp-
fattningen ha Samtidigtatt är. många intervju-om äregna pengar av

väldigt tydliga med detpersonerna att poängtera kommernär tillatt
kritan så det familjensär behov prioriteras. Kvinnan i dettasom par
uttrycker existensen dessa parallella ekonomier braav ett sätt när
hon följande:säger

Vi harIP: liksom haft ekonomier vid sidan ochegna om sen en
Fast egentligen i perspektiv sågemensam. ett större detär ge-

mensamt.
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ochvarandramedsinadelarintressantDet är att pengarsompar
ikontonhardettaekonomi separatade har trotsatt gemensamanser

har.faktisktdeutsträckningså stor som
har kvarekonomindelar separatatillanledningEn att sompar

derasvilldetbidrag,deras sägaförkan görasparkonton attvara
Gullestad,och1990jämför Burgoyne,synligaegna merpengar,

försörjningoch ärfamiljenstillbidrag1984. När eget resurserens
ham-makt.Förhaupplevelsedetskänkersynligt att pengar somaven

lättlängredet inte avgöraatti är sompott vemgemensamennar
bidragindividuellabådasblirvad, alltsåmedbidragitharelleräger,

kontosynligt på ärochtydligtbidrag egetettärosynliga. Om egetens
konsumtionsmöjlig-underlättakanvilkettillgängligamerpengarna

upplevelseskänkakan attkontoEttförheterna eget avägaren. en
kontrollochäganderätt överouttaladkanskeformnågonhar avman

ha använ-känslaskänka rätt attkani sin attvilket tur avenpengarna,
vill.självda dem mansom

iextrabetraktasocksåkansparkonto pengarPengar ett som
vardagsekono-löpandedenhandhas itill deförhållande sompengar

ekonomisktiinflytandevad gällerbetydelsefulltvilket kanmin, vara
ha1989. AttColeman, egetochBlumberg ettjämförbeslutsfattande
upplevelseellerkänslatänkasdåkanextramedkonto ge enpengar

familjenhjälpafall, kanallateorin iidärför enmakt uratt manav
Även intespeciellt.någotpåbjuda denellerknipaekonomisk om

perceptionenkanprivat brukföröronmärktaalltid avsparkonton är
känslaskänkaförtillräckligtdem attkonsumerakunna enatt varaupp

vilkettill ärtillgånghafifamilj har arvet,i dennaKvinnankontroll.av
Ändå deharvarit tillsammans.hartiden dehelaundermycket pengar,

honhondettastuderat. Trots säger atthartiden honundersnälltlevt
vill,honsig självpåspenderakanhon storakänner omsummoratt

känslandennatänkas attkandet.gjort Dethar attintehon aväven om
Ännusinahon har arvet.påspendera beror enkunna att pengar,egna

bety-och hurvarierakanolikaperceptionergång att pengaromser
dehandhas.Oavsett attfor hurdelsefulla de anserär om parpengar

kontonekonomier,ekonomi, separatahar gemensammagemensam
bådetilltillgångvisshardeuttrycker dekonton atteller enseparata

organi-hardehurOchoch oavsettfamiljens avpengar.egnapengar
såfamiljenibenämnerdeoch hurekonomi svararsin pengarnaserat

ochIndividemasfrämst.kommerbehovfamiljensalla pa-attnästan
motsägel-ochambivalenstvetydighet,fullapå är avpengarsynrens

hosolikasådet kan utintressant ärVad attsefullheter. är sesom
ambi-dennamedlevasigha lärttycksallaoch attolika att parenpar

valens.
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Fördelning och konsumtionav resurser: pengar

I detta avsnitt kommer jag analysera förekomstenatt ojämn för-av en
delning bland de deltog i min undersökning.av Un-resurser par som
dersökningens utformning har inte tillåtit exakt inventering ochen
jämförelse faktiska konsumtion. Däremot intervjuper-ärav parens

fulla nyanseradeutsagor uppgifter hur desonernas upplever sinav om
och familjens respektive konsumtion och standard ochegen hurom

nöjda de med dessa.är
De flesta familjer i mitt datamaterial och kanske också i Sverige

har begränsad och ofta liten mängd kvar meden göraattpengar av
efter det de nödvändigaste utgifternaatt betalda.är Dessa skapengar
räcka till mindre inköp till det hemmet, till små oregel-gemensamma
bundna utgifter såsom till släkt och och till familje-presenter vänner
medlemmarnas privata konsumtion. Har ekonomi,man gemensam

alla i undersökningennästan har, så måste familjemed-som paren
lemmarna finna dela på desätt blir kvaratt ochpengar som enas om
vilken konsumtion ska prioriteras. Den prioritering därvidsom som
explicit eller implicit kangörs spegling maktförhållan-ses som en av
det mellan i Tidigare forskningparterna har visatparet. att pengar
skänker makt och kontroll till vad gällerägaren beslutsfattande och
konsumtion. innebärDetta den tjänar bör haatt starkaresom mer en
ställning i familjen och bör kunna påverka familjens konsumtion till

fördel.egen
Som vi såg har de flesta intervjupersonerna eko-ovan, gemensam

nomi med sin det kan innebära väldigtpartner, olika saker närmen
det gäller tillgång till för bruk. l del har individernaegetpengar en par

sparrnedel de kan ifrån medan andra endastta har deegna som pengar
räknas familjens hushållspengar till sitt förfogande. fles-som Desom

men inte alla intervjupersonerna,ta både och kvinnor,män svarade
de har tillgång till deatt de sig behöva för spenderapengar attanser

för räkning, inom för hur mycket finnsegen ramarna pengar som
kvar. deAtt flesta kvinnorna, och ofta också har denmännen,av upp-
fattningen oftare kvinnormänatt än spenderar på sigmer pengar
själva derasän intressant eftersomgör ärpartner det implicit skulle
betyda kvinnor behöver mindre föratt känna sig tillfredsställdaatt
eller kvinnor blir tilldelade eller kräveratt mindre de ekonomis-av
ka och det.accepterarresurserna

Att kvinnor nöjer sig med mindre sina ingetän fe-ärpartner nytt
Ett etablerat forskningsfält inom socialpsykologin studerar fö-nomen.

rekomsten fenomen kallas relativeett deprivation. Kortfat-av som
innebär dettatat i detta fallet kvinnor,att tenderaren grupp, att anpas-
sina behov och preferenser till vad möjligt och rimligtär försa som
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möjligaVilkaMoghaddam, 1987. ärochTayloruppnådem somatt
fleraberoendei sinkvinnorkonsumtionsmål för äroch rimliga tur av

relationsspecifikatraditioner ochkönsrollsmönster,faktorer, såsom
mednöjdadeoftare ärkvinnorna sägerän männen attAttmönster.

de konsu-desamtidigthar,konsumtionsnivån de attden uppgersom
rationaliseraenkeltkan helt sätt attmindre ettmännenän varamerar

eko-derasdet villbruk,förtill sägatillgångderas egetsämre pengar
underordninggnomiska

präglakankomplexitetexemplifierar den ettnedanParet parssom
familjeekonomin. Pa-for deninom störrekonsumtionprivata ramarna

demupptäcker hosaspekterdekan verka extremt, manret sommen
kombi-olikafast iundersökningeniandrahoskan skymtas även par

ochhon 75arbetardettagrad. I procentolika högoch inationer par
uppgårheltidslönmånad. Hans800 kronorcirka 6tjänar netto per

honmånad. Detkronoroch 000 är16mellan 000till l5 somnetto per
räkning-betalasåsomadministration,ekonomiskafamiljens attsköter

be-ochhonoch detkontoutdrag, avgörkontrollera äroch somarna
och hennessjälvbåde henneEnligtråd med.harvad de manstämmer

bådaeftersomekonominfor attlämpadhon att anserär ansvaramer
själv° ekonomis-gällervadsigkontrollingenabsoluthan har över

admini-kontrollverkar hennes övervi kommerka frågor. Som att se
familjenskontrollvissinnebära överstrationen pengarenpengarnaav

vad honNedanGullestad, 1984.jämför tyc-konsumtionoch ser
ekonomin.foransvarigker att varaom

fick du ellerellerdu dåSå villeC: ta ansvar
ellerjag villefick, sigså jaginte. DetJag attIP: vet varenogvar

blekastehade inte denoch hangjordehurvissteinte Jag man
så.enklastaning. Det somvar

räkning-ekonomin ochsläppaskulleFördelenIP: är att om man
kontrollsåinte skulledetså jagmin stortill atttror vamanarna

med haganska bratrivsjag. Jag atthela.på det Det tror nog
falli allade därkontroll över pengarna

praktiskahar dethonhon ansvaretuttrycker här attHon att anser
ekonomin ihålla reda påochräkningar stort.familjensbetalaför att

tidskrävan-tråkig ochbetungande,väldigtdetta ärHon att enuppger
uppgift. Även självvalt, såheltdet inteantyderhonde att varom

ekonomiskadethamed ansvaret.trivsockså honhon attsäger att

9 förklaring detta.möjligfördiskussionenAvslutandeSe avannanen
‘° flera tillfällen. HanÄven sak vidhanuttryckerhennefråncitatet är sammaom

kom-och hennessinne ochekonomisktbrist påsinverkligenbetonar ansvaregen
karaktär.starkaochpetens

upplevdes1 administrationen oñaekonomiskadenförfann1989Pahl att ansvar
ekonomi.ansträngdfamiljer medispecielltbörda,som en
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Hennes verkar också ha uppfattningen det hans fruman är haratt som
kontroll och för det praktiska vad gäller ekonomin.ansvar

IP: honHon, har kontroll på Alltså jag har välpengarna. en
aning hur mycket finns Men det för honom ärsom att sä-va.

till mig helt enkelt så här mycket haratt, viger röraattpengar
med den här månaden jagFör har ingenoss helst, honsom

har allt koll på det där.

Båda tvâ är honöverens har föratt sköta derasansvaretom att
ekonomi. Men det intressantär jag explicit frågarnär honomatt huru-
vida någon dem har huvudansvar för familjens ekonomi såav hanär
inte lika entydig och säker. Vid flera tillfällen under intervjun talade
han for mig olika hur mycketsätt ansvarsfull och duktigom mer
hans fru det gällerär skötanär ekonomin ochatt det därföratt är som
hon och inte han har Enligt Gullestad 1984ansvaret. medför ansvar
för den ekonomiska administrationen oftast kontroll och inflytande
vad gäller beslut konsumtion i familjen. Utifrån detta det dåom är
hon borde ha makt och inflytande beslutsom över eko-mer rörsom

konsumtionen.nomin och följandeI citat från henne själv framgår det
det också verkar honatt till del kontrollerar och be-storvara som

hur familjensstämmer spenderas.pengar

C: Tycker du nån har det slutgiltigaatt beslutet för hur niav er
medgör pengar...

NahIP: det möjligen jag dåär bromsar det Detmesta.som
detär nog.

C: kännerDu inte for han tjänar så haratt hanatt attmer mer
till omsäga

Nej,IP: nej.

Här det intressantär hon känner hon har kontrollenatt fastatt han
tjänar så mycket Detta dåligtstämmer med tidigareövenensmer.
forskning visar på kontroll och beslutatt över, rörandesom ärpengar

kopplad tillnära ägande, det vill tillsäga tjänar dem. Men ivem som
denna familj verkar det hon har inflytande i beslutvara rörsom som
familjens ekonomi i och till och medstort, sin makes konsum-över
tion, sin betydligt lägre inkomst.trots Citaten nedan från hennes man
visar han det hansatt fru kontrolleraratt är inte bara fa-anser som
miljens hushållsekonomi, också hans privata konsumtion.utan

IP: OK, visstJa kan vi ha diskussioner det aldrigär attmen
bråkar. händerDet väl i inte. Det väldigtstort lite.sett ärva, men
Det de gånger jagär har gjortmest förmed mycketav pengar
någonting, hon tyckernär jag prioriterar felatt va.
C: Känner du du har du kanatt vad du villgöra med,pengar som

du har, du vill köpa någontingatt du kan det ,..om att göra
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och köpaja, jag kanfinns inga taDetIP: ensom,pengar
det inte.Såför det.jag kännerför ärhamburgare attnu

fråncitatetFörstahanbilddenbekräftar honNedan ger.som
behovetövertala henneförsökgäller henneshenne att enavommans
möjlighethenneshandlar attcitatetandraoch detbil mansomny

påjobbet.spendera pengar
bil.behöverintetyckersällan. Jagdet lyckasMenIP: nyen

så bra.lyckas intedetårmångaförsökt iharHan men
medonödigtlitedetjag runttycker attden delen ärFör attIP:

eko-särskild Jagtill ingeni börsenhundra nytta. menar,ett par
behövertyckerså jagstrålandeså därintenomin attvärst manär

då eko-varje dag Menjobbetkaffe påoch köpaspringainte
ochhemmakaffekan kokahanjagtaskig tyckersånomin attär

det.tyckerjagdetintetyckermed sig. Han menta

hon behöver.till detillgånghon harhonSamtidigt säger att pengar
kontrolle-honuppleverhennes attmedvetenockså attHon är manom

konsumtion.hansoch begränsarrar
meddel sakerkanså duändådu har göradu attC: Känner att en

ändådinademdel ärfamiljens att avenpengar,
mycketsåbehövatycks intejagriktigt,intejagIP: Ja, vetnu

detså finnsVill jagsjälv.ting förochsakergöraattpengar
det.jaghandla såVill jag görjagdå tar pengar.pengar,

ellerlikadanthan kännerduC: Tror att
litekansketyckerhan I-Ianintejagdet gör.Nej,IP: nogtror nog

skullehanhans Att,grandlitejaggrand över nogstyr pengar.att
medgåjämtfick trehan etttrevligare runtdettycka par,omvar

tyckaskullehanjagDåvarje dag.plånbokeni trorkronorhundra
inte idag.handetbättre. Menkänns gördetatt

spenderasbörhur inteåsikterbestämdavissaharHon pengarom
Implicit i hennesmakes.med hennesinte svaröverensstämmersom

förbörsenihabil och attvill bytamakehennesär pengarattovan
har vun-hondetbilenfrågajobbet. I utfika påköpa omsomserom

frågaflera år. lbil i atthafthardeeftersomstriden,nit omsamma
haneftersomvunnit,verkar hadet hanjobbetpåfikainhandla är som

månadkronorcirka 150medhanmigför görtalar peratt avom
fika.detdå kan ärocharbetsplatsen, attanta

harhankännerhennes attintehonmedger attHon troratt man
honSamtidigtbruk. sägerförbehöverhande egettilltillgång pengar

förbehöverhon egetlillatill dentillgånghasig själv pengarsumma
sinkontrollerarhon hårtfamilj därbildenfårbruk. Man enaven

där hanochknappafamiljensspenderamöjligheter att pengarmans
full-haverkarkonsumtion. Honhanskanhonuppleverockså styraatt

familjenskontrollständig över pengar.

149



Charlott Nyman

Men sedan deras konsumtion, vad de självaom man sä-ser
hur mycket de faktiskt spenderar sig själva, träderger om en annan

bild fram. Hon honsäger hennes spenderaratt tror att man mer pengar
för räkning vad hon självän på sin löpning.gör, nedanHärmestegen
förklarar hon vad hennes spenderar och hur hon upplever det.man

PåIP: löpning. Löparskor och löpartävlingar och bensin till och
från tävlingar och sånt.

TyckerC: du hur ni med ekonomin ochatt gör vad ni köper och
så, det känns bra, rättvistatt
IP: Nej. Ibland tycker jag det där med löpning liteatt är orätt-
vist. jag harFast mig egentligen. Jagvant hanvetsom att
missunnar mig inte köpa nånting jag vill köpa nånting.att om
Det han inte. Så vill jag detgör bara jag gårär och handlar.att
C: Men du detgör

Nej, jagIP: lite för snål för det. Såär det, det svårtär är att unna
mig, det där det sitter egentligen. Såär därför tycker jag hanatt
slösar lite.

tidigareDen bilden det hon har kontrollär famil-att överav som
jens, och sin makes ekonomi börjar blekna och bild tonaren annan
fram hon beskriver deras konsumtion.när Istället för ha kontrollatt

familjens ekonomiöver verkar hon känna sig låst det gällernär
finnsDet inte så mycket spendera på sådantöver attpengar. pengar

hon skulle vilja lägga på medan hennes make spenderarsom pengar
ganska fritt på sin hobby. sinaOm konsumtionsbehov honsägeregna
följande:

egentligenIP: Ja så skulle jag inte behöva så mycket. Ja, 400nog
kronor, skulle jag ganska nöjd. behöverJag inte sånog va nog
mycket endaDet jag kostar detgör ärmer som attsom pengar
läsa böcker. kringMen, 400, kronor.500men

du såC: Har mycket dig självgöra månadatt nuav per
Nej,IP: nej det har jag inte. själv kommerJag alltid i sista hand.

C: Om du nån månad vill nåt lite dyrare detgöra vanliga,utöver
skulle du kunna detgöra

Nej. NejIP: det skulle jag inte kunna Nej det skullegöra. men
inte gå.
C: Har det hänt du har köpt nåt du har fått dåligtatt samvetesom

du har köptöver att
jacka.IP: Ja, Och den har jag inte betalt har jagDetän.en ens

fortfarande så dåligt så den har betalt såöversamvete mamma
hon ska väl ha för den nån gång. harJag tyvärrpengar nog
ganska ofta dåligt det jag handlar migöver själv.samvete Jag
tycker det ganska onödigt. Behöver jagatt är jacka elleren ny
skor tycker jag det ganska onödigt egentligenatt är Jag gör
det för jag måste, jag känner jackan faller sönderatt när ochatt
skorna ramlar av.
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tilltillgånghennesvad gällerambivalensuttrycker honOvan
Å tillhar tillgånghonsidan honkonsumtion.och säger attenapengar

konsumtionmängdden litenförhon behöverlilladen pengarsumma
Å inte kännerockså honhonsidanandra attönskar sig.hon säger att

orättvist hennesoch det kännsbehöverhonmed det atthon har råd att
den Honmycket sägerså gör. attlöpning slukar sompengarmans

frånsjälv och inteinifrån hennekommerkonsumeraförhindret att
relativthennesspekulerakanSamtidigthennes att mansommanman.

kon-för hennesfinnsdet intekonsumtionhöga gör utrymmeatt egen
behöverdet honhon hartidigarehennessumtion. Trots attutsagor om

med hen-ekonomi ochmed derasmissnöjeliteåtminstonemananar
själv.på sigspenderamöjligheter attnes

svårighetderasundersökningenikvinnorna attFlera attuppgavav
intederassjälv ochinifrån sig mänsig själv kommerpåspendera att

iprecisandradessakonsumera. Idem paretmissunnar att sompar,
reglerasigkvinnornaverkar det attansvarettarsomvaraovan,

lite för mycketbaraspenderarkonsumtion:totalafamiljens mannen
konsumtionsindra påkvinnansigkänner atttvungen omegenner

kvinnanjustVarför detmånaden.ihop denska gå ärekonomin som
medmåste nöjaochsvårtsig dettapå är vetaatt spe-tar ossansvar

kulationer.
egentli-kvinnan ihur nöjdväldigt svårt paretDet att vetaär ovan

Är för konsu-detkonsumtion.sin privatamed attär pengarmergen
kontrollverkligökad känsladet överha ellervillhon är avenmera

spenderakunnaupplevelsentidigareVi harekonomin attattsett av
följandeframgårdet sistnämndakanviktig. detAttväldigtär avvara

citat.

speciellt.nåtinte det Jagegentligen trorärlP: Jag atttror snarare
jag kandärdet finnsdär känslandendet attär somatt pengarav

det.ifall jag villspendera göra

skulle önskahonspenderainte kanhoncitatetlmplicit i är att som
möjligheten,önskar sigegentligenhondet ärsjälvsig. Hon säger att

Föreställningenhandla.möjlighetfannsdeteller känslan attatt avav
självaviktigareför hennekänns änfrihetenden nästanhon haratt

konsumtionen.
konsumtion.upplever derashennesvi hurNedan kan manse

för räkningmedduC: Vem görtror pengar egenmerav
jag.lP: Det är

påmedduVad brukarC: göra pengarav
och sånt.fikamedjobbet jagpådetJa görlP: är pengar,av

månad för diggå varjebrukar detmycketC: Hur
jobbet.kronorvad kan det va 150JalP:

levnadsstandardmed din,nöjd duC: Hur är er
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IP: Nu jag väldigt nöjd.är

bekräftarHan hennes beskrivning det han spenderarärattav som
på sig själv. Men där hon fokuserar på hans hobby, detmer ärsom
kostar mycket, han det inköp fikaär jobbetattsom anger av som

hansutgör konsumtion.merparten Han börjar också målaav egen upp
bild den han beskrev tidigareän av familj där varkenen annan en

hon eller han har råd spendera speciellt mycketatt på sig själv och
där hon hindrar hans konsumtion. Här har vi han ändåsett attovan
verkar spendera både på sin löpning och jobbet och honpengar att
har svårt spendera på sig själv överhuvudtaget.att

hobbyHans och fritid väldigt viktiga förär honom och han vidger
flera olika tillfällen exempel på hur dyr hans hobby Han denär. vet att

mycket familjens itar anspråk och verkar också med-av pengar vara
hans fru hanveten att med forgör mycketatt påom anser av pengar

sig själv, vilket framgår nedan.

idrotterIP: Jag och det har sina kostnader. harDet varit, det
kan dra iväg ganska ordentligt håller på, med startav-om man
gifter och sånt Ska jag med i Stockholms kostarmaratonva
det kronor350 anmäla sig. Sen måste jag åkaatt åkerNu jagner.
bil det inte heller gratisär Och köpamen ettva sen par nya
skor. Det tusenlapp.är nästan Och det kostnadär storen en

jag känner, jag jag ska ha dem.säger Och jag köperatt demsom
Och då känner Maria fan, jag får ingenting. Och jag förstår,hon samtidigt så fan, jag skasäger ha dem. Manva, men ärman

lite egoistisk va.
C: mycketHur lägger du ned på din löpning varje år
IP: Ser det ekonomiskt så det väl,rent medär och alltman resor
så det väl 2 500,är 3 000 kronor.
C: Tycker du det ni fördelarsättatt och konsumtionsom pengar
känns rättvist och bra
IP: Ja.

Han erkänner han kan känna dåligtatt sin privataöversamvete
konsumtion och det blir för familjensatt ekonomi detungt månader
han köper skor eller tävlar. försökerHan inte legitimera sitt eget
spenderande på något och talarsätt det enda hans fruatt görom som
kostar köpa böckerär då och då, vilket bekräftaratt det hanspengar
fru Att det skersäger. ojämn fördelning mellan honomen av pengar
och hans fru inser han.

Kvinnan kanske verkligen och hon har kon-tror, säger,ovan att
trollen familjens ekonomi.över Det har hon också så länge menar

för den ekonomiska administrationen. Men får bildansvar en annan
vi börjarnär verklig kontroll prioriteringprata över konsum-om av

tion. När hänsyn till de här sista citaten fråntar både henne självman
och hennes får vi bild har väldigt ojämnett för-man en av par som en
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medhanmedveten görkonsumtionen. Handelning är att avomav
alls påmed någraverkarknappastfru,sin göraän pengaravsommer

konsekven-harprivata konsumtionockså hansinsersjälv.sig Han att
fördel-ojämnadennafamiljemedlemmama. Trotsövrigadeförser

och kon-rättvis fördelningde harhanning tycker att pengaraven
orättvis. Dettaden stämmerhon känner mönstermedansumtion, äratt

samband mellanfinnerforskningtidigaremed ettbra överens som
prio-konsumtionvilkeninflytandeochrelativ inkomst över som

handhav-ihopblandalätt detockså hurExemplet visar ärriteras. att
mellan dem.skiljaviktigt detoch hurkontroll,och ärande att

diskussionSammanfattande6.6

försvenskamed någraintervjueranalyseratkapiteli dettaharJag par
ekonomiochbetraktardeinsyn i hurförstaförsöka fåatt pengaren
konsum-ekonomin ochuppfattar denochfördelarhur desamt egna
faktoreraspekter ochnätverkintrikatjag fannVadtionen. ett avvar

gällerbeteenden vadochförhållningssättkompliceradetillledersom
konsumtion.ochpengar

tydligt.subjektivtkan betraktasneutrala och ärinteAtt ärpengar
beroendeoftaolikaanvändas påochbetraktas sätt,kanOlika pengar

harhosVi harsituation eller sett ett som se-parursprung.pengarsav
annorlundalönenbetraktar den änbådedeekonomier attparata egna

användshushållsbörsiläggsochandras lönden att som enpengarna
till andra. Hosanvändsmedan övriga ettspecifika sakertill pengar

har be-vilket honäktenskapetimed sighade hon ettannat arvpar
sin löngjort medhon harbehandlat på äntraktat och sättett annat ge-

detochmed sig sättafritt delahelt attinte arvetatt genomavnom
speciellaFörekomstenindividuellt sparkonton.på separat, avett

någontingverkar ärdiskuterar,Zelizer 1989 somvarasompengar,
undersökning.i dennaochindividernaflerahosverklighet parenav

lön,lön, sinsinbetraktar partnersHur sparpeng-egenpengar:man
kanflera faktorerfinnsvariera.alltså Detkanfickpengareller somar
sigvisadedessabetraktasolikahurpåverka sommen en avpengar

långvarigtstabilt ochhurhärinformanternaviktig för är an-manvara
intervjudeltagamaFlera1993.förhållandet Treas, ovanavvaraser

viktigabeståfamiljen kommertill äroch tilltrolojalitet attvisar attatt
sinekonomi medsinvilja integreraeller part-vågakunnaför att egen

nödvändig förvaraktighetfamiljenstill atttilltroHos ett par varners.
delaskundehaft längeharhonkännaskulle kunnakvinnan ettatt arv

kontinuitetstarksåkännerKvinnan i attfamiljen.med ett annat par
ochframgångfamiljenshelalönhögahennes ärhon att mansanser

ekonomier kännerharOchframtidshopp. separataäven ett par som
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tillräckligt mycket tilltro till familjen kommer bestå deatt bådaatt att
villiga sinaär göra tillgängliga för familjenatt ochegna pengar var-

andra. denna villighetMen dela med sig sina motverkasatt av pengar
i olika hög grad känsla äganderätt har sin in-överav en av man egen
komst vilket kan uttryck för önskan eller viljaett eko-attvara en vara
nomisk oberoende sin Denna ambivalentagentemot påpartner. syn

uttrycks samtliga informanternanästan ochmänpengar som av ovan,
kvinnor, kan mycket väl resultat den spänning dessaettvara av som

delvistvå motstridiga och starka orsaker.normer
också intressantDet upptäcka det för ekonomiskatt att systemvar

administration väljer ofta speglar denettsom par syn pengar som
de har. medParet ekonomier känner båda två det vik-separata äratt
tigt ha och de har också endast bankkonton.att separataegna pengar
Paret har sparmedel från tiden innan de gifte sig har förvis-som egna

ekonomi känner det viktigt haäratt attso gemensam utrymmemen
och köpa det ville, till inom rimligagöraatt Dettagränser.man par

har också endast individuella bankkonton har planer skaffaattmen
konto och samordna deras respektive ekonomier.ett gemensamt Detta

kan hänga med kvinnan har ganska nyligen börjat be-attsamman
trakta dem familj och med hon har börjat få regel-attsom en nyss en
bunden heltidslön. Paret med endast konto uttryckergemensamma
också starkast den delar inom familjen.säger attnormen som man
Varken eller kvinnan i detta någon anledning ellermannen par ser
känner något behov ha eller bankkonton.att separataav egna pengar

deAtt har ekonomi har bankkonton, of-separatapar som gemensam
sparkonton, överhuvudtaget kan kanske förstås utifråntast två reso-

förstaDen synligaär skänkeräratt ägarennemang. pengar som av
dem känsla äganderätt vilket i sinstörre skänker känslaturen av en

ekonomisk makt jämför Gullestad, 1984. Det andra ärav att pengar
kan eller överskott skänker maktextra ägaren änsom anses som mer

används till familjens löpande utgifter Blumberg ochpengar som
Coleman, 1989.

harDet också visats konsumtion inte alltid delas jämt ochatt att
detta kan uppfattas olikapå Hos kvinnansätt. ett attpar anser en
ojämn fördelning, där hennes håller sig med kläder ochman snygga
regelbundna frisörbesök medan hon sällan spendera sigpåpengar
själv, förutsättning för honär och deras barnäven ska få detatten
bättre materiellt i det långa loppet. Enligt både hon och han detär en
legitim fördelning uppfattas nödvändigt och positivt ochsom som
båda verkar nöjda med den. Hos kvinnanett annat attvara par anser
sin konsumtion hobbyutrustning och aktiviteter orättvisärmans av
och någonting påverkar familjens ekonomi negativt. deTrotssom
olika betrakta ojämn konsumtionsätt så har dessa tvåatt par gemen-
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sigi familjen tjänar spenderar pådet denärsamt att mer som mersom
själv.

det intefördelning konsumtion har vi ocksåVad gäller attsettav
finnas positivt samband mellan kontrollnödvändigtvis behöver ett

konsumtions-administrationen ekonomin ochden praktiskaöver av
kontrollskilja i praktiken mellankan alltså svårtnivå. Det attvara

det viktigt denoch handhavande dem, göraäröver attav menpengar
huvudansvaret för betala räkningarnahardistinktionen. Vem attsom

det i alla tio fa-fördelad bland intervjuparen.ganska jämt Men ärär
och bar-huvudansvaret för mathandlandekvinnan harmiljerna som

det övertydligtpresenterades härdet sistabehov. l ärparet somnens
administrationen inte innebärden ekonomiskakontroll störreöveratt

betydligtför kvinnan. spenderarkonsumtionsmöjligheter Hon snarare
mindrekvinnor ellervad sinsig själv Attmindre på gör.än merman

också uppenbart hosspenderade mindre på sig självafrivilligt var
sinabehovförklaring kvinnor har blygsammareandra änEn är attpar.

med det fak-också hadiskuterades kanDet göraattmän, ovan.som
tillför vardagsinköpeneller helakvinnan har större ansvarettum att

översiktförmodligen har bättrehonfamiljen vilket över stor-gör att
finns kvar. in-vilka behov Dennadessa utgifter ochleken på just som

utsträckningi högrekvinnorfamiljens ekonomi kansikt i ängöra att
använder denkonsumtion ochsinförsakarmän som enegen

ekonomisk bästa.familjensregulator för
och sinhar derasuppfattning informanternaVilken part-om egen
upplevelsensubjektivaockså intressant.privatkonsumtion Denärners

konsumtionsnivån.den faktiska Delika viktigminstkan somvara
med sinfördelningenhävdarinformanternaflesta att av resurserav

Samtidigt kunde vinöjd med den.rättvis och de attärär attpartner se
Bådajämt inom familjer.alltid fördelaskonsumtionen inte männen

uppfattningenhar deni intervjuparenoch kvinnorna männenatt spen-
kunnatjag intenämndes tidigare, harsig själv. Somderar påmer

erfarenheter,uppfattningar ochendastkonsumtion,faktiskmäta utan
sig självuppfattarspekulation. kvinnortill viss Attinbjudervilket en

konsumtionen.spegla den faktiskainteförfördelade behöversom
verkar ha olikaochpå kvinnordet bero sättaIstället kan män attatt

ochuppfattar sinpåverkar hur devilkaoch konsumeraspendera egen
konsumtions-ochfritidsintressenkonsumtion. Mänssin partners

fiske och år-utgifter, till exempelsällsyntakvävermönster stora men
möjligtkvinnor.utsträckning Detiliga klädinköp, är attänstörre

regelbundet på tillmindrespenderariställetkvinnor ex-summor mer
konsumtion svå-Sådanbiobesök och böcker.plagg, ärenstakaempel

glädjer lika mycketkanskei efterhandihågkommaatt sommenrare
och detbarnens sakerköperoftast kvinnordyra köp. Det ärstora som
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möjligt detta lika tillfredsställande förär demär spenderaatt attsom
sig själv. olikaDessa konsumtionsmönster skulle kunna förklara

varför många kvinnor känner sig nöjda med fördelningen av pengar
de de spenderar mindre på sig själv.trots att attuppger

också intressant spekuleraDet kring den variation finnsär att som
i hur betraktar och organiserar sin ekonomi. kanDet tänkas attpar
varje individ och varje enskilt definierar och värdesätter olika ty-par

och spendera dem på olika utifrån grund-sätt att sätt,per av pengar
värderingar, bakgrund och erfarenheter. kan indi-Det så närattvara
viders föreställningar erfarenheteroch varandra och demöteregna
bildar familj tillsammans, det fram betrakta ochväxer sätt attnya
hantera ekonomin och unika för varjeärpengarna, som par, men som
ändå starkt präglade individemas respektive historia och värde-är av

Ävenringar. inom de relativt kulturella och socialasnäva ramar som
dessa finnsdelar det alltså för variation. betrak-Hurutrymmepar par

och organiserar sin ekonomi och sina någotärtar växerpengar som
fram i del i det projektet detären process som en gemensamma som
innebär dela livet med sin Synen och hanteringen eko-att partner. av
nomin inte statiska förändrassaker utifrån i livs-är utan som var
cykeln befinner sig och vilka behov och omständigheterman som
omger en.

del uppgifterna erfarenheternaGenom och de inter-att ta av som
vjuade har delat med sig har vi kunnat konstatera kanattav pengar
betraktas olika och konsumtion fördelas ojämnt individerna inomav

familj. undersökning svenska gifta kan därmedDennasamma av par
stödja den tidigare internationella forskningen har visat detattsom
kan finnas skillnader inom familjerbetydande vad gäller be-sätt att
trakta och fördela konsumtion. Komplexiteten de frågorpengar av

och familjens fördelning konsumtion ochrörsom egna pengar, av
uppfattningar ekonomi tidigare forskningen inomDenär stor.om om-
rådet har varit viktig för lyfta fram problematiken den har oflaatt men
framställt dessa frågor de består enkla samband och för-som om av

finns faktorerklaringar. antal påverkar individersDet ett stort som
förväntningaroch uppfattningar, och beteenden vad gäller eko-pars

faktiska fördelningennomi den konsumtion. verkar fin-Detsamt av
kringlika många organiseringen ekonominsätt attnas resonera av

och fördelningen konsumtion det finns familjer. Forskningenav som
familjer och ekonomi hänsyn till denna komplexitetmåste taom om

fortsätta öka vår förståelseden ska kunna området.att av
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tid för arbetebarn,Tid för
hushålls tidsanvändningsvenskaundersökningEn av

GRÅSJÖURBANFLOODLENNART

Inledning7.1

svenskabeskriva och analysera demed dennaSyftet är attuppsats
och fri-tiden mellan arbetetidsanvändning. fördelasHurhushållens

förändringarhushållet Vilkaarbetsfördelningen inomtid Hur utser
ef-studera desärskilt intressetidenurskiljas Ett ägnaskan attöver

påverkar dessatidsanvändning.på hushållens Hurbarn harfekter som
aktiv tidmarknadsarbete mycketkvinnornas Huroch ägnasmännens

och hur förändrastid mellan makarnafördelas dennabarnen Hur
förvärvsarbetet ändrasden när

tidsanvändningsstudier in-upprepadeutnyttjar deUppsatsen som
Tidsan-Klevmarken Olovsson 1989.HUS-undersökningen,går i

Klevmarkentidigare i Floodi harvändningsdata HUS använts
användningenanvändes för studerafråndär data 19841992, att av

jämförelse mellan Sve-Flood där1994,och fritid, Anxoarbete en
där be-Flood Gråsjöi 1995,Frankrikerige och görs, samt en

tidsanvändning frånhushållensförändringarna iskrivning görs av
mindre antalkoncentrerardennatill 1993. 11984 ettuppsats oss

hushålletfördelas inombelysa hur tidenoch försökeraktiviteter samt
perioden 1984-1993.förändringar undereventuella

tidsanvändningsdata ianvändningenöversiktsartikelEn avom
Stafford illustrationi 1991.forskning Enekonomisk Juster avges

Flood därtidsanvändningsdata i Carlin 1997medfördelarna ges
från tidsan-arbetstider jämförs med datadatakonventionella över en

förekommer ingakonventionella data användsvändningsstudie. När
standardresultat i lit-arbetstidersmå barn på etteffekter männensav

detanvänds så framkommertidsanvändningsdatateraturen. När att
skillnadarbetstiden. tillstarkt negativ effekt Män,harsmå barn en

faktis-betalda arbetstid derasregel sinminskar ifrån kvinnor, men
tidsan-finna dessa effekter behövsminska.arbetstid kan Förka att
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vändningsdata till skillnad från konventionella data faktiskmätersom
arbetstid istället för betald.

hushållens internaAtt resursanvändningmäta komplicerat, tids-är
användningsdata här intressant möjlighet denna äransatsger en men
naturligtvis inte problemfri. Tidsanvändningsstudier både kompli-är
cerade och dyra, dessutom ställer de krav både respondenterstora
och intervjuare. finns definitionsproblemDet med vad medsom avses
aktiviteter och det svårt hänsyn till situationer där flera akti-är att ta
viteter utförs samtidigt. dessaTrots invändningar vi tidsan-attmenar
vändningsdata möjlighet studera frågeställningarattger en som an-

svåra eller omöjliga empiriskt belägga.är attnars
denna utnyttjar viI upprepad tidsanvändningsstudieuppsats en

från 1984 och denna information1993; internatio-representerar en
nellt unik databas. Inledningsvis beskrivning hushållenssett ges en av
tidsanvändning uppdelade fåtal kategorier. Sedan följerett sta-en
tistisk analys olika bestämningsfaktorer. appendix redovisasI denav
datamängd används, definitioner aktiviteter tek-samtsom av en mer
nisk beskrivning den model utnyttjats för den statistiskaav som ana-
lysen.

Hushållens tidsanvändning7.2

Vi väljer studera hushållens tidsanvändning utifrån fåtal aktivi-att ett
marknadsarbete, hushållsarbete och barntillsyn. Förteter; närmareen

definition dessa aktiviteter, appendix. Tidsanvändningen kom-av se
utifrånbelysas två perspektiv, dels förändringar tiden,att övermer

till och1984 1993, dels skillnader mellan och kvinnor. speci-Avmän
ellt intresse beskriva och analysera de effekter barn harär påatt som

nämnda aktiviteter. barnets ålderAtt betydelse fårärovan av anses
självklart, vi har valt studera fyra åldersgrupper: 0-3 år, 4-7attsom

år, år respektive8-12 13-18 år. och medI vi speciellt vill studeraatt
jämställdheten mellan könen, så har analysen gjorts påmerparten av
de individer sammanboende eller gifta. enstaka fallär l analyse-som

hela stickprovet. jämförande syfte harI ensamståenderas gruppen
barn också använts.utan

Förvärvsarbete

Med förvärvsarbete arbete för vilket erhåller betalning. lmenas man
figur kan vi hur7.1 mycket tid används till denna aktivitet. Fi-se som

baseras på samtliga individer i urvalet, visar hur mycketguren, som
tid i genomsnitt läggs marknadsarbete för olika åldersgrupper.som
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Tid för barn, tid för arbete

både och kvinnor spenderadefiguren kanAv mänattman se unga
jämfört högremarknadsarbete 1993 med 1984.färre timmar på Den

den orsaken till denna skill-ungdomsarbetslösheten 1993 är största
arbetade både och kvinnor då dedäremotnad. Under 1993 män mer

trettioårsåldemålder. Brytpunkten kommer redan ihögreuppnått en
motsvarande svängning identifieras först dåmedanför kvinnor, män-

år.40ärnen ca

för kvinnor och ochMarknadsarbete I 984 1993.Figur 7. män,
vecka.Timmar per

0 - ~ --
4247 48-53 54459 60-652429 3035 35411323

Ålder
män,93 93-o-män, 84 kvinnor,84 -x-kvinnor,-n- -n-

och förförvärvsarbete för ensamstående barnfigur visas7.2I utan
respektive med bam. vi framför allt intresse-sambo/gifta Det ärutan

dåkan skönja någotundersökarade mönster mänäratt re-om manav
skaffar bam.i förhållande och sedan Där-spektive kvinnor går ett

i åldern år och effektenanalysera respondenter 18-40för valde vi att
hushållet.små barn iav

arbetstidendetsamma 1984 och 1993;kvinnornaFör är mönstret
i förhållande och de sedan får barn mins-då de gårminskar närett

enda skillnaden mellan 1984 och 1993kar arbetstiden ytterligare. Den
År inedgångende arbetstidsnivåer 1984ligger i rapporterats.som var

jämförelse påverkasarbetstid brantare 1993. Dennakvinnornas än
Medelåldernsysselsättningssituationen och 1993.dock också 1984av

kvinnorna barnensamstående och sammanboendeför de utan var ca
år för med barn.och något högre, 3027 år gruppenca
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Figur 2 Marknadsarbeteför åldern 18-40i år.personer
Timmar vecka.per

35

kvinnor,84

ensamstående bam sambo/giftautan barn sambo/gifta 0-3utan medbarnE :l I

Männens genomsnittliga arbetstid mellan 32 och 34 timmarvar per
vecka 1984, de sammanboende eller de hade bam.oavsett om var om
Mönstret däremot helt annorlunda 1993; arbetarär minstmännen när
de ensamstående och de har bam.är Förklaringen tillnär dennamest
kraftiga förändring återigen den höga ungdomsarbetslöshetenär 1993.
Medelåldern för omkring 30 år, med något högremännen medel-var
ålder för sambo/gifta med barn ca 32 år. intressantEn iakt-gruppen
tagelse de ensamstående kvinnorna arbetadeär deatt änmer ensam-
stående 1993.männen

Låt då i detalj studera hur förekomsten barn påverkaross mer av
tidsallokeringen mellan könen för sammanboende eller gifta 18-65
år. Tabell visar7.1 hur differensema mellan kön och år, dåutser pa-

har minst barn i åldern 0-3 år. Både och kvinnor harret ett män mar-
ginellt ökat sitt förvärvsarbete sedan 1984. Men arbetar fort-männen
farande i genomsnitt timmar18 veckanästan kvinnorna.änmer per

Tabell 7.1 Förvärvsarbete: hushåll med barn åldern 0-3 år.iett yngsta
Tiden för individer marknadsarbetar inom parentes.som

ochTimmar vecka.minuter per
Skillnad

1984 1993 1993-1984

Kvinnor 15:30 31:10 16:05 36:00 0:35 4:50
Män 33:05 44:50 33:50 47:30 0:45 2:40
Skillnad -17:35 -13:40 -17:45 -11:30
kvinnor-män
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arbeteför barn, tid förTid

barnen någotkönen minskatskillnaderna mellanhar ärDäremot om
minskattidsdifferensen mellan könentabell kanäldre. 7.2I attse

ochvecka mellan 1984drygt timmartimmar till 12från drygt 14 per
differens harår.i åldern 4-7 Dennabarnetdet1993 äryngstaom

åldernbarnet i 8-12veckasju timmarminskat till äryngstaomperca
ökatförändring kvinnornatill dennaOrsakentabell 7.3. ärår se att

medanhalv timma vecka,ochförvärvsarbetstid medsin en persex
timma vecka.arbetstid medsinökatmännen ca en per

barn åldern år.hushåll med 4-7Förvärvsarbete: iTabell 7.2 yngstaett
marknadsarbetarindividerTiden för inom parentes.som
vecka.ochTimmar minuter per

Skillnad
1993-198419931984

0:35 -0240:50 34:3035:1021:15Kvinnor
0:1544:25 -1:1544:10 34:1535:30Män

-12:25 —9:55—9:00-14:15Skillnad
kvinnor-män

barn åldern 8-12 år.hushåll medFörvärvsarbete: iTabell 7.3 ett yngsta
marknadsarbetarindividerTiden för inom parentes.som
vecka.ochTimmar minuter per

Skillnad
1993-198419931984

39:00 6:30 3:4535:15 28:2021:50Kvinnor
4:4535:20 50:15 0:5545:3034:25Man

-7200 -11:15-10:15-12:35Skillnad
kvinnor-män

arbetslös-för effekten den högrekontrolleramåni någonFör att av
utfört arbete påindividervi också deundersöker mät-heten 1993 som
förvärvsarbetatde harfaktisktdedagen, dvs. rapporterat att un-som

tidsanvänd-intervjuats sinde hardagarde tvåder någon omsomav
marknadsarbete har alltsåindividerning. ute-De rapporteratsom

tabellurval redovisas inom seför dettaTidernahär.lämnats parentes
och 7.3.7.27.1,

arbetstidökat sinkvinnorna äntabell kan7.1I att merseman
skillnad mellan könen. MännendockFortfarande detär stormännen.

vecka kvinnornatimmarförvärvsarbetar 11,5 än om yng-mer perca
0-3 år.barnet ärsta

i åldern år så harbarnet 4-7visarTabell 7.2 äryngstaatt ar-om
försigspeciellt mycket sedan 1984,förändratsintebetstiden vare

jämförelse mellan könen kanVidkvinnor eller attmän. man seen-
vecka.timmar mindre Engenomsnitt 10iarbetarkvinnorna perca
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intressant iakttagelse är 1993 marknadsarbetarmännen färreatt tim-
barnet 4-7 år jämfört medyngsta är barnet i åldern 0-3ärmar om om

år, timmar44,5 timmar47,5 vecka.motca per
tabellI kan7.3 det barnet i åldern tillatt 8 12yngsta ärman se om

år så har både kvinnor och ökat sin arbetstid mellanmän 1984 och
1993. Skillnaden i arbetstid mellan kvinnor och har också ökatmän
till timmarll och minuter15 vecka.per

Kvinnor mindre tid åt hushållsarbeteägnar
och männen mer

figurI 7.3 kan vi den tid kvinnor hushållsarbeteatt ägnarse som
har minskat inom alla åldrar mellan 1984 och 1993. ocksåDet möj-är
ligt identifiera liten ökning för för iatt alla ål-männen stort setten
dersgrupper.

HüshållsarbetefärFigur 7.3 kvinnor och I 984 och 1993.män,
Timmar vecka.per

Ålder
84-o-män, -ø-kvinnor, 84 -o-män, 93 kvinnor,93-x-

Tidsskillnaden mellan och kvinnor detmän gäller hushållsarbetenär
har alltså minskat sedan 1984, det fortfarande kvinnornaärmen som

for hemarbetet 1993 kvinnornamerparten iägnarsvarar stortav sett
dubbelt så mycket tid hemarbete gör. kvinnornaFörmännensom
ökar tiden För hemarbete kraftigt med åldern. Genomsnittstiden för
den äldsta dubbelt såär än för den Förstorgruppen yngsta.mer som
1993 det mycket liten skillnadär mellan de ochmännensyngstaen
kvinnornas hemarbete; denna skillnad ökar emellertid snabbt med ål-
dern. Hur påverkas då tiden hushållsarbeteägnas då ochmänsom
kvinnor flyttar ihop, gifter sig och får barn På försättsamma som
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efter civil-i hemarbeteredovisas tidsanvändningenmarknadsarbete
och bam.stånd

förHushållsarbete 18-40 år.Figur 7.4 personer
vecka.Timmar per

IkvinnonüdI n kvinnor,93mån,84

0-3sambo/giftamedbamensamstående sambo/gifta barnbam utanutan Iam

Kvinnorförhållandevis tydligtvi ägnarfigur 7.4 kan mönster.I ettse
ytterligaresammanboende ochdehushållsarbete dåtid är mermer

med den skillna-ochbåde 1984 1993,gällerfår bam. Dettatid då de
vecka lägre 1993. Förtimmar männen2-3den nivåerna äratt perca

skönjastrend kanmotsvarandelika tydligt,inte ävenmönstretär om
ochskillnaden mellantidigare har männensför dem. Som sagtsäven

huvudsaki påberorsedan 1984. Dettaminskathemarbetekvinnornas
hushållsarbete. Dettaden tidminskatkvinnorna ägnas synsatt som

mellan könbåderedovisasdär differenseri tabell 7.4,tydligareännu
dennaåldern år.barnet i 0-3 Noteramedhushållför attoch år yngsta

gifta 18-65sammanboende ellerindividertabell bygger ärsom
år.

åldernbarn 0-3 år.hushåll medHushållsarbete: iTabell 7.4 ett yngsta
marknadsarbetarindividerTiden för inom parentes.som
vecka.ochTimmar minuter per

Skillnad
1993-198419931984

-2:50 -4:4516:2021:05 23:1526:05Kvinnor
0:459:00 0:2510:3510:10 8:15Män

7:2012:4012:5015:55Skillnad
kvinnor-män
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Kvinnorna har minskat sin tid med timmar mellan ochnästan 1984tre
1993. För visar tabell 7.4 de ökar sin tidsanvändningmännen medatt

halv timma. Fortfarande gäller dock kvinnorna 12-13att ägnarca en
timmar tid vecka åt hushållsarbete. Samma finnsmönstermer per

då barnet i åldern år, tabell4-7även 7.5.äryngsta

Tabell Hushållsarbete: hushåll med7.5 barn åldern 4-7 år.iett yngsta
Tiden för individer marknadsarbetar inom parentes.som
Timmar och vecka.minuter per

Skillnad
1984 1993 1993-1984

Kvinnor 23:45 19:35 22:45 20:30 -1:00 0:55
Män 10:20 9:10 11:20 9:55 1:00 0:45
Skillnad 13:25 10:25 11:25 10:35
kvinnor-män

dessa hushåll gäller skillnaden kvinnor-mänFör timmar11,5äratt ca
vecka, minskning med timmartvå sedan 1984. Denna minsk-per en

ning med två timmar beror kvinnorna minskat sin tid medatt en
timma, medan däremot ökat sin tidsanvändning medmännen en
timma vecka. förändringenDen mellan och1984 1993störstaper
hittar vi for sammanboende/gifta kvinnor då barnet 8-12 åräryngsta

tabellse 7.6.

Tabell Hushållsarbete: hushåll med6 barn åldern 8-12 år.iett yngsta
Tiden för individer marknadsarbetar inom parentes.som

och veckaTimmar minuter per

Skillnad
1984 1993 1993-1984

Kvinnor 28:00 22:45 21:00 18:25 -7:00 -4:20
Män 9:15 8:15 9:10 7130 -0:05 -0:45
Skillnad 18:45 14:30 11:50 10:55
kvinnor-män

tabell kan vi kvinnorna minskat tidenI 7.6 åt hus-ägnasattse som
hållsarbete med sju timmar. denna minskningTrots skillnaden mel-är

ochlan kvinnor 12 timmar vecka. också kanSommän nästan per
i tabell hushållsarbetstid oförändrad.är männensse samma
Även för aktiviteten hushållsarbete vi hur tidsanvänd-presenterar

ningen för de och kvinnor de mark-mänut rapporterat attser som
nadsarbetat den aktuella mätdagen siffrornapå se inom iparentes ta-
bell och Genomsnittstiden for7.4, 7.6. marknadsarbete för denna7.5

naturliga skäl vilket också medför tiden förär större, attgrupp av
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ökar sindock igen.känns Männenmindre. Mönstrethushållsarbete är
minskar den någotoch närbarnenhushållsarbetstid något ärnär yngre

kvinnornagällerslående detår.åldern 8-12 Det näribarnen mestär
femmedhushållsarbeteåt nästantiddenminskatde ägnasär att som

tidsdifferen-år. 1993i åldern 0-3barn ärminsthardå detimmar ett
vecka.sju timmarfortfarandedock änmellan könen permersen

med barnentillsammanstidMer

intresseradeVibarntillsyn.tidindividerinte alla ärGivetvis ägnar
då nå-och intebarnhushållen hardåbarntillsynaktiviteten egnaav

analysenDärförbarnbarn.barnvakt eller görsindivid sitter passargon
Vi använderår.i åldern 0-12barnharhushållpå de samma upp:som

i ål-sammanboende/gifta med barnnämligentidigare,delning som
och 8-12 år.år4-7dern 0-3 år,

ochmellan 1984förändratsbarntillsynenhurvikantabell 7.7I se
barnen.de allrahushållen medförrespektive kön, yngstaför1983
hushållför degenomsnittstideråterigenTiderna inom parentes avser

marknadsarbetar.dekvinnornaochbådedär rapporterat attmännen

åldern 0-3 årbarnmedhushåll iBarntillsyn:Tabell 7 yngstaett
marknadsarbetarindivider inomTiden för parentessom
veckaoch minuterTimmar per

Skillnad
1993-198419931984

0:001:1514:10 11:0511:0512:55Kvinnor
12301:257:40 82006:30 9:05Män

3:054:35 5:055:15Skillnad
kvinnor-män

barntillsyntid tilldet gäller ärochmellan kvinnorSkillnaden män när
tillintedå hänsynoch 1993,1984oförändrad mellan tasi stort sett

differensenharellermarknadsarbete Däremotde rapporteratom
förvärvsarbetarKvinnormarknadsarbetar.för deminskat somsom

bamtill-veckatidtimmar männenänägnade 1993 tre permerca
timma.halv Detfyra ochför 1984sifframotsvarande envar casyn,

oförändrad.tidmedan kvinnornastidökat sin ärmännenär som
framgårföräldrarnatidmindre aktivfår ta-barnäldreAtt avav

deoberoendegäller rapporteratoch 7.9. Detta7.8bellerna somav om
åldernbarn imedinte. Kvinnormed ellermarknadsarbete ettnoll i tas

vecka åttimmargenomsnitt 14under iägnade 1993år0-3 perca
och 8-12i åldern 4-7för barnmotsvarande tidbarnomsorg, var ca
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och7 timmar.3 Samma gällermönster föräven nivånmännen; är
dock något lägre.

Tabell 7.8 Barntillsyn: hushåll med barn ålderni 4-7 år.ett yngsta
Tiden för individer marknadsarbetar inomsom parentes.
Timmar och minuter vecka.per

Skillnad
1984 1993 1993-1984

Kvinnor 9:35 6:50 6:55 6:00 —2:40 -0250
Män 5:25 4:30 4:10 4:00 -1:15 -0:30
Skillnad 4:10 2:20 2:45 2:00
kvinnor-män

Tabell 7.9 Barntillsyn: hushåll med barn ålderni 8-12 årett yngsta
Tiden för individer marknadsarbetar inomsom parentes
Timmar och veckaminuter per

Skillnad
1984 1993 1993-1984

Kvinnor 4:10 3:15 2:50 2:05 -1 :20 -1 :10
Män 2:00 1 :50 1:15 1:20 —O:45 -0230
Skillnad 2:10 1 :25 1:35 0:45
kvinnor-män

Barn minskar jämställdheten

En intressant möjlighet med HUS-undersökningen utnyttja denär att
s.k. paneldelen, dvs. de individer deltagit både 1984 och 1993.som

fördelEn med studera panelenatt harär möjlighetatt större att
kontrollera icke observerbara faktoreratt påverkar resultaten.

Figur 7.5 Tidsdiflerens mellan 1993 med barn och I 984 utan barn.
Timmar vecka.per

3,6
2,7

KvinnorE:,, in-h
MänI

4,9

-4.8

Marknadsarb Hushállsarb
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tid för arbetebarn,Tid för

det in-tidsallokering,Föräldrarnas ärpåverkan påbarnensvisaFör att
1984.barn 1993hadeindividerundersöka de mentressant att som

tidsan-sinindivider ändrathurdetta, dvs.justvisarFigur 7.5 samma
panels.k.dennaintesåoch 1993. Tyvärr1984 ärmellanvändning
skatt-precisionen ikön, sårespektiveindividerca 35särskilt stor av

blir låg.ningama
får barnochkvinnorjämställdheten mändå med närhänderVad

marknadsarbeteägnadetidigareredan mestdeMännen somsom var
mins-kvinnornamedanaktivitet,dennatidsanvändningenökartid,

Kvinnornahushållsarbete.förgälleromvändaarbetstid. Detkar sin
minskarFritidenhushållsarbete.påsin tidminskarochökar männen

arbetsuppgifter ökarolikaSpecialiseringenför kvinnorna.mest
minskar.jämställdhetenoch

opåverkathemarbeteMannens
marknadsarbetekvinnansav

ochhushållsarbeteijämställdhetengällerfrågeställningintressantEn
7.6-figurernaförvärvsarbete. Isittändrarmakarnabarnomsorg när

hushålls-bådefortidsanvändningengenomsnittligadenhurvisas7.9
för kvinnor.arbetstiderändradepåverkasbarnomsorgocharbete av

Huvud-påverkas.tiderstudera hurfigurenmedSyftet är att mannens
relativtaktiviteternaolikaför de ärtidvisarresultatet att mannens

viillustration,arbetstider. Som attkvinnansokänslig seroavsett en
hushållsarbetevecka åttimmar oavsettmellan 6-9ägnar permannen

gällerbamtillsynenheltid.arbetar Förellerarbetarintekvinnanom
förvärvsarbete. Härsitt ärökarkvinnanminskartid näratt mannens

ålder kon-håller barnensvi inteviktigtemellertid poängtera attdet att
barnensåförvärvsarbetarkvinnorna ärdäri deutanstant, grupper

minskat.harbarntillsynvarförförklarar männensäldre. Detta

6-7.sidor:följande FigurPå
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Figur 7.6 Hushållsarbete 1984, efter på arbetsmarknad.status
Timmar vecka.per

33,535
28.230
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Figur 7 Hushållsarbete I993, efter på arbetsmarknad.status
Timmar vecka.per
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tid för arbeteTid för barn,

arbetsmarknad.efter påBarntillsyn l 984,7.8Figur status
vecka.Timmar per

10 9,1"
9
8
7 6,2—
6
5 4,0. 3,64 30i 2.53 .
2 ,
1 ,
0v———— ;iIV-mr r--

k1 m1k1l2 m1k0 m1

1/2 1 heltid0 arbete, deltid,

mänkvinnor

arbetsmarknad.efter på1993,Barntillsyn7.9Figur status
vecka.Timmar per

9510
9 7,9
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6 , 4,54,55 M,
4

2.53
2
1
0 -1www--t W—-—— m1k1k1I2 m1k0 m1

1 heltidU2 deltid,0 arbete,

mänkvinnor I

tidsallokeringhushållensanalysstatistisk7.3 En av

svårtdetdiskuterats ärde resultat är attmed attsvaghetEn ovansom
intresseradevide stu-andra faktorer är attkonstanthålla än avsom

syfteregressionsanalys ianvändaistället attalternativdera. Ett är att
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erhålla isolerade effekter de olika faktorer påverkar tidsalloke-av som
ringen. Den ekonomiska litteraturen innehåller mängd referen-storen

till ekonomiska modeller för analyser hushållens resursalloke-ser av
ring. Den kända och diskuterademest Beckersmest tids-äransatsen
allokeringsmodell Becker 1965. En översikt denna typav av mo-
deller i Juster Stafford 1991, och tillämpning på svenskages en
HUS-data i Carlin Flood 1997.ges

statistiskaDe modeller utnyttjas här skall betraktassom som en
fortsättning den deskriptiva framställningen. inteDet vår avsiktärav

och härleda strukturellatt modell förpresentera hushållens tids-en
allokering. statistiskaDen modellen bygger delvis på de metoder som
användes i Carlin Flood. problemEtt tidsanvändningsdatanär an-
vändes för statistisk analys den förekomstenär noll0r,stora dvs.av

individer de utfört aktiviteten.rapporterat Som illust-attav som en
ration kan vi betrakta marknadsarbete; skäl till individenett att svarat
noll kan han förvärvsarbetar. Ettatt skäl kanvara annat attvara
han arbetade de dagar intervjun avsåg han har förvärvs-trots att ett
arbete. statistiskaDet problemet vid analysen tidsanvändningsdataav
och mikrodataäven hänsyn tillär detta problematt medtaannan
äkta och oäkta nollor. CarlinI Flood användes komplicerademer
metoder, erfarenheten från detta arbete tyder på resultaten intemen att
skiljer sig speciellt mycket då enklare mer robusta metoder används.
De resultat diskuteras här bygger därför på s.k. Heckitsom en regres-
sion och dessutom för hushållsarbete där antalet nollor mycketär
litet, alla någon tid hushållsarbetenästan ägnar vanlig minstaen
kvadrat regression. fullständigaDe regressionsresultaten be-samt en
skrivning Heckit modellen i appendix. nedanståendeI avsnittav ges
betonas enbart de intressanta effekterna. De aktivitetermest som
här koncentrerar på marknadsarbete, hushållsarbeteär och barn-oss
tillsyn. forklaringsvariablerDe användes i modellen ålder,är ut-som
bildning, löner, inkomst, barn, barnomsorg, bostadstyp och antalet
hushållsmedlemmar.

Vad påverkar hur mycket förvärvsarbetarvi

ingenDet överraskning barnär påverkar den tid kvinnornaatt för-
värvsarbetar. Ett normalt resultat i litteraturen emellertid påver-är att
kan mycket liten på arbetstidär och detmännens finns effektom en
så den i regel positiv, dvs.är med små bam förvärvsarbetarmän mer,

Ham 1982, Johnson Pencavel 1984. Flood Carlin 1997se
visar dock då tidsanvändningsdata används så erhållsatt storen nega-
tiv effekt for medäven Män barnmännen. arbetar betydligtyngre
mindre bam.än Detta resultatutan iävengruppen yngre upprepas
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för arbetetidTid för barn,

medvisastabell 7.10i mänoch attför år 1984studiedenna yngre
bam.mindretimmar3,6 än utanbarn arbetar gruppenca

år.åldern 0-3barnmarknadsarbete iMarginaleflekter påTabell 7.10 av
vecka.Timmar per

Skillnad
1993-198419931984

-3,4-10,8-7,4Kvinnor
4.30,7-3,6Män

-11.5-3,8Skillnad
kvinnor-män

nivá.konventionellsignifikant

konven-erhållsinteresultatdettasåledes att omDet värt att noteraär
Tidsanvändningsdata mäteranvändes.arbetstiderdatationella över

tidsanvändningsdataMedkontrakterad.och intearbetstidfaktisk
barnetarbetstider,våraharbarneffekterallavi omfångar somupp

genomförtstidsanvändningsstudien hardettamärkssåsjuktär om
frågorfrånvarotillfälliga närdennainteframgårFörmodligenkorrekt.

resultatetstöd mänytterligare attställs. Ettarbetstidernormala avom
statistikförsäkringskassomasmindrearbetarsmå barnmed ges av

bam.sjukavårdförfrånvarodagaröver ersatta av

föräldrapenning.tillfälligmeddagarAntalTabell 7.11
000-talI1984-1994

KvinnorMän

259620431984
289022321985
299324031986
322792611987
403831281988
384130351989
420533051990
408331861991
391430731992
419630091993

antalettotala ersatta44försvarade procentmännenUnder 1984 avca
ef-denresultatodiskutabelt är storaEttbam.vårdförsjukdagar av

förvärvsarbete.kvinnornasbamhar päsmåfekten
medkvinnorföreffektengenomsnittligadenvisarTabell 7.10 att

ochsjumedarbetstidminskad nästanår enåldern 0-3i ärbarnett en
Föråldersgrupp.i dennabarnkvinnormedjämfört utantimmahalv

vifinner1993och år atteffekt ökatnegativadennaharkvinnorna
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kvinnor med barn arbetar elva timmarnästan mindre. Dettayngre re-
sultat förväntat och återspeglasär i tabell l

Tabell AntalI 2 dagar med föräldrapenning.
I 984- 993 1000-tal

Män Kvinnor

1984 1555 28899
1985 1833 360
9861 97 33216

1987 3040 37268
1988 2451 35366
1989 2803 37949
1990 3741 46788
1991 4520 0
1992 5242 52623
1993 5808 51601

Antalet dagar med föräldrapenning har ökat kraftigt sedan 1984, med
78 för kvinnorna och 273 förprocent Männenprocent männen. svarar
emellertid enbart för mycket liten del antalet dagar, 5 åren procentav
1984 och 10 1993.procent

Resultaten för1993 skiljer sigmännen dramatiskt från de resultat
Årdiskuterats för 1984. finns1993 inga statistiskt signifikantasom

effekter små bam på marknadsarbete.männens De resultatav som
i Flood Carlin 1997 erhållsrapporterats således inte år 1993.

Detta dessutom resultatär ett överensstämmer med den forsak-som
Årringsstatistik redovisats 1984 förersattes männensom ovan. mer

och halv miljonerän arbetsdagar,tre motsvarande siffra för 1993en
nio miljonerär dagar.nästan Trots denna kraftiga ökning i antalet er-

dagar tyder våra modellresultat försatta 1993 på den isolerade ef-att
fekten alla andra effekter konstanthållna små barn på männensav
arbetstid försumbar.är

förklaringEn till detta resultat kan med små barnmänattvara
kompenserar den tillfälliga frånvaron orsakas barn med attsom av ar-
beta vid andra tidpunkter. Denna kompensation skulle såledesmer
förekomma i utsträckning 1984. Tabell 7.1 visst stödsamma ettger
för detta. visarDen med barnmänatt förvärvs-rapporteratyngre som
arbete ökat den genomsnittliga tiden med två och halvänmer en
timma från Efterfrågesidan1984. kan spela rolläven i denen me-
ningen efterfrågan för övertidsarbeteatt 1993större 1984 föränvar
de har arbete.som

Tendensen kvinnor minskar sin tid iatt marknadsarbete den-är
för äldre bam.även tabellI och7.13 7.14 kan vi barnsamma att ettse

i åldern 4-7 respektive 8-12 år minskar kvinnornas arbetstid med 6,3
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arbetetid förbarn,Tid för

påverkan påvilket1993, störrevecka ärtimmar2,6respektive enper
1984.påvisaskundevadmarknadsarbete änkvinnornas som

åldern 4-7 år.barnmarknadsarbete iMarginaleflekter påTabell I 3 av
vecka.Timmar per

Skillnad
1993-198419931984

-4,5-6,3-1,8Kvinnor
-1,4—2,4‘-1,0Män

—3,9—0,8Skillnad
kvinnor-män

nivá.konventionellsignifikant

år.åldern 8-12barnmarknadsarbete iMarginaleffekter påTabell l 4 av
veckaTimmar per

Skillnad
1993-198419931984

Q9"ZS‘1-7Kvinnor
0,6-2,4-3,0Män

-021.3Skillnad
kvinnor-män

nivå.konventionellsignifikant

ål-barn ifrånmarknadsarbetepåeffekterna männensmarginellaDe
åldrari dessabarnharnegativa. Mändeårdern 4-12 ar-är även som

intedemindrevecka mäntimmar änochmellanbetar somtre peren
såledesdetgäller1993 attFöråldersgrupp. männeni dennabarnhar

inverkan pånegativmätbarharfrånskillnadtillbarnäldre yngre en
arbetstiden.

barnomsorg.marknadsarbeteMarginaleffekter påTabell 7.15 av
veckaTimmar per

Skillnad
1993-198419931984

—0,64,04,6Kvinnor
4,41,8-2,6Män

2.27.2Skillnad
kvinnor-män

nivå.konventionellsignifikant‘

mark-påeffekternamarginelladejämförelsetabell 7.15l görs aven
organise-tilltillgångAttkommunal/privat barnomsorg.nadsarbete av
naturligt.verkarpositivtarbetsuttagetpåverkaskullerad barnomsorg

hushålli1984,förfallsamtliga männen ettiockså utomDetta är sant
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har barnomsorg arbetade dåsom två timnästan mindremannen mar
vecka jämfört med hushåll Årbarnper ett utan 1984

påverkades alltså arbetstiden positivt för kvinnorna och negativt för
männen.

Hushållsarbetets bestämningsfaktorer

När det gäller hushållsarbete det svårtär identifiera effekteratt ärsom
signifikanta se regressionsresultaten i appendix. Detta beror sanno-
likt på vi studerar aktivitetenatt hushållsarbete på alltfören aggrege-
rad nivå. Några faktorer det dock möjligtär peka på, vilkaatt presen-

nedan.teras
Det förär kvinnornagemensamt 1984 ochsom 1993 framförär

allt icke-arbetsinkomstens negativa och lönens positiva inverkan på
hushållsarbete. Förekomsten kommunal eller privat barnomsorgav
har också signifikant effekt på kvinnornas hushållsarbetstid.en Kvin-

med barnomsorg mellanägnar två och timmarnor mindre tidtre per
vecka jämfört med de inte har barnomsorg. För 1993 kansom även en
signifikant ålderseffekt påvisas. Kvinnorna har konkav tid-åldersen
profil, med maximum vid 52 år.ca

För det endastmännen utbildningär har signifikant effektsom en
på tid i hushållsarbete både 1984 och 1993. Generellt kan sägaman

lägre utbildningatt har desto mindre tid han åt hus-ägnarmannen
hållsarbete. Denna effekt tydligastär 1993. För 1993 gäller vidare att
förekomst barnomsorg påverkar hushållsarbetstidenav negativt
ingen effekt 1984.

Ett genomgående drag, då det finns barn i åldern 0-12 år, är att
kvinnorna ökar sin hushållsarbetstid. Det dock endastär de yngsta
barnen signifikanta effekter. För erhållssom ger männen endast en
signifikant effekt positiv och det från barnär i åldern 4-7 år för år
1993.

Barntillsyn

De tydligaste effekterna på bamtillsyn kommer naturliga skäl frånav
förekomsten barn se figur 7.10. Ett barn i åldern O-3 årav medför

kvinnorna ökar sin bamtillsynatt med 5-6 timmar vecka. Förca per
dennamännen positivaär påverkan något mindre, mellan två och tre

timmar vecka. För båda könen gäller effektenper att är 1993.störst
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tid för arbetebarn,Tid för

vecka.barntillsyn. TimmarMarginaleffekter på7.10Figur per
effektersignifikanta

93män93kvinnor84män84kvinnor

E13-18I8-12E4-70-3

positiv.fortfarandeeffektenåräldre 4-7 ärnågotDå barnen är
dennaibarndå1984,kvinnoroch störst ettärmellanSkillnaden män

ochmedbamtillsynen nästanökar trekvinnornamedför enålder att
fortfar-påverkasmännen.1993förhalvochtimmahalv mot enca en
Effek-mindre.betydligtdifferensenärkvinnornaande mest, men nu
1993.kvinnornasignifikant förendastår8-12i åldern ärbarnten av

vecka.timmamed drygtmed barnentidaktivasindåökar perDe en
tiddeninverkannegativharår13-18barnenäldsta somDe en

förundantagmedsignifikantaEffekterna ärbarntillsyn.åtägnas
1984.kvinnorna

organiserad barnomsorgharindivideriblandframförsDet att som
falletdettaförefallerkvinnornabarnen. Förtid åtmindre varaägnar

kandäremoterhålls. 1984effektsignifikantnegativ ochdå1993, en
omvända.dock detgällerpåvisas. För männensådantinget mönster

tiddenpositivt på mäninverkarbarnomsorgKommunal/privat som
signifikant 1984.endastemellertideffektenmed barn, ärtillbringar

Gus-barnomsorgeffektenbeträffanderesultatytterligare seFör av
Kjulin 1994.tafsson

ägnadestidfor denbetydelseutbildningsnivånhade1984 som
spenderadeutbildninglågmedindividerbarnen. Mönstret attvar
kvinnorgrad for äni högregälldedettaochmed barnentidmindre att

kvin-förochförkvareffekt männeninte dennafinns1993för män.
betydligtdenär svagare.norna
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Preferenser för hushållsarbete och bamtillsyn
Det kan intresse undersöka kvinnorsatt och attitydervara av mänsom
till hushållsarbete och bamtillsyn skiljer sig åt. Vid sidan deom exo-

variabler redovisats i de föregående avsnittengena Vadsom påver-
kar hur mycket förvärvsarbetar,vi Hushållsarbetets bestämningsfak-

Barntillsyn undersöktes därförtorer, också olika preferensers bety-
delse. Tyvärr ställdes dessa attitydfrågor inte till samtliga responden-

1984, så därför redovisarter resultatet i detta avsnitt ochseparat
endast för 1993.

När det gäller kvinnor och inställningmäns till och lekaatt passa
med barn, så båda könenär positiva till detta. Kvinnorna dock nå-är

positivagot än Resultatenmännen. visar också städningmer ochatt
matlagning aktiviteter bådeär och kvinnormän rangordnar lågt.som
Att städa den minstär populära aktiviteten, särskilt för männen.

Vilka signifikanta effekter attityder kan då identifieras mark-av
nadsarbete, hushållsarbete och bamtillsyn De kvinnor uppskat-som

städa och lagatar mindreatt tidägnar hushållsarbete.mat Detta re-
sultat kan också tolkas de kvinnoratt mycket tidägnar åtsom som
hushållsarbete har fått städning och matlagning. Förnog männenav
kan inga signifikanta effekter deras attityder på omfattningenav av
deras hushållsarbete hittas.

Kvinnors och attitydermäns det gällernär barn påverkar deras
tidsanvändning olika Lusten lekasätt. med barn påverkaratt mäns
arbetstid negativt och kvinnors positivt, för positiv inställning tillen
barnpassning gäller det omvända. Tiden ät bamtillsynägnas på-som
verkas däremot likartat De och kvinnorett sätt. män gillar attsom
leka med barn tillbringar också tid tillsammans med barnen,mer me-

dedan individer tycker barn tidatt till bam-ägnasom om passa mer
tillsyn.

7.4 Sammanfattning

Det vi i huvudsak har försökt beskriva den påverkanärsom barnsom
har på marknadsarbete, hushållsarbete och bamtillsyn. Barnets ålder

avgörande för denär tid och kvinnormän dessa aktivi-ägnarsom
Kvinnornas arbetstidteter. påverkas kraftigt de har barn i deattav

allra åldrarna. 1984 minskade deyngsta sin arbetstid med i genom-
snitt sju timmar vecka, 1993 siffran timmar.11nästan Närper var
barnen blir något äldre denna negativaär påverkan inte fullt så stor,

effekten fortfarandeäven 1993. intressantär störst Ett faktumom kan
då arbetstidnoteras männens studeras. 1984 så kunde negativ ef-en

fekt identifieras barn i åldern 0-3 år, denna effekt kunde där-av men
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arbetetid förför barn,Tid

haroch kvinnormellanJämställdheten mänhittas 1993.inteemot
ikvinnorfaktumavseende. Detta atti detta är trotsminskat ettalltså

arbetstid i ärmedan settarbetstid stortökat sin mängenomsnitt nens
sedan 1984.oförändrad

periodenunderavseendei någotökatjämställdhetendå annatHar
mellanskillnadernadäraktivitetHushållsarbete1984-1993 är en

resultatfrämstminskat. Dettauppenbarligen är ettkvinnorochmän
gällerFortfarandehushållsarbetstid.sinminskatkvinnornaattav

hushållsarbetetid män-betydligt änkvinnornadock ägnaratt mer
1984de, bådekonstateradessutomkan attkvinnornaFör mannen.

i hus-små barndet finnsaktivitet dåför dennasin tidökatoch 1993,
hållet.

tid. Dessabarnendekvinnoroch mestBåde ägnar yngstamän
bam.for äldrefalletvilket intetid 1993, ärdessutombarn ägnas mer

barntillsynen,delendenfortfarande för störstaKvinnorna avsvarar
sedan 1984.minskat någotkönsskillnademaäven om

Litteraturförteckning
Sweden.and Memo-of France1994 Pattern inFlood, L.R. time-useAnxo, D.

of Gothenburg.Universityof Economics,205, Departmentrandum
Journal 75.Allocation of Time, Economicof theTheory1965 AG.S.Becker,

ofJournalEconomic Behavior,Household"Children and1992Browning, M.
1434-1475.Vol. XXX,Literature,Economic s.

SwedishSupply ofLaborAffect theChildren1997 D0Flood, L.R.Carlin, P.S,
167-183issueVolumeLabour Economics,Men, s.

andHousehold Work Leisure:Work,Market1992Klevmarken A.Flood, L.R,
ofMemorandum 172, DepartmentSweden,Time-UseofAnalysis inAn

of Gothenburg.UniversityEconomics,
TheandWork Leisure:SpentChanges Time1995 inGråsjö, U. atFlood, L.R,

Economics,of212,Memorandum Department1984-1993.Swedish Experience
of Gothenburg.University

and theHousework,andChild CareUseTimeKjulin, 1994U.B.Gustafsson,
7:287—306.Population Economics,JournalChildren,ofTotal Cost

Censoring DueModel withSupplyLabour toEstimation of1982.C.Ham, J a
Studies XLIX,of EconomicUnderemployment, ReviewandUnemployment

335-354.
Error,SpecificationBiasSelectionSample1979Heckman, J as a. 153-161.47,Econometrica, s.

andFertilityof Life CycleAnalysisEmpirical1988 AnMiller, R.l-lotz,
380-387.50,Supply, EconometricaFemale Labor

Functions forof WorkDynamic Hours1984Pencavel, J.H.Johnson, T.R.
363-389.52,Females, EconometricaSingleandWivesHusbands,

179



Lennart Flood Urban Gråsjo

Klevmarken, N.A. Olovsson, P. 1989 Hushållens Ekonomiska Levnadsförhållan-
den HUS, Teknisk beskrivning och kodbok, Department of Economics,
University of Gothenburg.

McDonald, J.F. Moffit, R.A. 1980 "The Uses of Tobit Analysis, The Review of
Economics and Statistics, 62, 318-321.s.

Mroz, T. 1987 The Sensitivity of Empirical Model of Married Women’s Hoursan
of Work Economical and Statisticalto Assumptions, Econometrica 55,,765-799.s.

Wahlund, R. 1987 Does Lowering the Marginal Tax Rates Matter, Under-
standing Economic Behavior, 12th Annual Colloquium of lAREP, Vol.
Aarhus School of Business, Denmark.

Appendix

Den svenska H US-undersökningen

Den svenska HUS-undersökningen Household Market and Non Mar-
ket Activities, Klevmarken Olofsson 1993 grundas på urvalett av
individer i åldern 18-74 år. Med hjälp personliga intervjuer, tele-av
fonintervjuer registerdata har socio-ekonomisksamt information
samlats från både 1984 och 1993. de hushållI där det fanns gifta
eller sammanboende intervjuades båda. Vid sidan huvudintervjun,av
genomfördes dessutom två telefonintervjuer hushållens tidsan-om

Årvändning. 1984 urvalsstorleken 2495, dessa deltog 1680 ivar av
båda intervjuerna. Motsvarande siffror för 1993 3353, där 2346var
deltog i båda intervjuerna. delEn urvalet panel, dvs.ärav en personer

deltog både 1984 och 1993. Panelen bestod 864som av personer.
År 1984 genomfördes undersökningen under perioden 15/2 1984

till 14/2 1985 och under år 1993 mellan 1/3 1993 och 28/2 1994, med
undantag för vissa dagar under jul och påsk. De återstående 347 da-

delades sedan i fyra Vinter-veckodag,garna Vinter-grupper:
veckoslut helg, Sommar-veckodag, Sommar-veckoslut helg.

Hela urvalet delades sedan i två forstaDen be-grupper. gruppen
stod hushåll vid första tillfället intervjuades vinter-veckodagav som
och sommar-veckoslut vid andra tillfället. Den andra hushållgruppen
intervjuades vinter-veckoslut första gången och sommar-veckodag
andra gången.

Mätdagen valdes slumpmässigt och individernaut intervjuades se-
dan telefon angående deras tidsanvändning denna dag. I de flestaper
fall har intervjuarna ringt dem dag efter mätdagen och frågat demen

tidsanvändningen dagen innan. Då respondenternaom omöjligavar
få i på mätdagen,att så intervjuadestag individerna två, och i vissa

sällsynta fall dagar efter mätdagen.tre,
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arbetetid förTid för barn,

tillkodades sedan 72dessamed s.k.skerIntervjuerna öppna svar,
medel-sedanaktivitet beräknades vägtvarjeaktiviteter. För ettolika

de-genomförts,intervjuerdå tvåfallet,vanligastedetvärde. I
enligt följande:medelvärdetfinierades

l1,2,...,72ti5tiv+2tih
helg.veckoslutellerveckodagmätdagenföroch h stårdär varomv

beräknadessåintervjuernadeltagit iendastrespondentOm en aven
ochveckodagmätdagenenligt Stiviställetvärdet annarsenvarom
veckatidsanvändningenmåttdettaenligt 2th. Det är somperav

i vår analys.användaskommer att
och 1993.likartad 1984designmetod ochUndersökningens var

inedintervjuarenskrevskillnader. 1984dock någrafinnsDet svaren
iformulärelektronisktgjordes detta påpappersformulär, 1993 ettett

minskarkodningsfclendesignendenFördelen med ärdator. attnyaen
in-Dennatillgång till definns1993 öppnadet även svaren.samt att

arbete.utnyttjas i dettadock intekommerformation att
kodningentidendatajämförelsevid ärproblem överEtt avomav
Därförtillfälle.varjevid sattesgjorts sättde öppna sammasvaren

ochgenomförasskullekodningenhurförregler 1984striktadet upp
fortfarande finnasNaturligtvis kan det1993.sedanföljdesdessa även

kodningen.godtycke vidslumpmässighet ellervissförutrymme en
utförtsaktiviteterflerdetdådettaexempel på attrapporteratsEtt är

och vilkenprimäradenskall dåaktivitetVilkensamtidigt. varaanses
sekundäradenskall varaanses

1984kodningen.förändring iendastdetfinnshuvudsak såI varen
eventuelltaktivitetenfaktiskadenambitionen rapportera ge-att som

ellerhandladerespondentenarbete. Omfrånundernomfördes rast
handlaskulle dettasåunderbanken rapporterasgick till rasten som

regelfrån arbete. Dennaoch intebankärenderespektive rastsom
fulltintelyckadessådet första utskäl.två Förfrångicks 1993 manav

vidochrapporteradesibland så1984,distinktion rastdenna utangöra
i sigandra sådetbankärende För århandla, rastentillfällenandra etc.

undersök-ianalyseratsocksåochaktivitet ettintressant parsomen
tid.underningar senare

arbe-i dettadataall använtsdet ocksåskallSlutligen sägas att som
primära.betecknasuteslutandeaktiviteterfrånär somte som
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Förteckning aktiviteteröver

T11 Marknadsarbete
T110 Huvudsakligtarbete
T140 Extraarbete

T20 Hushållsarbete
T21 Matlagning

T210 Matlagningför omedelbarkonsumtion
T220 Matlagningför framtidakonsumtion

T22 Diskning
T230 Diskning

T23 Städning
T240Städning

T24Tvätt
T250Tvätt

T25 inköpoch administration
HushâllsadministrationT26O

T410 Inköpdagligvaror
T420 Inköpandravaror
T430 Privatatjänster
T433Andraprivatatjänster
T440Offentligatjänster
T443Andraoffentligatjänster

T41 Bamtillsyn
T340Aktiv barntillsyn
T350 Passivbarntillsyn
T36OTillsyn sjuktbarnav

Statistisk modell

När tidsanvändningsdata används i regressionsmodeller gäller det att
observant på problemet med den andelen nollor. Attstoravara rap-

noll minuter i använd tid på aktivitet, marknadsarbete,portera t.ex.en
kan ha två orsaker; individenl deltar inte på arbetsmarknaden eller
2 individen deltar på arbetsmarknaden, arbetade inte på inter-men
vjudagen. hänsyn tillFör detta det lämpligt använda sigäratt ta att av

sample selektions modell. Vi har valt generaliserad tobiten en mo-
dell vi estimerar med Heckmans tvåstegsmetod Heckit,som se
Heckman 1979.

problemEtt dessa modeller specificeras specifikationennär är av
beslutet delta i aktivitet eller inte. Ambitionen ekvationenatt är atten
för deltagandebeslutet den s.k. indexfunktionen, skilja san-antas,

respektive falskana nollor. många fallI kan det svårt attvara spe-
cificera indexfunktionen. Carlin FloodI 1997 används variabler
för fånga hur intervjudagen designats. Carlin Flood användeatt
den s.k. Double Hurdle modellen i denna använder viuppsatsmen en
något enklare variant, vi helt enkelt betecknar generaliserad tobit.som
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arbetetia förTid för barn,

ekva-sida ihögervariablerna påvaldadeproblemEtt ärannat om
marknads-tillanvändstideneller inte. Omtionerna är somexogena

användas.lönevariabel Dennågonså börskall skattas,arbete typ av
Klevmarkenbruttolönl-marginalskatt.nettolön, dvs.börbästa vara

marginalskattenivåföregående årsföreslårFlood 1992 att an-
tillkännerallmänhet intemänniskor istudier visareftersomvänds, att

förra åretstilloftare kännerinnevarande år,marginalskattenivån utan
Wahlund, 1987.nivå

arbetstiden. Deteffekten bamgällerfrågeställningEn avannan
endogenitets-potentiellthär finnsdethävdats i litteraturen etthar att

dis-Browning 1992Miller, 1988.1987; Hotzproblem Mroz,
arbetsutbudsfunk-skattadet gällerolikatvå närkuterar attansatser

inteinkluderasden förstafertilitet.till Idå hänsyn ansatsentioner tas
be-variablerarbetsutbudsfunktionen,barnvariabler i även somom

barn-byggerandrainkluderas. Denfertilitet attansatsenstämmer
iproblemarbetsutbudsfunktionen. Ettdirekt ianvändsvariablerna

fertilitetförinstrumentvariablerbrahittaandraden är attansatsen
viutgårarbetsutbudet. dennalkorrelerade med uppsatsinte ärsom

variabler.betraktasbarn kanfrån att exogenasom
mark-aktiviteter;regressionsanalysutföraVi kommer treatt

för mångamedProblemetbamtillsyn.ochhushållsarbetenadsarbete,
mark-nämligenaktiviteter,dessatvåendast förföreliggernollor av

andelenhushållsarbetegällerdet ärbamtillsyn.och Närnadsarbete
valtmedför vilåg, vilkettid väldigtanvändnoll i attrapporteratsom

generali-metoden.kvadrat Denminstaaktivitet meddennaskattaatt
skrivaskantobit-modellenserade

NO,O2xHB,ekvation:Strukturell + u,- ~

xZBZ N0, 1Indexfunktion: + ~

l1üdf0
——,———

ifd, so0

1
ä 0 annars

exempel-variabelnendogenaobserveradeden ickebetecknary,där
tillhörande obser-denochmarknadsarbeteantal timmarvis önskat y,-

ochmarknadsarbete.antal timmar ärfaktisktvariabelnverade x2,x1,
okorreleradevariablerförklarandemedtvå vektorer antas varasom

parameter-vektorer.ochochslumpvariablema ärmed v,.u,-
desscensoring ochbinär ärvariabellatent representerarär somen
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observerade värde 1 arbetar, O. Härom personen antasannars u,v ~
N0, därp, korrelationskoeñicientenär mellan ochp u v.

Givet den stokastiska specifikationen kan likelihoodfunktionen
härledas och kan estimeras medparametrarna Maximum Likelihood.
En alternativ estimeringsmetod, här, iställetanvänts är använ-attsom
da Heckit Heckmans två-stegsmetod. För både marknadsarbete och
barnomsorg har vi estimerat modellerna med Maximum Likelihood
och Heckit, då dessa metoder givit likartade resultat har vi valt häratt

resultaten baserade på Heckit.rapportera
Vanligtvis har inte de skattade i dessa modellerparametrarna nå-

naturlig tolkning. För få resultat kan tolkas beräknasattgon där-som
för också marginaleffekter. Om vi dessutom delar den totalaupp
effekten erhåller följande McDonald Moffit, 1980:

aEy.-3Pdi1 aEyi 1pdEy,|d. 1+ 1
axlik axlik axlik I

där index k betecknar variabel k i vektor förstaDen komponentenx.
på höger sida i uttrycket visar ändringen i sannolikhet aktivitetnär en
utförs. andraDen komponenten visar ändringen det förväntadeav
värdet givet aktiviteten utförs.attav yi,

De variabler används följer:ärsom som
Beroende variabel:

tid spenderas på marknadsarbete, bamtillsyn eller hushålls-som
arbete

Oberoende variabler:
ålder2,ålder, kort utbildning, medellång utbildning, dummy-

variabler för barn i åldern 0-3 år, 4-7 år, 8-12 år, 13-16resp.
år, privat/kollektiv barnomsorg, antal hushâllsmedlemmar, bo-
endeform, lön, virtuell inkomst.

Dessa variabler används i den strukturella ekvationen. indexfunk-I
tionen används inte löne- och inkomstvariablema. Däremot så an-
vänds variabler beträffande intervjudag säsong, veckodag i denna
ekvation.

Antalet barn behandlas här variabler. Utbildning be-som exogena
skrivs med dummyvariabler, där kort utbildning nio års skolgångär
och medellång utbildning till högskoleexamen.är Barnomsorgupp
eller inte och boendefonn egna hem, hyresboende också medmäts
hjälp dummyvariabler.av

Nettolönen används i denna studie beräknas enligt brutto-som
lön-l-marginalskatt. lnkomstvariabeln beräknas attgenom summera
make/makas nettoinkomst, hushållets kapitalinkomst samt net-egen
toinkomst, samtliga siffror hämtade från året innan intervjun genom-
fördes. För minska endogenitetsproblemetatt estimeras först löne-en
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för arbetebarn, tidTid för

både lö-förprediktionerberäknassedanrelation,och inkomst separat
används linjä-estimeringeninkomstVid löne- ochoch inkomster.ner

kapitalin-utbildning, års1992för ålder,kvadratiskaoch termerra
medellönenskattadearbetslivet.i Denverksamma årkomst samt var

År 1993kr/timma förochkvinnor 20kr/timma för män.23år 1984 ca
förkr/timmaochför kvinnor 53kr/timmasiffrormotsvarande 51var

man.

regressionsresultatSammanfattande

kvinnor 1984Marknadsarbete,
VariableLabelStdMargeffVariable

6.24835 Intercept-12.18096INTERCEP
Ålderi1.53736 0.29167FAGE
Amer0.34897-1,98597 ar2FAGE2 i

lág1.36934 Utbildning,5.05178FED1
1.54789 Utbildning.mellan4,27895FED2

Skattadnettolön0.123210.63813FPNW
arbetsfri0.04448 Skattad ink0.26742FPY

alder0-31.26583 Barn.—7.39980CH1
ålder4-71.07868 Barn.-1,83123CH2
alder8-120.96204 Barn.-1,67145CH3
alder13-180.99822 Barn,1.55169CH4

1.01258 Bamomsorg4.56305TILLS
0.87178 Boendeform1.06696HHO

hushállsmedlemmar0.55249 Antal-1.23171HHM

kvinnor 1993Marknadsarbete,1984Marknadsarbete, män
StdMargeffvariabelStdMargeffvariabel

-21,99960 7.24062INTERCEP12,07833-9,15617INTERCEP
0.373201.38565FAGE0.425342.45806MAGE
0.42353-1.94134FAGE20.49658-3.09559MAGE2
1.420422.076041.72753 FED1-1.67906MED1
1.129500.49694FED21.80925-0.01891MED2

-0,43128 0.166330.42172 FPNW0.64882MPNW
0.046950.20291FPY0.054820.05633MPY
1.50909-10,77702CH11.52960-3.58803CH1
1.50052-6.29489CH21.39002-1.00044CH2

-2.59310 1.28236CH31.27156-2.99608CH3
1.16035-0.24221CH41.32375-3.20022CH4
1.349823.98846BOMS-2.56732 1.21119TILLS
1.03523-0.92225HHO1.229594.31815HHO
0.605111.024920.69194 HHM1.98718HHM
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Marknadsarbete, 1993män
Variabel Margeff Std
INTERCEP -69,28562 12,01663
MAGE 3.10210 0.52177
MAGE2 -3.57824 0.58381
MED1 1.75018 2.07783
MED2 2.17112 2.06971
MPNw 0,16349 0,25836
MPY 0.09216 0.09970
CH1 0.73773 1.66921
CH2 -2.37592 1.88795
CH3 -2.42864 1.64736
CH4 2.66418 1.52172
BOMS 1.81695 1.71075
HHO 2.29568 1.43275
HHM 0.14303 0.80170
Hushållsarbete, kvinnor 1984
Variable DF Parameter Standard TforH0: Prob VariableLabel

Estimate Error Parameter-O
INTERCEP 1 10.404444 7.28747741 1,428 0.1539 lntercept

ÅlderFAGE 1 0.064374 0.39673482-0.162 0,8712 i
FAGE2 1 0.282460 0.46755126 0,604 0,5460 Ålder ar’i
FED1 1 0.284276 2.03444216 140 0,8889 Utbildning.låg
FED2 1 0.998368 2.3068213 0,433 0.6653 Utbildning,mellan
FPNW 1 0.677710 0,16468138 4,115 0,0001 Skattadnettolön
FPY 1 0.169351 0.06493592-2,608 0.0093 Skattadarbetsfriink,
CH1 1 2.950225 1,75012261 1.686 0.0923 ålderBarn, 0-3
CH2 1 0.023700 1.63142688 0.015 0.9884 ålderBarn, 4-7
CH3 1 1.102084 1.43563240 0.768 0.4430 ålderBarn, 8-12
CH4 1 0.373544 1,54699341-0.241 0.8093 ålderBarn, 13-18
TILLS 1 -2.357548 1.46507511-1.609 0.1081 Barnomsorg
HHO 1 0.849171 1.24469654 0.682 0,4953 Boendefonn
HHM 2.1915991 0,61305419 2.696 0.0072 Antalhushållsmedl,
Hushållsarbete, 1984män
Variable DF Parameter Standard TforH0: Prob VariableLabel

Estimate Error Parameter0
INTERCEP 1 8.377042 9.20357120 0.910 03631 lntercept

ÅlderMAGE 1 0.125596 0.32776754-0.383 07017 iår
MAGE2 1 0.150084 0.37693222 0,398 06906 Ålder ar’r
MED1 1 -2.422790 1.43873486-1.684 00927 lågUtbildning.
MED2 1 -1.011841 1,57729419-0.642 05214 Utbildning,mellan
MPNw 0.2407041 0.35702902 0.674 05004 Skattadnettolön
MPY 1 0.039318 0.04307782—0.913 03617 Skattadarbetsfriink.
CH1 1 0.175849 1.27047500-0.138 0,8900 ålderBam, 0-3
CH2 1 0.049966 1,19975173-0,042 09668 ålderBarn. 4-7
CH3 1 0.075742 1.05091578 0,072 09426 Barn.ålder8-12
CH4 1 -1.381391 1.12025364-1.233 02180 Barn,ålder13-18
TILLS 1 0.274422 1.03304978 0.266 07906 Barnomsorg
HHO 1 0.337502 0.94931417-0.356 07223 Boendeform
HHM 1 0.985668 0.54741532 1.801 00723 Antalhushállsmedl,
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Hushållsarbete, kvinnor 1993
Standard T forH0: Prob VariableLabelVariable DF Parameter

Estimate Error Parameter0
-9.391507 9.84667979-0.954 0,3406 InterceptINTERCEP 1

Alder0.50422993 2.286 0,0227FAGE 1 1,152571 i
-1.109197 0.56703943 -1,956 0,0510FAGE2 1 3|-2Ame,i

2.02133612 0.286 0.7750 lågFED1 1 0.578155 Utbildning.
FED2 -2.097141 1,70114695 -1.233 0,2182 Utbildning.mellan1
FPNW 1 0.360195 0.23310187 1,545 0,1229 Skattadnettolön
FPY -0.130705 0,05792294 -2.257 0.0245 Skattadarbetsfriink,1

1,94892003 2,249 0.0249 ålder0-3CH1 1 4.383596 Barn.
2,05262842 0,241 0.8097 ålderCH2 1 0.494585 Barn. 4-7
185088848 1,250 0,2117 ålder8-12CH3 1 2.314304 Barn,

0.273070 1.77881865 0.154 0,8781 ålder13-18CH4 1 Barn,
-2.453845 1,87859246-1.306 0,1921 BarnomsorgBOMS 1

1.488889360,233 0,8158 Boendeform0.347049HHO 1
0.664 O.5073 hushållsmedl.0.604994 0.91171257 AntalHHM 1

Hushållsarbete, 1993män
forH0:Standard T Prob VariableLabelVariable DF Parameter

ParameteI0Estimate Error
22.731966 8.58275091 2,649 0,0083 InterceptINTERCEP 1

Ålder0.38318621 0,170 0,86490.065206 iMAGE 1
0.050714 0.42623519-0.119 0,9053MAGE2 1 3,Amerg

låg-4.402606 1.62959376-2.702 0.0071 Utbildning.MED1 1
0,0658-3.047435 1.65299961-1.844 Utbildning.mellanMED2 1

0.19584870 0,799 0.4244 Skattadnettolön-0.156563MPNW 1
-0.018201 0,07159361 0,254 0.7994 Skattadarbetsfriink.1MPY

ålder0-30.079641 1,35536816 0.059 0.9532 Barn,CH1 1
1,46774784 2.599 0.0098 ålder4-73.814956 Barn.CH2 1

ålder8-121,34094889 1.188 0.2355 Barn.1.592707CH3 1
álder13-181,27264180-0.893 0.3724 Barn.-1.136207CH4 1

-2.633476 1,31575276-2,001 0.0459 Barnomsorg1BOMS
1.09565607 0.056 0.9556 Boendeform0.060996HHO 1

hushållsmedl.0.326039 066207780 0.492 0.6226 AntalHHM 1

Bamtillsyn, kvinnor 1984
Margeff Std VariableLabelVariable

3.565046.34908 InterceptINTERCEP
Ålderiår0.19318FAGE 0.09312

-0,22918 0.23975 A|de.-13,FAGE2
0.76018 Utbildning.-3.11450FED1

-2.49365 0,84075 Utbildning,mellanFED2
nettolön0.02791 0.07810 SkattadFPNW

Skattadarbetsfriink.0.01870 0.02898FPY
ålderO-30.73690 Barn.CH1 5,46023
ålder4-73.44829 0.57556 Barn,CH2

0,53992 Bam.ålder8-12-0.47912CH3
álder13-180.64243—1,90482 Barn.CH4

0.03030 0.46057 BarnomsorgTILLS
0.49951 Boendeform-1.04463HHO

hushállsmedi,0.53818 0.33225 AntalHHM
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Barntillsyn, 1984män
Margeff StdVariable

INTERCEP 3.05949 3.72608
MAGE —0,09022 0.15475
MAGE2 0,06356 0.18276
MED1 -2.01701 0,54450
MED2 -1.07275 0,56250
MPNW 0.07305 0.15001

-0,02836MPY 0.01932
CH1 2.13266 0.47851
CH2 1.64650 0.50531

0.42194CH3 0.26198
CH4 —0.37808 0.49017
TILLS 0.93363 0.33260
HHO 0.04869 0.39329
HHM 0.09899 0.23040
Bamtillsyn, kvinnor 1993
Variable Margeff Std
INTERCEP 9.24477 3.18060
FAGE -0,29764 0.18279
FAGE2 0.21042 0.21141

0.55683FED1 -1,22216
-0.47399FED2 0.48716
0.07156 0.06868FPNW

FPY -0.03422 0.01720
CH1 5.69610 0.51338
CH2 1.36292 0.51249
CH3 0.468741.11185
CH4 -0.92101 0.54614
BOMS -0.63855 0.41161
HHO 1.09781 0.44165

0.03108 0.26510HHM
Bamtillsyn, 1993män

Margeff StdVariable
INTERCEP —0.10661 3.93327

0.17318MAGE -0.16790
MAGE2 0.18964 0.19549

0,61783MED1 0,39231
MED2 -0,51017 0.66029

-0.06441 0.08203MPNW
0.02848MPY 0.06554

CH1 3.02959 0.64377
0.57250CH2 1.14404

CH3 -0.15965 0.53249
0.57658CH4 -1.24977

BOMS 0.41434 0.45796
HHO -1.21524 0.45439

0.29133HHM 0.14785
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Familjeliv och arbetsmarknad
för och kvinnormän

HÖRNQVISTMARTIN

Inledning8.1

kapitel söka belysa hur sammanboende och föräldra-Vi skall i detta
kvinnors och yrkeskarriärer och inkomster. Frå-skap påverkar mäns

omformulerad, hur väl yrkesliv och familjeliv låter signågotär,gan
familj förkombineras och vilka restriktioner hem och aktivtutgör ett

arbetsmarknadsdeltagande. Fokus kommer ligga hur dessaatt re-
sig mellan könen.striktioner skiljer

tid på hushållsarbete vad ochKvinnor lägger än män görner mer
perioder i livet arbetsmarknadsanknytninghar under långa en svagare

arbetskraftsavbrott fördeltidsarbete och föräldraledighet. Hurgenom
möjligheter till inkomst- karriärutvecklingdetta deras ochpåverkar

komplicerad fråga. olika krav familjelivet ställerDe påDetta är en
kvinnor kan verka olika mekanismer,respektive radmän genom en

kvantifiera. Socialtsvåra konstruerade könsrollermånga är attvarav
förknippade identitetintimt med vår och påverkar således vårtär

processendiffusa och svåråtkomligahandlande Så smak,ärgenom
motivation självuppskattning egenskaperintressen, och som uppen-

naturligtvisbarligen varierar med kön. svårt den mängdDet är att ur
identiteten särskilja justföreställningar bygger logisktuppav som

familjelivets och arbetslivets organisation.dem kopplade tillärsom
avgränsningsproblem. exempelvisGanska uppstår kanMansnart

flickorsfråga sig hur sambandet mellan å sidan pojkars ochutser ena
intressen sidan uppfattningar vilka uppgifteroch å andra ärom som
typiskt manliga eller kvinnliga; hur detta i sin relaterar tillsamt tur
manifest beteende i form arbetsdelning i hemmet utbildnings-samtav

yrkesval. Sannolikt finns ingen naturlig kausal ordning, köns-och
identiteten och återskapas kontinuerligt interaktion.skapas Detgenom

återkopplingar förstärker könsskillnadema.finns således också som

för diskussion detta.Se Ridgeway 1997 en om

189



Martin Hörnqvist

Familjelivet påverkar möjligheten delta i marknadsarbete,att men
diskriminering och segregering på arbetsmarknaden inverkar sanno-
likt familjens arbetsdelning jämförockså på Blau och Ferber, 1992.

försökskall inget analysera denna problemställning,Här göras att
frågans komplexavi nöjer med Dock kan detatt notera natur.oss vara

fruktbart några huvuddrag i den förda diskussionen. Manatt summera
kan tänka sig familjelivets organisation påverkar arbetsmarknads-att
utfall huvudmekanismer ömsesidigt påverkar varand-tregenom som

avfärgning könsspecifikai på identitetsmönster lederra; genom som
och kvinnor preferensertill skillnader mellan i och prioriteringarmän

vilket i skapar skillnader i utbildnings—,sin yrkes— och arbetsmark-tur
nadsval. Så betyder arbetsdelningen i den familjentypiska därt.ex.

förväntas sig marknadsarbete och kvinnan handägna tamannen om
hushåll pojkar intresserar sig förhem och aktiviteter för-äratt som

knippade med marknadsarbete, medan omvårdande aktiviteter som
förknippas med den goda husmodern blir intresse för flickor;av

andras uppfattningar manligt och kvinnligt, delsgenom om som
sanktioner såväl i vardagslivetverkar i yrkeslivet, delsgenom som

ackumulerade beteendeandras den efter vilkenutgörattgenom norm
diskrimineringindividen exempel på detta statistiskmäts, ärett

Tanken delen den manliga befolkningen väljerär störreatt attom av
sin lagstadgade till föräldraledighetinte utnyttja så kommer deträtt att

uppfattas normalt för inte föräldraledig ochattsom en man vara
väljer lösning kommer då avvikande;män attsom en annan ses som

direkta effekter orsakade manifestiii beteende, det villgenom av
faktiska beteendet inte föräldraledig, utföra hus-detsäga att attvara

arbeta deltid, ledig för sinahållssysslor, handattatt att tavara om
sjuka bam.

tänkbara endast individens val ochdessa beteen-Av ärprocesser
empiriskt observerbara och vi kommer kapitelden direkt i detta att

analyser visa hur faktiskakoncentrera våra på val och beteenden äratt
avhängiga familjesituationen.

förståelse hur och kvinnors valEn och beteenden imänsav sam-
band familjebildning leder till könsskillnadermed i karriärchanser

inkomstutvecklingoch nödvändig, inte helt tillräcklig,är änen om
förståelsegrund på vilken könsskillnader arbetsmarknadenpåen av

måste vila.
förstVi kommer i detta kapitel gå igenom teorier före-kanatt som

slå vilka händelser i familjelivet kan påverka ochvägar mänsgenom

2Normbrytande beteendebestraffas och normföljande beteendebelönas.
3Statistisk diskriminering innebär arbetsgivare använder sig information påatt av

förgruppnivå beslut individnivå, vilket exempelvis innebärpå enskild kvinnaatt en
kan grund andra kvinnors familjebildningsmönster.diskrimineras på av
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arbetsmarknadsframgångar. Därefter familje-kvinnors studerar hur
tidsanvändning och inkomster livscykelnsituationen påverkar över

sedan frågan hur könsskillnader i hur mycket tidoch ställer oss om
ned obetalt hushållsarbete uppkommer. avsnittläggs på I 8.5 sö-som

kvinnor sigker vi besvara frågan det så och söker tillär mänattom
sinaolika yrkesgrupper beroende på de har olika Förväntningar påatt

kombinera för hem och familj med arbetslivet.möjligheter att ansvar
analyser inkomster för ochDetta görs mängörs att separatagenom av
könsblandade mansdomine-kvinnor i kvinnodominerade, respektive

det sista analysavsnittet undersöker vi hur ochrade yrken. l mäns
kvinnors karriärer påverkas sammanboende och barn attgenomav

livsförloppsdata. Kapitlet avslutas med sammanfattandeanalysera en
diskussion.

familjelivet skapakan8.2 Hur
ämlikhet på arbetsmarknadenkönsoj

de mekanismer skapar könsojämlikhet arbets-förståFör att som
föreslagitsdet bör koncentrera analyserna påmarknaden har att man

vilket och kvinnor kan kombinera familj och mark-det på mänsätt
Blau och Ferber, Okin,nadsarbete 1992; Moller 1989;se Ro-t.ex.

Problemet kan förlita sig på sin1994. mänatt part-anses varaman,
för hand familjen och därför kan sig marknads-ägnaatt ta omner

vis öka sina inkomster. Kvinnor skär i stället ned påarbete och på så
för för familj.sitt betalda arbete kunna bära hem ochatt ansvaret

dubbelsåledes ojämlikhet. På vilka kan då fa-innebärDetta sätten
könsskillnader i arbetsmarknadsutfallmiljelivet skapa

iväldokumenterat resultat såväl svensk internationellEtt som
har högre löner kvinnor, givet humanka-forskning män än ävenär att

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet Blaupital d.v.s. m.m. se t.ex.
Löfström,och Ferber, 1987; Grand, 1989, 1991; 1990; Petersen

Könsskillnaderna har förklarats beroendem.fl., 1996. ettsom av an-
kan i sin principiellt indelas i två huvudka-tal mekanismer; dessa tur

diskriminering arbetsmarknaden eller diskrimineringtegorier: på på
efterfrågesidan respektive diskriminering utanför arbetsmarknaden

utbudssidan.eller diskriminering på Frågan således detär ärom ar-
betsgivare eller andra aktörer arbetsmarknaden behandlar in-som

olika,divider identiska i allt kön eller kvinnor ochär utomsom om
skiljer sig längs dimensioner ligger utanför arbetsmark-män som

naden.

4 används här i den bredare betydelsen särskiljning.Ordet diskriminering
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Diskriminering arbetsmarknadenpå

deEn mekanismer föreslagits för Förklara könsskillnader iattav som
lön arbetsgivarna direkt diskrimineringär systematisktatt genom
missgynnar kvinnor dessa lika produktiva Fleraärtrots att män.som
modeller för hur direkt diskriminering kan sig uttryck har föresla-ta
gits jämför Becker, 1957/1971; England, 1992; Polachek och Siebert,
1993. tänkbart detDet hos arbetsgivarna ellerär hos manligaatt
medarbetare finns fördomar, eller bara motvilja, kvinnor.motren
Efterfrågan kvinnligpå arbetskraft minskar då och därmed lönerna för

gruppdenna kan ocksåDet så arbetsgivamas diskrimineringattvara
endast kundernas smak för diskriminering Ashenfeltermotsvarar
och Hannan, 1986; Borjas och Bronars, 1989; Nardinelli och Simon,
1990. kan inträffaDetta kunder misstror kvinnliga bilmeka-t.ex. om
niker. Efterfrågan kvinnligapå bilmekaniker minskar i detta falläven
och deras löner sjunker.

finns ocksåDet exempel på strategisk form diskrimine-en mer av
ring, då manliga yrkesgrupper medvetet försöker hindra kvinnor från

få tillträde till yrket, för hålla arbetskraftsutbudetatt att attgenom
minska konkurrensen jobben och visså hålla lönernanere om uppe

jämför EOC, 1984; Hartmann, 1976; Reskin, 1988.
Statistisk diskriminering innebär information på gruppnivåatt an-

vänds för förutsägelser individnivå. Till skillnad från di-göraatt
rekt diskriminering kan statistisk diskriminering ha rationellsägas en
grund i den utsträckning arbetsgivaren faktiskt tjänar utnyttjaatt
den. Så kan arbetssökande kvinna 30 år och inte har barnären som
missgynnas vid anställning då arbetsgivaren hontror att snarten
kommer få barn och frånvarande från arbetsplatsen. kan iDetatt vara
sådana fall kostsamt för arbetsgivaren investera i introduk-attvara
tionsutbildning och anställningskostnader för ändåen person som

skall vikarie jämför Bielby ochersättas Baron, 1986;snart av en
Phelps, 1972. Det statistisk diskriminering kanär värt att notera att
leda till självförstärkande effekter. Om arbetsgivare kvinnortror atten

mindre benägna länge arbetsplats framföralltär att stanna samma
anställer dem i den arbeten där kostnaden för nyanställningartyp av
och intemutbildning lägst, leder detta troligen till kvinnor-är attsom

kommer uppvisa just det instabila beteende arbetsgivarenattna
trodde de skulle lämnar arbetetDe i omfattninggöra.att större än öv-

5Enligt Beckers 1957/1971 diskrimineringsteori kan denna diskrimineringtyp av
inte förekomma på konkurrensutsatt marknad, då diskriminerande företag skulleen
slås emedan konkurrenter anställde enbart kvinnor skulle kunna produceraut, som

produkt till lägre kostnad. Kostnaden produktionsenhet blir lägre församma en per
konkurrenten eftersom arbetskraft med given produktivitet kan köpas billigare.
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riga från karriärvägar, ansvarsfullaeftersom de arbetsupp-utestängs
arbetsmiljö.°gifter och god

finneroch 1995 huvudorsaken tillPetersen Morgan mänattatt
olika befattningaroch kvinnor har olika lön de har arbeten, olikaär att

i olika branscher och företag. Skillnaden mellanarbetar mänssamt
kvinnors löner de inte hänsyn till och kvinnor haroch när mäntar att

till fördel, de jam-olika jobb knappt 15 männens närär procent men
befattning arbetsplatsför och kvinnor i på ärmän samma samma

procent.7 medskillnaden omkring Liknande resultatbara 1,5 men an-
befattningskategorier erhåller Grandvändande yrkes- ochgrövreav

direkt lönediskriminering endast kanskulle indikera1991. Detta att
löneskillnadema kö-förklara mycket liten del de totala mellanen av

policyperspektiv kan det dessutom ha i åtankeUr värt attett varanen.
industrilän-lönediskriminering olaglig i de flesta västligadirekt äratt

der. det finns möjligheter bestraffa arbetsgivareGenom att att som
diskriminerar efter kön eller etnicitet, innebär olaga diskriminering

risk för böter dålig publicitet.inte ineffektivitet, också ochbara utan
det så diskriminering på arbetsmarknaden skerDock kan attvara

fö-subtila det kan svårt bevisa denså att att attgenom processer vara
differentiell till-kan tänka sig den avspeglar sig irekommer. Man att

internutbildning, information, nätverk och be-gång till exempelvis
fordringar framförts omfattadehypotes allmäntEn är attannan som

generellt kompe-uppfattningar könsstatus män settser som merom
tenta,9 specifikt: lämpade för typiskt manliga arbetenoch sommer

för kvinnliga arbe-bättre lämpade typisktmedan kvinnor somses
till såväl arbetsgivaren arbetstagaren förväntarlederDetta attten. som

få mansjobb och kvinna lägre betaltsig skall ettettatt enen man
arbetsmarknadenDiskrimineringkvinnojobb Ridgeway, 1997.

ojämlikabakgrund detta sketorde snarastmot genomresonemangav
bäst med analyser karriär-till befordringar.möjligheter Detta mäts av

kvinnor.för ochutveckling män

6 refererad i Blau och Ferber 1992.l973; 1976Arrow
7 förklarats produk-återståendeoförklarade löneskillnad har beroendeDenna påsom

och kommande.tivitetsskillnader mellan könen Petersen, Meyerson Snartland,
8 Reskin och 1990 ochJämför och Rosen l990; Roos WenneråsLazear samt
Wold 1997.
9 kvinnor underskattar sina arbetsprestationer deFlera undersökningar tyder på näratt

och Kite, 1987; Lenny, 1977, dessutom visar långjämför sig med Deauxmän en
prestationer systematiskt överskattas exempelvis Deaux ochrad studier semänsatt

Swim mfl., 1989; Wennerås och Wold 1997.Taynor, 1973; samt
0 för respektive kvinnor inom Varuhan-befordringsmöjligheterFör analys mänen av
deln Granqvist och Persson 1997.se
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utanför arbetsmarknadenDiskriminering

Diskriminering utbudssidan skerpå könen väljer olikaattgenom
grund de har olika preferenser eller de missgynnasatt attav genom av
andra samhälleliga strukturer påverkar deras produktivitet och/som

arbetsmarknaden."eller möjligheter konkurrera faktorEnatt som
ofta framförts kvinnors och smak olika. flertalEttär mäns äratt
undersökningar har funnit och kvinnor systematiskt skiljer sigmänatt
åt vad gäller intressen och prioriteringar och Andri-se Daymontt.ex.
siani, något också avspeglar sig i utbildningsval1984, se t.ex.som

Kvinnor enligt denna förklaring intresseradeJonsson, 1997. är mer
arbeten inom vård, barnomsorg och undervisning, medan män ärav

tekniskt inriktade arbeten. manligintresserade Problemet är attav
smak leder till högre löner.

relaterad, mekanism benämnasvad kanEn ärmen som ra-annan,
tionella familjeinkomstmaximerande strategier för hemarbetets för-

Becker,delning mellan makarna l981/l991. gåUtan närmareatt
detta tanken kvinnan har komparativa fördelar i hushållsar-är att

således produktiv gäller hemarbete. där-betet, och vad Det ärär mer
specialisera marknadsarbete,för rationellt för sig på ochattmannen

maximeras fa-för kvinnan specialisera sig hemarbete. På så visatt
totala tillgång till och tjänster.miljens varor

förklaringsmodell till fördelningenalternativ den ojämnaEn av
och marknadsarbete den avhängig tradition.hushållsarbete är äratt

förklaringsmodell irrationell,Fördelningen enligt denna antingenär
förklaring till kvinnan har kompa-eller också kan den attses som en

trögföränderlig socialisation tillfördelar i hemarbetet.rativa Genom
inte längre finns bibringas kvinnor kunskaper ochsamhälleett som

intressen smak dem produktiva i hemarbetet.görsom mer
utfallet fördelningen hushållsarbetetockså möjligt iDet är att se av

förhandlingresultatet ständigt pågående mellan makarna,ensom av
och inkomstdär deras relativa utbildning kan maktresurser.ses som

Vilken förklaringenKausaliteten kan således omvänd. än ärvara
troligt för hemarbetetframstår det begränsarstörreatt ettsom ansvar

kvinnors möjligheter arbetsmarknaden. enligt samtligapå Detta är
förklaringsmodeller den drivande mekanismen bakom köns-dessa

arbetsmarknaden.ojämlikheten
faktor kan förklara varför och kvinnor når olikaEn månsomannan

antecipatoriska förväntararbetsmarknadsutfall kan val. Kvinnorvara
diskriminerande arbetsmarknad och familjesituationsig ären somen

också eventuella biologiska skillnader i läggning och färdigheter. DessaHär ryms
kommer här helt ignoreras.att
2 detta Bolins kapitel i denna volym.För genomgångnoggrannare av seen
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strategiska valdärförochyrkeslivetmedkombinera görsvår somatt
anknyt-medperiodlångförstraffetminimeratillsyftar svagatt en

strafffinnsdetsigockså tänkakanarbetsmarknaden. Man attning till
möjligenkanoch dettakönsbarriärernabryterför dem envarasom

välbetal-aldrig såattraktivai hurkvinnorförminusposticke-monetär
mansyrkenda är.

kandekapiteli dettaintresse ärmekanismer ärDe somsom av
dessavilkafamiljelivet.till Iknutnaomständigheterverka avgenom

tidigaredrivande faktorn Somdenfamiljenförklaringsmodeller är
effekterindirektadirektasåvälsigtänkakan avsomnoterats man

diskrimineringdengällerdetfamiljesfáren. Närkönsskillnader i som
visafrämstdennatidigaretordearbetsmarknaden nämntssker som

Mekanismemabefordringsgångar.tilli tillgångkönsskillnaderisig
finner vidirekt,observera attsvåradettabakom är att samman-men

kvinnorförkarriärchanserleder tillföräldraskapoch sämreboende
skillnadernabakommekanismsannolikhetmedkan vi attantastor en

arbetsmarknaden stårpåochkvinnormellanbefattningsnivâer mäni
Vi kan däremotfamiljen.iarbetsfördelningenojämlikai denfinnaatt

ellerutbudsdiskrimineringpådetta berorhuruvidauttalainte omoss
befordringschanserkvinnor harefterfrågediskriminering. Om sämre

deraspådelsdetta berokansåfamiljebildningsfasen attunder m0-
delsfamilj,bildardeminskar attmarknadsarbete närförtivation

barnmedkvinnoranställaellerbefordraundvikerarbetsgivare att
arbetsmotivation.oavsett

starkt på-mekanismtordediskrimineringStatistisk somvara en
viadockpåverkan skerfamiljehändelser. Dennaverkas .aggregera-av

andramissgynnaskvinnanenskildadend.v.s.familjehistorier,de av
självhonefter vilken mäts.denskaparvilkafamiljeliv,kvinnors norm

tillledadettabörförekommerdiskriminering närmaststatistiskOm
könstypisktsigbeterkvinnordemellanskillnadernaminska somatt

könsmönstret.bryterdeoch som
framföralltsannoliktsåledespåverkarFamiljehändelser genom

ochkvinnor mänarbetsmarknaden; attutanförmekanismer genom
socialisationolika,olika smade harberoende påvalolika attgör

ochinnebärfamiljebildningenvadförväntningarolikapåsamt om
förolikahushållsarbetstidenpåverkarfamiljehändelsemaattgenom

kvinnor.respektivemän

tidsanvändningFamilj,8.3

livscykelninkomsteroch över

kvinnorsochpåverkarfamiljelivet mänsförstå hurFör närmareatt
dettaskall vi ivillkorlikapåmarknadsarbeteideltamöjligheter att
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avsnitt hur och kvinnors tidsanvändningmäns varierar med vilkense
fas i livscykeln de befinner sig

levnadsnivåundersökningamaI ställs frågan intervjupersonenom
för hem och familj hindrat honomatt eller henne för-anser ansvar att

värvsarbeta i önskad omfattning. tabellI 8.1 visas i 1991 årssvaren
levnadsnivåundersökning, uppdelat könpå och det finns barn iom
hushållet. Bland dem inte har barn i hushållet det endastsom var en
mycket liten del 0,5 bland både och kvinnor ansågprocent män som

familjen utgjort hinder för Förvärvsarbete,att inte hellerett imen
med barn andelen familjenär hindrat förvärvs-attgruppen som anser

arbete särskilt 8,2 kvinnorna ochstor, 5,5procent män-procentav av
nen.

Tabell 8.1 Andel kvinnor respektive år 991I förmän attsom anser ansvar
hem och familj hinder för kunnautgjort förvärvsarbetaett iatt
önskad omfattning.

Utanbarn Medbarn

Kvinnor 0,5 8,2
Män 0,5 5,5

Figur 8.1 Andel kvinnor respektive med barn år 1991män attsom anser
för hem och familj hinder för kunnautgjort för-ettansvar att

värvsarbeta önskad omfattning,i uppdelat åldersgrupper.på

12

10W

85s
: Kvinnor6å Män- - - - --

4

2 .
o . .
20-29 30-39 40-49 50-59

Ålder

figurI 8.1 visas resultaten fråga ålder för dem haröverav samma som
barn i hushållet. Anmärkningsvärt här könsskillnademaär även att
inte särskilt uttalade, detär också intressant denär starkaatt notera

Ävensamvariationen med ålder. frågar för hemom man om ansvar
och familj har hindrat förvärvsarbete tycks det i hu-som om svaren
vudsak den nuvarande situationen. Alternativet det finnsär attavser
starka kohorteffekter, så äldre och kvinnor skiljer sig frånatt män
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in-detta intehushållsarbetelitegjorde så attmännenattgenomyngre
i mind-förvärvsarbetaönskadekvinnornaarbetslivet ochkräktade på

och till dekönsskillnadernasmåtill deFörklaringenomfattning.re
dimensionrelativai dentroligen justliggerför kvinnorsiffrornalåga

därförfrågan. Låtintroducerar iomfattningönskadorden osssom
under familje-familjelivethurobjektivt mått påistället ett merse

förvärvsarbete.tillmöjligheternainverkar påbildningsfasen

ålder ochefter kön,bruttoarbetstid vecka,Genomsnittlig8.2Figur per
undersökningsår.

50
45 -
40 -68Män—å 35 Kvinn-68-

gg ----Män-81
----Kvinn-81§20

-91å Män---- - -15 fl Kvinn-91- - - - - -10 .
5
0 LJl

Ålder

faktiskveckabruttoarbetstidgenomsnittligvisasfigur 8.2I ar-per
underoch kvinnorrestid forförberedelsetid och mät-betstid, män

och 1991. Här1968, 1981undersökningsvågrespektivevidveckan
arbetsmarknadsanknytningolika könenstydligt hur utframgår ser un-

kvinnor-minskarårs ålderMellan och 30livet. 20familjefasen ider
ungefär densammanivå männens,frånarbetstid är somsomennas

och1968 22timmartill mellan 13i veckan,timmarunder 30strax
arbetstid ökargenomsnittligasamtidigttimmar 1981 männenssom

arbetadeantaletkvinnorna ökarBlandoch däröver.till timmar40
omkringvid 45kulmineraför30-årsålderneftertimmar långsamt att

vecko-genomsnitt 30till inåråteroch 1991då de 1981års ålder, upp
arbetade drygtendast1968år45medan kvinnornatimmar, som var

mellan deminskatKönsskillnadema hari veckan. tretimmar20 un-
nivågällerbåde vaduttalade,fortfarandedersökningsåren, ärmen

opåverkadheltgenomsnittliga arbetstidoch ärMännensmönster. av
beroen-kraftigt i ungdomenökar däremotfamiljebildningsfasen. Den

ocharbetsmarknadenochstudierna gårfler avslutaralltde på utatt
arbetsutbud varie-Kvinnornassig.pensionsåldernminskar nännarnär

familjebild-livscykelstadier. Underi olikastarktmycketdäremotrar
arbetsmarkna-koppling tillrelativthar kvinnornaningsfasen svagen

alltsåfinnsarbetar de Detblir äldre,sedan, barnenden. Men när mer.
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stark koppling mellan kön, familj och arbetsmarknadsanknytning.en
Kvinnor inte de hindrats från förvärvsarbetaatt i önskadattuppger
omfattning på grund for hem och familj i högrenämnvärtav ansvar
grad vadän kvinnormän kraftigtgör, ökar sintrots hushållsar-att
betstid och drar sin förvärvsarbetstid, medan i detmän är när-ner

helt opåverkade. Detta innebärmaste sannolikt också kan draatt man
slutsatsen kvinnor faktiskt önskar förvärvsarbetaatt i mindre omfatt-

Önskemålenning vad vill.än återspeglarmän med andra 0rd den tra-
ditionella arbetsdelningen mellan könen

Figur 8.3 Genomsnittliga timlöner 1991 årsi penningvärde för anställda,
efter kön, ålder och undersökningsår.
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Figur 8.3 visar genomsnittliga timlöner uttryckta i 1991 års penning-
värde för anställda och kvinnor eftermän ålder. kvinnorFör kan man

tämligen kraftig ökning till trettioårsåldem varefter kurvanse en upp
helt planar medan timlönema för ökar ändaut, till fyrtiofem-män upp
årsåldern, varefter de långsamt minskar fram till pensionsåldern.
Dessa båda kurvor tämligen välstämmer med vad skulle förvän-som

för hem och familj inverkartas kvinnorspå förvärvsar-om ansvar
betsmönster. Initialt ökar kvinnornas löner snabbare än männens
även det sker från betydligt lägre nivå. Sedan planar kurvanom en

vilket kan tolkas det inte skerut, någon humankapitaltillväxt.attsom
Männens lönekurva liksom viär tidigare såg vad gällersom synes,
arbetsutbudet, helt opåverkad familjebildning. Lönema ökar förav

under hela familjebildningsfasen,män vilket indikerar familjenatt om
något möjligheterstörre på karriären.att satsager
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förvärvsarbeteandelbruttoarbetstid,Hushållsarbetstid, i samtTabell 8.2
livscykelfas.ochefter köntimlön;

förTimlönför Andel iArbetst.timHushållsarbetstid
arbetandeförvärvsarbetearbetandetim samtl.

Män KvinnorMän KvinnorKvinnorMänKvinnorMän

20-39Utan barn,
71,6580,4516,621,739,3 37,112,37,5Sammanboende
66,4475,3926,531,337,138,82,8Ensamstående 2,3

40-69Utanbarn,
99,45 72,1421,222,833,239,15,3 18,0Sammanboende

78,9783,1627,8 22,936,439,21,7Ensamstående 1,5
Småbarn

72,0492,9520,019,840,2 32,124,97,7Sammanboende
70,3585,60116,544,4134,01 33,716,99,9Ensamstående

Äldre barn
75,1399,4715,8 13,934,039,620,85,6Sammanboende
72,17129,6414,537,9 20,041,8116,813,4Ensamstående

små observationer9-15bastalmycketbyggerberäkningar1 Dessa

kolumn 4timlönochkolumn 2arbetstidvisas hurtabell 8.2I va-
20-39 årBlandfamiljetyp 1991.ochmed könrierar ensam-unga

minst;könsskillnademabarnsammanboende ärochstående utan som
ochför 37veckantimmar i39 mäni dessaarbetstiden runtär grupper

förtimmenikronortimlönen 75-80ochfor kvinnori veckantimmar
redansåledesfinnsför kvinnor. Deti timmenkronoroch 66-72män

harochmellan könenlöneskillnader männensubstantiellahär om-
kvinnor.veckanarbetstid igenomsnittlig änlängretimmarkring 2

barn40-59 år männenstill de äldre ärsedan utanSer ar-man
För detim/vecka männen,39ungefár densammabetstid yngresom

for kvinnorensamstående;sammanboende och dedevad gällerbåde
sammanbo-ochensamståendemellanskillnadfinns däremot storen

under denågotligger baranivåkvinnornasensamståendeende. De
endast lig-arbetstidgenomsnittligasammanboendesmedan deyngres

förmindretimmardetta 6veckan, änitimmar ärcirka 33påger
intressantuppvisar mönster.kategori. Lönernai ettmännen samma

dehögre lönerbetydligthar änäldresammanboende männenDe en-
förhållandetbland kvinnornakr/tim; ärkr/tim 83samstående 99 mot
delönklart högreensamstående har ändeomvända,det samman-en

deberoende påtolka dettafrestande attboende. Det är att sam-som
haftde hardragithar partnermanboende attnyttamännen somenav

motsvarandePåkarriären.sig åtde kunnathushållet så ägnaskött att
detbördasluppit denkvinnornaensamstående extrahar desätt som

där-och de hareller flertvåhushållet förskötainnebär att personer
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för haft bättre möjligheter sinaän sammanboende kar-systrar göraatt
riär. Dock bör här hålla i åtanke det bland finnsatt starkaman män
selektionseffekter i sammanboende; ensamstående sjukare,män är

utbildadesämre och oftare socialbidragstagare. Resultatet trotspassar
detta anmärkningsvärt väl på hypotesen familjeansvarets dubb-om

ojämlikhetseffekter: dels minskar kvinnors arbetsmarknadschanser,
arbetsmarknadschanser.dels ökar männens

Studerar den genomsnittliga hushållsarbetstidens fördelningman
kolumn il tabell 8.2 de sammanboende kvinnornaatt utförser man
hela 18 timmar i veckan, medan imännen kategori endast ut-samma
för drygt timmar.5 Bland ensamstående ochmän ensamstående kvin-

ligger motsvarande siffra ungefär 1.5 timme.nor Detta visar hur
sammanboende kvinnors arbetsutbud hålls de utför mycketnere av
hushållsarbete. arbetarDe många timmar i veckan, deras arbetemen

inte avlönat i likaär hög utsträckning arbete jämförmäns Ner-som
1994.mo,

För hushåll med små barn finner vi de sammanboende kvinnor-att
genomsnittliga förvärvsarbetstid ligger på 32 timmarnas i veckan,

medan förvärvsarbetstidmännens drygt timmar.är 40 Sammanboende
kvinnor med små barn har ungefär kronor20 lägre timlön iän män

situation, detta innebär lönermännens överstigersamma att kvinnor-
med i det 30närmaste Männen i dennanas procent. visserli-ärgrupp
i snitt knappt två år äldre kvinnorna,än detta kangen dock endast

förklara marginell del skillnaden. Man kan ocksåen av notera att en-
samstående kvinnor med små bam har lägre lönerän sammanbo-än

Mende kvinnor med små barn. Ser vi till hushållsarbetstiden för dessa
kan konstatera de sammanboende kvinnornagrupper att iman ge-

nomsnitt veckan,utför hushållssysslor ungefär 25 timmar i imännen
kategori nöjer sig med knappt 8 timmars hushållsarbetesamma i

veckan.
hushållI med äldre barn ligger genomsnittligamännens vecko-

arbetstider fortfarande på ungefär timmar,40 medan kvinnorna bara
förvärvsarbetar timmar34 i veckan. Löneskillnadema i denna grupp

fortfarandeär mycket kraftiga. Männens genomsnittliga timlön upp-
går till kronor,100nästan medan kvinnornas lön ligger på ungefär 75
kronor. Männen har således 33 högre löner kvinnornaprocent iän
denna kategori. Hushållsarbetstiden också härär mycket ojämnt för-

Dels därför de kan energi karriären,att påsatsa dels därför kvinnor inte kanmer att
konkurrera jobb på villkor.om samma4 Vi frånavstår kommentera siffrorna föratt ensamstående med barnmän då be-är
räknade på mycket bastal,små redovisar ändå siffrorna i tabellen.men5 Observera denna siffra inte inkluderaratt tid används för barnuppfostransom m.m.

200



arbetsmarknadFamiljeliv och

kvinnornasmedjämförasskallveckantimmar i5,6delad, männens
veckotimmar.20,8

eftermätveckan 1991,underSjälvrapporterad frånvaroTabell 8.3
livscykelfas.ochfrånvaroorsak, kön

KvinnorMän
BamfrånvLångsjukfrBamfrânv sjukfrLång KortsjukfrsjukfrKort

Utanbarn
6,54,53,52,7Sammanb --
5,42,85,23,1Ensamst --

Småbarn
17,25,33,91,34,43,0Sammanb
5,110.13,80,010,00,01Ensamst

Äldrebarn
4,85,16,31.8Sammanb --

0,0 5,50,010,01Ensamst --
personersmåbasta 9-15mycketsigbaserarberäkningar1 Dessa

långsjukfrånvaro 4-7 dagarsjukfrånvaro 1-3 dagar,2 Kort

underfrånvaronsjälvrapporterade mät-redovisas dentabell 8.3I
familjesituation. Dettaochkönfrånvaroorsak,uppdelatveckan,

påver-familjesituationenhurindikatorytterligarekan ensomses
arbetstidenavtaladedenarbetsmarknadsanknytning. Förutom attkar

kanhushålletimindre barnfinnsdetkvinnorförminskar när man
intres-någrakanockså ökar. Härfrånvarontillfälligadensigtänka att

ensamståendeuppvisar mänförstadetFöriakttagelser göras.santa
såvälnivåerungefärbarnkvinnorensamståendeoch utan samma

procent.lång drygt 5kort 3sjukfrånvarolång procent,kort casom
och långkortbådelägredäremotharbarnSammanboende män utan

harbam. Däremotensamstående mänsjukfrånvaro utan samman-än
desjukfrånvarooch långkort änbådehögrebamkvinnorboende utan

sammanboen-tolkningenväl iocksåfaller attensamstående. Detta
detmedanarbete,ochhemkombineraförunderlättar mändet att

Även selektionseffekterdockkanhärkvinnor.kravställer större
resultatet.påverka

för kvin-sjukfrånvaronÄven barnmed småsammanboende ärför
derapporterade drygt 17 procent attför Dessutomhögre män.ännor
förfrånvaronregistreradedenDåbarn.vårdförfrånvarande avvar

RFVkönenmellanfördeladjämnttämligenbarnsjukavård ärav
föräldra-framförallttroligendet1990Flood,refererad i är1986,

fjärdedrygtsåledesTotaltsiffra.dennailedighet varvarrymssom
underdagnågonåtminstonefrånvarandeårunder 13med barnkvinna

för Blandtolfte.sifframotsvarande ärmännenmätveckan, ensam-var
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stående mödrar med små barn långa sjukskrivningarär dubbelt så
vanliga bland de sammanboende kvinnorna, ungefär tiondesom var
ensamstående med små barn sjukskriven delenstörremor mät-var av
veckan. Bland de med äldre barn har något högremännen andelen
med lång frånvaro och betydligt lägre andel med kort frånvaro.en

Sammanfattningsvis kan vi konstatera männens genomsnittligaatt
arbetstid i princip helt opåverkadär familjelivet. Kvinnornasav ar-
betstid varierar emellertid kraftigt beroende framförallt huruvida
de har barn eller Men också äldre sammanboende kvinnor utan
barn i hushållet har lågt arbetsutbud, vilketett kan bero de hafiatt
barn barnen inte längre bor i hushålletatt och kvinnorna olikamen av
skäl inte gått i arbetstid. Det finns klart samband mellan hus-ettupp
hållsarbete, arbetsutbud och löneutveckling. Kvinnor utförsom myc-
ket hushållsarbete har lägre arbetsutbud under vad uppenbarligensom

långa perioderär sina liv jämför figur 8.2 och de har också be-av
tydligt lägre timlöner än som intemännen utför så mycket hus-
hållsarbete, också äldre,än ensamstående kvinnor barn.men utan

Det uppenbart så familjebildningenär ställer heltatt olika krav på
och kvinnor.män Mäns forvärvsdeltagande helt opåverkatär fa-av

miljefas, möjligen kan spåra effektt.o.m. tyder påman atten som
sammanboende underlättar arbetsliv.männens Kvinnors förvärvsar-
betsgrad påverkas däremot kraftigt, så tid och energiatt överstyrs
från marknadsarbete till hemarbete.

8.4 Vad betyder hushållsarbetet
för könsoj ämlikheten

frågaDen skall undersöka i dettanärmare avsnitt hur hushållsar-är
betets omfattning påverkas familjestruktur för respektivemänav
kvinnor.

hushållsarbetstidenmI tabell 8.2 redovisades uppdelad på kön och
familjestatus. Det forsta kan for ensamståendeär kvin-notera attman

och barn hushållsarbetstidenmän ärutan identisk, cirkanor nästan 2.5
timmar/vecka för de 20-39 år och timmar1.5 för de äldreyngre
40-59 år. Vid sammanboende händer däremot något. Båda könen
ökar sin hushållsarbetstid, de till timmarmännen 7.5 i veckan,yngre
de kvinnorna till omkring timmar.12 Sammanboende äldreyngre

barnmän något mindreutan gör deän och de äldremännenyngre
kvinnorna något de kvinnorna.än intressantDet attjäm-ärmer yngre
föra sammanboende barn med sammanboendeutan med småyngre

1°Man bör här tid för barnskötselnotera ingår iatt beräkningarnainte hushålls-av
arbetstid.
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denförstnämndadenmån kanbam. vissl somsomgruppenman se
sigvisarbam.ha små Det männenstill ocksåövergår attattsenare

små bamdet finnsopåverkadprincip helthushållsarbetstid i är omav
spenderarkvinnantimmardet antalökardäremothushållet elleri

Blandtimmar/vecka.dubbla cirka 25dethushållsgöromål tillmed
kvinnor någotochbådebarnmed äldresammanboende mängör

liggerkvinnornamed små barn,bland demhushållsarbetemindre än
veckan.timmar i20här pådock överäven

familjestatuseffekttydligdet finnsframgårdettaAv att aven
könsspeciñk. Sam-uttalateffektdennahushållsarbetstid, ärattsamt

påverkarsammanboendetensamstående,manboende ängör menmer
med barnKvinnor görhushållsarbetetid i än männens.kvinnors mer

påverkas däremothushållsarbetstidbarn,kvinnor mänsän utanmer
hushållet ellerifinns barndetinte av om

ålder ochefter kön,veckan,hushållsarbetstimmarAntal i8.4Figur
undersökningsår.

40
35 , -Män -81- --wå , -Kvinn -81— ——25 Män -91- - - - - -g 20 Kvinn-91ig - -- - - -15 Män-74g

l 1° Kvinn-74"
5 .
0

hurvisasi figur Härtydligare 8.4.framstårslutsats änDenna som
nedåldrar läggeri olikarespektivekvinnor mänveckotimmarmånga

Effektenundersökningsår.vid olikaveckavarjehushållsarbetepå av
nivåerFrånkraftig:för kvinnorhushållsarbetstidfamiljebildning på är

hushållsarbetstidengenomsnittligadenveckan nåritimmarunder 10
i veckan 1974,timmartill omkring 40ålderomkring årsvid 35 upp

årsi veckan i 1991timmarbit 20ochtimmar 1981 över30över en
tillnärmelsevis likautvecklingen inteBlandundersökning. ärmän

timantalethushållsarbete;litemycketgjordedramatisk. 1974 män
siffra ökar vis-alla åldrar.princip Dennaför iveckanunderskrider i3

åldereffektertycks finnasoch detoch 1991,till 1981framserligen av
deSS-årsåldem. Menhushållsarbete iutför storaså män mestävenatt

vik-synliga. Ettknappthoskvinnorförfinner männenärtoppar man
hushållsarbetstidminskat sinkraftigtkvinnorhärtigt resultat är att

203



Martin Hörnqvist

tämligen kort tid. faktumMen kvarstår, den tid läggs ned hus-som
hållsarbete påverkas mycket olika familjehändelser för ochmänav
kvinnor.

För undersöka inärmare vilkenatt grad familjehändelser påverkar
hushållsarbetstiden har regressionsanalyser genomförts med antal
timmar i hushållsarbetstid beroende variabel. Resultaten redovi-som

itabell 8.4.sas

Tabell Regressionsanalys4 antalet hushållsarbete.timmar iav

Kvinnor Män
lntercept 8,89 8,23"

Utbildningsnivå -,39 ,25"
LnIön -3,72* -,28
Arbetstid -,19" -,04"
Senioritet ,00 0,00
Offentligsektor ,49" ,13
Restid/dag —1,50 -,82
LnunderstäIlda ,02 -,30"
Sammanboende 5.95"" 3.36"‘
Ingabarn 0,00 0,00
Bam13 7.32"‘ 1.77"‘
Bam12 3,98"" ,36
Antal barn 1.35"‘ ,42"
Barnomsorgskostn. -,27"" ,04
Lnboyta 3,16"" .21
Make/ahögreutb. 0,00 0,00

nivåSammautb 2,30" -,3O
Make/alägreutb. 1,28 -,66
Ggr. arbetslös 1,38" .01
Studiemänader -,54 ,06
Hemarbetsmânader ,42"‘ 1,76"
Föräldraledighet -,01 ,12

Adj. R2 0,42 0,21
Estimatsignifikanta nivå5% markerasmed

nivå1% markerasmed 0,1%nivåoch markerasmed"".

Beroendevariabel hushållsarbetstid,är sammanräkningärsom en av
frågorpå hur mycket tid intervjupersonen lägger nedsvaren om per

vecka på olika hushållsgöromål matinköp, matlagning och disk; tvätt,
strykning och klädvård; städning; 1974 den första del-samtannan var
frågan uppdelad på matinköp respektive matlagning.
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användsbestämningsfaktorerhushållsarbetetsanalysernaI av
naturligabamomsorgskostnad; denhushållet;barn iantaldessutom

utbildningsnivårelativamake-/makasboytan;logaritmen samtav
utbildningsnivå.ellerlägrehögre,harmakend.v.s. sammaom

analys-och Iför kvinnor män.genomförtsharAnalysema separat
tillkoppladekanvariabler sägasingår ar-varasomgruppenerna

naturligadenutbildningsnivå,produktivitettillochbetsmarknaden
sektor,offentlig/privatsenioritet,arbetstid,lön,logaritmen res-av

underställda;antallogaritmennaturligaden grupptid/dag ensamt av
hushållsarbetetiproduktivitetenkan mätafamiljevariabler sägassom

bamomsorgskost-barnet,ålder påantal barn,sammanboende, yngsta
rela-make-/makasbostadsytanlogaritmen samtnaturligadennad, av

tidigarepåindikatoreringårutbildningsnivå; dessutomtiva gruppen
hemarbets-studiemånader,arbetslöshet,igångerarbetslivsavbrott

föräldraledighetsmånader.månader samt
förknip-restidlångarbetstid och ärlånghög lön,tydligtDet attär

Effekternakvinnor. ärför samt-hushållsarbetetid imindremedpade
antaldelvisfångas stu-utbildningEffektenkraftiga.liga avuppav

tillanknytningstarkaresåledesbetyderkvinnordiemånader. För en
Uttryckthushållsarbete.tillblirtidmindre överarbetsmarknaden att

påkvinnornaproduktiva ärkan säga attpå sättannat merett man
hushållsarbete. Det ärdetidmindredesto ägnararbetsmarknaden

iproduktivitetvariablersamtliga mäteruppenbartdessutom att som
hushållsarbete. Sam-itidkvinnorspåstarktoerhörtslårhemarbetet

allaharboytaochantal barnbarnet,pååldermanboendestatus, yngsta
arbetskrä-indikerarvilketpositiva, attkraftigteffekter merärsom

hemarbete.tillkvinnorallokerartiddestohemmiljönvande är mer
hushålletavlastning,uppenbarligenfungerar omBarnomsorg ensom

hushållsarbete. Det ärtiden iminskarbarnomsorgpåspenderar mer
minskakvinnorhjälperuppenbarligen attbarnomsorgenintressant att

utnyttjan-visatharUndersökningar attkraftigt.hushållsarbetstidsin
subventionemaochpriskänsligmycket att san-barnomsorgdet ärav

förvärvsarbetamöjligheterkvinnors attförmycketbetydernolikt
1990.Gustavsson,

utbildningsnivåpåmakarhar är somkvinnorDe sammasomsom
utbil-högreharkvinnordehushållsarbete änutförde själva sommer

uppenbart.heltintetolkasskalldetta ärmakar. Hurdade
starktkanarbetskraftsavbrotteffekternagällerdet manNär av

arbetslöshet. Detigångerantalvariabelnhoskausalitetenifrågasätta
tillfällenupprepadevidarbetslösavaritkvinnorsåkan att somvara

hypotestroliglika attdethushållsarbetsfalla, ärifastnat enmenen
tillanknytninglösarefårhushållsarbetemycketutförkvinnor ensom

arbetslöshetsrisker.ökadeliderdåocharbetsmarknaden av
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För kan litenmän negativ effekt arbetstid ochman se en av en po-
sitiv effekt utbildning. Högutbildade således hus-män görav mer
hållsarbete andra Dockän medmän. underställdaär män mindre be-

Ävendelta i hushållsgöromålen.nägna hosatt finns effektmän en av
sammanboende, endast effekt ha små barn i hus-attmen en svag av
hållet och antal bam. intressantEtt resultat varitär mänav att som
hemarbetande också i fortsättningen betydligt benägnaär utfö-attmer

hushållssysslor. Effekten dessutom tämligenär stark.ra
För sammanfatta resultaten analysernaatt kan säga attav man

har funnit belägg för variationen i hemarbetets omfattningatt intimtär
förknippad med familjestatus, och skillnaderna mellan könenatt san-
nolikt till del beror på skillnader i effektenstor familjesamman-av
sättning på hushållsarbetstid. Medan kvinnorna vid sammanboende
och under den period då det finns barn i hushållet ökar den tid de an-
vänder till hushållsarbete mycket kraftigt, ökar sin tid endastmännen
marginellt. Det har med all sannolikhet skilda konsekvenser för möj-
ligheterna investera i marknadsarbeteatt arbetar i hemmet 5om man
timmar i veckan eller det timmar25 i veckan.görom man

8.5 Inkomstojämlikhet och yrkessegregering

Vi har hur familjebildningen begränsar kvinnorssett möjligheter till
förvärvsarbete under lång period deras liv. Enligt klassisk hu-en av
mankapitalteori beror effekten föräldraskap på karriär och lönav
framför allt på arbetslivserfarenheten blir mindre hosatt mödrar än
hos andra kvinnor Becker, 1985. Detta också faktoranses vara en

kan förklara löneskillnaderna mellan och kvinnor. Fleramänsom
amerikanska studier bekräftar till viss del denna hypotes detäven om
återstår inte obetydlig oförklarad variation se Hill, 1979; Ja-t.ex.en
cobsen och Levin, 1995; Korenman och Neumark, 1992; O’Neill och
Polachek, 1993; Waldfogel, 1997; Wellington, 1993. Deltidsarbete i
kombination med det finns små barn i hushållet visar sig förklaraatt

ytterligare del löneskillnaderna mellan mödrar och övriga kvin-en av
Waldfogel, 1997. hypotesEn framförts kvinnorärnor att stra-som

tegiskt väljer utbildningar och yrken i möjliga omfattningstörstasom
låter sig kombineras med för hem och familj. Sådana yrkenansvar
utmärks enligt teorin de inte straffar långa perioder med lösattav
anknytning till arbetsmarknaden Polachekse och Siebert, 1993; Blau
och Ferber, 1992.

Yrken inte straffar lös anknytning till arbetsmarknaden börsom
karaktäriseras låg humankapitaltillväxt, och således tämligen flac-av
ka inkomstprofiler. villDet erfarenhet yrket intesäga väsentligtatt av
förbättrar den anställdes produktivitet. Ju humankapitaltill-större
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intefrånvaroperioderstraffas attdestoyrket,i genomärväxten mer
löneökningar.missarocksåuteblirlönenbara attutan mangenom

livstidsinkomstsin sö-maximeraförkvinnorTeorin förutsätter attatt
löne-med småochingångslönerhögarelativtmedyrkensig tillker

enligtinnebäringångslöner teo-yrkeskarriären. Lägreökningar över
fortsattlön ipotentiellasindelinvesterarindividenrin att aven

Även huvudsakligenarbetsgivareförhumankapitalbildning. somen
iinvesteringarundvikarationelltkan detkvinnor attanställer vara

humanka-internutbildningar störreproduktivitetshöjande ensom ger
heltdeltid, ellerarbetar ärendastanställdadeeftersompitaltillväxt

arbetsgiva-innebärNågotperioder.långa attunderfrånvarande, som
till.lederutbildningenproduktivitetshöjningdendelfårinte avren

minststraffet störresig ärkanMöjligen vänta att ar-somman
kandärfrånvarande,kvinnormånga ärmedbetsplatser mansom

transaktions-minimeraliknande förochvikariepooler attmedordna
effektpositivstarkaresigkundeSåledes väntakostnaderna. enman

lön.pålönkvinnors männensföretagsstorlek änav
inkomstprofilerolikakvinnojobb harochHypotesen att mans-om

olika delarilöneneffektolikaharfaktorervissaförutsätter avatt
bestämnings-lönenssåverkligendetsamhällsekonomin. Kan attvara

harspecifikt,yrken Merolikamellankraftigtsigskiljerfaktorer
lägreinkomstutveckling,annorlundayrkenkvinnodominerade av-

frånvaroperioder äneffektermindrehumankapital ochkastning av
peri-sig långadealltså väntarförutsätterTeorinandra yrken att som

relativtmedväljer arbetenarbetsmarknadsanknytningmedoder svag
demedaninkomstökningar,medingångslöner,högre svagasett men

väljaarbetsmarknadsanknytning kankontinuerligsig yr-väntarsom
tiden.löneökningarkraftigare överingångslönermed lägreken men

bordearbetsgivareefterfrågesida;ocksåemellertidfinnsDet en
Yrkenarbetskraftsutbudet.kvinnligautnyttja detrationellt passarsom
utsträckningrimligtvis i högretordelivsprojektkvinnliga vara

manliga livs-påyrkenmedankvinnodominerade, som passar
blandadharYrkenmansdominerade.bordeprojekt ensomvara

själv-bordeborde mellanting. Dessutomkönsfördelning utgöra ett
kvinnodomine-tillsöker sigdeinnebäraselektionsprocesser att som

sigförväntarutsträckningde iselekterade så störrerade yrken attär
anknytningmedperiodermed långalivscykelkvinnotypisk svagen

vicearbetsmarknaden ochtill versa.
regressionmed linjäranalyseratsharbestämningsfaktorerLönens
logaritmennaturligadenanalysBeroendevariabel i denna ärOLS.

tillräknatsarbetsinkomstenberäknatstimlön, att omgenomsomav
ba-mekanismemaundersökasyftearbetstimme. linkomst att omper

kvinno-respektivetypiskaiolikalöneutvecklingenkom ut mans-ser
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jobb har löneregressioner beräknats förseparata och kvinnor imän
kvinnodominerade, blandade och mansdominerade yrken. kvin-Som
nodominerade yrken räknas de med minst 75 kvinnor,procent mans-

män,dominerade har minst 75 och de könsblandade inteprocent
könet.74 någonderaän procentmer av

Som förklaringsvariabler ingår mått på humankapital, nämligen
utbildning,antal år i arbetslivserfarenhet med kvadratterm för att ta

hänsyn till den avtagande marginalnyttan ytterligare erfarenhet,av
hälsa beräknat den naturliga logaritmen ettsom summeratav symp-
tomindex baserat på frågor vilka krämpor respondenten liderom av
och hur svåra besvären är, svenska talades i uppväxthemmet och
storstad. Dessutom inkluderas utbildningssektor teknisk, pedago-
gisk, vård och övrig; veckoarbetstid; offentlig/privat sektor; restid i
minuter/dag; den naturliga logaritmen antal underställda; arbets-av
platsstorlek; anställningstid; antal arbetslöshetsperioder; den naturliga
logaritmen antal månader i hemarbete, studier respektive föräldra-av
ledighet; huruvida det finns småbarn, eller äldre barn i hushållet; sam-
manboende; hushållsarbetstid. primärtAv intresse isamt analyserna

dels humankapitalvariablerna,är dels de variabler relateradeärsom
till familjesituation och arbetskraftsavbrott, övriga variabler ingår som
kontrollvariabler för undvika selektionseffekter.att

Inom varje segregationskategori kvinnodominerade, mansdomine-
rade respektive könsblandade yrken har två modeller estimerats. I
den första ingårA endast traditionella humankapitalvariabler samt
invandrarstatusz ortstypzz;och i den andra B inkluderas vari-även
abler beskriver arbetet; utbildningstyp; indikatorer olikasom typer

frånvaro; variabler beskriver den aktuellasamt familjesitua-av som
tionen. Resultaten skattningarna i tabell 8.5. härDetpresenteras ärav
viktigt ha i åtanke regressionerna gälleratt tvärsnittsdata.att

7 I denna kategori understiger antalet kvinnor 100, dessaestimat bör därför tolkas
med försiktighet och kommer inte kommenteras här.att
3 Det bör här framhållas det naturliga skäl finns linjärtatt sambandmellanettav an-
delen och andelen kvinnor i yrke,män innebär kategoriindelningett exempelvis atten
kvinnorna inom kategorin kvinnodominerade yrken kommer grupperade iatt vara
yrken segregerade iär än männen grupperadesom mer är närmastsamma grupp som

blandade yrkesgrupper.gränsen Blandmot det såledesi allamännen är kategorier
relativt fler arbetar i yrken med andel och vicestörre mänsom versa.9 Mätt antal utbildningsâr i utbildningsbiografinsummerat i LNU 1991.som
2°Denna variabel dikotom och värdetär l respondenten bosatt iantar Stock-ärom
holm, Göteborg eller Malmö.
21Huruvida talade svenska i uppväxthemmet ellerman
22En variabel värdet l respondenten bor i Stockholm,antar Göteborg ellersom om
Malmö, annars
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för ochlön. analyserRegressionsanalys SeparataTabell 8.5 mänav
ochkvinnodominerade, könsblandadekvinnor i mans-

dominerade yrkesgrupper.

KvinnorMän
Mansdom.Kvinnodom. Bland.Bland. Mansdom.Kvinnodom.
A BB A BB A B AB AA

3.76 3,84 4.343,92 4.22 3,643,62 3,17 3,8 4.403.88 3.66Intercept
ID‘Gti iii ikhOil O iiiIQ ti 0093iii iii

.032 .032 .015.022 .014 .041,043 ,039 .043 .028,032.028Utbildn

-.001.013 .005,009 ,008 .004 .016,030 .020 .017,022 .024Erfarenhet

-1.14-2.26 -1.98 -.89-2,49 -1.57 -1.02 -3.22-3,65 -2,33-3.26 -3.26Erf7/10000

-,01 .03 .06-.04 -.03 -.02 -.02 -.02-.05 -.02-.07Hälsa -.05

-.09 -.06 .01-.08 -,07 -,11-.25 -.11-,18 -.25svenska -,
-,04.07 .05 .00.04 .04 .09 .07.12 .06.11 .12Storstad

.13 .14-,04 ,01.04Teknutb -

.01.01 .03-.17-.42Pedutb -

.07-.06.20 .04-.06Várdutb -
Övr 0.00 0,000.00.00 0,000.00utb

-.007-.002.000 -.004-.001-,000Arbtid

-,01 -,01-,02-,00-.04 .04Offsektor

4.35 2.657,402,92 9.65-4.27Restid/dag

.08.06.06 .05.09.06Lnundst

.01,01.00 ,01,01.03Arb.p|.storl

.00 ,01-,00.00-,00tidAnst -.
.01-,03-.03 .00-.02.02Ggr lösarb

-.01-.01.00-,10 .18-,12Lnhemarb

.00-.00.00-.01 .00.01Lnstudier

.04-,00 i,01-.03 .01Lnförä|dr - 0.000,00 0,000,00 0,000.00bamInga
.03 -,17.00.05 -,01.06Bam12

-.12.05.01.02.05Bam12

-,04.05.04 -,03.06.06Sammanb

.00-,03.00-.05 .04,00Husharbtid

0,20 0,310,33 0,420.36 0.12 0,220.34 0.50 0.240,300,21adjR
nivånivå 1% medmed markeras5% markerassignifikantaEstimat

nivå med.0,1% markerasoch
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Hur då avkastningen på humankapital for kvinnor och i deut mänser
olika yrkeskategoriema den förstal modellen inomA varje katego-
ri kan studera den okontrollerade effekten humankapital påman av
lön. kan läggaHär märke till avkastningen på utbildningatt ärman
mycket låg i kvinnodominerade yrken, endast 2,8 utbild-procent per
ningsår för och 2,2 utbildningsårmän for kvinnor jäm-procent attper
föra med drygt i könsblandade4 och mansdominerade yrken.procent
Även avkastningen arbetslivserfarenhet skiljer sig starkt mellan
de olika regressionerna. Eftersom de skattade effekterna arbets-av
livserfarenhet icke-linjära har för belysaär dem beräknat huratt
den löneutvecklingen arbetslivserfarenhet iöver olika yrkes-utser

På detta får visuell bild, där varje kurva har beräknatstyper. sett en
enligt formeln:

BUTB+xBERF+x2BERF2+0BHEA+02 fiSWE+0BCTYLnW +1
innebär i korthetDetta modellen predicerad lön beräknad foratt ärav

med utbildningsår12 frisk, talade svenska iären person som upp-
växthemmet och inte bor i storstad.en

SkattningarFigur löneutveckling5 arbetslivserfarenhet enligtöverav
regressionsmodell.

Män KD- - - - - -
-Män B- - -

Män MD
-Kvinnor KD- - - -
-Kvinnor B- - - -

Erfarenhet

kurvorna framgårAv vissa prediktionerna Kvinno-att stämmer.av
dominerade yrken har förKD både och kvinnor högremän start-
löner och långsammare löneökningstakt blandade yrken DockB.än
måste det påtalas skillnaderna i startlön enligt de skattade model-att
lerna relativt begränsade. Kvinnornas löneutvecklingär tämligenser
likartad sig de befinner sig i kvinnodominerade eller blandadeut vare
yrken. bland finnerDet de skillnaderna.är männen Sålundastoraman

mansdomineradelöneutveckling imännens yrken ligga näraut attser

Notera antalet kvinnor i mansdominerade yrken så litet resultatenatt är svår-äratt
tolkade, visar dem dock i tabellen.
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kvinnolöne-idealadenhumankapitalteorinenligtdet antas varasom
flack in-tämligenochstartlönerExceptionellt högautvecklingen. en

typisktteorinenligtha denyrken verkarblandadeikomstprofil. Män
in-kraftigochingångslönermed lågainkomstprofilenmanliga

komstökningstakt.
ochkontrollvariablerantalläggsi tabell 8.4modell B ettI

olikanämligensärskilt intresse,variabler ty-ingår någradessutom av
vari-dessaeffektenstuderaarbetet. Genomfrånfrånvaro att avper av

frånvarostraffet förhuruvidauppfattningfåabler kan va-omen
kanförstakönssegregering. Detgradyrketsberoende pårierar manav

på lönen,effekternegativahar någraföräldraledighet inteärnotera att
Al-yrken.och i allakvinnorsåvälgäller for typerdetta män avsom

stude-studie där deiresultatmotsvarandefannm.fl. 1996brecht en
hela arbets-gälldeanalyserderasfrånvaro,slagsrade olika även om

kvinnodo-kvinnor iintressantarevad ärmarknaden. Men är attsom
medan i blan-frånvaro,någonstraffas foryrken inteminerade typ av

med lägreförknippathemarbetearbetslöshet ärsåvälyrkendade som
medtidtillbringaroch kvinnor. Mänförbådelöner män mersom

lön". Faktummed lägreför dettastraffas tydligthemarbeteoavlönat
kategori därendayrken denkvinnodomineradei ärkvinnorär att

lön.till lägrekopplatintefrånvaro är
ochyrkenmansdomineradeiforkanövrigt mänI nämnas att

starktdagliga restidendenyrken harkvinnodominerade ettkvinnor i
visardå detintressantresultatlön. attsamband med Detta ärpositivt

olikajobbsökavilket kaninomområdegeografiskadet avmanom
kvinnodomine-lön.bli lägre Iresultatettordebegränsas,anledningar

förför såväloffentlig sektori mänlägrelönernayrkenrade är som
underställdaflerlönhögreharkvinnor. Som väntat man.man

yrkenkvinnodomineradeiför kvinnorkanDessutom attnoteraman
betyderoch lön.arbetstid Detsamband mellan attnegativtfinns ett

deltid,arbetastraff förfinns någotdet intesåbara attdet inte är att
Nuvarandearbetstid belönas.så kortaremedtill ochtycksdet attvara

könsblandadeeffekter ipositivavissaharfamiljesituation yr-svaga
Antaletmansdominerade yrken.ochi kvinno-effekteringaken, men

för såvälyrkeni blandadeeffekternegativaharhushållsarbetstimmar
påverka lönenintehushållsarbetetDock tyckskvinnor.män ne-som

yrken.kvinnodomineradeigativt
i vissdetverkardetSammanfattningsvis kan säga att omsomman

kvinno-kvinnor iverkar förmekanismerandrafaktisktmån är som

beror24 effekt.kraftig Dennadet finnsmansdominerade yrken där positiviUtom en
endastyrkeskategori 4dennadet iextremvärde;dock helt på är upp-personer somett

hemarbetande.de varitattgav
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dominerade yrken i andraän yrken. karakteristikaDetyper av man
enligt de diskuterade hypoteserna kunde finna, finnsväntaovan att
också där. betydligtEn lägre avkastning humankapital, mindreav
humankapitaltillväxt, inga effekter frånvaro eller familjerelateradeav
förhållanden. Dessutom kan lägga till kortare arbetstidattman ger
oproportionerligt små inkomstbortfall, och deltidsarbete därmedatt

kanMan således detuppmuntras. finnssäga yrken bättreatt änsom
andra går kombinera med för hematt och familj under längreansvar
perioder. Dock skillnaderna förär kvinnor i kvinnodominerade och
könsblandade yrken mycket små, och det rimligt ifrågasättaär att om
de substantiella.är De skillnaderna står i ställetstora finna mellanatt

och kvinnor,män mellan i olika yrkeskategorier.samt män

8.6 Familj och karriärutveckling

Tidigare såg vi hur familjelivets effekter fördelningen mellan hus-
hållsarbetstid och avlönad arbetstid varierade mellan könen. Medan
kvinnor i hög utsträckning sitt deltagande på arbetsmarkna-anpassar
den efter de krav familjelivet ställer tycks männensom snarare enga-

sig i arbetet familjennär Kvinnorväxer. ökar sin hushålls-gera mer
arbetstid kraftigt hon blir sammanboendenär och hon får barn, förnär

dessa effektermännen är Men hur kan detta påverka chansernasvaga.
till karriär

syfteI undersöka långsiktiga konsekvenseratt könsskillna-mer av
der i familjelivet, skall här karriärutvecklingen for respektivemän
kvinnor undersökas. de tidigareI deskriptiva avsnitten framgick hur
familjebildning och arbetsmarknadsutfall samvarierar. För studeraatt
huruvida denna samvariation kan tolkas kausalt sambandettsom an-
vänds livsförloppsanalys retrospektiva familj- och yrkeshistorier.av

Analysema i detta kapitel samtliga utfördaär med data från lev-
Åberg,nadsnivåundersökningarna Erikson och 1984; Fritzell och

Lundberg, 1994, panelundersökningär där individersom en samma
intervjuats vid fyra tillfällen 1968, 1974, 1981 1991. Materialetsamt

riksrepresentativtutgör urval befolkningenett mellan 18 och 75 årav
intervjutillfälle.vid varje denI vågen ställdes retrospektivasenaste

frågor respondentemas livshistorier på flertal områden, på såettom
vis samlades uppgifter de svarandes familjehändelser somom
sammanboenden, barn och skilsmässor, utbildningar yrkeskar-samt
riärer. Frågor ställdes vilka händelser intervjupersonerna upplevt,om
och vilken månad de olika händelserna inträffade, det således möj-är
ligt ordna dem kronologiskt.att

251968 de 15 år.yngstavar
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familje-olikaundersöka hurförhar utnyttjatsbiografierDessa att
karriärutveckling. Ge-respektivekvinnorspåverkarhändelser mäns

händelsernavilkenordning ideninformationharatt ommannom
medproblemetoch analyserakausaltordna demkaninträffar man

Rohwer, 1996; Lancaster,Blossfeld ochlivsförloppsanalyshjälp av
Yamaguchi, 1991.1990;

övergångsinten-undersöka huranalysmetod kandennaMed man
vid givenskall skeövergångförsannolikhetend.v.s.siteten, att enen

och undergrupper.tidvarierartidpunkt, över
analysernaEnheten iklassrörlighet.Beroendevariabel utgörsär av

skiljerfår arbeteindividbörjar dåepisodVarjeepisoder. ett somen
hierarkisktzö eller hon återslutar då hanföregående ochfrån detsig

förstaindividensden klassepisodenförsta utgörsbyter klass. Den av
flera gångerförekommasåledesVarje individ kantillhörde.arbete om

inomarbeteindividen byttde fallklasser.sig i flera Ibefunnitde
underindividenheller dåepisoden, inteinteavbrytsklass pe-samma

fortfar-räknas dåarbetskraftsdeltagande, dei sittavbrotthaftrioder
Episoden räknasför klassbyte.riskvarande under attande somsom

avbrytssker,klassbytehändelse dåmed attavslutats utanha menen
intervju,förvid tidpunktend.v.s. censurerashändelseräknas som

jord-elleregenföretagareindividen blirpensionering,vid samt om
innebär uppåt-,dettasvårtdå det kan avgörabrukare att omvara

mobilitet.lateralellernedåt-
innebär baradettakonkurrerande risker,harModellen använtssom
såväl uppåt-erfaramöjlighetfinnstidpunktgivenviddet attatt en

destinationstillstånd.möjligaalltså tvådet finnsnedåtmobilitet,som
tidsvarierande kova-delskovariaterfastadelsingåranalysernaI ,

sedantillåtsvid ochvärde bestämskovariaternasfastariater. De
tillåtskovariaternade fastatillmodellen. kontrasti lvärdeinte byta

tillstånd dedetvärdekovariaterna byta mätertidsvarierande närde
variabeltidsvarierandeepisoder därdeinnebärförändras. Detta att en
för denslutmånadendärepisoder,i tvådelasvärdeändrar nyaupp

ändradevariabelntidsvarierandeinnan denmånadentillförsta sätts
förändring-månadtill denandrastartmånaden för denoch sättsvärde

inträffade.en
föräldraskapsammanboende ocheffekternaundersökaFör att av
Ökarhändelserna.kausalt ordnamåstekarriärrörlighetpå exem-man

klasshögreklass tillskall bytaförsannolikhetenpelvis mänatt en
delhansdärförihop görflyttar t.ex.efter partneratt avatt enman

2° Eriksonde nivåeranalyserna, dessaanvänds inivåerhierarkiska motsvararFyra
endastanvänder sigEGP-klasschemat. Deurskiljer i tre1992och Goldthorpe av

datamaterial.i vissanivå och 2särskilja lsvårigheterberodde påvilket att
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hans hushållsarbete vilket honom ökade möjligheter att satsager
karriären; eller därför han sig den traditionella mansrollenatt tar

familjeförsörjare och därför arbetar hårdare och motiverat,som mer
eller ökar sannolikheten för sammanboende efter uppåtriktat klass-ett
byte t.ex. därför i karriären för med sig ökadeatt ett steg resurser,
vilket dels honom attraktiv på äktenskapsmarknaden,gör delsmer

möjligheter till betala bostadskostnaderstörre Sannolikt finnsattger
effekter i båda riktningama. För undvika detta tolkningsproblematt
används sammanboendestart, sammanboendeslut, födelsemånad för

l3-årsdag27första barnet och det barnets tidsvarierandeyngsta som
kovariater. innebär såledesDetta vi kan beräkna inten-att separata
siteter för månaden innan sammanboende föroch månaden efter indi-
viden flyttat med partner.samman en

modellDen används här enkel parametrisk modell medärsom en
exponentiell basintensitet antagandet övergångsprocessengör attsom
inte tidsberoende; d.v.s. övergångsintensitetenär rj,,,t från tillstån-att

tid.det vid till tillståndet k konstantj är över
Frågan här vad händer med karriärrnöjlighetema vid olikaär som

händelser familjelivet,i och det finns skillnader mellan könen i ef-om
fekten sammanboende och föräldraskap. Något skulle för-av som

det så kvinnor omallokerar tid och motivation frånväntas attom var
arbetsmarknaden till hemmet vid sammanboende och under den peri-
od då de har små barn, medan arbetsmarknadsbeteende imännens
princip oförändrat.är

Resultaten analyserna i tabell 8.6. analysen ingårIpresenterasav
först kontrollvariabler klass vid födelsekohort åldersamten grupp
vid första arbete; sedan humankapitalvariabler utbild-mätt som
ningsnivå vid och arbetslivserfarenhet vid sedan ingårto; också de
egentliga analysvariablema, förekomsten barn under år i hus-13av
hållet, förekomsten bam i13 år hushållet, sammanboende,överav
upplösning sammanboende och slutligen huruvida intervjuperso-av

hemmafru under huvuddelen intervjupersonensnens mor var av upp-
Samtliga dessa variabler har interagerats med kön, vilket inne-växt.

bär beräknar könsspecifika samband mellan den aktuella vari-att man
yrkeskarriären.abeln och

27 ålder vald med antagandet detDenna någonstans det barnetär äratt när yngsta
högstadieálder moderns arbetsbelastning börjaruppnår något.avtasom

2 Samtliga dessavariabler baserar sig informationpå de retrospektiva familjehis-ur
torierna i LNU l99l.
29 val fattades då visat intensiteten endastDetta varierar marginellt tid,test att över

föredradå enklare modell framför komplicerade modeller.äratt attmenar en mer
3° viktigt här följt den modellDet Blossfeld och Rohwerär att notera att son1
1995 använder 136ff och endast använder interaktionstermema. Frågan är om
det korrekta förfarandet i stället bör dessutom kontrollera för huvudeffekter-attvara
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för ochkonkurrerande risker uppåt-Livsfärloppsanalys medTabell 6
Exponentiell basintensitet.mobilitet. Personernedåtgående

tillfödda 1925 1965.

NedátUppåt

-5,44" 4.89"‘Konstant

,62""Högretjm. - ,40-,94"Tjmmedeln.
—,86"‘ 0,00Kvalarb.
0,00Okvalarb. -

,03‘.02"Kohort

Ålder ,001 -,0011arb.

Utbildning
0.000,00Grundskola
-.23‘-.09Yrkesutb.
—.25‘,23Realskola

,71" -.38‘Gymnasium
-,79",24Högskola

,90" -1.03"‘Universitet

-,01" -,01"Erfarenhet

,00".00‘Erfarenhet

-,02 -.07Bam13 M
-.18-.52""Bam13 K

~,59*-.27‘Bam12 M
,44" .49‘Bam12 K

.12 -.12Sammanb.M
-,37" -.14Sammanb.K

-,28" -,06SkildaM
,19,52"SkildaK

-.17".01h-fruMod M
,32"-29‘h-fruKMod

"p0,05.m p0,001. " p0.01 och

Klasstillhörighef kontrollera för effekteninkluderats förvid har att
sannolikhet framgårför mobilitet. Somolikaklasser harolikaattav

sannolik-hierarkiska nivåerlägrehar påtabell 8.6 störrepersonerav
för nedåtmobilitet.mindre sannolikhetuppätmobilitet ochhet för

avvikelser,finner endast genomgå-känslighetsanalyser och smågenomförtVi harna.
interaktionen med modernskraftiga ochinteraktionseffekterna mindreende blir ar-

princip insignifikant.betsmarknadsanknytning blir i
3 uteslutits det intefor tjänstemänestimatet högre ärAnledningen till är attatt me-

befinner sig i denredanuppåtgáende mobilitetinte kan haningsfullt, då manomman
okvalificerade arbetareestimatet förskäl har ocksåmotsvarandehögsta klassen. Av

nedåtgåendemobilitet.gäller risk föruteslutits vad
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berorDetta troligen på sannolikheten för individ skall haatt att ett
nått sin maximala nivå ökar högre i hierarkin han eller hon befinner
sig. Dessutom det så högre utbildningär individ har, destoatt en

sannolikhet det för hanstörre eller hon skall befordrasär och destoatt
mindre sannolikhet för degradering. Anledningen till detta resultat är
förmodligen bland dem befinner sig viss hierarkiskatt nivåsom en
så det troligt högre utbildadeär individer överkvalificeradeatt ärmer
för sitt arbete.

kontrollvariablernasMen effekter endast har liten relevans för
problemet med familjens inverkan på och kvinnors karriärer.mäns
Intressantare förekomsten små barnär i hushållet haratt kraftigtav en
negativ effekt intensiteten i karriärchanser för kvinnor, medan män
inte påverkas alls. sedan barnenNär blir äldre ökar åter intensiteten
för kvinnor, medan karriärintensitet minskar.männens Detta är san-
nolikt främst ålderseffekt. Estimaten skall främst förstås såen att
kvinnorna kraftigt ökar sin rörlighet barnen blir äldre och kvin-när

åter börjar kunna sig marknadsarbete i ökadägna omfattning.norna
Vidare visar analyserna sammanboende minskar kvinnornasatt

uppåtgående karriärrörlighet. Vid skilsmässa ökar karriärchanserna
igen. Dessa resultat indikerar familjebildningens starkt begränsande
effekt på kvinnors karriärrörlighet. kvinnorNär flyttar ihop med en

och får barn tycks arbetslivet få allt mindrepartner betydelse.
För undersöka socialisationens roll användsatt indikatoren som

visar modern varit hemarbetande under delenstörreom av respon-
dentens Antagandet deuppväxt. i hem därär modernväxtatt som upp
varit hemarbetande har fått traditionell könsrollssocialisation.en mer
Effekten detta borde verka olika könen. Kvinnor uppfostrasav som
i traditionella könsroller borde sålunda ha ställningen svagare ar-
betsmarknaden. Detta eftersom det kan de allokerar tidantas att mer
till hushållsarbete. På motsvarande borde fått tradi-sätt män som en
tionell könsrollssocialisation allokera tid och motivation tillmer
marknadsarbete för leva till den traditionella familjeförsörjar-att upp
rollen. visar sigDet också kvinnor mödrar varit hemmafruaratt vars
har karriärchanser medsämre motsvarandeän bakgrund.män Man
bör dock tolka detta resultat med viss försiktighet då sammansätt-en
ningen denna varierar kraftigt undersökningsperiodenöverav grupp
och det fullt möjligt variabelnär osäker indikator påär köns-att en
rollssocialisation.

tabellensI andra kolumn visas effekterna på nedåtgående mobili-
Man kan kort någon könsspeciñk effekttet. förekomstennotera att av

småbarn på rörlighet nedåt inte kan beläggas. Däremot det såärav att
barnen blir äldre ökar kvinnornasnär nedåtmobilitet kraftigt. Detta re-

sultat indikerar under de första åren efter ha fått barn inträffaratt att
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behåller detmobilitet under vilket kvinnanmoratorium förett sorts
såvälbarnen blir äldre ökarföre graviditeten.jobb hade Menhon när

Tolkning-för kvinnor relativtnedåtgående mobilitetuppåt- män.som
sin arbetssituation barnenkvinnorkandetta näröverattvara seraven

prioriteringar. Vissa kvinnor påolikablir äldre och då gör satsar mer
krävande arbetenandra söker mindremedanmarknadsarbete, snarare

förklara intensi-hemmet. kansig Dettaför kunna attägnaatt mer
rörlighet.nedåtgåendesåväl uppåt-ökar iteten som

mobiliteteninte den nedåtgåendeSammanboendestatus påverkar
intres-könsrollssocialisation framkommergälleralls. detMen när ett

hemmafruarmödrarverkarresultat. Det mänsant vars varsom om
uppåtgående mobilitet, harchanser förharinte bara ävenstörre utan

kvinnor inedåtgående mobilitet, relativtfor erfaramindre risker att
Även meddetta resultat kongruentmotsvarande ställning. är antagan-

för fåttviktigare demarknadsarbetedet mänäratt mersom enom
kvinnorkönsrollssocialisation for andratraditionell män,än samt att

sig såtraditionella könsroller intetillsocialiserats engagerarmersom
förvärvsarbete.sittdjupt i

påverkarfamiljehändelserSammanfattningsvis kan säga attman
blirkvinnoroch förväntatpå enhetligt Närkarriärchanser sätt.ett

tid och motiva-allokerar deoch de får barnsammanboende när mer
arbetskraftsdeltagandemedför derasvilkethemarbete,tion till att

minskarkarriärmöjligheterinnebär derasi sinminskar, vilket atttur
nämnvärdpåverkas inte i någonyrkeslivrelativt Mäns ut-männens.

blir äldre ökarfamiljesituation. barnen sedanderas Närsträckning av
såväl den uppåt-arbetskraftsdeltagande, då ökarsittkvinnan åter men

detta skullemobiliteten. tolkningnedåtgående Engående den avsom
inte straffaskvinnodominerade yrkenkvinnor i somkunna attvara

uppåtrörlighet,sina chanser förde ökarfrånvaro kan vara somav
grad erfar nedåtgåendeyrken i högrei blandademedan kvinnor mo-

bilitet.

Sammanfattande diskussion8.7

arbetsmarknads-könsskillnader ivi studerat hurkapitel hardettaI
inverkan påskillnader i familjelivetsmedframgång sammanhänger

utsträckninginte i högreKvinnoroch kvinnor. nämnvärtmän anser
for deras möj-familj utgjort hinderfor hem och ettän män att ansvar

detta visaromfattning.forvärvsarbeta i önskad Trotsligheter att ana-
kraftigt ökar denfamiljebildningenkvinnor undertydligtlyserna att

minskar sittsamtidigt dehushållsarbetenedtid de lägger ar-som
arbetsutbu-skillnader imärks ingabetsmarknadsdeltagande. För män

tydas såinkongruens måstefamiljebildningen. Dennadet under att
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kvinnor generellt faktiskt vill arbeta i hushållet under familjebild-sett
ningsfasen i högre utsträckning vad vill.än män

Skillnaderna mellan könen det gäller den tid de använder tillnär
hushållsarbete för sammanboende framförallt med barn,är utan, men

också mycket För ensamståendeär skillnaderna däremotstora. är
knappt märkbara. Våra analyser visar också det för kvinnor finnsatt
kraftiga effekter på hushållsarbetstiden sammanboende ochattav vara

ha barn. De med små barn i hushållet arbetar alla medatt mestav av
hushållsgöromål. Vidare indikerar analyserna i hushåll däratt man
kan hushållsarbetet krävande med små barn, bo-äranta att storamer
stadsytor och låga kostnader för barnomsorg kvinnorna mycketgör
hushållsarbete. heller dessa faktorerInte har någon inverkan påstörre

hushållsarbetstid. Kvinnor har höga inkomster,männens ärsom som
högutbildade och har lång arbetstid däremot mindre tidägnarsom
hushållsarbete. tyder på kvinnorDetta högproduktiva påatt ärsom
arbetsmarknaden i högre utsträckning lägger tid och motivation på ar-
betslivet medan kvinnor högproduktiva i hemarbetet använderärsom
sin tid till hemarbete. Kausaliteten i denna iakttagelse kan ifrågasät-

Är det kvinnorså och män arbetslivet hög-tas. att ärsatsarsom
produktiva där just därför de inte splittrar sin uppmärksamhetatt ge-

lägga ned så mycket tid på hushållsarbete På motsvarandeattnom
kan ställa sig frågan kvinnorde bor i arbetskrävandesätt man om som

hushåll det just därför de prioriterar hem och familj och där-gör att
med inte sig lika hårt i arbetslivet.engagerar

således familjebildningenDet så medför kvinnor omdiri-är att att
arbetstid och sannolikt motivation från betalt till obetalt arbetegerar

de inom för den lägre avtalade arbetstiden harävensamt att ramen en
högre frånvaro på grund föräldraledighet och sjukskrivningar. Förav

kan endast spåra mycket effektersmå familjesituation påmän man av
arbetsutbudet.

Vilka konsekvenser får då detta för könsskillnader i arbetsmark-
nadsbelöningar Intuitivt kan det verka sannolikt individeratt som av
olika skäl inte deltar i förvärvsarbete i utsträckning andrasamma som
får betala för detta med möjligheter till arbetsmarknadsbe-sämre
löningar. det finns ocksåMen möjlighet de förutseratten som en
framtid med arbetsmarknadsanknytning söker sig till arbeten därsvag
detta inte har så betydelse. Sådana arbeten skulle enligt teorinstor
utmärkas de har relativt höga ingångslöner med efterföl-småattav
jande löneökningar. ocksåDet tänkbart arbetsgivare ratio-är att som
nellt utnyttjar denna arbetsutbud organiserar arbetet såtyp attav
transaktionskostnaderna minimeras, exempelvis vikariepooler.genom

syfteI undersöka huruvida de yrken framförallt kvinnor väljeratt som
skiljer sig från de yrken framförallt väljer studerades lönensmänsom
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bestämningsfaktorer i kvinnodominerade, könsblandade respektive
mansdominerade yrken för och kvinnor. Resultaten från analys-män

tyder på det kan finnas visst fog för teorin lönen iatt ett att ty-erna
piskt kvinnliga yrkesgrupper har delvis andra bestämningsfaktorer
jämfört med manliga och könsblandade yrkesgrupper. Framförallt ut-

kvinnliga yrken de har mycket löneutveckling.märks attav en svag
figur där löneutvecklingen ålderkan också i 8.3Detta överman se

löner ökar ända fram till fyrtiofemårsåldemvisas. Medan männens
för kvinnor redan vid trettioårsåldem.Ökningen Dessutomavstannar
kvinnor kvinnodominerade yrken inte får lägrevisar analyserna iatt

frånvarande arbetskraften under perioder, någotlöner de ärom ur som
kvinnorfallet i alla andra yrkesgrupper. i kvinnodomineradeFörär

också deltidsarbete attraktiv möjlighet till ochyrkesgrupper är somen
således anled-till högre timlöner. kan tänka sigmed leder Man att en

väljer vissa yrken kan de där missgynnasning kvinnor attatt vara
arbetsmarknadsan-sin, under familjebildningen,mindre svagareav

knytning.
familjebildningen påverkar ochstudera hurFör mänsnärmareatt

arbetsmarknadsbeteende analyserades effekternakvinnors av sam-
och barn på karriärutvecklingen. Resultaten dessamanboende av

till då deentydiga. Kvinnors chanser karriär heltanalyser är avstannar
får för bar-blir sammanboende och då de barn sedan öka igen näratt

effekter, sannolikt främstuppstårblir äldre. För männen motsattanen
könsrolls-ålder. Vidare finns vissa indikationer påberoende på att

kan verka förstärkande könseffektema. haftsocialisation Män som
bättre karriärchanser. Kvinnor medhemmafruar harmödrar som var

karriärchanser. rimliga tolk-motsvarande bakgrund har Densämre
fått traditionell könsrollssocialisation hardeningen är att en mersom

familjeförsörjare ochlivsprojekt. sigkönstypiska Männen ser som
ansvariga för hemmet i högre grad desigkvinnorna än somser som

uppfostran. resultat kan dock be-så traditionell Dettainte fått varaen
och tolkas med försiktighet.felkällor börroende av

arbetsmark-det således uppenbart kvinnorsSammantaget är att
deras familjesituation flera meka-nadsbelöningar påverkas av genom

beteendemekanismen deden huvudsakliganismer, där är att styrmen
till obetalt hushållsar-energi från betalt marknadsarbetetid ochöver

visst stöd för antagandet orsak bakomfinns ocksåbete. Det att atten
i såda-kvinnodominerade kan dekvinnor väljer yrken är attsom vara

kombinera för hem och familj medlättareyrken dels har att ansvarna
från-möjligheter till deltidsarbete långagodaarbetet genom samt att

negativa konsekvenser vad gäller lönen.inte får någravaroperioder
kvinnodomineradehur det kommer sig deviktig frågaEn är attannan

har lägre löner.yrkesgruppema också
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Ekonomiska konsekvenser skilsmässaav

skillnader mellan kvinnor och män-

GÄHLERMICHAEL

Inledning9.1

Under decennier har antalet skilsmässor i Sverige ökat kraftigt.senare
Vid 1900-talets början det årliga antalet skilsmässor vilket400var ca
motsvarade ungefär halv skilsmässa äktenskap, idag ärtusenen per
motsvarande antal eller22 000 14 äktenskap SCB,runt tusenca per
l995a. Tendensen densamma i den övriga västvärlden Goode,är

Allt fler väljer också samboende framför1993. äktenskap. Denna
samlevnadsform instabil; upplösningsrisken beräknasär än mer vara

så hög i samboenden igånger äktenskap, antalettre oavsettca som
börjanbarn SCB, 1990. 90-talet upplöstes genomsnittligenl av un-

årligengefär sammanboenden50 000 Av dessa 20 000par var ca
gifta samboende;och 30 000 60 hade barn, vilketprocentca av paren
betyder barn erfor familjesplittring40 000-50 000 varje åratt en
SCB, l995a.

Orsakerna till de ökade skilsmässotalen med säkerhet flera. Deär
moderna samhällena har kommit bli alltmer sekulariserade. Detatt
äktenskap instiftats Gud och tänkt bestå tills dödenattsom av var
skilde makarna åt kan idag upplösas själva. takt medIparterna attav
skilsmässotalen ökat torde också stigmatiseringen skils-till följd av

ha minskat. finns alltså social ochDet kulturellstörremässa en ac-
skilsmässafor idag tidigare. de starkast bidragandeEnänceptans av

faktorerna både till minskade äktenskapsfrekvenser och ökade skils-
torde emellertid familjens minskademässotal betydelse ekono-som

misk Cherlin,enhet se 1992. Det starka ömsesidiga eko-t.ex.vara
beroende fanns mellan familjemedlemmarnanomiska i det gamlasom

jordbrukssamhället har försvagats. Samhälleliga institutioner har tagit

Samboende syftar lever ihop giftapå medansammanboendeutan att ärpar som vara
för både samboendeoch giftasamlande begrepp skilsmässa syftar iBegreppetett par.

detta kapitel, inget både separationerpå mellan samboende ochnär nämns,annat par
formella skilsmässor.
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eller kompletterat många familjens tidigare funktioneröver t.ex.av
skolan och bam- och äldreomsorgen och välfärdsstaten garanterar
idag alla utkomst. kraftigEn ekonomisk tillväxt har genereraten
ökade realinkomster och också medfört liv ensamståendeatt ett som
blivit ekonomiskt realiserbart alternativ för många. Därmed har detett
blivit möjligt lämna äktenskap eller samboende upplevsatt ett som

otillfredsställande. finnsDet emellertid fortfarande anledning attsom
skilsmässa förknippad med negativa konsekvenser för in-ärtro att en

dividens materiella välfärd.
kapitelI detta ska frågan hur skilsmässa påverkar parternasom en

ekonomiska situation besvaras.söka Denna fråga förhållandevisär
outforskad i Sverige. flesta studierDe sambandet mellan inkomstom
och familjetyp nämligen baserade på tvärsnittsdata, d.v.s. for-är på
hållandena i fruset ögonblick. Dessa undersökningar visar från-ett att
skilda har ekonomiska villkor sammanboende, de kansämre än men
inte någon information detta konsekvens skilsmässan,ärge om en av
eftersom de frånskildas ekonomiska situation kan ha varit sämre re-
dan före skilsmässan s.k. selektionseffekt.en För undersökaatt
skilsmässans konsekvenser krävs information situationen förom

individer vid åtminstone tillfällen.två Sådana s.k. longitudi-samma
nella data kommer användas här. belyser situationenDessa i Sve-att
rige under 1980- och tidigt 90-tal. De analyser i detta kapitelgörssom

därför denna period. 1 avslutande diskussion kommer dockavser en
återkopplingar till den aktuella situationen i Sverige,göras efter-att

det finns skäl den utveckling skett under åratt tro attsom som senare
haft återverkningar de frånskildas ekonomiska villkor. Kapitlet
kommer också beskrivning inkomstens sammansättningatt ge en av
efter skilsmässa. andel inkomstenHur kommer från bidrag istoren av
olika former och hur andel kommer från inkomster förvärvsar-stor av
bete och kapital

analyser inkomsterUtöver vidgas också perspektivet till andraav
aspekter materiellt välbefinnande i boendesituation ochtermerav av
tillgång till ekonomisk buffert kontantmarginal. Fokus i kapitleten
kommer riktas eventuella skillnader mellan könen. Påverkasatt mot

och kvinnor på olika skilsmässamän Om detsätt såär ettav en som
flertal utländska och det fåtal undersökningar utförts i Sverige vi-som

nämligen kvinnornas ekonomiska situation påverkassat, att mer ne-
gativt Fritzell,se 1990 för Sverige;än männens Duncant.ex.
Hoffman, och1985 Holden Smock, för1991 USA; Jarvis Jen-
kins, 1996 för Storbritannien innebär detta allvarlig inskränkning ien
många kvinnors handlingsfrihet. betyder kvinnorDet i praktikenatt
inte har ekonomiska möjlighet lämna äkten-män att ettsamma som
skap eller samboende i vilket de inte längre vill leva och situatio-att
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blir problematisk för kvinnoreventuell skilsmässaefter änmernen en
modern efterflesta barn fortsätter leva medför Eftersom demän. en

försämrade ekonomindrabbar denmellan föräldrarnaseparation
dessamajoritetockså stor aven

omständigheter särskilt bety-hushålls ekonomiskaDet gör ettsom
för konsumtion ochhar betydelsedelsefulla de inte baraär att sparan-

andra aspek-livsvillkor antalockså individensde, de påverkar ettur
har di-kan stressfaktorEkonomiska svårigheter utgörater. som enen

ochvälbefinnandet hos både barneffekt det psykiskarekt negativ på
McLeodKlebanov, 1994;Brooks-Gunn KatoDuncan,vuxna

effekter barnockså ha långsiktiga såkanShanahan, 1993. De att som
omständigheter uppvisar nedsattekonomiskaunder knappaväxer upp

ålder Lundberg,också i 1993. Mate-psykisk och fysisk hälsa vuxen
föräldrars beteende barnetpåverkariell ofärd kan även gentemot ne-

inverkan påoch ha negativMcLeod Shanahan, 1993gativt en
AmerikanskaGähler,utbildningschanser l997.barnets Jonsson

skils-negativa effektendel denhävdatforskare har att stor avaven
ekonominförsämradeförklaras just deni kanför barn USAmässor av

Sandefur, 1994.mödrar McLanahanensamstående sebland t.ex.

metodologiska övervägandenochTeoretiska9.2

välfärdsstatsmodellensvenskaDen

egenskaperkännetecknas antalsvenska välfärdsstatenDen ett somav
ekonomiskafrånskildasinverkan deoch indirektbåde direkthar en

befolkningen priorite-förvärvsfrekvens ihögSverige harvillkor. l en
transfereringarnade statligabred skattebas,skapar ärDettarats. en

samhälleliga institutionermångainkomstomfördelande,starkt är
försäk-avgiftsfria, bidrags- ocheller heltsubventioneradekraftigt

generella relativt få bidrag inkomst-vanligtvis ochringssystem ärär
har variti denna välfärdsmodellbärande tankeprövade. strävanEn

mellan in-materiella villkor, delsinkomstnivåer ochutjämnademot
Esping-Ander-individens livscykelockså sedivider över t.ex.men

utjämnaPolitiken har också syftat tillKorpi, 1981.1990; attsen,
fa-för ekonomiskafamiljetyper: Målet detmellan olikaskillnader

familjer med ochlevnadsvillkoren mellanutjämnamiljestödet är att-
skaffaförutsättningarekonomiskamänniskorbarn, attattutan ge-

ekonomiskainom tillgängligastödetde så önskar,barn när att ramar-
till familjer isärskilt stödvillkor, lämnatill alla på lika ut-attges -

2Åren bio-bodde med dealla barn endast1992-93 levde 87 procent en avsomavca.
under helal995b. har varitmodern SCB, Dettaföräldrarna med mönstretlogiska

seklet SCB, 1992.
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situationer, vid försörjningsbörda, vid låga inkomstersatta t.ex. stor
och höga boendekostnader eller förälder vårdnadsha-när ären ensam

Socialdepartementet, 1996:79-80vare.
Vilka effekter har då den svenska modellen för de frånskildas situ-

ation Till skillnad från andra välfårdsstatssystem där oftamannen
betraktas den huvudsaklige familjeförsörjaren betonar densom
svenska modellen både och kvinnans för sin försörj-mannens ansvar
ning förvärvsarbete Esping-Andersen,se 1990; Sund-t.ex.genom

kapitel i denna volym. Förvärvsarbetsgraden bland kvinnorströms är
också högre i Sverige i de flesta andra länder Siaroff, 1994.än Den
höga förvärvsfrekvensen svenska kvinnor mindre ekonomisktgör
beroende sina makar vad fallet för kvinnor i mångaän ärav som
andra länder Hobson,se 1990, vilket får till följd kvinnor it.ex. att
Sverige ofta står bättre ekonomiskt rustade inför och efter eventu-en
ell skilsmässa eller separation jfr. Sørensen, 1994.

rad politiska reformer ochEn har stimulerat den högaprogram
kvinnliga förvärvsfrekvensen i Sverige. offentligaDen sektorn har ta-
git funktionermånga de kvinnor tidigare utfördeöver utanav som er-
sättning i hushållen. Fler kvinnor har därför kunnat gå i förvärvsar-ut
bete och utbyggnaden den offentliga sektorn har också sigi ökatav
efterfrågan arbetskraftpå Esping-Andersen, kommunala1990. Den
barnomsorgen, i form daghem och kommunala dagmammor, harav

skapat arbetstillfällen för antal huvudsakligen kvinnli-t.ex. ett stort
ga barnskötare och förskollärare också berett möjlighet för möd-men

förvärvsarbeta under period i livet tidigare vanligtvisattrar en som
förvigd vård de barnen. vissa kommunerI barnen tillvar av egna ges

förturensamstående i daghemskön och barnomsorgen tillhandahålls
till reducerad för dessa föräldrar Gustafsson, Socialde-1995;taxa

Andelen offentlig1996. i barnomsorg också högrepartementet, är
bland barn med föräldrarensamstående bland barn medän samman-

Östberg,boende föräldrar Socialdepartementet, 1996; 1996.
viktig reform föräldraförsäkringenEn infördes årärannan som

Föräldrapenning1974. med anledning barns födelse innebär attav
föräldrarna kan hemma från arbetet under totalt 450 dagar medstanna

Försäkringskassanekonomisk ersättning från har också lag-Man
stadgad komma tillbaka till sitt gamla arbete efter föräldra-rätt att
ledigheten.

3Av dessa450 dagar för närvarande 360 med 75 den sjukpenning-ersätts procent av
grundande inkomsten och resterande 90 dagar de s.k. garantidagarna med 60 kro-

Årdag. 1994 infördes den s.k. "pappamånaden vilken öronmärker 30nor per av
dagarna för fadern. bidragandeEtt skäl för denna reform mycket andelär att storen

samtliga dagar med föräldrapenning ca 90 åren 1993-96 modernprocent tas utav av
RRV, 1997.
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tredje bidragande orsak till den höga kvinnliga förvärvsfrek-En
den tidigare sambeskattningeni Sverige torde år 1971attvaravensen

särbeskattning, vilket innebar makarna komatt att taxerasersattes av
individuellt. svenska skattesystemet med progressiv skatte-Det en

ofta ekonomiskt kvinnan iskala gjorde det därmed lönsamt att ettmer
förvärvsarbeta ökade sittsammanboende började än att mannenpar

arbetsutbud.
politiska reformer och också de relativtUtöver utgörrent program

kvinnor Sverige Phipps,löneskillnaderna mellan och ismå män
för förvärvsarbete.Siaroff, starkt incitament kvinnligt1990; 1994 ett

emellertid inte dölja det faktum kvinnorförhållande skaDetta att
härfltjänar mindre ocksåvanligtvis mänän

från förvärvsarbete kombineras ofta med olikaInkomster typer av
transfereringaroffentliga transfereringar. kanDessa utgöras gene-av

inkomstbarnbidraget vilka oberoenderella bidrag som t.ex. avges
denanknytning till arbetsmarknaden. På motsvarandeeller sätt är

sjukvården och den fria skolgången exempelsubventioneradestarkt
omfattar alla. de allmänna forsäkringssystemen1på ärprogram som

ersättningsnivåerna baserade på nuvarande eller tidigareemellertid
sjukförsäkringen, föräldraforsäkringen,ingårförvärvsinkomster. Här

ersättningar vid arbets-pensionsförsäkringen och olikaden allmänna
löshet återfinnsgenerellt välfärdssystem det svenskaOckså i ett som

social-bidrag, såsom bostadsbidraget ochemellertid inkomstprövade
bidraget.

utformning kan också påverka förvärvsarbets-Bidragssystemens
de allmänna försäkringssystemen baserasgraden. Ersättningama i

generellaoch viktig egenskap hos dearbetsinkomsternapå pro-en
frånskildpåverkas förvärvsgraden. Omde inteär att enavgrammen

arbetstid förlorar honförvärvsarbeta eller går i såförälder börjar upp
ellertill den subventionerade sjukvårdeneller intehan rätten t.ex.

selektivtländer med socialpolitiskabarnbidraget. l system av mer
Storbritannien, reduceras bidragen likaochslag, USAt.ex. myc-som

ökar. dessutom mis-förvärvsarbetsinkomsten USA gårket I mansom
då börjar förvärvsarbeta. mångaden fria sjukvården Förte manom

förvärvsarbetaföräldrar lönar det sig därför inteensamstående att
Hobson, 1994.Ellwood, 1988;

4 arbetslivserfarenhet, klass-kvinnorna har utbildning,gäller ocksåDetta när samma
År hadeoffentlig/privat 1991arbetar inom sektorposition och männen.somsamma

efter kontroll för dessahögre kvinnornastimlön 13 änmännen procenten som var
beslutsfattande, ochKvinnor har ocksåförhållanden le Grand, 1994. svårare näatt

Hultin, 1996.därmed välbetalda, positioner, än män
5 högtdecennier hade mycket låg arbetslöshet ochSverige under antalDå ettett en

andel iomfattade dessaförsäkringssystem mycketarbctskrafisdeltagande storen
befolkningen.
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Sverige finnsI i princip inga bidrag eller riktas tillprogram som
individer i egenskap de frånskilda. undantagEtt dock bi-äratt ärav

utfyllnadsbidragetödragsförskottet och föräldrarNär skiljer sig denär
icke vårdnadshavande föräldern i regel skyldig betala underhållatt ett
för barnens försörjning det s.k. underhållsbidraget. Beloppet på
detta underhåll kan föräldrarna antingen komma privatöverens om
eller få fastställt i dom. den ickeOm vårdnadshavande föräldern un-
derlåter fullgöra sin betalningsplikt kan Försäkringskassan betalaatt

underhåll i förskott bidragsförskottet sedan debiteras denut ett som
föräldern.7frånlevande Om dennes ekonomiska omständigheter inte

medger någon betalning underhåll eller endast lågt sådant kanettav
Försäkringskassan betala s.k. utfyllnadsbidrag täckerut ett som upp
mellanskillnaden mellan vad ickeden vårdnadshavande föräldern kan
betala och den bidragsförskottet. Ut-garanterassumma som genom
fyllnadsbidraget bidrag inte debiteras den frånlevandeär ett rent som
föräldern.

frånskildaFör de inte har barn finns inga särskilda bidrag el-som
ler tillgå. händelseI inkomsten från förvärvsarbeteatt attprogram av
och kapital otillräcklig de,kan liksom andra, söka inkomstprövadeär
bidrag.

inkomstJustering av
för storlekhushållets och sammansättning

Hur ska då ekonomiska effekter skilsmässa Hushålls-mätasav en
medlemmarnas ekonomiska betingelser i hög grad beroendeär av
hushållets sammansättning och storlek. inkomstEn störreettger
möjligt konsumtions- eller sparandeutrymme för och indivi-var en av
derna färre den ska fördelas dessutompå; varierar behov, och där-
med utgifter, beroende hushållsmedlemmamapå ellerärom vuxna
barn. hushåll också medlemmarnaI de skalför-störreett gynnas av
delar uppstår då kan dela vissapå kostnader, för dent.ex.som man

bostaden, bilen, tvättmaskinen eller TV-apparaten. Förgemensamma
hänsyn till dessa skalfördelar och skillnader i hushålletsatt ta sam-

ekvivalensskalonsmansättning och oftastorlek används s.k. denI
enklaste sådana skalor endast hänsyn till antalet hus-typen tasav

6Den december 1996 lagen bidragsförskott1 med lagen underhålls-ersattes om om
stöd. förDenna reform innebär regler den underhållsskyldiges betalningsvillkornya

1997. Bidragsförskottet gällde dock under hela den tidsperiodse RFV,t.ex. ärsom
aktuell i detta kapitel.
7Bidragsförskott kan till dessbarnet fyller 20 och uppgick 1992 till maxi-utgå år år
mala O,433 eller13 480 kronor året 700 1 123 kronor i månaden.om
8För ingående diskussion ekvivalensskalor, Buhmann al. 1988t.ex. eten mer av se
och Fritzell 1991.
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med det antalhushållsinkomsten dividerasd.v.s.hållsmedlemmar,
såledesinkomstenska När capitamätsmättas. taspersommunnar

emel-inkludera dessa stårtill skalfördelar.alls Föringen hänsyn att
har dettill buds, vilka i principantal alternativlertid gemensamtett
lägre vikt. Somden förstahushållsmedlemvarje ettutöveratt ges en

hushåll beståendemaken iden försteexempel kan ettett samman-av
juandre maken får vikten 0,7medan denviktenboende lpar ges

Hushållsin-skalfördelama.värderasdesto lägredetta talhögre sätts
divideratsmed medan densådant hushålldivideras i 1,7komsten ett

capita.inkomstenmed 2 mätts perom
effekternaekonomiskastudera dehär,syftet,När är att av ensom

nivån påihåg dencentralt kommadetskilsmässa uppmättaattär att
beroende vil-gradi högeventuella konsekvenserskilsmässans är av

Jenkins, 1996;Jarvisanvändsekvivalensskala seken t.ex.som
förändraseller separationskilsmässaEfter1992.Sørensen, van-en

eftersomkvinnornashushållssituation eventu-ligtvis änmännens mer
såledeshushållKvinnansmodem.kvar hosoftast ärella barn stannar

värderingenvarförtidigare makeshennesgenomsnitti änstörre av
könsskillnader i konsek-bedömningenförblir viktigskalfördelar av

skilsmässa.venser av
olika mått,analyser medresultatenkapitel kommerdettaI treav

detredovisas. Förtill skalfördelar,grad hänsynvarierandevi idär tar
därhushållsinkomstenellerfamiljeinkomstentotaladenförsta anges

förändrasoändligt högt, måttetvärderasdefinitionskalfördelama per
inkoms-andradethushållsmedlemmar. Förantaletmedinte anges
såledesochviktenhushållsmedlem 1varjecapita därten gesper

alltsåaspektdennaskalfördelar.till Ur utgörallshänsyningen tas
det tredjekontinuum. Förytterlighetema påmåttbådadessa ett anges

1982.OECDföreslagitsekvivalensskalaenligt denresultat avsom
ochvikten 0,7eventuellvikten partnerHär envuxenen ensamges

juste-denexemplifiera innebär dettavikten 0,5. Förvarje barn attatt
erhållstvåbamsfamiljförinkomstenekvivalerade attrade genomen

1+0,7+20,5. måttdettamed För2,7hushållsinkomstendividera
bådaemellan deskalfördelar någonstansbetydelsenalltsåhamnar av

ovanredovisadesmotpoler som

9 d.v.s.tillhör,hushåll honhär utifrån detsituation bedöms ettekonomiskaIndividens
medlemmar. Dettamellan dessfördelas jämnthushålletsantagandegörs att resurser

bidrag irespektiveHalleröds och Nymansoproblematiskt seantagande inte t.ex.är
lig-och detkvinnanhögre inkomstoftastfamiljen har änivolym. Mannendenna en

ochmaktharföljd häravsig han störretänkatill handsdärför attattnära ensomger
för-intra-familjäraanvänds. Dennahushålletshurinflytande monetäraöver resurser

varför viinformationdock ingenhar vi gör antag-hushållsdelning ett omresurserav
hushållets kon-delmakarna. Enmellanfördelas jämntandet stor avatt resurserna

hushållsmedlemmar.nyttjas allakankollektivaocksåbestårsumtion som avvarorav
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Tidigare studier

frånskilda varierar mycket mellanekonomiska situationen förDen
rådande social- och familje-olika länder och betingas i hög grad av

studie baserad på Luxembourg Studypolitiska Incomelsystem. en
situationen för olika familjetyper i åtta olika OECD-jämförsLIS

jämförs andelen medländer vid 80-talets mitt Smeeding, 1992. Här
den justerade medianin-relativt låga inkomster under 40 procent av

före bruttoinkomsten respektive efter detkomsten i respektive land
olika transfereringar räknas med den dispo-skatter ochatt typer av

Bland barn lever med ensamstående föräl-nibla inkomsten. som en
i Sverige vilketder, andelen med låga bruttoinkomster 23är procent,

minskar kraftigtlägst länderna i undersökningen. andelDennaär av
transfereringar inkluderats.till efter det skatter och Detta2 procent att

förhållande kan kontrasteras två andra Bland svenskamot grupper.
låginkomsthushållbarn med två föräldrar andelen lever iär ettsom

bruttoinkomsten denna andelklart lägre det gäller 5 procent,när
för disponibla inkomsten. innebärsjunker till den1,5 Dettaprocent att

barn till föräldrar med jämförelsevis låga in-skillnaden i andelen
mellan lever med ensamståendekomster mycket liten demär som en

respektive med två föräldrar i Sverige. Andelen barn till ensamståen-
i Sverige kan också jämföras medde med låga inkomster motsvaran-

genomsnitti övriga sju länder. Bland dessa barn tillhör ide barn 55
fortfarandemed låga bruttoinkomster och andelenhushåll ärprocent

avses.°den disponibla inkomsten Andelenså hög 21 närprocentsom
bland dem med ensamstående föräldrarbarn till låginkomsttagare är

i Sverige i de andra länderna i undersökningen,således klart lägre än
framförallt där hela barnen till ensamstående leverUSA 54 procent av
i hushåll med lågajusterade disponibla inkomster. Vad då skälet tillär

grad inkomstojämlikhet i de olika ländernadenna skiftande Sme-av
den avgörande skillnaden mellan och Sverigeeding USA ärattmenar

universella social- och familjepolitiska med starkt in-de program en
komstomfördelande effekt finns här. saknarUSA t.ex. ettsom gene-
rellt barnbidrag, bidragsförskott, subventionerad barnomsorg ochett

föräldraförsäkring.allmänen
begränsade skillnaden i låginkomsttagaremycket andelenDen

med respektive föräldrar i Sverigemellan familjer ensamstående två
kan emellertid dölja det faktum de förra genomsnittligen har lägreatt
inkomster de undersökning, också den baseradlän senare. en annan

från jämförs den justerade inkomsten för ensamståendepå data LIS,

° Beräkningen dessagenomsnitt inkluderar också Sverige och innebär denattav ge-
nomsnittliga andelen låginkomsttagare skulle varit högre beräkningarna base-än om

övriga sju länder.endast pårats
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mödrar och tvåföräldrafamiljer i olika länder uppgifterna hänför sig
till situationen i slutet respektive70- början 80-talet beroendeav av
på vilket land Studienavses. visar skillnaden mellan dessaattsom
båda familjetyper minst i de skandinaviska länderna. Sverige ochär I

har ensamstående mödrar justeradNorge inkomst motsvararen som
85 den inkomst har i familjer med föräldrar.två Iprocentca av man

Tyskland, Frankrike och Storbritannien varierar kvoten mellan 65 och
medan den ligger76 under 60 i Australien, Kanadaprocent procent

Ävenoch i denna studie hänvisarUSA. författarna till skillnader i de
offentliga transfereringssystemen den avgörande orsaken till in-som
komstskillnadema mellan familjetypema i de olika länderna. länderI
med starkare betoning på inkomstprövade bidrag den ekonomiskaär
situationen bland ensamstående mödrar i länder medsämre än gene-
rella socialpolitiska Författarna starkt bidragandesystem. attmenar en
orsak till detta inkomstprövade bidrag inte tjänar incitamentär att som
för förvärvsarbete GarfmkelWong, McLanahan, 1993.eget

Även dessa båda undersökningar värdefull informationom ger om
den ekonomiska situationen i olika familjetyper kan de inte någonge
inblick i vilka eventuella effekter skilsmässa har i detta avseende.en

beror undersökningarnaDetta baserar sig tvärsnittsdata ochatt
endast information situationen vid mättillfälle. Den sämreettger om
ekonomiska situationen för ensamstående mödrar belagtssom ovan
behöver således inte följd förändrade familjeförhållandenvara en av

kan bestå i selektionseffekt. lösa detta problemFör krävsutan atten
tillgång till longitudinella datamaterial där individ eller familjsamma
följs tid. mindre problem iEtt sammanhangetöver annat, är att ovan-
stående studier inte särskiljer olika kategorier ensamstående. Denav
vanligaste orsaken till detta civilstånd bland ensamstående mödrar i
Sverige skilsmässa eller separation det kan sigocksåär röraen men

änkor eller mödrar aldrig levt ihop med barnets far.om som
antal amerikanska longitudinellaEtt studier har visat skilsmäs-att

ofta slår hårt kvinnors och barns ekonomiska situation medmotsor
kraftigt försämrade ekonomiska villkor direkt efter skilsmässan. Situ-
ationen förändras endast marginellt under de följer.år För män-som

förbättras ofta situationen Hoffman,Duncan 1985;tvärtomnen
Holden Smock, 1991; Sørensen, 1992. Sørensen 1994 har sam-
manfattat orsakerna till de skillnaderna i ekonomiska villkor förstora
frånskilda kvinnor och i USA under huvudrubriker: kvin-lmän tre

tjänar mindre i förvärvsarbete 2 bidrar medän män, ettnor mannen
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försörjningunderhåll till kvinnans och barnens ochrelativt litet 3
hushåll eftersom de oftare har vårdnadenbehoven i kvinnorsär större

förhållandet detsamma ibarnen.de Det ärsenareom gemensamma
gäller de båda förra skiljer sig situationen ioch Sverige vadUSA men

avgörande till de svenska kvinnornas fördel.de båda länderna på sätt
inkomsten försämras bland kvinnorVi kan dock förvänta attoss mer

i Sverige, dels för kvinnor tjänar mindreocksåän män än män,att
vårdnaden barnendels för de oftare har även mottaratt om om man

relativt högt underhåll detta troligtvis inte denett motsvarar summa
bidragit med fortsatt leva ihop. kanfadern skulle ha Detparetom

innebärockså kombinera de dubbla roller detsvårt att attsomvara
karriär och samtidigt, i praktiken, huvudsaklig vård-påsatsa varaen
för barnen 1992.nadshavare Moen,

longitudinella undersökningar skilsmässas ellerSverigeI är av en
effekter på kvinnors och ekonomiska situationseparations mäns

undantag emellertid Fritzells analys lev-ovanliga. 1990Ett är av
ochnadsnivåmaterialet för inkomståren 1973 1980. ocksåHär görs en

situationen i Sverige och analys jämförsjämförelse USA. Iav en an-
inkomst hållitdelen i olika familjetyper justerade minst jämnavars

undersökningsåren,inflationen mellan de båda d.v.s. därmedsteg re-
eller ökat. kvinnoralinkomsten varit konstant För separeratsom

tredjedel både i Sverigegällde endast för dryg 36 procent,detta en
andelar bland svenska och amerikanskaoch i MotsvarandeUSA. män

respektive skillnaden uppträdde dock67 Den52 störstaprocent.var
amerikanska barn till separeradeför barnen, där endast 28 procent av

i inflationen.föräldrar levde i hushåll inkomst ökat takt med Ivars
gällde detta för hela barnen till frånskilda, vil-Sverige 7l procent av

jämföras med för barn i intakta familjer. Analyserket kan 77 procent
förhållandenbegränsades till svenska visar skilsmässaatt ensom

negativ effekt för såväl den absoluta och den relativa in-hade klarten
för positionen i inkomstfördelningen underkomstförändringen som

effektengällde både för och för kvinnorl970-talet. Detta män men
för de situationen för ensamstående kvin-uttalad Närvar mer senare.

barn i hushållet år jämförs visar resul-med respektive 1980utannor
för utbildning, tillde förra, efter kontroller ålder, anknytningtaten att

haftarbetsmarknaden och boenderegion, signifikant bättre in-en
förhållande förklaras till del den ök-komstutveckling. Detta stor av

tillföllning positiva transfereringar kvinnor med barn underi som

underhål-hälften de amerikanska fäderna betalar hela det överenskomnaEndast av
och den resterandefjärdedelen betalar intelet, fjärdedel betalar lägreen summaen

Smock, 1991.underhåll alls Holdennågot
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tidsperioden. USA situationen den omvända, där hade ensamstå-1 var
mödrar inkomstutvecklingende andra kvinnor.sämre änen

utvecklingen underhar då 1980-talet och början 1990-taletHur av
undersökning kanvarit Föreliggande bidra med analyser utveck-av

denna tidsperiod. kanlingen under Vi också utsträcka analyserna till
dimensioner materiell välfärd.andra av

Datamaterial, variabler och analysstrategi9.3

Datamaterial

för de empiriska analyserna i detta kapitel ligger data frånTill grund
levnadsnivåundersökningarnade svenska från åren ochLNU 1981

och förmaterialet har samlats sammanställts vid Institutet1991;
SOFl.2forskning baserar sig direktintervjuer ochsocial LNU på

syftar till beskriva människors livssituation antal omrâ-ett stortatt
familje- och bostadsförhållanden, hälsa, sociala rela-den: uppväxt-,

sysselsättning och arbetsförhållanden, ekonomiskationer, utbildning,
liv och egendom, politiska fritid ochsäkerhet till resurser,resurser,

hushållsarbete och bedömningar livssituationen.rekreation, egna av
riksrepresentativa urvalet består ungefärslumpmässiga ochDet av var

3skriven individ i åldrarna betydandetusende i Sverige 18-75 år. En
andrafördel med jämfört med många datamaterial detLNU är äratt

och s.k. panelansats används, vilket innebärlongitudinellt att etten
individer deltagit vid flera undersökningstillfallen ochantal attstort

4från till Materialetfrågorna varit identiska år år. omfattarmånga av
individens levnadsförhållanden vid antalsåledes flera aspekter ettav

nödvändigt fallet här, vill hamättidpunkter, vilket är ärom man, som
effektskilja mellan och selektion 1981möjlighet se ovan. Iatten

individer och bortfalletintervjuades 613 17.6års 5LNU procentvar
undersökningsåret individermotsvarande tal för 1991 306medan 5är

Till LNU-data har kopplats inkomstuppgifter ioch 20.9 procent. som
med de definitioner i Statistiskahuvudsak överensstämmer görssom

inkomstfördelningsundersökning dettacentralbyråns HINK. 1 mate-
inkomstuppgifter, för intervjupersonen irial finns olika delstyper av

2 levnadsnivåundersökningen genomfördes inom för låginkomstut-förstaDen ramen
upprepades 1974, i SOFISregi. utförlig be-redningen år 1968 och år Förnu en mer

ÅbergErikson och Fritzellskrivning levnadsnivåmaterialet 1984 respektiveav se
1994.och Lundberg

3 Åren intervjuades också 15-17-åringar.1974 och 19811968,
4 hunnit bli gammal mellan intervjutilltällenintervjupersonen 75 år tvåOm änmer

för för ingå i urvalet vid det föregå-med individhon/han attersätts ungen som var
undersökningstillfället.ende

234



skilsmässakonsekvenserEkonomiska av

möjligheteventuell make/a. Dettaockså för attLNU engermen
hushållsnivå.inkomstmått påskapa

Variabler

amiljetypF

familjetyps-harskilsmässaeffektenreda påsökaFör taatt enav en
familje-i individenstill förändringarhänsynskapatsvariabel tarsom

responden-fickundersökningsåren. 1991 års LNUImellansituation
sammanboendehistoria, d.v.s.sinförretrospektivt redogöraten

sammanboendevarje änförfick redogörahon/han varat sexmersom
sluttidpunkt påochinformationdessa finnsmånader. För start-om

upphörandesammanboendetstillanledningenmånadsnivå samt
utgåvalts härstrategidödsfall eller annat. Den är attseparation, som

år 1981intervjutillfälletsammanboende vidindividerfrån de varsom
1991.15 för knapptgällerrespektive Dettafram till 1990democh följa

levafortsattmajoritetenhar denperiodenUnderindivider. stora1 900
procent,tidsperioden ca 89under helamedihop partnersamma

levdesamboende ochfrånellerskilt sigharandra ettseparerat som
medanmättillfallet procentca 8vid detensamstående ensenare

skilt sigbådekvinnorutsträckningi högrekategori äntredje män --
tidsperiodenunderihop medflyttatocheller partnerseparerat en ny

omgifta fortsätt-respektivefiénskildabegreppenNärprocent.3-4
respektiveandraindividerna i dendärmedåsyftasanvändsningsvis
skattning-till antalet vilketomgifta få görfamiljetypen. Detredje är

situa-därför slutsatseroch börosäkranågotför denna omgrupparna
försiktighet.dras medendastochkvinnorför dessationen män

mellan 25år 1981hushåll därendastharanalysernaI varmannen
Åldersurvalet dels för nå-gjortsharinkluderats.gammal attoch år55

delsåldersmässigt,familjetypersamtligaijämställagorlunda paren
studerande ochandelalltför höginkluderaundvikaför att pen-att en

sigfördelardessanämligenVi kansionärer. anta att grupper
i denlägreskilsmässoriskenfamiljetypema ärsystematiskt t.ex.över

särskild karaktärförsörjningderasliksomgruppen äräldre av en
därförinkomsternapension ochrespektivestudielånstudiebidrag,

5 under-till LNUstill 1990 och interefererarinkomstmåttende olikaFamiljetyp och
i civil-förändringarinformation eventuellatill dettaSkälet1991.sökningsár är att om

Med hjälpskäl saknasdetta år.naturligaintervjunfamiljesituation efterellerstånd av
familjesituationenemellertid tillretrospektiva sammanboendetablán kännerdenav

olika inkomstmáttenfamiljesituationen och deireliabilitetenvarförhela 1990under
analyser. Vid analyserutgångspunkt för våraistället detta årökar vi avtar somom

intervjutilltäl-undersökningsåren ochuppgifter förvi endast harför vilkavariabler
nedan,boendeförhállanden sekontantmarginal ochförvärvsarbetstid,lena, såsom

1981-1991.situationenfamiljetypsvariabelnutgörs av
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vanligtvis lägre för förvärvsarbetande.är än För inkluderas iatt ana-
lysema krävs också sammanboendeatt under helaparet 1981var var-
för mycket tillfälliga förhållanden exkluderadeär analyserna här.ur

Inkomst

För studera skilsmässas ekonomiskaatt konsekvenser ochen eventu-
ella förändringar i inkomstens sammansättning kommer olika in-tre
komstslag, för inkomståren 1981 och 1990, användas här, nämli-att

faktorinkomst, bruttoinkomst och disponibel inkomst. Faktorin-gen
komsten består huvudsakligen inkomster från arbete och kapitalav
och något förenklat,är, den inkomst individen själv förtjänar på
marknaden. Offentliga transfereringar bidrag, försäkringar ochsom
skatter således inte inkluderade.är Bruttoinkomsten resultatetär när
olika former positiva offentliga transfereringar adderats till faktor-av
inkomsten. Detta inkomstslag inkluderar alltså bidrag bostads-,som
social- och barnbidrag, pensioner, studiebidrag och studielån samt er-
sättningar från allmänna försäkringssystem. Den disponibla inkoms-

slutligen, skiljer sig från bruttoinkomstenten, i det negativa offent-att
liga transfereringar subtraherats. Dessa negativa transfereringar utgörs
huvudsakligen olika skatter ocksåtyper återbetalningarav av men av
för studielån och socialbidrag. Den disponibla inkomsten såledesär
den individen eller hushållet förfogar till konsum-översumma som
tion eller sparande eventuell förmögenhet ingår inte här. Avsikten
med redovisa olika inkomstslag dettaatt kanär uppfattningatt ge en

betydelsen olika transfereringar. Genomtyper jäm-om av att t.ex.av
föra den disponibla inkomsten med faktorinkomsten kan välfärds-

inkomstomfördelande effekter uppskattas.statens
I analyserna inkomst kommer också olika inkomstmâtttreav att

redovisas, nämligen den totala hushållsinkomsten, inkomsten per ca-
pita den justerade inkomsten. Samtliga inkomstersamt i denna under-
sökning justerade för konsumentprisindexär KPI och ianges
årsmedeltalet för år 1990. Förändringarna mellan olika år uttrycker
alltså förändringar i reala inkomster.

En svaghet föreliggande studie delar med andra på områdetsom är
vi inte känner till deatt privata transfereringama från densumman av

icke vårdnadshavande föräldern till barnen. Detta kan bestå it.ex. ett
underhållsbidrag, modem/fadem måste ha extraatt i bostadenrum
eller står för andra utgifter i samband med barnen bor hos dem. Föratt

i viss mån lösa detta problem adderasatt schablonberäknat under-ett
håll det maximala bidragsförskottetmotsvarar för varje barn tillsom
den vårdnadshavande förälderns inkomst. Detta därför dennagörs att

i princip Motsvarande beloppgaranteras subtraherasstaten.summa av
emellertid inte från den icke vårdnadshavande förälderns inkomst,
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under-betalar någotdenneinteskäletdethelt enkelt vetatt omav
ochingenting allsmellanvarieraunderhåll kanhåll eller Detta

bety-bidragsförskottet. Sammantagetfördenliggernivå översomen
föräldrar under-ensamståendeblandinkomstentroligtvisdettader att

praktikenunderhåll idem fårvissaeftersomskattas något ett somav
motsvarandePåbidragsförskottet. över-för sättöverstiger summan

inte harhaft barnensamståendeblandinkomstenskattas mensom
för under-utgifternaeftersomskilsmässanefterhos sigboendedem

könsskillnadematroligtvis över-subtraherats. Dettaintehåll gör att
något.skattas

Kontantmarginal

analyseraskommervälfärdmaterielldimension attEn somavannan
buffert.ekonomiskkontantmarginal ellertilltillgångenhär är enen

skaffa framkandefinieraskontantmarginaltill attTillgång som man
hamnade iplötsligtveckaloppetinomkronor00010 manomav en

nödvändigt. materiellindikator påDennadettadärsituation ären
den ocksåeftersominkomstdimension tarfångar änvälfärd annanen
individen harbeaktande. Fråganiför lån t.ex.konsumtionen om

ekono-indikation påocksåbuffertekonomisktilltillgång engeren
sambandethög inkomstden äventrygghetmisk utöver omgerensom

välfärd högt.materiellmått på ärdessamellan

Boendeförhållanden
förhållandenmateriellaförändradedepåindikatorEn som enannan

ekonomiskadeboendesituationen;innebärakanskilsmässa är om
boende-förändradeavspegla sig iocksåkan dettaförsämrasvillkoren

indika-förstaanalyseras. Denförhållandenska tvåförhållanden. Här
ellerenfamiljshusiborboendetyp,redovisas ärtorn om mansom
behållafårnågon,belysa parterna,Detta att somomavvemavser

uppfattningvanligskilsmässa. En är atteftervillan/radhuset en
ekonomiskaförsämradesinaförkompenserasmodernochbarnen

bostaden.tidigaredenkvar ifå bovillkor att gemensammagenom
hu-d.v.s.besittningstypiförändringarmedfortsätterAnalysema att

ej studeras.bostad ellersinruvida ägerman

ungefärligenvilket6 kronorbelopp 5 000motsvarandeundersökningI 1981 års var
konsumentprisindex.medräknasdet1991för uppmotsvarar omsumman
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9.4 Empiriska resultat

Skilsmässa och disponibel inkomst

Total hushållsinkomst

Den empiriska prövningen inleds med analys sambandet mellanen av
familjetyp och hushållets disponibla inkomst. tabellI 9.1 redovisas
hushållets totala inkomst, d.v.s. här ingen hänsyn till hushålletstas
sammansättning och skalfördelama obegränsade se ovan.antas vara

förstaDen raden i tabellen redovisar hushållets disponibla median-
1981.17inkomst âr Detta år, familjesituationen densammanär förvar

samtliga individer, också skillnaden mellan hushållens inkomstervar
relativt små, medianinkomsten varierar mellan 166 000 och 190 000
kronor. Nio år skiljer sig familjesituationen åt mellan indivi-senare
derna och likaså den ekonomiska situationen.gör demFör lever isom

intakt förhållande har medianinkomsten ökat medett 30 000 kronor
till 210 000 kronor, vilket ökning med 17motsvarar procent.en

utvecklingDenna naturligtvis delvis effektär allmän ekono-en av en
misk tillväxt under tidsperioden också detfaktum indivi-attmen av
derna blivit tio år äldre och ofta hunnit karriär- och lö-avancera
nestegar.

Tabell 9.1 Disponibel hushållsinkomst i tusental kronor, efter
och kön.1981-90

Familjetyp1981-1990 FrånskildaIntakta Omgiftapar
hushållsinkomstDisponibel Kvinnor Män Kvinnor Män

lMedianinkomst1931 180 176 190 166 178
Medianinkomst1990 210 117 127 244 217
Diff.kr medianinkomst1990-1981 +30 -59 -63 +78 +39
Kvotmedianinkomst1990/1981 +17% -34% -33% +47% +22%
Kvot1990/1981

25e percentilen +2% 48% 47% +8% +8%
50e percentilen +15% -32% -35% +35% +26%
75e percentilen +35% -22% -21% +62% +52%

Antal 1 619 80 62 26 32

Anm. Individersammanboende 1981, 25-55 1981. Inkomstjusteradför KPI.mannen
årsmedeltaletför 1990:100.

7 Medianen refererar till mittvärdet i fördelning, d.v.s. i falldetta den inkomst-en
nivå understiger inkomsten för den halvan populationen och överstigersom ena av
inkomsten för den andra halvan. Fördelen med medianen detta mindremåttär äratt
känsligt för extremvärden medelvärdetvadän är.
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hushål-itillväxtenuttrycker1990/l98lkvotrubrikenTalen under
percentilenför den 50:eVärdetoch 1990.mellan år 1981inkomstlets

50tolkas såoch skatillväxt procenti dennamedianen attuttrycker av
dis-totalasinökati hushållleverfamiljetypi dennaindividerna som

har 25motsvarandePåeller sättmed l5ponibla inkomst procent mer.
värdet iellermed 35hushållsinkomstsinökat procent merprocent

relativtföremellertid ocksåframgårpercentilen. Det attden 75:e en
mättid-bådamellan destillai principståttinkomsternaandel harstor

punkterna;8 medökatinkomstenhushållen harför 25 procent av
tillväxt. Po-negativerfaritharoch mångatvåhögst t.o.m.procent en
spridningenuppfattningsåledesmåttmed dessa är att omängen ge en

böroch 1990. Detmellan l98linkomstutvecklingenrelativai den
inkomstför-absolutadennågotintemåttdetta sägerpåpekas att om

förändringen.relativadenendaständringen utan om
för in-inkomstutvecklingenochinkomstnivånsig dåförhållerHur

skils-erfaritdemjämfört medFörhållandenintaktadivider i ensom
med ochochFrånskilda kvinnor män utanseparationellermässa

inkomstutveckling.negativhaftskäl,naturligahar,barn en merav
dras-sänktshushållsinkomstentotalahar denbådadessaFör grupper

Medianinkoms-kronor.med 59-63 000och 1990,mellan 1981tiskt
och 75kvinnorför både män;med dryga 30sjunkithar procentten

hushållsinkoms-disponiblasinaminskningerfarithadeprocent aven
inkomstförändring-iSpridningeneller20med dryga procentter mer.

ochkvinnorblandfrånskilda, bådefjärdedel debetydande;är avenen
hälften sådrygtbarainkomstertotala ärhushållilevermän, vars

kraftigtföre skilsmässan. Dennatidpunktenvidde ne-stora varsom
följddirekthuvudsakligennaturligtvis attutvecklinggativa är aven

inkomst.förloratoftast har1990hushåll årdessa en
relativt småfamiljetypemamellaninkomstskillnademaMedan var

nio åromfattandesåledesdesammanboende,alla ärdåjuår 1981, var
klartintehushållsinkomsten oväntat,disponibla är,totalaDensenare.

demrespektivemedlevdedembland partnerhögre somsammasom
och leverblanddemsammanboende separeratäninlett ett nytt som

tillhänsyndock ingeninkomstmåttMed dettaensamstående. tassom
sådana hänsynsammansättning. Förhushålletsi taförändringar att

in-medprövningefterresultatredovisning annatettföljer här aven
capita.inkomstdisponibelnämligenkomstmått, per

vilket19908 1981 ochmättillfallenabådasituationen vid debaravi uttalar omoss
fångas här.dessemellan inteförändringareventuellainnebär att

harprocent9 10220 000 kronor000 tillfrån 200ökattotala inkomstfamiljEn vars
frånökatfamilj inkomstdettaenligt måttutveckling änhaftsåledes sämre varsenen

varitförändringenden absolutaprocent15000 kronor atttill 115 trots mer100 000
000 kronor.respektive 15000familjen 20förraför denpositiv
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Hushållsinkomst capitaper
Inkomst capita hushållsmedlemper tillär den totalaper motsatsen
hushållsinkomsten i det ingen hänsyn tillatt eventuella skalför-tas
delar. Ett antagande alltsågörs hushåll med tvåatt ett personer
oavsett ålder behöver dubbelt så total inkomststor hus-en ettsom
håll bestående endast för individerna ska erhållaav atten person

materiella levnadsnivå. På motsvarande behöversamma sätt hus-ett
håll med gångertre så hög inkomsttre tabellIpersoner 9.2en o.s.v.
redovisas resultaten motsvarande analyser i tabell 9.1av som men nu

Årmed detta inkomstmått. 1981 varierade inkomsten capita mel-per
lan 49 000 och 59 000 kronor. Till skillnad från i analysen ärovan
skillnaden mellan familjetyperna relativt små också nio år senare,
med två undantag, nämligen de frånskilda och de omgifta männen

inkomst capita klart högreär övrigas.vars än Medan skillnadenper
mellan de frånskilda kvinnorna och i totalmännen hushållsinkomst år
1990 endast 10 000 kronor se tabell 9.1 skillnadenär in-var när
komsten capitamäts markant, 43 000 kronor. För kvinnorna harper
medianinkomsten ökat med 33 medan motsvarande ökningprocent
för 86männen är Detta till delprocent. är följdstor att eventu-en av
ella bam oftare lever med sina mödrar efter separation. Till skill-en
nad från kvinnornas hushåll ska inkomstermännens ofta fördelas
bara individ, nämligen själv. En viktigen skillnadmannen annan

analysen hushålletsgentemot totala inkomst de frånskildaärav att
kvinnorna står sig relativt väl i jämförelse med individerna i intakta
hushåll. Medan medianinkomsten för de ökat med 19 000 kro-senare

har den ökat med 16 000 kronor för de förra.nor

Tabell 9.2 Disponibel hushållsinkomst icapita tusental kronor, efterper
fam iljetyp 981-90l och kön.

Familjetyp1981-1990 Intakta Frånskilda Omgiftapar
Disp.hushållsinkomst capita Kvinnor Mänper Kvinnor Män
Medianinkomst1981 53 49 58 52 59
Medianinkomst1990 72 65 108 69 91
Diff.kr medianinkomst1990-1981 +19 +16 +50 +17 +32
Kvotmedianinkomst1990/1981 +36% +33% +86% +33% +54%
Kvot1990/1981

25e percentilen +2% -2% +22% -7% -7%
50e percentilen +35% +26% +100% +21% +51%
75epercentilen +79% +81% +168% +54% +103%

Antal 1619 80 62 26 32
Anm. individersammanboende 1981, 25-55 1981. Inkomstjusteradför KPI,mannen
årsmedeltaletför 1990:100.
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kvinnoromgiftavisadehushållsinkomsttotal attAnalysen ovanav
in-familjetyper. Närandraindivider iinkomsthade högre änen

dessaiinkomstendet dockframgårcapitahär attkomsten mäts per
capitaindivider; inkomstenflerfördelashushåll skakvinnors per

respektive förkvinnorfrånskildamed den föri paritet1990år parär
hushålllever iOmgiftal980-talet.helaunder mänlevt sammansom

lik-vilket,nämndacapita-inkomsthögre änmed gruppernyssperen
finnsföljd detdeltillfrånskilda är attdeför männen, stor avensom

förhållandena.i de intaktahushållboende i dessa änfärre barn

inkomstJusterad

företableratillhar syftatanalysernaföregåendebåda attDe ramarna
1980-talet. Dettaunderfamiljetypemaolikai deinkomstutvecklingen

antagandensigbåda baserarinkomstmåttmed tvåhar gjorts som
storlek och desshushålletsskalfördelar,betydelsen samman-avom

fallet,förstai detorealistiska där,säkerhetmed allsättning ärsom
skalfördelamafallet,andraoch, i detskalfördelarobegränsade antogs

mel-sambandetanalysentredjedenoch hållet.helt lnegligerades av
iställetinkomstmåttetinkomstfamiljesituation ochförändradlan tar

förstejustering. Denförhållandendessatillhänsyn vuxneengenom
finns ieventuelltandraviktennämnts vuxna somovan,somges,

vikten 0.5.eventuellt barnvarjemedanvikten 0.7hushållet gesges
hushålletsskattningrealistiskdärförtordehärResultaten avmerge en

hittillsbådadeomständigheterekonomiska än extremerverkliga som
redovisats.

eftertusental kronor,ihushållsinkomstdisponibelJusteradTabell 9.3
och kön.1981-90familjetyp

OmgiftaFránskildaintakta1981-1990Famiijetyp par
MänMän KvinnorKvinnorhushåiisinkomstdisponibelJusterad
82738472751981Medianinkomst

1129711480961990Medianinkomst
+30+24+30+8+211990-1981medianinkomstDiff. kr
+37%+33%+36%+11%+28%1990/1981medianinkomstKvot

1990/1981Kvot
+5%+5%-9% +13%%+4percentilen25e

+38%+29%+44%+13%+29%50e percentilen
+87%+54%+81%+41%+60%percentilen75e

322662806191Antal
KPi,Justeradför1981. inkomst25-551981,sammanboendeIndividerAnm. mannen

1990:100.årsmedeitaieiför
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Återigen skiljer sig resultaten från dem i de tidigare analyserna se ta-
bell 9.3. Det iögonfallande den klart mindremest är in-gynnsamma
komstnivån år 1990 och inkomstutvecklingen 1981-1990 för de från-
skilda kvinnorna. Vi bör dock inkomstutvecklingennotera att gene-
rellt varit positiv också i denna kategori. frånskildasett De kvinnorna
har alltså högre justerad inkomst år 1990 vad de hadeänen som sam-
manboende år 1981. Den relativa inkomstökningen för medianhus-
hållet 1 l för dessa kvinnorär medan övrigaprocent justera-gruppers
de medianinkomster ökat med mellan 28 och 37 fjärdedelEnprocent.

de frånskilda kvinnorna har dock erfarit minskning sina jus-av en av
terade inkomster med 9 eller under tidsperioden.procent mer

År 1981 de justerade inkomsterna för kvinnor komvar attsom
skilja sig i paritet med dem för fortsatte levaattpar som samman,
72 000 respektive 75 000 kronor. Detta betyder skillnaderna åratt
1990 inte resultatet inkomstselektionär bör tolkas så denutan attav

justerade inkomsten verkligen utvecklats på olika för de bådasätt
under tidsperioden. De skilt sig uppvisarmän någotgrupperna som

högre inkomstnivåer år 1981 vad de fortsatteän leva medsom samma
Skillnaden emellertid integör.partner är och kan berostor att an-

talet frånskilda relativt litet,män är verklig selek-änsnarare en
tionseffekt.

Så här långt har analyserna visat sambandet mellan familjesitu-att
ation eller förändringar i densamma och ekonomisk situation be-- -
tingas vilket mått på disponibel inkomst används, total hus-av som
hållsinkomst, inkomst capita ellerjusterad inkomst. slutsat-Fyraper

kan dras på detta stadium. detFör första har samtliga familjetyperser
Ökat sina justerade medianinkomster under tidsperioden. Inkomstut-
vecklingen således, generellt mycket god under 1980-talet.sett,var

detFör andra, med detta i minnet, har frånskilda kvinnor haft en mar-
kant inkomstutveckling andrasämre detän För tredje hargrupper.
omgifta kvinnor ekonomiska villkor väl villkoren förmotsvararsom
intakta Detta gäller dock endast under förutsättning dessapar. att
kvinnor får del den makens inkomster ita utsträckningav nye samma

kvinnor i intakta vilket fråga återkommer tillär nedansom par, en
vi diskuterar familjesituationensnär betydelse för tillgången till en

ekonomisk buffert. det fjärdeFör har frånskilda haft bättre in-män en
komstutveckling motsvarande kvinnor.än Om situationen istället
jämförs med dem haft oförändrade familjeförhållanden undersom
tidsperioden bilden något oklar. Resultatenär i tabell 9.3 intryckger

inkomstutvecklingen för frånskildadeatt varit bättremännenav än
för de intakta förtjänarDet dock påpekas detta kan beroattparen.
valet ekvivalensskala. Med skala betonat skalför-av en annan som
delarna skulle dessa situation år framstå1981mäns bättre änmer som

242



skilsmässakonsekvenserEkonomiska av

utveckling mellanskullei sinvilket sämreden gör tur generera ennu,
Förbättrade ekono-fåtthuruvida dessaFråganoch 1990. män1981

inte nå-kan såledesskilsmässanandra efterrelativtmiska villkor ges
entydigtgot svar.

justerad inkomstochBarn

bam boende hoshastuderas betydelsenföljande analysendenI attav
ekonomiska villkor Ihushålletsdetta förVad betyderhushållet.sig i

frånskildanämligentypfall,för två olikautfalletredovisastabell 9.4
medrespektive frånskildaochbåde 1981 1990med barn mänkvinnor

boende hos sig år 1990. Dessahade barnintebarn 1981 sommen
från-majoritet deeftersomintressantadebåda typfall är mest aven

kategorier. för deredovisas utfallettabellenItillhör dessaskilda
intaktamotsvarandesituationen förmedi jämförelsebåda grupperna

par.

eftertusental kronor,hushållsinkomst idisponibelJusteradTabell 9.4
och typfall.kön tvåfamiljetyp 1981-90,

TypfallTypfall1981-1990Familjetyp
1981, 19901990 Barn barn1981ochBarn

FrånskildaFrånskilda intaktdisponibelhushållsinkomst intaktJusterad parpar
mänkvinnor

66 76 77641981Medianinkomst
122 12083721990Medianinkomst
+46 +43+8 +171990-1981Diff.kr medianinkomst
+61% +56%+26%+12%1990/1981Kvotmedianinkomst

1990/1981Kvot
+37%+6% +38%-8%percentilen25e
+59%+69%+26%+7°/o50e percentilen
+86%+107%+51%+37%percentilen75e
468778 4139Antal

justeradför KPI,25-55 1981. Inkomst1981,sammanboendeAnm. Individer mannen
OO.årsmedeltalet 19901för

1990med barn både 1981 ochfrånskilda kvinnorvisarAnalysen att
förfalletinkomstutveckling vadhaft klart än ärhar sämre somen

medianin-den justeradede harmotsvarande intakta För senarepar.
ökatförras medianinkomstmedan demed 26komsten ökat procent

År disponibla inkomstenjusteradeden1990med 12 procent. var
ikronormedan den 83 000kronormödrar 000frånskilda 72bland var

2° särredovisning skaförövriga kategorierför litet iocksåindivider attAntalet är en
kunna göras.
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intakta barnfamiljer. frånskildaDe har alltså justerad inkomsten som
87 72/83 inkomstenmotsvarar förprocent levt ihopav par som un-

tidsperioden.der hela kanDetta inte förklaras med inkomst-en
selektion eftersom det inte fanns några skillnader i inkomst mellan

år 1981, d.v.s. då de frånskilda kvinnorna levde ihopgrupperna nu
med partner.en

de två högraI kolumnerna i tabell 9.4 redovisas resultaten för typ-
fall nämligen frånskilda hade barn imän hushållet år 1981som

1990. Dessa har haft mycketmän god inkomstutveckling.men en
Medan medianinkomsten för motsvarande hushåll med levtpar som

sedan har1981 ökat med 56 har medianinkomstensamman procent
för de skilda ökat med 61männen procent.

Skillnaden i ekonomiska villkor och utvecklingen desamma ärav
alltså mycket mellan kvinnor har den huvudsakligastor vårdna-som
den sina barn och inte har dennamän vårdnad efter skils-om som en

kvinnornaAv harmässa. 25 minskat sina justerade inkomsterprocent
med 8 eller vilket påtaglig minskning,procent är givet denmer en ge-
nomsnittliga realinkomstutvecklingen under denna tidsperiod. Män-

erfarenhet avviker kraftigt, bland dem har 75 ökat sinnens procent
justerade inkomst med minst 38 och 25 harprocent änprocent mer
fördubblat inkomsten. Man bör dock återigen det faktumnotera att
underhåll och andra utgifter fader spenderar på sina barn inte ärsom
subtraherade från deras inkomster här. kvinnornaFör inkomsternaär
på motsvarande något underskattade, eftersomsätt endast minimi-ett
underhåll har adderats till deras inkomster i form för bi-av summan
dragsförskottet. tillDetta inkomstskillnadernaär myckettrots stora
och slutsatsen de kvinnor får vårdnadenär att paretssom om gemen-

bam lever under ekonomiska villkor markantär sämre änsamma som
för deras tidigare makar.

Skilsmässa och förändring justerad inkomsti multivariat analysen-
de analyserI hittills redovisats har utgått från de inkomst-attsom

skillnader återfinns mellan olika familjetyper effektärsom atten av
haft olika erfarenheter det gäller familjesituationennär mellan deman

båda mättillfállena. Vi kan emellertid inte med säkerhet skill-säga att
naderna inte beror på något förhållande. Det möjligtannat är att
olikheterna i inkomstförändring mellan familjetypema i själva verket
beror på utbildningsnivån på systematisktatt skiljer sigt.ex. ett sätt
mellan individerna i de olika familjetypema. För studera såda-att om

andra förhållanden kan förklara inkomstskillnaderna genomförsna en

2 Denna andel väl den kvot Wong, Garñnkel McLana.hanmotsvarar 1993som
fann i sin studie på LIS-data se ovan.
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form OLS-regression beroendemultivariat analys i s.k. där denav en
och kontroller för indivi-variabeln justerad inkomst år 1990är görs

utbildningsnivå, den justerade inkomstendens ålder, 1981, om man
förändringar i antalet barnhade barn i hushållet 1981 respektive 1990,

förvärvsarbetade respektivemellan de båda åren, år 1981om man
förändring årsarbetstimmar mellan ochoch, slutligen, i 19811990

1990.22 familjetyp-kontrollera för dessa förhållanden innebärAtt att
likställs med avseende dessa förhållanden.statistiskpå vägerna

familjetypema kvarstår oförändradeskillnaden i inkomst mellanOm
skillnader dem emellan vad gäller dessa för-således inte påberor de

inkomstskillnaderna beroendeoch slutsatsenhållanden äratt av
vilar därmed fastare grund.familjesituation en

redovisas resultaten för olika modeller se tabellanalysenI tre
modellerna tjänar till det finnsbåda första9.5. De utrönaatt om en

anledningen till de frånskildasinkomstselektion såtillvidaeffekt attav
inkomstsituation beror på de hade lägreekonomiskasämre att en re-

anledningbivariata analyserna intetidigaredan 1981. De attossger
för sådana för-fallet. modell kontrollerar viskulle 3så Iatttro vara

förändrad famil-hänga medkan förväntashållanden samman ensom
eventuell skilsmässa.direkt följd Mo-jesituation, d.v.s. envara en av

situationen för debetraktas beskrivningdell således2 kan avsom en
till stånd förförändring kommitfamiljetypema ingenolika om annan

skilt modell kontrol-sig just det de sig. 3dem skilt Iänannat attsom
följer skils-sådana förändringar oftadessutom förlerar vi som av en

mässa.
för kvinnor ochanalyserna redovisasResultaten män.separatav

medpositivt sambandutbildningsnivå harframgårHär ut-ettt.ex. att
mellan ochdisponibla inkomsten 1981denvecklingen av

utbildningmed lägre sekundärExempelvis har kvinnor1990. en
obligatoriskmed endastskiljer sig från kvinnormodell intel som

variabler ingår iavseende någon de andramed påutbildning somav
kvinnornamed kronorsina inkomster 16 500modellen ökat änca mer

visarstjärnorna efter estimatetutbildningsnivån.med den lägre De tre
för densäkerställd och riskenavvikelse statistisktdenna attär attatt

mindreresultat slumpen 0,1skulle är än procent.ett avvara

22 ordina-uppgifter den intervjuadesvariabelnbaserar sig denFör 1981 senare om
alltså gjortsmed antagandeharhar multiplicerats 52. Ettrie veckoarbetstid vilken att

ingår förutomintervjutillfället gäller Härgällde vid åretde förhållanden ut. an-som
famil-jordbruk, arbete i ellereller familjemedlemsarbete iställningar också egeteget

uppgifter intervju-fritt yrke. 1990 finnsoch arbete i s.k. Förjemedlems företag om
fått redogöraemedan hon/han retrospektivtårsarbetstimmar i dessasysslorpersonens

intervju.för dessai 1991 års
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Tabell 9.5 CLS-regression. Förändring ijusterad inkomst år 1981-90 i
ental kronor, efter familjetyp 1981-90 och kön, kontrollerat för
justerad inkomst år 1981, utbildningsnivå, ålder, barn hus-i
hållet och förvärvsarbetsgrad

Absolutförändringijusterad
disponibelinkomst 1981 1990mellan och
Kvinnor Män

Modell 1 2 3 1 2 3
Inkomst 1981 25m .26m .41m 43m
Famiijetyp1981-90

Intakta 0 0 0 0 0 0par
Fránskild -13091‘ -12526" -18604m 14861m 14970m 205
Omgift 1545 4 880 8097 268m 18336m 12407"

Ålder1981
29 -29754m -26532m 025 -19523m -19048m 324-

30-44 0 0 0 0 0 O
45- 096 27255 3003 9511m 4 877‘ 372

Utbildningsnivå
Obligatoriskutbildning 0 O 0 0 0 0
Lägreyrkesutbildning 4071 2723 2573 870 4 739 8607 5
Lägresekundärutbildning 16480m 12887m 427m 15871m 167m 10742m11
Högresekundärutbildning 26025m 19320m 20418m 25553m 14606m 18029m
Universitets-/högskoleexamen28078m 21449m 27610m 30526m 19334m 25654m

hushålletBarni 1981-90
Både1981 1990och 0 0
Varken1981eller1990 23540m 004m

1981 1990 092 -5190men
1981 1990 25981m 21242mmen

Förändringi antaletbarn1981-90 521m 429m
Förvärvsarbete1981-90

Både 19901981och 0 0
1981 1990 -32Varken eller 314m -25293"

1981 1990 -13435m -15127men
19901981 2766 628men

Förändringärsarbetstimmar1981-90i 7m 3
101415 83381m 61000mIntereept 90805m 63842m 46095m

.20 .28JusteratR2 .42 .32 .50.17
888Antal 906

m 0.01; 0.05.0.001; s ssp p p
1981, 25-55 1981.individersammanboende inkomstjusteradför KPi,mannen

årsmedeltaietför 1990100.

naturligtvis iresultat intressant sig den centrala fråganDetta är men
de eventuella skillnaderna mellan familjetypema. fun-här ändå Härär

referenskategori,de intakta d.v.s. utvecklingen för deparen somgerar
båda kategorier skilt sig under tidsperioden jämförs med den försom
individer levt med under 1980-talet. Departnersom samma senares
inkomstutveckiing mellan och har till modell1981 1990 I 1satts
framgår frånskilda kvinnor hafthar inkomstutveckiingatt en som
ligger kronor under den gäller för kvinnor13 000 i intaktasom par,ca
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betyder skill-för övriga variabler i modellen.konstanthållet Detta att
frånskilda kvinnor och kvinnor iinkomstförändring mellannaden i

de skulle ha nått olika stadier iinte helt kan förklarasintakta attavpar
Skillnaden mellan frånskildaha olika hög utbildning.livscykeln eller

i intakta å denkvinnor den sidan och kvinnoroch omgifta å parena
förvarit uttalad vi inte kontrollerat dessaandra hade dock mer om

med kvinnorna i de båda skil-hängerförhållanden. Detta attsamman
oftare tillhör den ålderskategorin,kategorierna någotda yngsta som

övriga åldersgruppemainkomstutveckling de bådahaft änsämreen
förefaller ha haftomgifta kvinnornaej redovisat i tabellen. De en

intakta dennautveckling kvinnor inågot än par mengynnsammer
därför blistatistiskt säkerställd. Tolkningen börskillnad inte attär

avviker från den för kvinnor i intaktainkomstutveckling intederas
kontroll för inkomstnivån 1981. Dettamodell adderas2 görsl enpar.

förfinns inkomstselektion. värdena dedet Omför studeraatt enom
effekt före-förändras indikerar detta sådanolika familjetyperna att en

margi-för familjetyperna förändras emellertid endastligger. Värdena
från de bivariata analyserna. från-bekräftar resultaten Denellt vilket

situation kan endast till mycketekonomiska år 1990skildas sämre
ekonomisk situationde hade någotringa del förklaras sämreattav en

redan 1981.
förändringarkontrollerar vi för eventuellamodell slutligenl 3 när

förvärvsarbetsdeltagandet. framgårgäller barn i hushållet och Härdet
barn eller och kvinnorkvinnor varken hade 1981 1990attt.ex. som

klartmellan de båda mättillfallena haftlämnat hushålletbarn envars
inkomstutveckling kvinnor hade barn boendeän sommer gynnsam

kvinnor fått barn underbåda tillfallena respektivehos sig vid som
inkomstut-frånskilda kvinnorna framstår ocksåperioden. deFör nu

istället för utveck-mindre i modellvecklingen än ensom gynnsam
kvinnor i intakta denkronorling 12 500 ärsämre änär nuparsom ca

bådainnebär kvinnorna i de600 kronor Detta18 sämre. att omca
förändringarförhållanden det gällerkategorierna haft när av-samma

in-förvärvsarbete så hade de frånskilda kvinnornasbarn ochseende
huvudsak från-varit beror ikomstutveckling Dettaän sämre. att

intaktade sällan kvinnor iskilda kvinnor gynnas änatt parav mer
ej särredovisat i tabellen. Skillnader itillhör hushåll barn 1990utan

i familjetyper harförvärvsarbetsdeltagandet mellan kvinnor olika en
inkomstskillnaderna demdet gäller förklaraviss betydelse när att

hade framstått någotfrånskildas situationemellan. De som mer gynn-
för detta förhållande. Skälet till dettavi inte kontrollerat är attsam om
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denna ökat sin andel i förvärvsarbete och sin genomsnittligagrupp
par.veckoarbetstid omgifta kvinnor och kvinnor i intaktaänmer

modell inteI redovisas här har den s.k. interaktionseffektenen som
mellan familjetyp och barn i hushållet för kvinnor. harprövats Detta
gjorts för studera frånskilda kvinnor med barn haftatt sämreom en
inkomstutveckling frånskilda kvinnor barn.än Resultatenutan av
denna analys visar emellertid inte inkomstutvecklingen skulleatt
skilja sig på statistiskt säkerställt mellan de bådaett sätt närgrupperna

kontrollerar för övriga förhållanden i modellen. Man bör dock
komma ihåg detta fortfarande kan innebära inkomstnivåernaatt att
skiljer sig mellan frånskilda kvinnor med och barn ocksåså ärutan
fallet vilket vi återkommer till nedan. Vad beskrivits här hurärsom
inkomsten förändrats mellan de båda undersökningsåren.

Frånskilda kvinnors lägre inkomster år 1990 kan således inte helt,
något, förklaras de skiljer sig från kvinnorän i intaktaattom av par

avseende inkomstnivån år 1981 och ålder. frånskildaDe kvinnornas
situation jämfört med situationen för kvinnor i intakta förändraspar
relativt lite vi kontrollerar för dessa förhållanden.när Om kvinnorna i
de båda kategorierna däremot haft förhållanden det gällernärsamma
utbildningsnivå, barn i hushållet och förvärvsarbete så hade skillnad-

varit markerade mellan dem gäller huvudsakligenän deerna mer
båda förhållandena. signifikantEn skillnad i inkomstutveck-senare
ling kvarstår emellertid mellan kvinnorna i dessa familjetyper och
slutsatsen skilsmässan haft negativ effekt står därmed stark.att en

Liksom för kvinnorna kan inkomstnivån år 1981 inte heller förkla-
särskilt mycket skillnaderna i inkomstutveckling mellan imänra av

olika familjetyper. förVärdena de båda skilda kategorierna förändras
endast marginellt vi modell kontrollerar2 för inkomstnivånnär 1981.
Resultaten för kvinnor och skiljer sig dock åt på andramän Detsätt.

iögonfallande i de båda skilda kategoriernaärmest männenatt synes
ha haft relativt god inkomstutveckling i intaktamängentemoten par.

frånskildaDe har haft justerad inkomstutvecklingmännen ären som
15 000 kronor högre den för i intakta medanän män motsvar-ca par

ande värde för omgifta dryga 18 000 kronor. i modellmän är När 3
kontrollerar för förhållanden till del följd skilsmäs-ärstorsom en av

blir det tydligt den situationen för framförallt deattsan gynnsamma

23År 1981 förvärvsarbetade 84 kvinnorna i intakta och de hadeprocent av par en
genomsnittlig veckoarbetstid 30 timmar.på Motsvarande tal för frånskilda kvinnor

78 och 32 timmar respektive 79 och 33 timmar för omgiftaprocent procentvar
Årkvinnor. förvärvsarbetade1991 88 de kvinnor levt medprocent av som samma

under tidsperioden och de arbetade i genomsnitt 34 timmar vecka. departner Avper
frånskilda förvärvsarbetade 93 37 timmar/vecka och de omgifta 90procentnu av

38 timmar/vecka. Uppgifterna baserarsig beräkningar frånprocent egna
levnadsnivåmaterialet.
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frånskilda effekt de oftare le-i intaktamännen är än mänatten av par
gälleri hushåll barn år 1990. i viss utsträckning ocksåDettautanver

utvecklingde omgifta något mindre imännen utvars ser gynnsam
med modellmodell jämfört dessa kvarstår signifikant3 För ett po-

bör återigen denna mycketsitivt värde det ärnoteras attmen grupp
varför skattningama osäkra.liten till antalet är

och inkomstensSkilsmässa sammansättning

individuell faktorinkomstSkilsmässa och

den disponibla inkomsten stått i fokus för intres-Så här långt har vårt
källorna till denna beaktats. disponibla inkomsten be-Denutan attse

faktorinkomsten inkomst arbete positi-räknas och kapital +avsom
transfereringar olika former bidrag, försäkringar och pensio-va av

negativa transfereringar skatt och återbetalningar soci-ner t.ex.av—
följandealbidrag och studielån. det analyseras inkomstensI sam-

mansättning efter skilsmässa.en
faktorinkomstenredovisas förändringar i vilken huvudsakli-Först

inkomst från förvärvsarbete tabell Till skillnadse 9.6.utgörsgen av
från disponibel inkomst redovisas här kvinnorsanalyserna av ovan

faktorinkomster i samtliga familjetyper.och individuellamäns

lndividuellfaktorinkomst tusental kronor, efter familjetypTabell i9.6
och kön.1981-90

Frånskilda Omgifta1981-1990 IntaktaFamiljetyp par
Mänfaktorinkomst Kvinnor Män Kvinnor Män KvinnorIndividuell

74 153 67 148 151Faktorinkomst1981
104 180 123 152 107 179Faktorinkomst1990
+30 +56 +26 +281990-1981 +27 +4Diff. kr faktorinkomst
+41% +18% +84% +3% +32% +19%faktorinkomst1990/1981Kvot

1990/1981Kvot
-6% +10% 45% -23% -3%25e -7%percentilen

+11%+30% +16% +70% +14% +13%50e percentilen
+326% +104% +37%+111% +41% +50%75e percentilen

816 843 80 63 33 36Antal
sammanboende 1981, 25-55 1981. Inkomstjusteradför KPI,Anm. individer mannen

årsmedeitaletför 1990100.

kvin-Både och kvinnor har ökat sina reala faktorinkomstermän men
markant, framförallt i relativ mening där kvin-ökning är mernornas

sin medianinkomst med dryga medani intakta ökat 40 procentparnor
med knappa absolutaökat sin medianinkomst 20 Imännen procent.

respektive kronor.skillnaderna mindre, 30 000 27 000 Trotsärtermer
dock nivåskillnaden jämfört medökat sina inkomsterkvinnorna äratt
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faktorinkomster fortfarande inkomstök-Denmännens störstastora.
ningen står frånskilda kvinnor för. Bland dessa har medianen för fak-
torinkomsten ökat med kronor, eller heller här56 000 84 Inteprocent.

kraftigaberor denna ökning selektionseffekt så de frånskildaatten
kvinnorna har kunnat öka sina inkomster relativtde hadeattp.g.a.
låga inkomster år Visserligen hade kvinnorl98l. dessa något lägre

skillnadernainkomster detta år små. Resultaten indikerarär attmen
kvinnor i allmänhet och frånskilda kvinnor i synnerhet tar ett stort an-

förvärvsarbetaför sin försörjning fotnotse 24.attsvar genom
kan också inkomstutvecklingen för vissa de från-Noteras att av

skilda varit relativt Hälften har haft inkomst-männen ogynnsam. en
för övriga förökning den se värdena den 50emänmotsvararsom re-

spektive den percentilen åtminstone fjärdedel har år75e 1990men en
faktorinkomst högst vad den nio55motsvarar procenten som av var

ligger utanför denna undersökningsår tidigare. Det närmareattramar
utvecklingsöka förklaringen till denna specialanalys intemen en som

redovisas i tabellform vid handen några dessa hademänattger av
mycket höga inkomster år 1981 vilka sjunkit till genomsnittligamer
nivåer har emellertid el-år 1990. Flera gått i arbetstidmännenav ner

båda undersökningstillfállena.ler helt slutat arbeta mellan de Detta
ålderspension eftersomkan inte förklaras inte hunnit blimännenav

gamla år de flesta dessutom under år. möjlig för-65 år 1990, 55 Enär
klaring till den dåliga inkomstutvecklingen incitamentsproblemär
eftersom de har sina barn boende hos modern vanligtvismän som

underhåll då inkomsten ökar. möjlig-måste betala högre Enett annan
het viss andel de frånskilda eller skälmännenär ett annatatt en av av

från andra mindre produktiva elleravviker män att at-genom vara
arbetsmarknaden, fysisk psykisktraktiva på nedsatt ellert.ex. genom

följd skilsmässanhälsa. kan antingen eller orsakDetta vara en av en
till densamma. Förklaringen till dessa lägre inkomster år 1990mäns
står dock inte finna i inkomstselektion eftersom deras inkomster åratt

i paritet med övriga1981 mäns.var

eflekterransfizreringarnas omfördelande vid skilsmässaT

genomförs fördjupade analysertabell inkomstensI 9.7 av samman-
sättning i olika familjetyper, uppdelat kön och ipå hade barnom man
hushållet år 1990 eller de omgifta och kvinnorna kanFör männen
denna uppdelning inte eftersom antalet fall för få. gäl-Dettagöras är
ler frånskilda med barn detta Inkomsterna justeradeockså år.män är
på i ovanstående analyser. den spalten redo-Isätt vänstrasamma som
visas absoluta nivåerna, i den mellersta inkomst-de spalten redovisas

i förhållande till respektive familjetyps faktorinkomst dennaerna
gäller hushållsnivå och inte, fallet i analysen påpånu som var ovan,
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individnivå och i den högra spalten redovisas inkomsterna som an-
delar inkomsten för de intakta bruttoinkomstenNär respek-av paren.
tive den disponibla inkomsten relateras till faktorinkomsten detger en
möjlighet analysera den omfördelande effekten positiva ochatt av ne-
gativa transfereringar. Eftersom den övervägande andelen dessaav
transfereringar sker i regi bidrag, välfárdsprogramstatens t.ex.genom
och skatter det rimligt tolka skillnader i dessa inkomstslagär att som

effekt välfárdsstatens omfordelande funktioner.en av

Tabell Inkomstens7 år 1990 i tusental kronor, eftersammansättning
familjelyp 1981-90, kön och barn hushållet år 1990.i

Medianinkomst Kvot Kvotinkomst/inkomst
i tusentalkronor Inkomst/faktorinkomstförintaktaförhållanden

Fami|jetyp19811990 antal Faktor-Brutto- Disp. Faktor-Brutto- Disp. Faktor-Brutto Disp.
Intakta 1 632 127 145 97 1 1.14 0.76 1 1 1par

Utan 1990barn 738 159 180 117 1 1.13 0.74 1 1 1
Med barn 1990894 112 123 82 1 1.10 0.73 1 1 1

Frånskildakvinnor80 83 114 80 1 1.37 0.96 0.65 0.79 0.82
Utanbarn 199038 122 140 95 1 1.15 0.78 0.77 0.78 0.81
Medbarn 199042 66 93 72 1 1.41 1.09 0.59 0.76 0.88

Frånskildamän 63 150 165 114 1 1.10 0.76 1.18 1.14 1.18
Utan 1990barn 55 151 170 115 1 1.13 0.76 0.95 0.94 0.98

Omgifta 26kvinnor 95 132 97 1 1.39 1.02 0.75 0.91 1.00
Omgiftamän32 133 169 112 1 1.27 0.84 1.05 1.17 1.15
Anm. Individersammanboende 1981, 25-55 1981. Inkomstjusteradför KPI,mannen
årsmedeltaletför 1990:100.

de första kolumnernaAv två framgår inledningsvis samtliga fa-att
miljetyper någon positiva transfereringar, bruttoin-tar emot typ av
komsten för samtliga kategorier högre faktorinkomsten.är Gradenän

ökning mellan dessa inkomstslag skiljer sig emellertid tämligenav
kraftigt mellan familjetypema och könen. Medan bruttoinkomsten är
endast faktorinkomsten10 högre bland frånskildaänprocent män är
den 37 högre bland frånskilda kvinnor. innebär, enkeltDettaprocent
uttryckt, andel bruttoinkomsten positivastörreatt utgörsen av av
transfereringar för frånskilda kvinnor för frånskilda Inkomst-än män.
skillnaden i absoluta emellertid mellan dessaärtermer stor grupper,
till fördel. Till del förklaras detta, framgåttmännens storen som ovan,

kvinnorna oftare har vårdnaden bam. Frånskilda kvinnorattav om
barn har bruttoinkomst1990 ligger den förutan närmare mot-en som

svarande även den klart lägre och bruttoinkomstens rela-män ärom
tion till faktorinkomsten ungefär densamma för dessa kvinnor ochär

man.
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inkomstutjämnan-transfereringarnasspalten framgårsistadenAv
frånskilda kvinnorfaktorinkomsten blandpå ärMedianende effekt.

för-i intaktaför motsvarande inkomstmedianen65 procentt.ex. av
jämförs andelen 79bruttoinkomsteniställethållanden. Om är procent,

inkomstskill-transfereringarna minskatpositivadebetydervilket att
disponibla inkomstendenbåda familjetyper. Närdessanaden mellan

justerad inkomstkvinnornafrånskildadejämförs har motsva-somen
skillnad-Hälftende intaktaförinkomsten82 procent paren. avavrar

och intaktafrånskilda kvinnormellanfaktorinkomstjusteradi paren
positiva ochutjämnas viainkomsternasåledestäcks att nega-upp av

bidrag eller andraingainnebärtransfereringar. Detta stat-tiva att om
för de från-hade inkomstenfunnesinklusive skatterliga program

indivi-inkomsten förtredjedelarendast tvåvaritkvinnornaskilda av
frånskildadeförutsätter dockslutsatsintaktader i Denna attpar.

väl-varit oförändratarbetsmarknadenbeteende påmödrarnas om
svårtomfördelande funktion. Dethaft någon ärinte hadefärdsstaten

för-underdetta antaganderealistisktuppfattning hur är;haatt omen
frånskildadet möjligtförhållanden gälltsådanautsättning är attatt

börjangjorde ide faktiskthögre gradiförvärvsarbetatkvinnor änän
fotnot 24.90-talet seav

spalteni mellerstaeffekter denbeskriva dessaEtt sätt attannat ges
disponibla inkomstkvinnornasfrånskilda ärdeframgårdär det att

bidrag såochfaktorinkomst, skatterderaslika högnästan som
de frånskildahushåll däroch i deintakta männensig. Isägaatt ut par

mellan och 84endast 76disponibla inkomstendenåterfinns utgör
faktorinkomsten.procent av

möd-frånskildabetydelse försärskiltharTransfereringarna storen
kvin-frånskildarespektivebammed ochintaktaMedan utanparrar.

10--15bruttoinkomsterharbarn är procentoch män utan som canor
20-25disponibla inkomsteroch ärfaktorinkomstenhögre än som

mödrarnasfrånskildaökar defaktorinkomster,deraslägre änprocent
med helafaktorinkomsten 41tillförhållandei procentbruttoinkomst

faktor-derashögre9disponibla inkomsten änmedan den är procent
övrigaförändå lägremödrarför dessalnkomstnivån änärinkomster.

in-motsvarandeinkomsten 88justeradeden är procent avcagrupper,
allsinkomstomfördelningaringatvåföräldrafamiljer. Omförkomst

justerade inkomstmödrarnasfrånskildahade deståndkommit till va-
barnfamiljer medförmotsvarande inkomstrit endast 59 procent av

kvin-antagandetendast underåterigengällerföräldrar. Detta atttvå
under sådanaoförändratarbetsmarknaden varitbeteende pånornas

villkor.
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Andra indikatorer på materiell välfärd

Skilsmässa och kontantmarginal

tabellI redovisas9.8 andelen har tillgång till kontantmarginalsom en
efter familjetyp och kön på i tidigare analyser.sätt Detsamma som
bör resultaten här inte justerade för hushålletsnoteras skiftandeatt är
behov eller sammansättning, givet frågans konstruktion kon-är
tantmarginal något antingen finns eller saknas och därmed kansom
den inte justeras.

Tabell 9.8 Tillgång till kontantmarginal år I 99 andel efterprocent,i
familjetyp 1981-91, kön och två typfall.

Tillgång kontantmarginalandel i procent
Famiijetyp1981-1991antal 1981 1991 Differens Kvot

1991-1981 1991/1981
Intakta kvinnor813 67,3 75,2 +7,9 1,12par,
Intakta män842 73,0 80,8 +7,8 1,11par,
Frånskildakvinnor83 54,2 48,2 -6,0 0,89
Frånskildamän61 63,9 68,9 +5,0 1,08
Omgifta 38kvinnor 47,4 60,5 +13,1 1,28
Omgiftamän43 58,1 74,4 +16,3 1,28
Typfall Barn1981och 1991

Intakta 360kvinnor 61,1 69,0 +7,9 1,13par.
Frånskildakvinnor39 53,8 35,9 -17,9 0,67

Typfali Barn1981 1991men
Intakta män260 76,5 82,7 +6,2 1,08par,
Frånskildamän41 63,4 65,9 +2,5 1,04

Anm. Individersammanboende 1981, 25-55 1981.mannen

Till skillnad från analyserna redovisas resultaten for intakta for-ovan
hållanden uppdelat kön. Liksom fallet med inkomstär samman-
hänger också tillgången till ekonomisk buffert med familjesituationen

Åroch kön. hade1991 kvinnor och i intakta oftare tillgångmän par
till kontantmarginal vad fallet for andraän An-en som var grupper.
delama för de båda med skilda avviker emellertidmängrupperna re-
lativt lite från situationen i intakta Den oftast saknarpar. grupp som
kontantmarginal de frånskilda kvinnorna.är Av dessa har endast
knappt hälften kontantmarginal år 1991 medan motsvarande andelen
for kvinnor i intakta sammanboenden 75 Till skillnadär procent.ca
från analyserna inkomst föreligger det också skillnader i tillgångav
till kontantmarginal mellan omgifta kvinnor och kvinnor i intakta par.
En möjlig förklaring till detta förhållande det mindre vanligtär äratt
med ekonomi i andra sammanboende eller detett atten targemensam

viss tid innan går till ekonomi.över Skillnadenparternaen gemensam
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situationen förändratsenbart effektemellertid inteår 1991 är atten av
vid1980-talet. Redanolika familjetyperna underför depå olika sätt

kommellan demmättillfallet skillnadernaförradet attstora somvar
Årskilja sig.och dem komfortsätta leva med attpartner somsamma

förhållandeni fortsatt intaktahade 731981 männenprocent enav
skilja sigkomandelen bland dekontantmarginal, medan män attsom

skillnadernaBland kvinnornarespektive 58endast 64 procent. varvar
varierade mellanekonomisk buffertandelen meduttalade,än enmer

och 6747 procent.
intesäkert kantill dessa skillnader Ettdå skäletVilket är gessvar
bero påmindre troligt de skulleförefallerdetden fråganpå attmen

små år 1981,i justerad inkomstSkillnadernaskillnader i inkomst. var
tillgången tilldensammainkomstenvisades Omvilket är menovan.

mättillfället, kanförrafallet vid detkontantmarginal varierar, ärsom
relativt högeller preferenseri utgifter enavspegla skillnaderdetta

för sparande ellerkonsumtion iställettillinkomsten gårandel per-av
risken församband medsig kan haisonliga egenskaper ettsom

så-exempel påslutsatser skulledra någraskilsmässa. Utan ettatt en
dels kanalkoholmissbrukkunnapersonlig egenskapdan somvara

förhöjanegativt, dels kankontantmarginaltillpåverka tillgången en
skilsmässanförrisken

mellanpåträffasförklaring till de skillnadermöjligEn somannan
eko-inte haderedan år 1981familjetyperna är att gemensamparen

emotionella bandutsträckning. Ettnomi i är svagapar varssamma
tänkaoch det rimligtrisk skilja signaturligtvislöper ärstörre attatt

korrektdenna hypotesdelar inkomster. Omsällan ärsig att man mer
komkvinnor bland dembåde ochvarförförklara attkan det män som

sällaneftersom kvinnorkontantmarginalsaknarsig oftareskilja mer-
i familjeroch vice dessatillfår tillgång menversaresursermannens —

uttala-mellan könenvarför skillnadernaockså förklara ärdet kan mer
oftast har högresig.skilja Mannen,dem komhosde att som ensom

ekono-beroende sinmindresininkomst är partnersän partner, av
ekonomisk buffertfåförmiska tillgångar än tvärtom.att en

typfallresultat för detabell redovisasdelen 9.8nedredenI somav
med barnnämligen frånskilda kvinnortabellintroducerades i 9.4,

barnfrånskilda med 1981ochoch 1991både 1981 män utanmen
grad demanalyser påminner i högdessaResultatenbarn 1991. omav

frånskil-Situationen för deinkomst.analysernaframkom vid avsom
situatio-både i relation tillpåtagligt,mycketförsämrasda mödrama

24 1987-88skilt sig i Linköpingoch årenkvinnorstudie 157 mänl angersomaven
bidragandedrog-/alkoholmissbrukmakenskvinnornade 8821 procent som enav

Svedin, 1992.Wadsbytill skilsmässanorsak
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for mödrar i intakta de har också klart sällan tillgångnen par men mer
till kontantmarginal vad de hadeän barn i hushålletmän åren som
1981 har.1991men

Skilsmässa och boende

Den empiriska delen detta kapitel avslutas med analyserav av sam-
bandet mellan förändringar i familjesituationen och två bo-typer av
endeförhållanden. tabelll 9.9 redovisas andelen individer bor isom
enfamiljshus respektive sin bostad efter familjetyp,äger kön ochsom

ovan.de två typfall presenteratssom

Tabell 9.9 Boendeförhållanden år 1991 andel efterprocent, familjetypi
98 könl -91, och typfall.två

ÄgerBor i enfamiljshus bostaden
andel i procent andel i procent

Familjetyp1981-1991antal 1981 1991 Diff. Kvot 1981 1991 Diff. Kvot
91-81 91/81 91-81 91/81

lntaktapar1659 68,7 79,3 +10,6 1,15 74,8 86,1 +11,3 1,15
Frånskildakvinnor83 60,2 33,7 -26,5 0,56 62,7 44,6 -18,1 0,71
Frånskildamän61 59,0 39,3 -19,7 0,67 63,9 54,1 -9,8 0,85
Omgifta 47,4 60,5 +13,1 1,28 63,2 71,1 +7,9 1,12
Omgiftamän43 67,4 55,8 -11,6 0,83 59,5 58,1 -1,4 0,98
Typfall 1981Barn och 1991

intakta 737 70,6 84,5 +13,9 1,20 74,9 89,1 +14,2 1,19par
Frånskildakvinnor39 56,4 41,0 -15,4 0,73 66,7 48,7 -18,0 0,73

Typfall Barn1981 1991men
Intakta 538 76,2 78,6 +2,4 1,03 80,9 84,9 +4,0 1,05par
Frånskildamän41 61,0 39,0 -22,0 0,64 65,9 58,5 -7,4 0,89

Anm. individersammanboende 1981, 25-55 1981.mannen

Resultaten dessa analyser visar intakta oftare bodde iattav par en-
familjshus nära 80 ochprocent oftare ägde sin bostad 86 procent
år 1991 vad fallet för de övriga familjetypema.än är Av de frân-som
skilda kvinnorna bodde endast tredjedel i enfamiljshus ocht.ex. en
bara 45 drygt hälften så andel för intaktaprocent, storen som par,
ägde sin bostad. Detta emellertid inte enbartär resultat deett attav
sammanboende förändrat sin boendesituation under tidsperioden, ef-

det fanns skillnader i denna riktning redantersom år 1981. Liksom är
fallet för kontantmarginal kan detta inte effekt in-ovan vara en av
komstskillnader detta år. troligareEn förklaring återigenär att par

emotionella band troligtvisär undviker köpavars attsvagare en ge-

25För intakta redovisas inte resultaten uppdelat kön.på Skillnaden mellan kvin-par
och i denna familjetyp det gäller boendetörhållandenmän när mycket margi-nor är

nell.
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vanligtvis dyrareflytta till enfamiljshusbostad eller ärsommensam
alternativ står till buds.de andraän som

i enfamiljshusintakta har både andelen borindivider iFör sompar
mellansin bostad ökat med 1981andelen 15och äger procentsom

kvinnorna har andel läm-de frånskildaoch 1991. Av tvärtom storen
endast demenfamiljshus de bodde i -1981, 56de procentnat av som

fortfarande i sådant hus tio årenfamiljshus detta år borbodde i ettett
till barasin bostad har också minskat 71Andelen ägersomsenare.

den-frånskilda trendenvad den år 1981. För ärmänprocent varav
uttalade.förändringarna något mindreäräven omsamma

Är beroendeboendesituationen för frånskildaförändradedå den av
resultatendelen tabell redovisasden nedre 9.9har barn l avom man

förtidigare det tydligt situationentypfallen. Liksomför de båda är att
kraftigt. Mellan ochförändrats mycket år 1981mödrarfrånskilda

färre dessa kvinnor bor iförändrats så klartsituationen1991 har att av
fallet förrespektive sin bostad vadenfamiljshus än äräger mot-som

från tidigarefortsatt ihop. skillnadfamiljer leva Ensvarande som
medockså för frånskildaemellertid situationenanalyser mänär att

Även dessaförändrats kraftigt. blandbarn 1991barn 1981 utanmen
vadenfamiljshus respektive sin bostadbor idet färre äger änär som

före skilsmässan.vid tidpunktenfalletsom var
andel individerbild kanförenkladMed säga att storenmanen

de skiljer sig.till hyres- eller bostadsrättfrån villanflyttar nären
kvin-och vilket vederläggerbåde kvinnorgällerDetta män, tesen att

ekonomis-eftersom hon det huvudsakligabehålla villanfår tarnorna
få kvar i bostad.och för de ska boför barnenka attansvaret samma
fall inte långtinträffa i enskilda det pånaturligtviskanDetta ärmen

typfall.när ett

Sammanfattande diskussion9.5

två frågor: har skilsmässa någraförsökt besvarakapitel harDetta en
villkor och skiljer sig dessaindividens ekonomiskaförkonsekvenser

låteroch kvinnor frågori fall åt mellan Dessakonsekvenser så män
skils-i vilken gradeftersom slutsatserinte enkelt besvarassig enom

ekonomiska situationindividens eller hushålletspåverkar ärmässa
tilldefinieras, d.v.s. vilken hänsynhur inkomstberoende tassomav

skalfördelar.hushållssammansättning ochhushållsstorlek,skillnader i
dras.utförts här kan emellertid antal slutsatserde analyserAv ettsom

och levdeskilde sig mellan 1981 och 1990Kvinnor ensam-somsom

2° vilketeller tillbaka i tidenfrånskilda ligger skilsmässan något några ärde flestaFör
sikt.fortfarande kan gälla på kortbetyder att tesen
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stående vid den tidpunkten har haft inkomstutveck-sämresenare en
ling andra gällerDetta hurän inkomsten definieras,oavsettgrupper.
d.v.s. inkomsten total hushållsinkomst,mäts inkomstom som per ca-
pita eller justerad inkomst. Med det måttet har den reala medi-senare
aninkomsten visserligen ökat med förll dessa kvinnor,procent men
motsvarande ökning för intakta 28 och för frånskildaär procentpar

36 På motsvarande harmän de ensamståendeprocent. sätt kvinnorna
markant sällan tillgång till ekonomisk buffert, de bor säl-mer en mer
lan i enfamiljshus och de sällan andraäger sin bostad.änmer grupper
Detta kan till viss del förklaras de frånskilda kvinnorna saknadeattav
dessa tillgångar redan före skilsmässan huvudsakligen följdärmen en

denna och därmed sammanhängande förhållanden.av
frånskildaDe har bättre ekonomiska villkormännen vadän ärsom

fallet för kvinnorna. Frågan de också har haft bättre utvecklingom en
individer i intakta svårareän Med den ekvivalens-är avgöra.attpar

skala här det så, skalfördelarnaanvänts är värderatssom men om
högre hade utvecklingen för dessa varit för demän sämre än par som
levt ihop under hela tidsperioden. frånskildaNär de situationmännens
bedöms bör det också utgifter många fäder har förnoteras att som
barn de inte har vårdnaden för inte kunnat inkluderas här. Dessutom
har de eventuella underhållskostnader dessa har inte kunnat sub-män
traheras från deras inkomster varför dessa i genomsnitt överskattas
något. Detta svaghet denna studieär delar med andra påen som om-
rådet. Det emellertid inte troligt de slutsatserär dras här skulleatt som
förändras på något dramatiskt dessa transfereringar kunnat in-sätt om
kluderas.

tredje kategorinDen analyserats här, nämligen de skiltsom som
sig och lever ihop med uppvisar inkomster ipartner, ären ny som pa-
ritet med fördem intakta betyderDetta emellertid inte med sä-par.
kerhet dessa individer inte lidit någon ekonomisk skada skils-att av

finnsDet skäl situationenmässan. under perioden mellanatt tro att
de båda sammanboendena påminner situationen för de frånskildaom

fortsatt lever ensamstående. Det också rimligt tänkaärsom attsom
sig omgifta i lägre utsträckning har ekonomi vadatt änen gemensam

fallet intaktai vilket innebär åtminstoneär denattsom partenpar, ena
vanligtvis kvinnan i dessa hushåll i mening har ekonomis-sämreen
ka villkor vad inkomstanalyserna vid handen.än förEtt stödger
denna hypotes resultatet inkomstnivånär i omgifta kvinnors hus-att
håll lika hög i intakta medan dessaär kvinnor oftare änsom par —
omgifta de saknar ekonomiskmän buffert.attuppger en-

De skillnaderna mellan inkomstnivåer och inkomstutvecklingstora
mellan frånskilda kvinnor och i hög grad effekt kvin-män är atten av

har den huvudsakliga vårdnaden barnen efter skilsmässa.norna om en
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vårdnaden barnhadefrånskilda kvinnorvisarAnalyserna att omsom
vid detdisponibel inkomstjusteradhadeoch 1990både 1981 sena-en

motsvarande in-tilluppgår 59endasttillfället procent avcasomre
intei hushållet år 1981hade barnfrånskildaförkomst män mensom

endastökat med 12medianinkomstförrasMedan de procent1990.
förökat med hela 61den männen.tidsperioden harunder procent

denfrånskilda kvinnorgällersituation ärDenna atttrots grupp som
kapitalocharbeteinkomsterfaktorinkomstersina mestökat avav

sinökatdenfrånskildamedan de männen äralla grupp somgrupper
beteendet påtidsperioden. Omminst underallrafaktorinkomst ar-

hade in-bådaförändrats i dessahadeintebetsmarknaden grupper
såledesgenerelltekonomiska villkorenoch dekomstskillnaderna sett

häranalysermarkerade. Devaritantagligen presenteratsän sommer
försörjningsinförkvinnorfrånskildaalltsåvisar taratt ansvar egen

År utgjor-1990förvärvsarbetsgrad vid skilsmässa.öka sinattgenom
bruttoin-kapital knappt 90ochfrån arbeteinkomsterde procent av

föroch dryga 70barnfrånskilda kvinnorför procentkomsten utan
bam. transferering-offentligaOlikamedfrånskilda kvinnor typer av

frånskildaförframföralltbetydelsefullaockså mycketemellertidärar
disponibla inkomsten 9justeradeden procentdessamödrar. För är

inkomstendisponiblajusterademedan denfaktorinkomstenhögre än
faktorinkomsten.lägremed barn 27 änför intakta är procentpar

har nå-skilsmässaalltså fråganSammanfattningsvis måste om en
jakande.ekonomiska villkor besvarasindividensföreffektgon

mellan könen. Deskiljer sigeffekternagäller fråganDetsamma om
inkomstförsämringarkraftigahar erfaritkvinnornafrånskilda som en

faktumdetförsämringar mildrasskilsmässan. Dessa attföljd avav
väl-ochföre skilsmässanförvärvsarbetarkvinnorna än attavmer

transfereringar.offentligaomfördelar inkomsterfárdsstaten genom
kompenseras.emellertid inteinkomstförlustenHelt kan

refere-studieresultaten i dennadetAvslutningsvis bör attnoteras
befolkning-förvärvsfrekvensen il980-talettidsperiodtill närenrar

relativti bidragssystemendå nivåernahög ochmycket varvaren
arbetslöshetstaloch ökandeekonomisk krisharSedan 1991höga. en

kris drabbathar denna1996Björnberglandet. Enligtskakat ensam-
utanförkvinnor stårandra Dessahårdaremödrarstående än grupper.

ofta-deltidarbetslösa och arbetarjobb,tillfälligahararbetskraften, är
frånhar ökatensamstående mödrarförArbetslöshetstalenandra.änre

mödrarbland gifta1994;till 14 mot-år 19903 procentprocent varca
de lågut-Särskilt drabbaderespektive 6 ärtalsvarande l procent.ca

27 medianhushållen itabell ochuppgifter i 9.7sig påvärden baserarDessa avser
kategori.respektive
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bildade, ensamstående mödrarna med förskolebarn där arbetslösheten
Situationenlåg på år 1994. alltså den omvända hur28 ärprocent mot

det såg på 80-talet, då ensamstående mödrar förvärvsarbetade iut
sammanboendehögre utsträckning mödrar Gustafsson, 1995. Ettän

förhållande tidigare varit unikt för nämligen högaSverige, densom
förvärvsfrekvensen bland ensamstående mödrar håller därmed på att
förändras. Arbetslösheten också särskilt kännbar för dessa hushållsär

endastekonomi eftersom de består familjeförsörjare och efter-av en
ekonomiskde oftare andra saknar buffert. Under deän senasteensom

de bidrag betydelsefulla föråren har också några mångaärav som en-
föräldrars försörjning sänkts. Bambidraget har mins-samstående t.ex.

till kronor/månad, flerbamstilläggetkats från 640 har slopats och750
i föräldraförsäkringenersättningsnivåema har reducerats. Dessutom
i reglerna för bostadsbidragkan förändringarna och underhållsstöd

komma innebära försämringar i de ensamstående föräldrarnas eko-att
situation Municionomiska se Larsson, 1997

ovanståendeMed anledning utvecklingen djupt oroande ochärav
anledning följa situationendet finns för de ensamståendeatt noggrant

framförallt med tankemödrarna, kanske på de negativa konsekvenser
försämrade ekonomiska villkor kan innebära för deras bam.som

Johanvill rikta särskilt tack till Fritzell och råd ochJag JanneJonssonett vars syn-
förfärdigandet detta kapitel varit till mycketpunkter under hjälp. Jag villstorav

tacka de båda redaktörema, Göran Ahrne och förockså Inga Persson, noggrann
till tidigareläsning och värdefulla kommentarer version.en
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Invandrarkvinnor10 rollmännensutmanar
Maktfördelning och konflikter
i iranska familjer i Sverige

MEHRDAD DARVISHPOUR

Inledning10.1 och syfte

Om skall beskriva och analysera kvinnors makt i familjer i Sve-man
rige idag bör diskutera situationen för kvinnor i invandrar-ävenman
familjer. Under den tiden har kvinnors situation och de inten-senaste
sifierade maktkonfliktema i invandrarfamiljer kommit uppmärk-att

alltmer. Forskningen kring maktfördelningen i familjen ochsammas
dess konsekvenser för familjekonflikter bland invandrare i Sverige är
dock begränsad. forskning harDenna fokuserats på psykolo-mest

Ålund,giska aspekter och sällan på maktspelet inom familjen 1986;
Månsson, Akpinar,1984; 1988; Nyberg, 1985; Soydan, Lilje-1989;

1995. Forskning kring invandrarfamiljerström, problematisk ochär
komplicerad och situationen skiljer sig mycket mellan invandrare från
olika länder, kulturer och med olika social bakgrund. Begreppet
invandrare också problematiskt och det inte alltidär klart vadär

med invandrare. detta kapitelI med invandraresom menas avses per-
födda utomlands utländska föräldrar.ärsoner som av

Vi allmänt familjekonflikter och separation bland iraniervet att
och andra invandrargrupper vanligare bland svenskar avsnittär seän

Är10.2. Varför det, somliga forskare invandrares dåli-som menar,
socio-ekonomiska situation huvudorsaken till den högaärga som se-

parationsfrekvensen Andra forskare hävdar kulturskillnader mel-att
lan invandrarnas ursprungsland och Sverige kan förklara den högre
skilsmässorisken. vi kan ocksåMen fråga det inte äross om snarare

mekanismer kan förklara familjedynamiken såväl blandsamma som
invandrare svenskar Trots nämnda faktorer delvis kanattsom ovan
förklara den höga instabiliteten bland invandrarfamiljer kvarstår frå-

den kan ha samband med genusrelationema i invandrar-ävengan om
familjer. Finns det exempelvis någon skillnad mellan och kvin-mäns

erfarenheter invandringen, påverkar deras maktresursernors av som
och därigenom deras familjerelationer kan förklaraHur detattman
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Är invandringenskilsmässatillinitiativetkvinnorofta tarär som
möjlighetocksådenkanellerproblembara envaraett

familjerinommaktrelationerförändringardehypotesVår är att av
viktigastedeSverigetillinvandringen ärmedochsker i avensom

iranier ochförfamiljeinstabiliteten ävenden högabakomfaktorerna
kapiteli dettaundersökningenmedSyftetinvandrargrupper.för andra

maktfördel-påverkatinvandringenhuranalyseraochbeskrivaär att
bety-förändringarsoch dessaSverigeifamiljeriranskainomningen

intressemotsättningar,ochfamiljekonflikteruppkomstenfördelse av
koncentre-harUndersökningenseparation.tilllettfallmångaisom

och därde störstainvandrargruppen äriranskadenpå en avsomrats
ochvärldentredjes.k.dentillhörIraniernaflyktingar.majoritet ären

is-ochasiatisktfrånkommerdem ettden störstaär somavgruppen
invandrare. Dessarelativtdessutomland. Gruppenlamiskt är somung

effekterinvandringensbildklararefåmöjligtdetfaktorer attgör aven
andramedSverigetill vär-kombland demsituationkvinnorspå som

möjlighetkansvenskar. Det atterfarenheteroch änderingar sege en
situa-diskuteramöjliga. Attgeneraliseringar ärteoretiskavilka som

be-dessutom sättkan attinvandrarfamiljer även ettförtionen vara
formblidettaDärför kanfamiljer.svenskaförsituationenlysa en

familjere-aspekterolikabelyserundersökningkomparativ avsomav
Sverige.ilationer

familjeinstabilitetdatastatistiskaavsnitt 10.2iredovisasFörst om
och de-socioekonomiskavissainvandrargrupper,olika samti några

situa-invandrarkvinnorsbelysakanbakgrundsdatamografiska som
avsnittiDärefter diskuteras nästaSverige.ifamiljelivderastion i

familjeinstabilitetenförklarakanteoretiskanågra10.3 ansatser som
Avslutningsvismaktperspektiv.ochköns-bl.a.invandrare,bland ur

intervjuundersök-frånresultatendelavsnitt 10.4iredovisas enaven
ochdiskussionenteoretiskaför denbeläggempiriskvilkaning, ettger

makt-upplevdesjälvarespektivekvinnor mäniranskahurbeskriver
till Sverige.invandringenefterseparationenochkonfliktema

analysstatistiskEn10.2
invandrareblandfamiljeinstabilitetav

familjeinstabilitetl vanliga-visar ärfrån SCBundersökningar attFlera
Äktenskap parrelationerochsvenskar.blandinvandrarebland änre

svenskarblandinvandrareblandomfattningiintehåller somsamma
1993,kring 1990,Familjeförändringar1991 :48;invandrare,Tema

sammanboendeförseparationsriskenhögahär denfamiljeinstabilitetMed menas
bam.ellermed utanpar
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s.l49, Skilsmässor och separationen 1995276-77. Dessa undersök-
ningar visar också utomeuropeiskaatt invandrare skiljer sig i större
omfattning europeiska.än Sambopar bland invandrare liksom bland-svenskar tenderar flytta isär iatt omfattningstörre giftaän Att- par.
helsvenska äktenskap hållbaraär kan delvis förklaras med detmer att
finns fler äldre bland svenskarna. Men tabell 10.1 ochpar 10.2 visar

invandrareävenatt när och svenskars olika åldersfördelning hålls
konstant kvarstår faktum invandrare skiljeratt sig svenskarän imer
olika åldrar.

Tabell 10. RelativaI riskfaktorer för blandseparation gifta barnfamiljer
1991-92 efter inga andra faktorer förekommerursprung i
analysen

Kvinnans ålder
23 28 33 38 43

Födelseland mannen
Sverige 1 1 1 1 1
Norden utom Sverige 0.77 1.56 1.60 1.61 1.11
Europa utom Norden 1.22 1.44 1.73 1.26 1.50
Asien 0.89 1.15 1.79 1.39 1.78
Sydamerika 2.58 3.03 3.42 4.97 3.26
Afrika 2.19 2.32 3.32 3.68 2.45
Övrigavärlden 1.75 1.59 3.25 1.27 1.70
Signifikansnivå‘ %-nivâ,5 10 % -nivå.
Källa: Skilsmässor och separation, SCB 1995

Tabell 10.1 visar sydamerikaner ochatt afrikaner de tvåvar grupper
skilde sig under 1991-1992.mestsom När kontrollerade förman

olika riskfaktorer för separation äktenskapets varaktighet, barnantal,
barn fore Vigseln, respektive kvinnans utbildning, socioeko-mannens
nomisk och inkomst, boendesituation och regiongrupp bland gifta
barnfamiljer förändrades bilden dock delvis. Risken för separation
bland vissa invandrargrupper minskade kraftigt ijämforelse med ris-
ken för svenskar. Födda i Europa Sverige får dåutom minskningen

skilsmässorisken med cirka 25 medanav födda iprocent, Asien, Syd-
amerika och Afrika får minskning med 40 till 50 Fortfar-en procent.
ande dock skilsmässoriskenär för de flestastörre invandrargrupper än
for svenskar.
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barnfamiljergiftablandför separationriskfaktorerRelativaTabell 10.2
kontrolleratsvariabler harFöljandeefter1991-92 ursprung.

vigsel,förebarnantal, barnvaraktighet,äktenskapetsför:
utbildning,respektive kvinnansboende, region, mannens

och inkomst.socioekonomisk grupp

ålderKvinnans
4338332823

mannenFödelseland
11111Sverige
1.021.341.261.250.64SverigeutomNorden
1.270.991.181.110.97NordenutomEuropa
1.381.071.090.790.53Asien
2.383.842.152.141.78Sydamerika
1.852.902.021.531.35Afrika
1.401.162.81Övriga 1.411.53världen

-nivå.%-nivå,10 %Signifikansnivå 5
1995SCBoch separationer,SkilsmässorKälla:

iinvandrareförskilsmässorisken storhögredenförklarasEnligt SCB
socio-inkomstnivå,dvs.variablersocio-ekonomiskautsträckning av
dellitentillenbartochutbildningsnivåochtillhörighetekonomisk av

skilsmässoriskemade högreSCBfaktorer. attdemografiska menar
socialochekonomiskde har sämreberorinvandrarebland att en

74-75 medproblemEtt1995:och separationer,Skilsmässorstatus
uppgifterdetaljeradesaknardendockundersökning omär attSCB:s

blandskilsmässorbildgenerellländer. Enolikafråninvandrare av
mycketinte såexempelvisSverigeiinvandrare säger omasiatiska

skiljeravseendenvilkai olikairaniergällervadbildenverkligaden
invandrargrupper problemEttasiatiska annatandramångafrånsig

kontrolleradeenbart männensundersökning är attmed SCB:s man
bland-innebärvilket ävenmakamas,båda attförställetFödelseland i

invandrarfamiljer.inkluderaskvinnorsvenskamedäktenskap som
harinteundersökning ärmed SCB:s attproblemettredje manDet

Sverige.vistelsetid ivariabel,viktigförkontrollerat en

med2 samboendebarn ochinvandraregiftaockså utan parstatistik visar attSCB:s
kontrollerarsvenskar, närutsträckning äveni änsigskiljer större manbameller utan

1995:ochSkilsmässor separationenseparationförriskfaktoremaovannämndade
68-81.
3 specifikablandseparationsriskenundersöktinte har na-SCBtillförklaringEn att

relativtnationalitetrespektive ärfall blandsepareradeantaletkantionaliteter attvara 0b-antaletblirriskfaktorerför allakontrollerarÄven visarstudie närfå. vår att man
sin relevans.förlorarresultatenfåibland såservationer att
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För få klarare bildatt skilsmässa bland invandrarfamiljeren harav
vi gjort speciell studie skilsmässotalen för ochen kvinnormänav
födda i Sverige, Finland, Norge, Polen, Irak, Iran, Libanon Turkiet

Chilefoch Denna visar under 1991att chilenare med 5,8var pro-
cent och iranier med 4,8 deprocent två invandrargrupper som
skilde sig medan turkar medmest, 1,7 tillhör deprocent grupper som
skiljer sig minst. Skilsmässotalet för finländare 1,9 ochvar procent
bland helsvenska upplöstes detta år 1,2 samtliga äkten-par procent av
skap, vilket den lägsta andelen.var

Diagram 10. I Antal skilsmässor hundra gifta under 1991per par

lChile 5 8W
Iran 4,81

Polen

Libanon

Norge

Irak

Finland

Turkiet

Sverige

O 2 4 6

Egen bearbetning rádatamaterial beställts från SCB underav 1997.som

För vilken betydelse olika riskfaktoreratt har för skilsmässa blandse
iranier och andra invandrargrupper genomfördes logistisken regres-
sionsanalys. kontrollgruppFinländare valdes När i SCB:ssom man
studie kontrollerade för olika riskfaktorer hade invandrare från Nor-

4Vår studie baserades rådatamaterial beställt från SCB under 1997.som
5Egentligen borde ha svenskar kontrollgrupp för analys olikaman riskfakto-som av

för separation i undersökningen. Problemet dockrer skillnadenär i antal observa-att
tioner bland svenskar och exempelvis turkar säär jämförelse,stort med kontrollatt en
för alla riskfaktorer, i hög grad påverkas den svenska Dessutomstora ba-av gruppen.

vâr undersökning enbart på invandrare. Därförseras valdes finländare kontroll-som
den invandrargruppen.är största De har igrupp som många avseenden famil-sammajemönster svenskar, samtidigt ungefär i vilkensom vet grad de skiljer sig isom man

jämförelse med svenskar. På så mankan ha indirektsätt och jämförelse mel-en svag
lan invandrargrupper och svenskar kontrolleraräven när för olika riskfaktorer.man
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skilsmässorisktredjedelar,tvåñnländamaden, där utgör som varen
kvinnordärmed barn,svenska giftaförhögretill25 35 änprocent par

tabell 10.2.gamla se38 âr28, 33,är

därbarnfamiljergiftablandförriskfaktorer separationRelativaTabell I 0.3
variablerFöljande991-1992.invandrare lmakarnabåda är

varaktighet, barn-äktenskapetsnationalitet,kontrollerades:
respektiveboende,vigsel,före region,antal, barn mannens

inkomst,ochsocioekonomiskutbildning,kvinnans grupp
åldervistelsetid,

förkontrollriskfaktorerkontroll för allaMed
andrarisk-
faktorer
förutom
nationalitet

ålderKvinnans
speci-41-år Ingen31-40SPeCi- 16-30IngenFödelseland

åldersför-fikâldersför-fik
delningdelning
1,001,001,001,001,00Finland
1,64"0,651,021,10,97Iran
1,540,390,950,970,84Irak
2,43"1,38" 1,031,691,39"Chile
0,660,45"0,49"0,350,40"Turkiet
1,440,621,121,131,00Norge
1,39"0,661,011,160,98Polen
1,130,550,55"0,720,60"Libanon

-nivå%-nivé, %Signifikansnivå "1 5
1997.SCB underbeställts frånrådatamaterialbearbetningEgen somav

SCB:speriod1991-1992 sammaunder stu-visaranalysVår att som
iranskaochchilenskablandhögreskilsmässoriskenomfattardie var

kontrollerarenbartinvandrargrupperandra näribarnfamiljer än man
riskfaktorerför andrakontrollerarnationalitet. Menför när man

bamantal, barnvaraktighet,äktenskapetsSverige,vistelsetid iålder,
socio-ekono-utbildning,kvinnansrespektiveVigseln,före mannens

minskadeoch regionboendesituationinkomst,ochmisk grupp
fortfarandeTurkaråldersgrupper.i olikakraftigtskilsmässorisken var

dettaochskilsmässoriskenden lägstahadeinvandrargruppden som
hadeIranierrisk faktorer.för andrakontrollerargällde näräven man

Ändå faktumkvarstår detskilsmässorisk. atthögrelativtfortfarande
svenskar.sigskildeinvandrargrupper ände flesta mer
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10.3 Några teoretiska ansatser
orsaker till familjeinstabilitetom

Mot bakgrund ovanstående empiriska iakttagelser skall vi här dis-av
kutera hur olika perspektiv kan förklara den höga familjein-man ur
stabiliten och skilsmässofrekvensen bland invandrarfamiljer och sär-
skilt bland iranier. Vi fokuserar här viktigatre utgåransatser som
från klass-, etnicitets- respektive genusperspektiv.

Orsakar invandrares

låga socioekonomiska konflikterstatus

Statistik visar familjer med socialaatt ochstörre ekonomiska problem
löper högre risk för separationer. Arbetslöshet påverkar äktenskap och
familjeliv negativt och ökar risken för separation. Med andra ord
löper familjer med låg inkomst risk för skilsmässa.större invand-Att

skiljer sig sker ofta bakgrundmest svåra ekonomiskarare mot ochav
sociala förhållanden. Invandrare oftare arbetslösa,är har lägre in-
komst och majoriteten dem kommer från tredje världenav ärsom
flyktingar Skilsmässor och separationen 1995: 66-74. Detta innebär

den höga separationsfrekvensenatt bland invandrare delvis kan för-
Årklaras utifrån klassperspektiv.ett 1990 andelen arbetare störrevar

bland utrikes födda 53 procent bland demän födda i Sveri-som var
43 procent, medan andelen tjänstemän bland svensk-ge störrevar

födda, 42 30 för utrikes föddaprocent mot På talprocent invand-om
l996:56-59. När det gäller invandrarnas deltagande i arbetsli-rare,

visar statistiken förvärvsintensitetenvet dvs.att andelen förvärvsar-
betande i given befolkningsgrupp uttryckt i lågprocent blanden är
invandrare från länder med flyktinginvandring till Sverigestor under

år. Exempelvis förvärvsintensiteten under 1994 bland ira-senare var
nier i åldersgruppen 20-64 år 28 30 förprocent 25procent män, pro-

för kvinnor medancent motsvarande siffror för ärpersoner som
födda i Sverige och Finland 75 respektive 65 På talprocentvar om
invandrare, 1996:56-59. Iranier också de invandrargrupperär en av

har högst arbetslöshet. Vår analys visar bland invandrarfa-som att
miljer med barn där saknar förvärvsarbetemännen risken förär
skilsmässa 30 högre bland de familjerprocent än i därsamma grupp

har förvärvsarbete.männen
Även vistelsetiden i Sverige kan påverka invandrarnas socio-eko-

nomiska situation och därigenom familjeförhållanden. längreJu man
har bott i Sverige, desto har hunnit stabilisera sig ochattmer man an-

sig i ekonomiskt, kulturellt och socialt avseende. Exempelvispassa
har invandrare bott länge i Sverige högre arbetsinkomst desom än
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demmajoritetenharår.under Dessutomkommithar avsenaresom
flyktingstatus,iranierbl.a.decennierunderimmigrerat senaresom ~-

in-samhället. Avioch lågpåfrestningarinnebär statusvilket stora
60Turkietfrånoch90Finland harfrånvandrarna procent pro-caca
iranskaendast 20medani Sverige, procenttio årbott än avcent mer

in-deiranierordandra yngstaMeddet. ärgjortharinvandrare en av
tal in-i Sverige Påvistelsetidgällerdetvandrargruppema när om

Andersgenomfördattitydundersökning1996:28. Envandrare, av
undersökningspopulationmed1993,Westin årCharlesochLange en

ochiranier, finnarpolacker,svenskar,bestående2000på avpersoner
på-främlingskapetsfyrabland de ärvisarchilenare, att grupperna

diskrimineradesigkännerDebland iraniema.högstfrestningar mer
andramed dejämförtekonomimed sinnöjdamindreoch grupper-är

ökarfamiljeinstabilitetentillbidrakanpåfrestningar attSådanana.
därmed bam,invandrarfamiljerblandvisaranalysVårbland dem. att

36skilsmässoriskenSverige,itill tio år ärbotthar pro-männen upp
Sverige.ilängrebotthardemblandhögre äncent som

de itillhörSverige,isituationinvandrarkvinnorsgällerdetNär
si-InvandrarkvinnomasLO-yrken.och hararbetarklassenhuvudsak

förtryck:tredubbeltforskaresomliga etttolkastuation somsomav
ÅlundAlexandra1986.Knocke,arbetareochinvandrare,kvinnor,

i hemmetbådeställningunderordnadeinvandrarkvinnorsbetonar att
familjesplittring. Honbl.a.kriserolikatillledersamhället menaroch i

belastningfysiskochpsykisktilllederoftaarbetsmiljöslitsamatt en
reaktionertilllederochhemmiljöniinvandrarkvinnanpåverkarsom

situa-sådanakönsförtrycket. Ioffentligaoch detprivatadetbådemot
försva-syfteförstärkas itendenspatriarkaliska atttioner kan männens

familjesplittringarochkonfliktertillledervilketprivilegier,givnara
all-faktorersocio-ekonomiskaÅlund, fråganMen är1986:126. om

undersökningarStatistiskakvinnor.ochpåeffekt mäntid har samma
det förmedanseparationsrisk,högrehararbetaremanligavisar att

skils-ochklasstillhörighetmellansambandnågotfinnsintekvinnor
blandhögreseparation mänförrisken sommässorisk. Dessutom är

kvinnorfördetmedaninkomst,lågeller harförvärvsarbetesaknar
högharinkomstermed högadesåstället separa-imed barn är enatt

analys vi-Vår67.1995:20,och separationerSkilsmässortionsrisk
högreharkvinnandärmed barninvandrarfamiljerblandockså attsar

därfamiljeri mänhögreskilsmässorisken äninkomst ärän mannen
inkomst.eller högrelika höghar
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Orsakar identitetskris och kulturkrock konflikter
Även psykologiska påfrestningar verkar negativt på familjerelationer
med slitningar och familjeupplösning möjlig följd. Påfrest-som en
ningarna kan bland demstörre upplever kultur-störrevara som en
krock och har kommit till Sverige under tid. Elsie Söderlindhsenare
l984:27 till och med själva invandringen skaparatt in-anser en
vandringskris. Med invandringskris invandraren befinnerattmenas
sig i påfrestande situation där hans eller hennes tidigare socialise-en
ring, erfarenheter, kulturella bakgrund och konfronteras mednormer
den livssituationen Soydan, 1989:3. Invandring från land tillnya ett

med andra förutsättningar tillett annat exempel från Iran till Sverige
medför risk för invandringskris.större Men invandring frånen ett
land till land med eller mindreett annat förutsättningarmer samma
till exempel från Turkiet till Iran, eller från Danmark till Sverige kan
knappast leda till sådan kris.en

En invandringskris kan på så sätt resultat kultur-ettses som av en
krock. Flera forskare betonar den identitetskris och kulturkrock som
invandringen skapar och leder till påfrestningar ochstora stress,som
vilka påverkar familjelivet negativt bl.a. Sluzki, 1979; Akpinar,

Ålund,1988; 1986; Soydan, 1989; Ahmadi Ahmadi, 1995. Ut-
gångspunkten för dessa forskare emigrationenär ställer invandrar-att
familjerna inför situation där värderingar, erfarenheteren ny normer,
och roller ifrågasätts och där familjemedlemmar hamnar i konflikt
med varandra. Speciellt utvandring från tredje världen till Sverige
har påverkat många invandrargruppers familjeförhållanden drastiskt.

ereshtehF Ahmadi och Nader Ahmadi 1995 betonar den identitets-
kris invandring från icke-individualistiskt samhälleett Iransom som
till individualistiskt samhälle Sverigeett. skapat och påver-som som
kat familjelivet. Trots iranska kvinnor benägnaatt är attmer anpassa
sig till den situationen upplever de identitetskris, enligt förfat-nya en

De de viktigastetarna. anledningarnaatt till iranska kvin-menar en av
oförmåga övervinna denna identitetskrisatt det svenskaärnors att

samhällets kulturella och sociala bygger på föreställningennormer om
självständiga individer, vilka den iranska kvin-ärpersoner emotsom

icke-individualistiska uppfattning.nans
liggerDet säkerligen något i dessa förklaringar. Etniskt ursprung

och kulturskillnader har betydelse för hur invandringen upplevs. För
många invandrarfamiljer särskilt för det svårtmännen är att ac-- -

eller smälta in i svenska familjenormerceptera och familjefonner.
Den attitydundersökning tidigare Langenämnts Westin,som
1996 visar bland de fyra invandrargruppema känneratt sig iraniema
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säkertdet intehälften äroch sägerSverige atti änmindre hemma mer
Sverige.ide stannaratt

Migrationsproces-tid.ochlättinteidentitet tarärskapaAtt en ny
majoritetskul-ochhandlandetdetmellanväxelverkanär egnaensen

individer bero-olikaförolikabemötande. utDennaturens process ser
in-sedangåtthartidlångklasstillhörighet, hurderasende på som

respekti-hemlandethaft idelevnadsvillkortidigarevilkavandringen,
invand-Upplevelsenfaktorer.individuellalandeti det avsamtnyave

fa-invandradedenberoende påsigskiljaexempelviskanringen om
invand-Mångabakgrund.traditionellellermodernmiljen har meren

kategorierochskiktspeciellafrånkommeriranierbl.a.rargrupper ~—
domine-nödvändigtvis denintedärmedochhemlandeti representerar
SverigeifamiljernairanskaBland dehemlandet.ikategorinrande

medelklass,urbanmodernfrånkommerfinns stor ensomgruppen
därförharfamiljer störrevästorienterad. Dessai Iranvilken även var

oförän-ingetkultursamhället. Dessutom ärdetkapacitet mötaatt nya
ellerindividerolikamellanväxelspelständigtderligt fenomen ettutan

kulturföreställningenbörjatharforskarefler övergeAllt omgrupper.
kanhelhetoch homogenenhetligsammanhängande, an-somensom

Lil-1983;red.,skillnader Hannerzetniskadefinieraförvändas att
klasstillhörighet haretnisk1992. FörutomBjurström,1995;jeström,

mellanSkillnaderinställningar.kulturellaförbetydelseoch kön stor
ibeteendenolikaleder tillfamiljelivtillattityderinvandraresolika en

efterSverigetillanläntflyktingfamiljsituation. Enkritisk nysssom
familjsituationi änsigbefinnerkrigupplevt somha enannanatt en
betonasmåsteinte minst attSistflera âr.sedanetablerad härär men

nöd-medinvandrarfamiljer inteinomindividualiseringenökadeden
jam-utvecklaockså kanseparation,tillledabehövervändighet utan

ef-diskussionerfredligakanmakarna. Dessutommellanställdheten
konflikterlösahandlingar sättvåldsamma attettterhand ersätta som

1997:213.Eyrumlu,
mellankulturskillnadertalaproblematiskt ur-attDet är om

familje-högatill denhuvudorsakenSverigeochsprungsland som
skill-denförklaradåkan storainvandrare. Hurblandsplittringen man
mel-invandrargrupper,olikamellan t.ex.skilsmässofrekvensinaden

detillhörturkarochskiljer sigtillhör de mestlan iranier somsom
kultur-turkarochför iranier ärminst Dettasigskiljer atttrotssom

likvärdig.Sverige iochursprungslandet settstormellanskillnaden
dess-ochreligion, ärharu-länder,bådaTurkietoch ärIran samma

invandrarfamiljersundersökningarVigrannländer. att omutom anser
mycketförklaraförhållande kanmakamasochsituationspecifika mer

kommer.varifrån defamiljeinstabilitet änderasav
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Ett problem deannat teorierär betonaratt identitetskriserssom
och kulturkrockars betydelse för separationer ofta betraktar en sepa-
ration problemett än möjlighet.som Frågansnarare som ären

den höga separationsfrekvensen och familjeinstabilitetenom ska tol-
kas enbart problem, ellerett de kanävensom tecken på in-om vara
dividens möjligheter förändra och välja sittatt familjeliv

Separation möjlighet och rationell handlingsom en en

Allmänt kan separationsett vanlig lösning på familjekon-ses som en
flikter. Trost 1993 kritiserar problemkonstruktionenatt kring varför

skiljer sig ofta bygger medveten ellerman omedveten ideen om
parbildning skallatt hela livet ochen separation skulleattvara vara

något onaturligt eller avvikande. I stället kan separation tolkas som en
rationell handling hos individ hon/han intenär tjänar samverkanen
i familjen. I parrelation finns det åtminstone två relationer:en hans
och hennes. Det innebär den kanatt mycketparten tillfredsena vara
med relationen medan den andra kanske inte alls det. Sanktionerär
kan ha hindrande effekt individens val mellanen elleratt stanna
avbryta relation. Därför ökar risken för separationen hans/hennesnär
möjligheter till andra alternativ ökar. Familjen består ettsom grupp av
antal band upprätthåller relationen mellan makarna.som Familjens
stabilitet beror på hur starka eller de banden Genomär. fa-svaga att
miljebildningen idag blivit frivillig uppstår möjligheterstörre förmer
individen och sökaatt alternativ. Forskningsresultatseparera vi-nya

det finns positivtatt sambandett mellan kvinnorssar förbättrade po-
sition och den höga skilsmässofrekvensen i Sverige och i västvärlden
Popenoe, 1987; Moxnes, 1990; Skilsmässor och separationer, 1995.

Flera studier visar detatt är tjänarmännen på familjen.mestsom
Exempelvis visar ekonomisk forskning det idagatt även är män som

äktenskap och familjebildningmestgynnas Becker,av 1991. Becker
äktenskap ökaratt och minskarmäns kvinnorsmenar produktivitet i

förvärvsarbete på grund arbetsdelning. Undersökningar visar ocksåav
de flesta invandrarrnän,att liksom svenska levermän, isom en par-

relation har lägre sjuktal. invandrarkvinnorFör gäller det motsatta
förhållandet ÄktenskapKindlund, 1995, 143. har med andra ords.
länge varit patriarkaliskt kontraktett Moxnes, 1990:91 där kvin-

underordnade.är Det under sådanaär förutsättningarnor för-som
handlingar pågår mellan och kvinnor.mån Därför det inteär märkligt

kvinna lämnar relationen,att hon kännernär sigen missnöjd och har
råd och makt Fråganatt det inteär finnsseparera. mönsterom samma
bland invandrarfamiljer.
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ochfamiljekonflikterMaktrelationer

organisationfamiljenkanfamiljeforskningEnligt ensomsesnyare
Därmedoch intressen.skilda måldelvismedindividerbestår avsom

Ahr-centralakonfliktmakt ochförhandling,blir begrepp som
påverkamöjlighetmaktMed att1996.Franzén,Roman menasne,

Makt6-8.1993,resultat Petersson,åstadkommaoch avsett s.ett
maktstuderasaspektdennasanktioner. Urnegativaiblandbaseras

sammanhangdettaförlorar. Iochvinnerutifrån somvemsomvem
vanmakt.ochpassivitetteckentolkasoftatystnadbrukar ettsom
ocksåMakt kannödvändig.intesammankopplingen ärden sesMen

tvåsamarbete kanochUtbytebytesrelation.ömsesidig geensom
aktualiseraskonflikt kanvarandra. Enmakt samar-över omparter

förGrundentillfredsställerlängre parterna.betsstrategin inte enen av
innebärvilketberoendesituation, attnågonmaktrelation är typ av
innebärDettamakt harmindre attdestoberoende är man.manmer

beroendemindredesto ärsig,skaffakanalternativfler manman
1996:25.Franzén,Ahrne, Roman

ochintressemotsättningaromständighetervilkaunderFrågan är
mångaExempelvis döljerkonflikter.tillledakanmissnöje öppna

konsekvensenfruktardedärförunderordning,sin att enkvinnor av
omständighetersådanaUndermakten.naknadenmedkonfrontation

inskränk-anledningrationell motattdenhar reageraparten ensvaga
möjligheterrimligadet finns attendasträttighetersinaningen omav

denrationelltdetfall accepteraattl ärmaktrelationen.förändra annat
WalterbetonarDärför1987:124.Beckman,maktrelationenrådande

konflikteroch öppnafrånvaronl987:85-86 protesterKorpi att av
missnöjd.ellernöjdhuruvida ärsanningenhelainte säger manom
Maktrela-vill.egentligenindividenvadkanhur mätaFrågan är man

sinsänkermaktlösadelängesåochstabiliseras permanentastionen
Endastförhållandet. närrådandedetochanspråksnivå manaccepterar

KorpiEnligtsituationen.ändrakanrådharmissnöjd ochär man
betalningsresursertvångsresurser,maktresurserbestårl987:97 av

användningskostnademaHanmaktresurser. attnormativaoch menar
normativaförlägstochtvångsresurserförhögsttenderar att vara
konflikteromständighet kan öppnavilkenunderMenmaktresurser.

uppstå
därförtvå aktörermellan ärär stori maktresurserskillnadenOm

skallmellan demintressemotsättningarförlitensannolikheten att
ställetdet isituationersådana ärkonflikter. Itillutvecklas öppna

exploateringoch/ellericke-beslutformerolikatroligt att av
mellani maktresurserskillnadenutvecklas. Men närkommer att

fram-försannolikhetenbådedå ökarminskar,aktörernatvåde
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gång och motivationen hos den något ökarparten,svagare som
sannolikheten för konflikter.öppna Korpi, 1987:99

Exit och voice eller sorti och två strategierärprotest att ut-- -
trycka missnöje. Exempelvis missnöjdär med sin organisa-om man
tion t.ex. familjen möjlighet tillär förändring ochen att protestera

sin hörd.göra Den andraröst möjligheten lämnaär organisationen,att
byta till alternativatt Hirschman,ett annat 1972. Dessa strategier

kan tillämpas vid familjekonflikter.även kanMan hävda äratt man
lycklig inom familj och tillfredsställd maktstrukturen sådanen ärom

önskar sig. Varje önskar ha åtminstonesom visstman in-person ett
flytande sammanlevnaden. Problemet rörande har mestvem som
makt och det avgörande inflytandet uppkommer främst makarnanär
har olika åsikter. oftareJu makarna har olika uppfattningar och båda
försöker handla utifrån sin åsikt, desto oftare förekommer kon-öppna
flikter. förhållandeEtt beror i utsträckning hur dennastor situation
klaras upp.

Invandrarkvinnor rollutmanar männens

Bilden invandrarkvinnor passiva offer för sin kultur och sinav som
omgivning försvårar förståelsen deras maktresurser och möjlighe-av

till maktutövning. Dennater speciellt vanligstereotyp är det gällernär
muslimska kvinnors familjeliv i Sverige. l det västerländska perspek-
tivet har majoritetssamhället till uppgift befria de förtrycktaatt
muslimska kvinnorna.

detFör första dennaär etnocentrisk och förenklad. Man glöm-syn
bort svenska och andraävenatt västerländska kvinnor fortfarandemer

förtryckta på olikaär Dettasätt. leder ocksåsynsätt till schablon-en
artad bild invandrarmän enbart förtryckande. Aylin Akpinarav som
1988 hävdar bland turkiska familjer haratt kvinnor och sinamän

maktcentra. Hon inte kan beskriva dessaatt familjeregna menar man
enbart i dominans och kvinnorstermer mäns underordning. ställetIav
har varje kön sitt kompetensområde. Varjeeget familjemedlemvuxen
har dessutom sitt könssegregerade nätverkeget samt ett gemensamt

Ävennätverk rollen makar. Kirsten Lauritsen l996:30genom som
på i sin studieargumenterar sätt iranska flyktingfamiljer isamma av

Norge och för ensidig uppfattningatt iranska maktvarnar mänsen om
kvinnor kan ledaöver till underskattar kvinnanatt aktör.man som en

detFör andra innebär detta glömmersynsätt bort invand-att attman
rarkvinnor och invandrarmän från land inte homogenutgörsamma en

och inom del invandrarfamiljeratt liksom inomgrupp delen en—
svenska familjer finns bättre förutsättningar för jämställd relationen-

i andra. Detta kanän de viktigaste anledningarna tillvara en av att
vissa invandrarfamiljer kan klara familjekriser och konflikter på ett
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dennaledertredjedet stereotyplyckligt. Föroch levakonstruktivt sätt
isoleradeochokunnigapassiva,förtryckta,invandrarkvinnor somom
sällan påochproblemderasfokuseraroftasttillkvinnor att man
bildertill dessahandlingsförmåga. I motsatsochmöjligheter avderas

särskiltSverigetillinvandringbetonavillinvandrarkvinnor att ——
dramatisktilllettdragpatriarkaliskastarkamedsamhällenfrån en-

iharinvandrarkvinnor. Dettamångahosmaktresursemaökning av
in-mångamellanintressemotssättningarintensifieradetilllettsin tur

konflikterflertill alltlettvilket öppnakvinnor,ochvandrade män
invandrarfamiljer.inom

förredogörfamiljeforskare, treochläkareSluzki 1979,Carlos E.
ikriserochskilsmässorförståelseförbetydelsekonfliktmönster avav

innebärkonfliktmönstret tarattförstainvandrarfamiljer. Det mannen
fa-affektiva. Denfår denkvinnanmedanrolleninstrumentelladen

kontakternätverkutvecklarutåtriktad nyttettmiljemedlem är avsom
isoleradsocialtinåtriktad blirmedan den ärsjälvständig,och blir som

efterhanduppfattarförstaandra. Dendenberoendeochoch avensam
förhållan-belastning. Dessaochokunnigandraden enpersonensom

konfliktmönstretandra ut-kris. Detismåningomsåoftahamnarden
in-eftermöjligheterfårinvandrarkvinnormedochivecklas att nya

oftareinvandrarkvinnor, män,änovanligtinte attvandringen. Det är
arbetsmark-kommerfortareocharbeteokvalificerataccepterar

Å situa-denökarsidan1989:5.Soydan, nyanaden männen enaän
utmaningmöjliggörochsjälvförtroendeinvandrarkvinnors entionen

Å invandrarmänfårandra sidanrollfördelningen.traditionelladenav
familjen. Deimaktderasminskarstatusförändringaruppleva som

bl.a.familjelivetidominans attsinbehålladärför re-försöker genom
dåvarandedenlegitimeradereglerochgamlatillferera somnormer

hade idevadpositionerfått bättre änharKvinnorna,relationen. som
harochlivfamiljens störreiförändringarkräverhemlandet, stora

familjen. DetikristilllederdettaAlltallmänhet.ilivetkrav på en
derasochinvandrarföräldrarmellanuppstårkonfliktmönstrettredje

svårigheterofta harinvandrargenerationenförstadenMedanbarn.
lättarebarnenpåverkaskulturen,i denanpassningen nyaavmed nya

fallvissaibarnenuppståspänningar attkanDessutom genomnormer.
blirkonflikterföräldrar. Dessasinasocialiseringentillbidrafår av

generationskon-bådedvs.döttrar, närochfädermellanintensivare
Alltinvandrarfamiljer.inomkolliderargenuskonflikterochflikter

in-sinivilketfamiljerelationema, turimaktbalansenförändrardetta
rela-ocksåfårförändrasviktigakontrollen övernebär när resurseratt

situa-i denställning försämrasfonn. De nyationerna varsannanen
itraditionenkulturelladenframföratänkasdock ur-kantionen

konfliktenblirdärmedochsaksinförsprungslandet argumentettsom
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ännu akut Hannerz, 1983:135. Undermer sådana omständigheter
ökar risken för åsiktsskillnader i olika beslut och avgöranden. Samti-
digt pågår det hela tiden å sidan ständig makt- och kulturkon-ena en
flikt och å andra sidan kompromissandeett i relationen mellan

kvinnan och barnen. Det konfliktmönstermannen, finns blandsom
invandrarfamiljer delvisär intensifierad bild vad underen av som
lång tid har existerat blandäven svenska familjer.

Vida Nasehi, iransk sociolog, sammanfattar i studieen iran-en om
ska familjer i exil 1994 de viktigaste förändringarna i familjeför-
hållandena bland iranier på följande sätt:

1 Spridning familjemönster ensamståendeav mödrarnya med-
bam inte vanliga i den iranska kulturen tidigare.som var-
Ändringar2 i kvinnornas situation i familjen, både ekonomiskt
och socialt, ökar hennes maktresurser.som

3 Föräldrarnas position försvagas och det innebär föräldrarnaatt
har mindre makt sina bam.över

4 Barnen får roll. förDe den kulturen i hemmeten ny vilketnya
påverkar situationen i familjen.

5 När frånvarande,männen är lär sig kvinnorna hur de skall tackla
problemen själva och de på sig dettar tidigare till-ansvar som
hörde mannen.

6 Numera spelar kvinnorna långt roll i familjensstörreen avgöran-
de och beslut vad deän gjorde tidigare.

Sammanfattningsvis kan blandsägas många invandrarfamiljeratt
tenderar levamännen i gårdagen, kvinnornaatt i och barnen inuet
framtiden. Allt detta innebär förändringar istora maktstrukturen inom
invandrarfamiljer, vilket ofta leder till intensifierade familjekonflikter.
Trycket från familjemedlemmamas olika upplevelser i Sverige leder
fram till familjen mister sinatt enhet. Därför det inte längreär me-
ningsfullt studera familjen,att bör hur familjensutan enskildaman se
medlemmar hanterar sin situation uti från deras olika upplevelsernya
Liljeström, 1995:31. Vår studie konflikter mellan och kvin-mänav

inom iranska familjer i Sverigenor är exempel tydligtett illustre-som
detta.rar

10.4 En empirisk studie
maktkonflikter i iranska familjer i Sverigeav

Metod och data

Vår undersökning genomfördes med hjälp ostrukturerade djupin-av
tervjuer. En anledning till detta är kompliceratämnetatt är och käns-
ligt, och det därför svårt fångaär situationenatt för iranska kvin-upp
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ellerenkätundersökningar över-utifrånoch störremänävennor --
fortfarandeskilsmässa ett ta-iraniermångastatistik. För ärgripande

liv.privata Där-sinaberättaintede villoch gärnabubelagt ämne om
ira-uppgifterrelevantafångaenkätmedsvårtdetför omattär uppen

medvetnaViSverige.tillinvandringenefterfamiljeliv omniemas var
villigairanierfrånskilda attfinnasvårtskulledet att varsomatt var
misstänk-allmäntfinnsdjupintervju. storDet settförställa enenupp
metodenpåverkarvilketiranierblandfrämmandesamhet gentemot

såvälimedverkavillighetderasminskar bl.a. attDettaresultatet.och
Hosseini,1988:24;Ansari,enkäterdjupintervjuundersökningar som
harÄndå intervjumetoden störremed att1992:3. poängenär man

blandsituationenbilddetaljeradochtydligarefåchans avatt meren
ställeralltdem trots upp.som

slump-centralbyrånStatistiskagjorde ettundersökningdennaFör
iranskafrånskilda1984-1995understycken100urvalmässigt av

därmellamverige,ochsyd-län iolikasjufrånkvinnorochmän
Sverigeiinvandrareiranskaallafjärdedelarcirkasammanlagt tre av

ochuniversitetStockholmsvidinstitutionenSociologiskabor. Från
ochsvenskabådepåtillsammansolika brevtvåskickadefrån SCB
ficktillfrågadesdemAvutvaldadetillpersiska sompersonerna.

Sam-frånåtersändesdeteftersom posten.brev,aldrig vårtsjuminst
Uppsala,Stockholm,tillfrågade frånde30manlagt personer avvar

i inter-medverkavilligaLundochMalmö attGöteborg,Västerås,
förutomAllaoch trekvinnor män.sjutton trettondessavjuer. Av var
eller iSverige Tur-igifte sigRestenskilsmässan.föregifta i Iranvar

Teheranfrånkomintervjuadedemajoritetkiet. En personernastor av
och29mellanvarieradeålderKvinnornasistorstäder Iran.andraoch

intervjun.förtidenvidgamlade 37 årgenomsnittiochår56 var
genomsnittioch deoch år33 57mellanvarieradeålder varMännens

drygtdvs.intervjuadesamtligaMajoritetengamla.år personer,45 av
ingahadetioCirkatvå bam. procentellerhadetredjedelar,två ett

bam.eller fyrahadefjärdedelUngefär trealls.barn en
ungefär vadintervjuerförställdeantal varDet uppsompersoner

genomfördesIntervjuernabörjan.frånmedräknadeoch avönskadevi
flestaoch defebruari 1997till1996decemberfrånpersonligenmig

dehoshemmagenomfördesintervjuerFlertaletband.påspelades
intervjuadesStockholmibosattaDeintervjuade varsompersonerna.

univer-StockholmvidinstitutionenSociologiskadenofta pådäremot
betydligtdetgjordevilketpersiska,genomfördes påIntervjuernasitet.

harIntervjuernasig.uttryckaintervjuade attför delättare personerna
svenska. ItillharDärefter översattspersiska. textenpåskrivits ut

resultaten.erhållnadedelkapiteldetta presenteras aven
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Olika upplevelser invandringav
bland iranska kvinnor och man

Att invandra till Sverige från Iran och många andra liknande länder är
inte bara i för mångarummet iutan även tiden. Frånen resa en resa

dag till skall familjen stiga i socialten en annan nytten samman-
hang, där familjestruktur och relationer mellan och kvinnor för-män
ändrats dramatiskt under flera decennier. Omställningen oftaär

självklartDetsmärtsam. är kvinnornas liksomatt socialamännens- —
bakgrund klasstillhörighet, social utbildningsnivå, kulturbak-status,
grund viktiga faktorerär påverkar deras upplevelse invand-som av

Ändåring och förändrade maktresurser. allmäntär, ochmännenssett,
kvinnornas upplevelser invandringen olika.av

Vår intervjuundersökning visar det finns skillnaderatt mellanstora
iranska och kvinnormän det gäller derasnär upplevelser och atti-av
tyder det svenska samhället,gentemot invandringen innebärtrots att
problem diskriminering frestart.ex. på både ochmännensom- -
kvinnorna. Många saknar arbetemännen i Sverige och känner sigav
maktlösa och identitetslösa. detI mångasamhället får männennya av
plötsligt lägre Trots sina försök harstatus. del svårten män atten an-

sig till den livssituationen. Det de iranskaärpassa männennya som
känner sig missnöjda i Sverige och mångamest de har lägretror att

kvinnor här. Babak,än 43-årigstatus har bott år i10 Sve-en man som
rige, berättar hur han och hans fru hade olika upplevelse in-om av
vandringen:

börjanI trodde jag kom till paradiset med frihetatt och väl-
färd. villeJag Iran skulle bli likt Sverige.att Sedan fick jag en
helt uppfattning. Visst, Sverige paradis, baraärannan ett men
ytan liggerDäremot det helvete bara 20 centimeterett längre

Vi lever i Sverige, Sverige finns inte i vårt liv. Jagner. men tror
fortfarande på mina traditionella uppfattningar. Den svenska
livsstilen gjorde familjen oharmonisk. Jag ville hindra min fru
från umgås med lössläppta kvinnor.att Vi hade konflikteräven

hur barnen skulle uppfostras. villeJag ha ordentlig kontrollom
mina barn. gillaröver Jag inte mediadebatten som provocerar

kvinnor Vid varje familjekonfliktmännen.mot stämplas i prakti-
ken ofta vandrarmännen skyldiga och myndigheterna soli-som
dariserar sig bara med kvinnorna. Efter ville jag viett tag att
skulle återvända till Iran, hon vägrade, vilket skapademen en

konflikt. har försöktJag hindra hennestor skiljas, detatt att men
gick inte. har ingenJag förklaring till hennes beslut förutom att
hon får samhällets stöd. Jag mår dåligt och lever helt ochensam
har fått psykisk vård drygt två och halv år.ett

För majoriteten kvinnorna gäller det omvända. Kvinnornas posi-av
tioner förbättrades i många avseenden svårigheter efter invand-trots
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samhäl-detattitydpositivDärför har de gentemotringen. nyameren
rättig-kvinnorsgällerdetspecielltregler och näroch desslet normer,

förändra sinmöjligheterfinnsdetde attuppleverheter. Här att
hurbeskriverbarn,fyramedkvinna44-årigFereshteh,situation. en

invandringen:aktuella efterblivitharmed makenkonflikter mer
påskiljasjag intevågademinsönderbrötihan lranTrots att arm

ändradeshärMenförlora barnen.räddjaggrund attatt varav
uppfostrankringkonfliktVi hadehållet.helt ochmitt liv storen

enkeltheltgillardotter. Hanminkringspecielltbarnen, storaav
iblev hanändåpojkvändiskotek, harpågårhoninte osv.,att

eko-konflikterhadeVidetta.praktiken acceptera omatttvungen
hanlivsmedelsaffär. MenstartadeVibeslut.nomiska egenen
inteaffärenförkämpadejagsmåningom. Men attsåuppgav
sigmedskullehanmedhotade takonkurs. Hangå i attskulle

skils-efterrelationenjagdärför fortsatte äventill lran,barnen
pojkvän.fick jagså småningomMenmässan. en

iförändras Iran,situationenåtervändavilldefrågadeviNär omom
allauppfattning. Nästan männensolikakvinnornaochhade männen

för-kvinnornaingenpositiva, medanförutom ett avvarsvar ---
skulle viljaomständighetersådanaunderde-trodde ävenattutom en

maktresursertydlig. KvinnornasTolkningentilltillbaka lran. äråka
möjligheterochförutsättningbättreavseendeni mångaofta ökathar

liberalstöd,ochbidragstatligaförvårvsarbetade,flerutbilda sig,att
invand-efterosv.kvinnlighögreochlagstiftning status,normer,

sinförlorardeinnebäradetkan status.återvänderde attringen. Om
enligthoneftersomtillinte åka lran,vågargammal,årParvin, 55

hansochsin före dettagift medfortfarande utanlagariranska är man
skiljas:intehontillåtelse kan

åkajag inteskildes, vågarsedannågra årdet ärTrots att som
enligtvår skilsmässa. Haninte atterkännertill Hanlran. anser

hanenda maktdengifta. Detfortfarande äriransk lag somär
skilsmässanintehan äroch så längemig accepterarkvarhar över

mighan hindrakanDärför enligt lagtillåkariskabelt lran.det att
Sverige.tilltillbakaåkasin fru attsom

utbildningochFörvärvsarbete

maktresurserkvinnorsiranskaökar

viktiga maktresurserdetvåyrkespositionoch ärUtbildning somav
hur de lövarandra,krav påfamiljeförhållanden,påverkar parternas ser

liv. Dessabörjamöjligheterderas ett nyttfamiljekonflikter attsamt
ochmaktrelationerpåinflytandeochförbetydelseharfaktorer stor

oftautbildning fårharfamiljen. Denibeslutsfattande enmersom
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språklig överlägsenhet i konfliktsituation den har lägreöveren som
utbildning. Vår statistiska undersökning visar invandrarkvinnoratt
med högre utbildning sina skiljer sig Blandän iranskamän kvin-mer.

flyttat till Sverige finns andel med hög utbildning ochstornor som en
förvärvsarbete före invandringen.även Dessutom har de iranska
kvinnornas förvärvsarbete och utbildningsnivå ökat i Sverigeavsevärt
efter invandringen, och därmed har deras ekonomiska beroende av
äktenskap och minskat. Nästan tredjedel har högskoleutbild-man en
ning, vilket högre andel bland svenskaär kvinnorän och femen
gånger bland turkiska kvinnor På talän invandrare, 1996.mer om
Det iranska kvinnor goda förutsättningar karriär och för-göraattger
sörja sig ensamstående. Kobra, 37-årig kvinna har bottsom en som
cirka sju år i Sverige, förklarar hur hon på sin karriär, medansatsat
maken inte något särskilt stöd:var

bådaI Iran tjänstemän. härMen han arbetslös. ha-Hanvar var
de inget hopp ingenoch ambition och orkade inte med att satsa
på framtiden. stället varjagI mycket målmedveten och ville lära
mig språket så fort möjligt och utveckla min utbildning.som
Men han hjälpte inte till med sköta barnen. tittadeHanatt mest

TV. jag bestämde förNär mig flytta till stad föratt stor atten
utbilda mig, han motvillig. Därför lämnade jag honom ochvar
flyttade.

Skillnaden mellan iranska och kvinnors förvärvsarbete intemäns såär
i Sverige talPå invandrare, 1996. finns forskningstor Detom som

visar skillnaden mellan iranska och kvinnors utbildningsnivåatt mäns
och förvärvsarbete har minskat efter invandringen,avsevärt även om
iranska fortfarande har högre utbildningmän och andel istörreen
förvärvsarbete iranska kvinnor Hosseini,än 1997:16-39. Bland de

tillfrågats hade drygt hälften arbete i sitt hemland. dessaAvsom var
80 antingen tjänstemänän eller företagare. Fleraprocentmer egna

studier Hosseini, 1992, 1997; Liljeström, 1995 visar visaratt att
många de iranska invandrarna inte har fått något lämpligt arbeteav
efter invandringen. Emellertid har kvinnor varit relativt sett mer
framgångsrika i detta avseende. iranskaän män De kvinnorna blev i
Sverige i omfattning självförsörjandestörre och ekonomiskt mindre
beroende sina tidigare. De traditionellamän än könsrollema i Iranav
skapade förutsättningar för patriarkaliskt orienterad rela-en mera
tion mellan inom familjen den enda familje-parterna när mannen var
försörjaren. Exempelvis kunde med ekonomisk makt inommännen
familjen för kvinnors handlandesätta och förmågränser dem avståatt
från sina rättigheter. i SverigeMen består iranska familjer vanligtvis

två försörjare. Parvaneh, 37 år gammal och med gymnasieutbild-av

280



rollInvandrarkvinnor männensutmanar

giftennålet i ångrade honkort period efter Iranning, berättar att en
fanns ingensig, det utväg:men

fem år tillsammans.inte kär i min make levde vijagTrots att var
ångrade jagperiod ville jag sedanEfter kort separera, menen

inget arbete.orolig för min framtid. hade Hurmig. JagJag var
mitt Efter invandringenjag försörja mig och barnskulle upp-
möjlighet stå på mina ben,täckte jag dock jag hade attatt egna

Efter år ansöktejag kunde beslut.liv därskapa etttaett nytt egna
jag skilsmässa.om

dominerandesamhälle harpatriarkaliskt IranI männenett ensom
försörjare.rollen familjens endagrundar sig påställning somsom

ändrat karaktär och bli-beroendet mellan makarnai Sverige harMen
minskatberoende harömsesidigt. Medan kvinnorsvit männenavmer
kvinnorberoende kvinnor ökat. Iranskadramatiskt, har männens av

självständighet och därmed harfått ökad ekonomiskhar exempelvis
ökat. Med andra ord harkvinnornas lönearbeteberoendemännens av

i familjen minskat.och kvinnors maktresurserskillnaden mellan mäns
Äktenskap långvariga, eftersom kvinnorna inte hadei oftaIranvar

förvärvsarbetet bland iranskaförsörja sig. ökadeDetmöjlighet att
minskar de ekonomiska konsekvensernai Sverigekvinnor av separa-

tionen.
rådde iranska kvinnorna idag harfaktorer bidrar tillDessa att,att

känner tillfredsställelse ide inteoch dessutom vågar, när re-separera
och kvin-innebär mellan iranskalationen. Allt detta mänsatt gapet

beroenderelationenminskar. Förändringenmaktresurser äravnors
skaffattidigare varit hemmafru ochdär kvinnanhos destörre sompar

delutbildningefter invandringen.eller Försig ofta arbete männens
i hem-riktning. hade ofta arbeteförändring i Desker ofta motsatten

eller fått arbete med lägreblivit arbetslösalandet, har ett statusmen
mellanförändringen maktresurserinvandringen.efter Ju större av

separatio-for konflikter ochriskenmakarna desto större är öppnaär,
intervjuades i vår undersökningkvinnorBland de storenvarsomner.

efter invandring-fore invandringen, medan detmajoritet hemmafruar
Ävenforvärvsarbetade. destuderade ellermånga som varsomen var

fåinkomst. försörjde sighade ändå Dearbetslösa attgenomegenen
socialbidrag.studiebidrag, studielån ellerarbetslöshetsunderstöd,

har de-beroende och marknaden, däremothar blivitKvinnor statenav
hävda kvin-minskat. kanberoenderelation till sin Man attpartnerras

familjenflytta frånpatriarkala underordning är väg att utnornas
arbetsliv.6 Sammanfattningsvis kan kon-ochtill arbetsmarknad man

6 för definierar depatriarkat längre användbartbegreppetDet tveksamt är attär om
1990 påpekarAnledningen Romanmansdominans.formerna är attsomnya av --
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socialpolitiska åtgärder på olika öka kvin-statera att sätt, attgenom
maktresurser, har underlättat for dem lösa de sociala ochattnornas

ekonomiska problem kan uppstå i samband med skilsmässa.som en

amfljelagstifiningenF

Även förändringen juridiska rättigheter och svensk lagstiftning harav
ökat iranska kvinnors maktresurser och minskat deras beroende av
sina det först och främstl Iran fadern dottern tillståndmän. är som ger

gifta sig. Polygami for under vissa omständigheter till-är männenatt
låtet. Enligt lag ska hustrun lyda sin makes önskemål, och honom

någon skälig ursäkt underlåter utföra sina äktenskapsplikterutan att är
hon berättigad till försörjning. Kvinnomisshandel inte heller för-är
bjudet. har kvinnor iI Iran förutom i några undantagsfallstort sett
inte skiljas tilllåtelse. endasträtt Detmännensatt ärutan männen som
har till detta. SverigeI kan däremot kvinnor få skilsmässarätt efter
högst månader, makarna haroch minderårigaäven ärsex om oense
barn. har mödrarDessutom chans få vårdnadstörre att om
bamet/barnen i Sverige, medan de kunde förlora vårdnaden barnenav
vid separation hemlandet.i Sara, 42-årig kvinna har fyra barn,en som
beskriver hur svårt det skiljas i lran, hennes makeatt trots attvar var
missbrukare:

försökte jagl Iran skiljas två gånger. varje gångMen haratt
domstolen skjutit mitt önskemål min miss-trots attupp man var
brukare. Anledningen helt enkelt han i rättegången häv-attvar
dade han älskade mig och därför sköt beslutet tillatt ettman upp

tillfälle. Dessutom jag rädd förlora barnen. Drygtattsenare var
månad efter invandringen till Sverige ansökte jag skils-en om

massa.

lagstiftning reglerarDen äktenskapet och parrelationen i Sverigesom
Ävenliberalmycket jämfört med vad gäller iär detta bidrarIran.som

till öka de iranska kvinnornas maktresurser. detta vågar inteTrotsatt
vissa kvinnor har skilt sig i Sverige åka till grundIran, attsom av
deras underteckna den islamiskamän skilsmässavägrar att ärsom
giltig i deIran. iranska kvinnorFör har ingått relation isom en ny
Sverige efter skilsmässan det Dessa kvinnor riskerarär ännu värre.
hårda straff de skulle åka till Iran.om

patriarkat karakteriserar position i familjen enda försörjare ochmännens som som
fadersvälde. Därför det kanske bättre använda begreppetär mansdominans elleratt

i bredare tolkning.genussystem en
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Nya ökar iranska kvinnors maktresursernormer

Sverige de patriarkala kulturellaI könsroller inom fa-är normerna om
miljen och i samhället inte så starka i har ökat kvin-Iran. Dettasom

norrnativa efter invandringen, vilket inverkat makt-nors resurser
relationerna inom familjen. Olof Petersson l993:63 pekar hurpå
makten kan dikterad kulturens och traditionens krav på attvara av

normal. har och kvinnorI Iran klart skilda roller. Fadernmänvara
har ofta obestridd auktoritet och det han för allaär taren som ansvar
viktiga beslut övervakar övriga familjemedlemmars törehavan-samt
den. Kvinnans roll först och främst föda barn och fostra demär att

familjen.hand Sverige får kvinnorl värde isamt att ta ett egetom
intesamhället, bara bygger på deras roll inom familjen. Villkorensom

skilsmässan och möjligheterna bygga liv efter den ärrunt att ett nytt
jämförelsevis mycket bättre i Sverige i Exempelvis skiljerIran. sigän

skilsmässorattityden till i Sverige i jämförelse med hemlandet. I
muslimska länder i katolska länder iIran, även t.ex.som men som
Latinamerika, skilsmässor inte socialt accepterade påär sättsamma

svenska samhället. kvinnorsi det Iranska sjunker inte istatussom
Sverige efter skilsmässa på det den skulle i hemlan-sätt göraen som
det. de normativa sanktionerna minskat vid skilsmässa förAtt en

betyder deras maktresurseriranska kvinnor, har ökat också i kultu-att
rellt avseende. Bland de kvinnor intervjuades fanns det flerasom som
till och med hade vågat träffa andra före skilsmässan. Pari,män en
kurdisk kvinnan år gammal med färdig gymnasieutbild-29ärsom

till Sverige för sedan. honning, flyttade år berättar 20Hon attsex var
henneshon gifte sig och make år äldre hon:år 7 ännär att var

invandringen kom isär allt ville gå och dansa,Efter Jag utmer.
sprit, röka festa,träffa dricka och medan han intres-vänner, var

läsa böcker, diskutera politik, syssla med datorerserad attav osv.
gillade inte den svenska kulturen och ansåg kvinnor blirHan att

oförskämda och skiljer sig någon anledning. år efter in-Ettutan
till Sverige beslutade förvandringen skiljas och under-attoss

tecknade de nödvändiga handlingarna. misstänkte jagHan att var
och hade relation. varnade mig inteVännerotrogen atten annan

hoppa från relation till jag och villeMenen en annan. var svag
inte Därför började jag under de månadernasenasteensam.vara

svensk kille och sedan flyttade jag ihop med honom.träffa en

Graden integration och i vilken utsträckning de iranska kvinnornaav
det svenska familjemönstret bidrar till ökade krav påpåverkas av
och lika rättigheter i familjen. undersökningjämställdhet En om

kvinnor i Sverige visar bland dem tillfrågadesmuslimska att som
de iranska kvinnorna sekulariserade, medandrygt 80 procent avvar

siffror bland turkiska kvinnor cirkamotsvarande 10 procentvar
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Även undersökning iranier visarSander, 1993:25. 80större atten av
kvinnorna sekulariserade Hosseini,de iranska 1997ärprocent av

de turkiska kvinnorna har sin bakgrund idel92. En stor avs.
lojaliteten till familjen grundläggande.bondesamhället, där Mångaär

flyttade till Sverige i mitten 1960-talet kom fråndem avav som
ofta jordbrukare Ombrant,och småstäderlandsbygden samt var

Hosseini, visarforskning Bäckman, 1989; 19971989:103. Annan
Sverige sin bakgrund imajoritet iranska kvinnor i haratt mo-aven

Även deras käm-från städer.dern medelklass och kommer stora om
relativt beroende släkten, håller de sigfortfarandefamiljer är av

samhället.aktivt sig till det svenskaoch försökerutåtöppna anpassa
försö-sin historia och sina kulturellade bundnaTrots rötteräratt av

familjesederkollektivismen och islamiskaden asiatiskaker de förena
sekulariseringSveriges individualism ochhemlandet medfrån

bidrar till iranska kvinnor lättareAllt dettaLiljeström, 1995:38. att
familjenormer.kvinnor kan påverkas svenskaturkiskaän t.ex. av

Även maktresurser.detta ökar deras

Öppna iranska familjerkonflikter i

medför tillproblem iranska familjerskilja gamlabör påMan som
arrangeradeuppstår här.problem DeSverige och de typer somnya av

såväl Famil-för kvinnanskapar problemäktenskapen som mannen.
kvin-ingår äktenskap. Mångatill omakajeintressen leder att personer

i hemlandet,familjekonflikter och problemha upplevtkan ävennor
mindre tillkonflikt ellerkunde leda till någondet ännuöppenutan att

Sanktionskostna-saknade maktmedel.eftersom kvinnorseparation,
möjligheterna tillbli alltför höga ochkundefor skilsmässadema om-

efterförsörja sig och barnenmöjligheterKvinnansgifte små. attvar
obefintlig ibegränsad och ofta Iran.mycketskilsmässa nästanären

fortsätta äkten-det rationelltomständigheter kandessaUnder attvara
tillhörgrund. kvinnorkärlek Trotsskapet, attäven utan me-somsom

ställaförutsättningarförvärvsarbetar har bättreellerdelklassen att
handlingsutrymmei derasrelationer Iran,eller brytakrav även var

jämförelsevis begränsat.ändå
föri Sverige bäddar däremotmaktpositionenförändradeDen en

ingåkvinnoromständigheter tvingade mångakonflikt. De attsom
missnöjda, harrelation defortsättaelleräktenskap, trots attatt en var

relationanledning fortsättaför dem ingenfinnsförändrats. Det att en
skill-teori innebär detta dåEnligt Korpisförut.på attsätt somsamma

exploaterings-minskar, ändrarmellan makarnamaktresursernaden i
denmotivationen hosökardem sin karaktär. Dettamellanrelationen

sannolikheten förökarrelationen, någotändraattparten somsvagare
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konflikter. vår intervjuundersökningöppna I det oftast kvinnanvar
initiativ till separationen.togsom
förändradeDen kvinnorollen har knappast förändrat mansrollen.

heller iInte Sverige har manskulturen och mansrollen förändrats i takt
med kvinnofrigörelsen, svenska har haft decennier på sigtrots att män

Änin i den mansrollen.växa svårare situationenatt för mångaärnya
invandrannän sina försök inte kan sig till dentrotssom anpassa nya
situationen och därför blir relationen för dem stressande och på-mer
frestande. intensifierarDetta konflikterna mellan makarna. Jawad, en
välutbildad 44 år gammal, berättar sinär iranskaman som om syn
kvinnors roll i Sverige:nya

Iranska kvinnor upplever deras makar inte har någon betydel-att
i Sverige, de får vårdnaden barnen och ekonomisktnärse om

stöd. Kvinnans frigörelse inte bra. inteDe för denär är mogna
här friheten. Helt enkelt det iranska kvinnors fel mångaär att
familjer upplöses. Efter invandringen ändrar de sig drastiskt. De
attackerar sina ställa höga krav försökamän och fåattgenom
tillbaka och sina förlorade möjligheterersätta och rättigheter i
hemlandet. kämpadeI Iran för kvinnors rättigheter. Vi jobbar
mycket här hemma. får kvinnornaHärän också så mycketmer
frihet de aldrig kunnat drömma Men det hjälper inte. Desom om.

aldrig nöjda. uppleverJag här måsteär kontrollera kvin-att man
Därför de mycket outvecklade och inte kan kontrolleraärattnor.

sig själva. lederAnnars allt till kaos och anarki. Vi hade inga
problem. Vi hade hus, bil och mycket. Jag hon läm-reste tror att
nade mig för få omväxling.att

Så låter det gamla patriarkatets Men det inte så längeröst. sedanvar
resonerade i Sverige. Trots det finnssätt starkaattman samma

fördomar invandrannän särskilt dem kommer frånmot is-mot som-
lamiska länder kvarstår det faktum många invandrarmänatt använ--
der dessa för försvara och legitimera sitt gamla patriark-argument att
ala sådanaMen innebär försynsätt. många kvinnorsynsätt bara att
konflikterna inom familjen kommer intensifieras. handlarYtterstatt
det tvingas sin kontroll kvinnan fru,att överom mannen ge upp -

eller dotter. fallI till våld försyster lösa kon-extrema tar attmannen
flikter och hindra hennes frigörelse. Våld främst manligt makt-är ett
medel för skaffa social kontroll kvinnan. Användningatt över våldav
leder inte nödvändigtvis till separation, det skadar relationen ochmen

Ändåökar risken för separation. kan våld ibland ha avskräckandeen
effekt och hindra kvinnor från leva på sitt Shirin, 35-årigatt sätt. en
kvinna med barn har bott nio år i Sverige, år efter skils-tre är tresom

fortfarande rädd för konsekvensernamässan sin f.d. makes reak-av
tion:
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pojk-med minmig flytta ihopallt för hindraHan gör att att nya
Å han tidiga-knivhugg, vilketsidan hotar han mig medvän. ena

relation.försvårar vårmin kille, vilketgjorde. hotarHan ävenre
Å för motverkamanipulera barnensidan försöker hanandra att

tilltveksammamed min pojkvän.vi flyttar ihop Barnen äratt
räddeffekt på dem.hade negativ Jagoch denskilsmässan är att

Myndigheternainte vad jag skaförlora barnen. Jag göra.vet ger
skildadefinitivthjälp.särskilt mycket Deinte ärattupprepar

lättdina angelägenheter. Detfår inte blanda sig ioch han är att
med honom.jag blir inteMenjag kännersäga. att av

och hustruofta bådeinte närär överensDet är mannensommansom
Hydén 1995,misshandel. Margaretaska tolkasaggression som

uppleverkvinnor oftaundersökning deti sinvisar198 att somsoms.
tillvilket händelsenbråk,definierarmisshandel görmännen som

intekvinnorIbland kan det händahändelse.moraliskt legitim atten
det kännsmisshandlade, eftersombliviterkänna desjälva vill att

hos kvinnornormaliseras och internaliserasVåld kanskamligt. även
maktskillnad mellanMisshandel kan bottna i1989.Lundgren, en

konfliktfylldamaktmissbruk.leder till Deoch hustru mestsomman
auktoritet,efterdär individerde familjerfamiljerna strävarär men

Enligt Korpisfamiljemedlemmar lyda.få andramaktsaknar te-attatt
vilka har de lägstamaktresursema,de normativadettaori innebär att

ska kunnaräcker förinte längreanvändningskostnaderna, männenatt
använder tvångs-risken för hanDärför ökardominans.behålla sin att

Sharvin,användningskostnader.högatenderar haatt enresurser som
normaliseras hoshur våld kanförklarar44-årig männen, attutanman,

kan leda:dettade tänker på vart

dettasedan.enstaka gång, skäms Menslår närNär manenman
och lätta-och det blir lättareinte längredå skäms manupprepas,

med olika medelflera gånger ochhar försöktslå igen. Jagattre
mörkskiljas, hon lyssnar inte.från Enhindra henne attatt men

mycketslog jag henneglömmajag aldrig kommer attnatt som
ansikte. harfick sitt Jagledde till honhårt, vilket att nuoperera

gömdamin på åtta år.träffa henne, eller Deinte kunnat ärson
adress.vill inte lämna hennesmyndigheternaoch ut

bland demöverrepresenteradeinvandrarmännenvisarForskning äratt
anmäldesinomhus. demkvinnomisshandel Avföranmäls somsom

utomlands,föddaunder 1985-1989 19brottför dessa procentvar
hela befolk-omfattar drygtenbart 10denna procenttrots att avgrupp

olaglig,misshandelAhlberg, 1996:33. TrotsSverigeningen i äratt
patri-har starkaMånga invandrarmänkulturellt tillåten.iblanddenär

legitimerar användningi sitt kulturella bagageattityderarkala avsom
visar ocksåUndersökningar 1992familjekonflikter. Straus,våld vid

sinauppfyllamindre möjligheterinkomst harmed låg attmänatt
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från medelklassen. Därförfamiljeöverhuvudplikter än män ac-som
sådantfamiljeöverhuvud.fruar inte dem Närderas ettcepterar som

våld för kontrollera sinaanvänder i sinerkännande saknas män atttur
oftareförklara varför invandrarmän,kanske kanfruar. änDetta

intervjuundersökningvåld kvinnor. vårsvenska till Imän, mottar var
vid familjekon-användningen våldpekade pådet mångarätt avsom

deras make aldrighävdade del kvinnornaflikter. Samtidigt atten av
konflikter.våld för lösafysisktanvänt att

enkla, känslo-formaliteternadefinitiv skilsmässaVid är menen
detundersökning visarinte okomplicerat. Vårmässigt detär att var

efter skilsmässan,försökt relationenåterupprättamångarätt mensom
försök kanofta. Anledningarna till sådanamisslyckadesdetta vara

sig och åkerbarnen medensamhet, rädslaolika, tarattt.ex. mannen
problem efter skilsmäs-besvikelse och psykiskabarnensfrån Sverige,

har50-årig med barnskuldkänsla. Sohrab,och etttre somen mansan
livetfru, hur hans hotmed sin fd. berättarfortsatt förhållande att ta

skils-fortsätta relationen,honledde tillsig trotsatt accepterat attav
mässan:

tillåter jag någonefter skilsmässantvå årInte vet attattens
träffa andraorolig för hon kunde Jagskilde Jag män.attoss. var

förstodjag ville livet mig. honbesviken Närså attatt ta avvar
leva ihoprisk, accepterade hon vi skullefanns sådandet atten

gifta sig, min önskan.honigen. Men vägrar trotsatt om

sidan indivi-spänning mellan åkvinnorfinns hos mångaDet enaen
och kollektivismandra sidanjämställdhet och ådualism och omsorg

och verkamotsättning mellanLiljeström, 1986. Denna att vara som
med andraverka i gemenskapindivid och ochsjälvständig att vara

bland svenskabland invandrarkvinnorstarkare mångakan änvara
bakgrundderas kulturellaanledning till dettakvinnor. En ärär att

betonar kvinnomaspatriarkalastarkt influerad ansvarnormer somav
patriarkalaoch respekterabehålla hederni familjelivet, attatt

familjekonflikterkomplicerarvilket försvårar ochoch moral,normer
invandrare.bland

beroende äktenskapetökadeMännens av

för indivi-funktion skapa trygghetrelationers viktigasteSociala är att
handlingsresurs. Normaltden och dessutom ärsett mannensenvara

samborelationen kvin-äktenskapet ellerberoendehälsa änenavmer
betonarPe1tonenl986:32finska sociologen EevaDen attnans.

ifamiljen råkarrelativt särskiltposition idag är omsvagmannens
bli mjukare iomständigheter måsterådandekris. Under mannen
vården barn,i hushållsarbetet, ibemärkelsenden att ta avansvarmer
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och kunna uttrycka sina känsloräven förut och haatt änmer en mer
intim relation med sin familj förut. familjensHon krisän attmenar
måste uppfattas patriarkatets kris, därför det ställ-ärattsom mannens
ning vacklar. Forskning visar har socialt bero-män störreatt ettsom
ende inom familjen. Män ensamstående riskerar dubbelt såärsom
ofta, jämfört med kvinnor, inte få socialt stöd Fritzell Lund-att
berg, 1994:34. Separation kan för den innebäraparter ett traumaena

för den andra frigörelse och utvecklingsförutsättning. Vårmen en en
intervjuundersökning visar de iranska upplevelser ochmännensatt av
reaktioner på separationer skiljer sig från de iranska kvinnornas. Män
har i regel starkare motstånd separation de oñamot göratten genom

förluster, särskilt barnen följer med kvinnanstörre efternär separatio-
harMän tolerans för dåligt förhållandestörre och kanskeettnen. en

mindre förväntningar på relationen. Men ibland det bryterär män som
relationer. Moxnes 1990 visar i sin intervjuundersökning blandatt
de initiativ till separation har allamän redantog nästan startatsom en

relation. dessutom oftaMän rädda förär ensamheten.en ny mer
Skilsmässor bland iranska invandrare får ofta dramatiska konsekven-

Allmänt har ensamstående föräldrar lägre utbildning,sett sämreser.
förankring på arbetsmarknaden och ekonomiskasämre änresurser

Ävensammanboende föräldrar. många de iranska frånskilda kvin-av
barn mår dåligt efter skilsmässan, sällan slutat på fred-ettnornas som

Ändåligt ångrar inte majoriteten de intervjuade iranskasätt. kvin-av
skilsmässan. Sara, 40 år och med bam, berättade:trenorna vuxna

har blivitJag jobbigtDet fostra barnen påär attmer ensam. egen
hand. jag vill hellre levaMen bilda familj påänensam en ny

villkor tidigare. Jag äktenskapet skulletror att settsamma som
annorlunda försökt sinamännen villkor.ut accepteraom nya

finnsDet också bland de intervjuade kvinnorna del börjadeen som en
relation med svensk Vissa dessa kvinnor derasatten man. av anser
svenska sambo behandlar dem illa, del nöjda. kännerDe sigärmen en

jämlika och respekterade de svenska Demännen. attmer av anser
svenska har lättare sin roll styvfarmän de flestaatt acceptera änsom
iranska har.män

Många de intervjuade mådde däremot dåligt eftermännenav sepa-
rationen. leverDe isolerat och har dålig ekonomi. Abass, lågutbil-en
dad 53-årig arbetslös och bosatt i Sverigeär sedan årman som sex
tillbaka, beskriver hur han levde efter skilsmässan:

Min fru lämnade mig redan första kvällen kom till Sve-som
rige. Efter den definitiva skilsmässan lever jag helt isolerad. Jag

arbetslös och har inga sociala kontakter.är umgåsnästan Jag
dåbara och då med min iransk. detFörär ärmestagranne som

jag hemma. har inte träffatJag mina barn på och halvt år.ett ett
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försöker bevara minmig helt krossad. jagjag MenkännerInnerst
nolla. drömmerjag mig JagIbland kännerstolhet. attomsom en

till minaliv ochförlotterivinna nyttatt starta ett ge pengar
jag någon.bevisabarn för ärattatt

skiljas, har hämnatshustrun villebesvikna förFlera män, attsom var
sökerbarnen. Allmäntfå vårdnadförsöka settatt omensammagenom

i samband medsvenskar hos familjerättenhjälpoftareinvandrare än
familjeråd-för söka hjälp hosvårdnadsfrågor, i ställetfrågor kring att

undersökningrelationer.sina inbördes Ibearbetai syftegivare att en
i invandrar-och skilsmässorgjorde barn1993Rädda Barnen omsom
rådgivninginte haft någon83familjer framkom procentatt av paren

jämförel-den svenskasamband med skilsmässan. Iöverhuvudtaget i
i domar61andel Däremotmotsvarande 67 procent. varsegruppen var

Stockholms tingsrättvårdnad, vidtvistemålgällde113 omav som
ochSocialtjänsteninvandrareberördade1995, männen omsorgerna

fa-svenskaförklaring till detta126-128. En1996 ärSverige atti s.
fåfrämmande förseparation ofta inteinförstårmiljer är attensom

del in-sina problem.för lösa Förfamiljerådgivarefrånhjälp att en
låta förotänkbartdock svårt ellerdetvandrarfamiljer kan att envara

kanprivata.blanda sig i det Dettafamiljen obekant mest varaperson
träffar famil-kränkta dekänner sigförsvårt närsärskilt män som

hjälp hosde sökermångafruktarjerådgivare. Dessutom män att om
uppfattarlösning detvingas tillså kan defamiljerådgivare somenen

invandrarnastill det iställetleder nät-svensk. Detta äratt egnasom
för hjälpviktigaste källandenochsläktverk, i fonn vänner, ärsomav

fa-Socialstyrelsenenkätundersökning från 15och stöd. En avannan
i olika kommunerfamiljerättsenheterochmiljerådgivningsbyråer 18

i vårdnads- ochoenighetenBland iranierresultat.visar är um-samma
oenighet-följdhögst,med skilsmässai sambandgängesfrågor tätt av

10-främmande land, 1997,skiljaslatinamerikaner Att ibland s.en
viktigaste delenfamiljen den allrairanskamånga12. För män är av

undersök-våratill varje pris.behålla Mende försökertillvaron som
tillämpade villmisslyckas så längedetydligtningsresultat visar att
kvinnorvisarforskningsresultatmetoder.patriarkala Nyagamla att

nöjda. mångaoftare Förjämställdarelation med ärhar mänsom en
till densigsamhällets hjälpmedgäller detinvandrarmän att anpassa
lyckasvilket delroll,kvinnansochsamhället acceptera ennyanya

adelsmannenöde tillkan de gåfallmed. mötesI annat somsamma
historia beskriver:persiskadennasom

kornsinnadvänligti djup brun. EntrilladeadelsmanEn manen
få adelsmanen.med hjälperbjöd sigförbi och ettatt rep uppav

ochstolta hållningsinvägrade dock att taAdelsmanen att uppge
skulleså hanresoneradefrån sidan.händerna Hanbort taatt om
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bort händerna, så han då inte adelsman. Därför förblev denvore
adelsmannen kvar i den djupa brunnen

Kapitlet del pågåendeundersökning ska ingå i minutgör avhandling.en av en som
Jag vill tacka dem hjälpt mig med detta arbete: Först och främst min handledaresom
professor Göran Ahrne; doktorand Lotta Stern hjälpte mig med logistisksom regres-
sionsanalys rådatamaterialetom separation bland invandrarfamiljer; demografenav
Åke Nilsson och Jan Qvist från SCB bidragit med värdefulla synpunktersom om
den statistiska delen undersökningen.av
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MIKAEL NORDENMARK

Inledning1 1

kapitel analyserar familjelivetDetta bland arbetslösa och kvin-män
Andelen arbetslösa i Sverige cirka arbetskraften8 procentnor. var av

år Inkluderas de befann1996. sig i olika slags arbetsmarknads-som
politiska åtgärder och arbetsmarknadsutbildning stiger andelen till
cirka 13 Från ha varit land med de lägsta arbets-procent. att ett en av
löshetsnivåema i OECD år 1991 har andelen arbetslösa i dag stabili-

på nivå ligger genomsnittet för OECD Europeannäraserats en som
Commission, 1996. Idag drygt tionde medlem den svenskaär var av
arbetskraften utanför den ordinarie arbetsmarknaden, vilket innebär

arbetslösheten inte längre angår endast marginellatt en grupp av
människor.

lågkonjunkturensUnder inledande fas ökade arbetslösheten mer
bland bland kvinnor. Den tidens utveckling känne-män än senaste
tecknas dock förbättring det gäller det manliga arbets-närav en svag
löshetstalet medan andelen arbetslösa kvinnor har fortsatt öka.att

Diagram Andelen arbetslösa11.1 och kvinnor år 1990-1997.män

10—

—-.—M§n
—I—kvinnor

990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997
Ar
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den manliga arbetskraftendiagram visarSom 11.1 1,7 procentvar av
medan motsvarande siffra för kvinnor 1,6arbetslös 1990 procent.var

arbetslöshetstalet till blandtill 1993 10Fram nästan procentsteg
arbetslösa bland kvinnor endastsamtidigt andelenmännen upp-som

kraftigt stigandearbetskraften. Orsaken till detgick till 6,6 procent av
bland från till kan i huvudsak spårasarbetslöshetstalet 1991 1993män

arbetskraftsefterfrågan inom tillverknings-kraftigt sjunkandetill den
efter-byggnadsindustrin under den aktuella perioden. Under deoch
blandfram till början har arbetslösheten ökatföljande åren 1997av

Tilloch sjunkit bland tillkvinnor till 8,4 8,9män procent.procent
Åberg kvinnor idagtilläggas 1997 visat arbetslösadetta kan att att

fåmindre chans i situationhar betydligt än män att ett ar-sammaen
till delar uppsving inombete. utveckling beror påDenna ettstora ex-

inneburit ökad sysselsättning blandportindustrin, vilket män, sam-en
omstruktureringen och nedskämingentidigt den omfattande avsom

gäller arbets-sektorn allvar börjat effekt detden offentliga på närge
bland kvinnor. pekar de flesta pålöshetsnivån Dessutom attprognoser

till ytterliga-strukturomvandlingen kommer ledaden pågående att en
andelen arbetslösa kvinnor de åren.ökning närmastere av

arbets-enbart och kvinnor drabbas olikainteDet är män avsom
visar skillnader mellanlöshet. Diagram 11.2 påäven stora samman-

ensamstående med barn det gäller andelen arbetslösa.boende och när

sammanboendeAndelen arbetslösa bland ensamstående och11 .2Diagram
med barnoch kvinnor 0-6 år.män

-O- Kvensam
-I- Kvsambo
-A- Manensam
--- samboMan

1994 19951990 1991 1992 1993
Ar

betydligt kraftigare bland ensamståendeArbetslösheten har ökat än
Årsammanboende mellan och 1995 16bland 1990 1995. nästanvar

ensamstående föräldrarna med hemmaboende barn 0-6deprocent av
kvinnor Välfårdsprojektet,till cirka 1996,år, 90 ärprocent ar-som

kan jämföras med cirka bland sammanboen-betslösa vilket 7 procent
Möjligen beror denna skillnad till viss delde med bam. att ensam-
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jobben påkonkurreramöjligheterharföräldrarstående sämre att om
arbetsmarknad.allt kärvareen

vadundersöktinternationella studierflertalfinnsDet ett ar-som
undersökningarfungerar.familjelivet Dessaför hurbetslöshet betyder

i hemmet ocharbetsfördelningenekonomi,familjensvisar överlag att
arbetslös-ofta påverkasfamiljemedlemmamamellanrelationerna av

ochfamiljenbelastning påytterligareArbetslöshetheten. utgör en
leder tillvilket i förlängningenvälmående,familjemedlemmarnas att

Slitningarfall minskar.i mångafamiljesammanhållningen ut-som
skilsmässatill sist leder tillkonflikter ochgräl och äri sommynnar

i fa-arbetslösfamiljer där någonförekommande ivanligt änärmer
JohnssonLiem Liem, 1988;förvärvsarbetarbådamiljer där

1994.SchliebnerSander, 1992 och Peregoy,Abramovitch, 1988;
orsakar försämradefaktorerhuvudsak urskiltsiharDet tre som

i Marienthal-arbetslöshet. Redandrabbasfamiljerrelationer i som av
visade det sigJahoda m.fl.30-talet 1971,gjordes påstudien, attsom

familje-situation ochekonomisksamband mellanstarktdet fanns ett
osäkerhet harekonomisksvårigheter ochEkonomiska ävensituation.

förklarings-centralvisat sigarbetslöshetsstudieri moderna envara
Återkommande grälinom familjen.uppstår problemtill detfaktor att

familjeninstabiliteten ii fallproblem ökar mångafinansiellakring
Schliebner Peregoy,m.fl., 1991;Perrucci, 1990; DewTarg

McGheeaspekt påvisasekonomiskYtterligare1994. avsomen
isolering,ekonomin orsakar socialförsämradeden1989Fryer är att

dess medlemmar.familjen ochpåfrestning påvilken i sig utgör en
reaktionen påbetydelse forvisat sigfaktorEn vara avsomannan

förvärvsar-lyckatsutsträckningi vilkenarbetslöshet ersättaär man
den eko-funktioner Jahoda, 1982. Förutomkallade latentabetets så

harförvärvsarbeteJahodafunktionennomiska ett stortatt psy-menar
arbetslöshetsforskningmänniskan.värde för Honkosocialt attmenar

och detaktivitetencentralt för identiteten,lönearbetetvisathar äratt
viktigasåledes förvärvsarbetetJahoda fyllerEnligtsociala livet. psy-

sigtillgodogöraeftersom har svårtfunktioner ochkosociala attman
risken påtagligförvärvsarbetedessa på är attänsättannat ar-genom

i familjen.ohälsa och problemleder tillbetslöshet
sammanhangbetydelse i dettafaktorn ärtredjeDen är storsom av

familjerelationema baserarrollerorganisation och defamiljens som
från taleti klassisk studie 30-Komarovsky visar1973sig på. atten

betydelsegrundar sig på harfamiljerelationemavärderingarde som
Även studier vi-modernaarbetslösheten.påför hur familjen reagerar

i deförändringarosäkerhet ocharbetslösheten frambringarattsar
arbetsfördelningtraditionellhaft. Familjer medtidigareroller enman

negativa följd-arbetslöshetensoftast hårdaredrabbasi hemmet av
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verkningar. Orsaken till detta dessa förhållandenantas att ärvara
mindre flexibla det gällernär rollerna till arbetslöshetssi-att anpassa
tuationen. modernaMer och jämlika förhållanden har lättare klaraatt

den anpassning arbetslöshetssituationen framtvingar Targav som
Perrucci, 1990 och m.fl.,Dew 1991.

Till sist har forskning också visat den enskilde individens reak-att
tioner på arbetslösheten central betydelseär det gäller förstånär attav
och förklara den negativa påverkan familjen för. Liemutsättssom
Liem 1988 och m.fl.Dew 1991 hävdar det till delatt ärstor ma-
kamas psykiska reaktioner föregår och framkallar den fa-stresssom
miljen upplever.

dessa faktorerFörutom finns det naturligtvis andra kan tänkassom
påverka de arbetslösas familjeliv, vilket medför svårigheter när man
ska försöka renodla eventuella effekter ovanstående faktorer.av
Dessutom kan det problematiskt fastställa den kausala rikt-attvara
ningen. iDet och för sig rimligtär till exempel den eko-att anta att
nomiska situationen och arbetsfördelningen i hemmet föregårsnarare
och påverkar relationerna inom familjen relationemas kvalitetän att
påverkar ekonomin och fördelningen hushållsarbetet, detävenav om
sistnämnda också tänkbart. detNär gällerär sambandet mellan psy-
kiska reaktioner hos individer och störningar i familjens funktion vid
arbetslöshet det betydligt svårareär trolig orsaksriktning.att anta en
År det den psykiska hälsan hos familjens individer påverkar fa-som
miljelivet negativt eller det så det samlivetsär egenskaperäratt som
påverkar individemas psykiska välmående Eftersom dessa fakto-två

så relaterade till varandraär det rimligtnära kausali-är attrer anta att
går båda hållen med ungefär likartad styrka.teten

Förhållandet mellan individuella konsekvenser och konsekvenser
familjenivåpå alltså svåra frånär varandra samtidigtatt separera som

familjen och dess medlemmar påverkas mängd andra faktorerav en
inte relaterade till arbetsmarknadsstatus.är syfteI underlättasom att

för läsaren följa det analytiska kapitletatt strukture-ärresonemanget
utifrån modell beskriver de centrala faktorerrat påverkaren som som

familjens funktionssätt bland arbetslösa. Grundtankama i modellen är
hämtade från Liem Liem 1990.
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och familjensFaktorer påverka individensFigur II. 1 antassom
välmående bland arbetslösa.

‘ - - 1I - - - - -
| ll-Ãlurfamiljenfungeradeförearbetslösheten

|: Åktenskapetskvalitetförearbetslösheten
|.......____._.__..._.________.__.._.a

lI

individens Familjeliver:Arbelslöshelslidoch
vdlbefinnande:pannems T Arbetsfbrdelningsysselsättning
Vlllmående Makt

välmåendePartnemsArbetetsekonomiskamp _____________________Humorochpsykosociala
Äktenskapskvalitetbetydelse

familjenKlimatiT Kommunikation
éA

"W""""""""r
Familjenskarakterisrik:I SocialI Storlekl Fasi livscykel

stabilaarbetslösas familjeliv bland påverkas hurDe antas annat av
relationerna inom familjen före arbetslösheten ochoch lyckliga avvar

exempel klasstillhörighet, livscykelposition och fa-faktorer tillsom
streckade boxarna. studie fokuserar dock imiljestorlek de Denna

betydelse olika grader arbetslöshet arbetslös-huvudsak vilken av
arbetsmarknadsstatus, förvärvsarbetets psyko-hetstid och partnems

arbetsfördelningen harekonomiska värde, i hemmet,sociala och samt
reaktioner och familjelivet i dessaför individuella Det är trestort.

feta pilar.i figur heldragna och bindsboxar l 1.1 är samman avsom
figuren finns flertal återkopplingar mellan graderframgårSom ettav

förvärvsarbetets psykosociala och ekonomiskaarbetslöshet samtav
familjenrollfördelningen i hemmet och hur individen ochbetydelse,
konsek-Arbetslöshetsgrad, de ekonomiska och psykosocialafungerar.

individensarbetslöshet och hemarbetsfördelning påverkarvenserna av
sin får konsekvenser för familjen, samtidigtvälmående, vilket i tur
fungera påverkar individens välmående.familjens sätt attsom

i huvuddelar. två nästkommandeKapitlet kan delas Detre av-
beskrivits centrala vidsnitten analyserar faktorertre som ovan som

arbetetsoch familjens välbefinnande, nämligenstudiet individensav
fördelningen hemarbete.och ekonomiska värdepsykosociala samt av

vilken ekonomisk och psykosocial innebördInledningsvis diskuteras
beroende vilkethar for arbetslösa och kvinnorförvärvsarbetet män
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socialt sammanhang de befinner sig förvärvsar-Betyder fortfarande
betet, och därmed också förlusten detsamma, för föränmänav mer
kvinnor det skillnad i förvärvsarbetetsoch någon upplevelsenär av
funktion eller gammal, sammanboende ellerärom man ung ensam-
stående och har barn eller ej avsnitt analyserar vadNästaom man

arbetsfördelningenarbetsmarknadsstatus betyder för i hem-partnems
besvaras kvinnans respektive arbets-Frågan ärmet. som om mannens

marknadssituation påverkar den traditionella uppdelningen hus-av
hållsarbetet. till exempel del hushållsarbetetTar störremannen en av

han arbetslös eller uppvisar arbetsfördelningen traditionelltnär är ett
kvinnans och arbetsmarknadsstatusmönster oavsett mannens

huvudsakliga syftet i denna studie dock analysera vilkenDet är att
faktorerna förbetydelse de nämnda har arbetslösa sammanboen-ovan

de och kvinnors välmående hur relationerna mellan famil-mäns samt
i det sista huvudavsnittet.jens medlemmar upplevs. Detta Härgörs ut-

reds vilka effekter arbetslöshetsgrad, arbetslöshetens psykosociala
konsekvenser, hemarbetets fördelning har påoch ekonomiska samt

kvinnors psykiska fa-sammanboende och välmående och påmäns
inverkan har det faktum imiljerelationema. Vilken eller bådaatt en

parrelation arbetslösa för välmåendet och relationens kvalitetären
längd för betydelse i detta sammanhangoch vad har arbetslöshetens

och de ekonomiska konsekvenserna arbets-de psykosocialaHar av
betydelse för sammanboende kvinnor förlöshet samma som samman-

jämställda relationer tillfredsstäl-boende Upplevsmän som mer
fallojämlika och finns det någon könsskillnad i dettalande Av-än

förhållandet mellanslutningsvis diskuteras i denna sista del även psy-
familjen.och relationer inomkiskt välmående

frågeställningar analyseras i huvudsak med hjälpStudiens av en
intervjuundersökning arbetslösa. Undersökningen benämns3 500av

Unemployment Project och urvalet gjordes i bör-LUP Long-term
HÄNDEL-databasenjan vid Arbetsmarknadsstyrelsen.1996av ur

information alla arbetslösas arbetsmark-databas bestårDenna av om
nadssituation från till Intervjuerna gjordes via telefon och1992 1996.

besvarade frågorna. endast bortfallet74 Det 7procent procentvar av
undersökningen. föllavböjde delta i resterande delen bortDenattsom

grund faktorer såsom; hemligt telefonnummer, språksvårighe-på av
utlandsvistelse behandlade psykiskt välmående,Frågornater, etc. ar-

betsorientering, social situation, sökbeteende, fritidsaktiviteter, eko-
arbetsfördelning i hemmet, sysselsättningnomi, partnems etc.

olika faktorer fördelningenkunna undersöka hur påverkarFör att
hushållsarbete, välmåendet och relationens kvalitet användsav en

undermultivariat analysmetod går benämningen Multiple Clas-som
använd-sification Analyses MCA-analys. Metoden skapar antalett
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bara mått. Medelvärdet medeltalet för varje kategori på den be-anger
roende variabeln. Beta-kofficienten mått på sambandetär mellanett
den beroende och oberoende variabeln under kontroll övriga obe-av
roende variabler. högreJu värdet på kofficienterna,är desto starkare

sambandet mellanär variablema. Kofficienterna kan tolkas som
de jämförbara medär varandra.procent men

11.2 Arbetets betydelse
för arbetslösa och kvinnormän

västvärldens betonas ofta förvärvsarbetetsI värde för människan som
individ och för samhället i dåHar arbetet betydelse förstort. samma

och kvinnor befinner sig i olikamän sociala sammanhang Dettasom
vikt eftersom,är vilket kommerutrönastor att visas,av attsenare ar-

betets värde betydelse för hurär och kvinnor lyckasstor han-mänav
sin arbetslöshetssituation. Ett belysatera ovanstående frågasätt påatt

studera hur människorär inte har något arbeteatt på för-som ser
värvsarbetets psykosociala och ekonomiska funktion.

Äldre arbetslöshetsstudier visar ofta kvinnor upplever denatt egna
arbetslösheten mindre betungande Detta hänga ihopän män. trossom
med kvinnor haft traditionell förankring i hemarbetet del-att en som
vis eller helt kunnat efier det förloradeersätta förvärvsar-tomrummet
betet. har också oftastDe haft del sin identitet sammankoppladen av
med hushållsarbetet vilket gjort de påverkats mindre denatt status-av
förlust uppstår följd arbetslösheten. harFör detmänsom som en av
varit komplicerat. De har oftast förvärvsarbetat mycket i hela sittmer

liv, vilket inneburit de haft svårt finna tillfredsställan-att attvuxna en
de sysselsättning i hemmet arbetslösa. Dessutom har of-som mannen

varit huvudförsörjare vilket inneburit ekonomin försämratstast att
kraftigt på grund arbetslösheten. Reaktioner passivitet, apati,av som
desperation och känsla inte längre ha något värde har varitatten av
vanligt förekommande Jahoda, 1971 och Komarovsky, 1973.

dockMånga undersökningar tid visar kvinnor drabbasattsenare
minst lika hårt arbetslöshetens negativamän konsekvensersom av
Warr m.fl., 1988; McGhee Fryer, 1989; Ensminger Celentano,
1990; m.fl.,Dew 1991; Leana Feldman, 1991; Colbjömsen m.fl.,
1992; Leeflang m.fl., Thune1992; Underlind, 1992 och Chen m.fl.,
1994. studieI alla långtidsarbetslösa i Skellefteå visade det sigen av

det fanns kraftig generationsskillnad, särskilt bland kvinnor,att nären
det gällde upplevelsen arbetslöshetssituationen. Resultatet antyderav

saknaden efter förvärvsarbete får konsekvenser för dagensatt ett unga
kvinnor medan den äldre generationens kvinnor lyckas ganska väl
med sig till arbetslösheten Nordenmark, 1995. Dennaatt anpassa
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ökningenkraftigadenhand beroi förstabildförändrade antas av
ochunder 1960-arbetsmarknadenreguljäradenkvinnorandelen

undersökningenikvinnornademedförtvilket70-talen, att yngre
förvärvsarbetsdeltagandekvinnligtdärsocial miljöpräglats enav

el-kvinnansigdet sällandagnaturligt. Inågot är varesetts somsom
hemmafrurollen.sigiklädaönskarler mannen

arbetslö-förbetydelseförvärvsarbetetsundersökningdenna mätsI
InvolvementWorkWIS-skalanhjälpmedkvinnorochmän avsa

värde ochekonomiskaarbetetsrörandefrågorandraoch tvåScale
ochCookutarbetats Warr,WIS-skalan harbetydelse.hemarbetets av

psykosocialaförvärvsarbetetstillsyftaroch mätaWall 1979 att
påståendenfembestår1997. DenNordenmark,funktion se somav

för-Även skulle duduexempel:till stor pengarsummaenvannom
förvärvsar-i livetfinnsviktigaste ärbland detochvärvsarbeta som

till 20,från Ovarierarindextillharbete. Svaren ettsummerats som
högmycketförarbetsorientering och 20mycket lågförstårdär 0 ar-

kartläggaförsökaalltsåWIS-skalanmedSyftetbetsorientering. är att
socialaoch detaktivitetenidentiteten,förbetydelseförvärvsarbetets

funktioner.latentaarbetetsbenämnerJahoda 1982livet, det som
betydelse-hurfunktion indikerarekonomiskaarbetetsrörandeFrågan

rörandeoch fråganarbetslösedenekonomiskt förfullt arbetet är rent
arbetslö-utsträckningvilkenitillsyftarhemarbetet mätapå attsynen

hus-medförvärvsarbetetänka sigkan ersättaochkvinnor attmänsa
hållsarbete.

tabelli 11.1.Resultaten presenteras

olikaoch kvinnorarbetslösa iförfunktionArbetets mänTabell 11.1
familjeförhållanden.ochålderskategorier

betydelseArbetets
intelikaHemarbetemycketviktigaPengarnaArbetsorientering

%tillfredsställande%medelvärde
ManKvinnaManKvinnaManKvinna

Ålder "‘""‘
7979432416,317,0125
7870323016.416.326-30
7363373516,815.73140

66473416,715,241-50
7161342514,613,251-66

"""""Civilstánd
7556393017,115,2Sambo,barn
7266402115,515,3barnSambo,
5279435015,316,6barnEnsam,
7682382515,916,0barnEnsam,

796kvinnor935mänochca0,05 N0,01" P0,001"‘ P""’ P .
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Som siffrorna i de inledandetvå kolumnerna visar arbetsmotivatio-är
relativt hög i alla kategorier. Medelvärdet på WIS 16är poängnen ca

möjliga.20 Sambandet mellan ålder, kön och WIS antyder attav yng-
generellt arbetsorienterade äldre ochär värderarän mänattre mer

förvärvsarbetet något högre kvinnor. Resultatet i tabell visarän 11.1
dock generationsskillnaden i första hand gäller för kvinnor.att Män-

tenderar värdera förvärvsarbetet lika högt i åldrarna 18-50 år,attnen
medan de 50 år har något lägre arbetsmotivation.över Den katego-av
rierna arbetsorienterad de kvinnornaär samtidigtmest är yngstasom

de äldsta kvinnorna värdesätter förvärvsarbetet minst, vilketsom
väl med den lokala undersökningenstämmer överens i Skellefteå

Nordenmark, 1995. Detta resultat indikerar förvärvs-är ett attsom
arbetets psykosociala värde för arbetslösa i allmänhet och förär stort

arbetslösa kvinnor i synnerhet. Sambandet mellan ålder ochunga ar-
betets ekonomiska funktion visar överlag värderarmänatt pengarna

arbetet vad kvinnor Skillnaden mellanän arbetslösagör.som ger mer
och kvinnor bland de vilketmän antyder denär störst högayngsta att

arbetsmotivationen bland kvinnor i första hand kan härledas tillunga
arbetets psykosociala värde till dess ekonomiska.änsnarare

Vid studiet hemarbetets betydelse återfinns liknandeav en genera-
tionsklyfta bland kvinnor vid analysen förvärvsarbetetssom av psy-
kosociala värde. Det betydligt andel de äldre kvinnornaär störreen av

hemarbetet lika tillfredsställande förvärvsarbeteärattsom anser som
vad fallet bland de vilket indikerarän hemarbeteär yngsta, attsom

inte alternativ till förvärvsarbete blandär kvinnorett unga samma
det för de äldsta kvinnorna. skasätt Det dock påpekasär attsom

denna generationsskillnad till viss del kan förklaras mångaattav av
de kvinnorna inte sammanboende eller har barn, vilketäryngsta är
faktorer sänker arbetsorienteringen hos kvinnor. Männens upple-som
velse hemarbetets funktion uppvisar inget signifikant sambandav
med ålder.

det gäller relationenNär mellan variablerna civilstånd och arbets-
orientering antyder tabell i11.1, de arbetslösa fall, för-männens att
värvsarbetet betyder för sammanboende med barn, vilket kanmest
tyckas något märkligt. skulle möjligenDetta kunna förklarasvara av

idag på sig huvudansvaret förmännen familjens försörj-att även tar
ning och därmed saknar arbetet ekonomiska skäl de arbets-när ärav
lösa. hypotesDenna dock siffrorna i kolumnmotsägs och fyratreav

visar sammanboende med barn intemän värderar för-ärattsom som
värvsarbetets ekonomiska funktion högre andra siffror-Somän män.

angående hemarbetets funktion visar värdesätter inte heller dessana
hemarbetet andra. Resultatenmän antyder alltsåän deattmer sam-

manboende barnmed uppskattar förvärvsarbetetsmännen psykosoci-
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tillsammanseller tack de leverala värde andraän trots, attvare,mer
trenden till viss del denoch bam. kvinnornas fallmed I ärpartneren

kvinnorna har den högstade ensamståendeDet ärmotsatta. ar-som
för ensamstående medoch detta gäller i synnerhetbetsorienteringen

kvinnorna har, tabell antyder,sistnämnda l 1.1bam. De även ettsom
ekonomiska skäl. resultatförvärvsarbete Dettabehov ärstort avav

fram.mycket viktiga lyftabakgrund diagram 11.2 är attmot avsom
mycket högtmed barn kategori medEnsamstående kvinnor är etten

psykosociala och ekono-samtidigt de hararbetslöshetstal storasom
Slutligen indikerar siffrornaförvärvsarbete.miska behov attett ar-av

sammanboendehögre devärderar hemarbetetbetslösa kvinnor ärnär
sistnämnda,ensamstående.jämfört med de Detoch har barn när är

alltsåföljd familjebildning, gällernaturligkan tyckas avvara ensom
utsträckning förinte i män.samma

förförvärvsarbetet harbelyst vilken betydelseavsnitt harDetta ar-
gäller detolika sociala situationer. detoch kvinnor i Närbetslösa män

finns tydligförvärvsarbetet bland kvinnorvärdetpsykosociala enav
kvinnorna betydligtvisar degenerationsklyfta äratt meryngresom

faktiskt denäldre. Kvinnor under årarbetsorienterade de 25 ärän
arbetsmotivationen bland alla kvinnor ochhar den högstagrupp som

kvinnor med barnindikerade också ensamståendeResultatetmän. att
och psykosociala motiv för arbeta.ekonomiskahar både att

hushållsarbetefördelningArbetslöshet och11.3 av

kvin-avsnitt undersöka hurhuvudsakliga syftet med dettaDet är att
fördelningenarbetsmarknadsstatus påverkarrespektive mäns avnors

Är tidarbetslösatill exempel såhushållsarbete. det män ägnaratt mer
vilken betydelse harförvärvsarbetande ochhemarbeteåt än partnems

inkluderas i begrep-sammanhang Vad skasysselsättning i detta som
oproble-emellertid långt ifrånhushållsarbete eller hemarbete ärpet

hus-forskaren Kathryn Walker definieraramerikanskematiskt. Den
utförsmångfald meningsfulla aktiviteterhållsarbete en somavsom

åstadkomma och tjänsterhushåll förindividuella att som gervarorav
Boalt, handlar alltsåförutsättningar fungera 1983.hushållet Detatt

detutförs i hemmet och vid sidanobetalda arbetedet avsomsomom
funge-förutsättning för välinkomstbringande förvärvsarbetet är etten

rande familjeliv.
studieroch internationellagenomförts antal svenskaharDet ett

omfattningutreda och kartlägga hemarbetetssyfte har varit attvars
Nyberg,Svenska: Boalt, 1983; 1994; 1990och fördelning Nermo,

Internationella: Farkas, Gallie m.fl., 1994;1976;och SCB, 1992.
Perrucci m.fl., 1978;Morris, Pahl, 1984;Liem Liem 1988; 1990;
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Presland Antill, 1987 och Shamir, 1986. Oavsett land och tidsepok
visar resultaten tämligen entydigt det i huvudsak kvinnoratt är som

för hemarbetet. finnsDet dock andra faktoreräven i deansvarar som
flesta dessa studier visat sig ha effekt uppdelningen hushålls-av av

Ålderarbetet inom familjen. påverkar i de flesta studier fördelningen
hemarbetet på så vis sigmänatt äldre.av änengageratyngre mer

Detta antyder deltagande i familjearbetet till viss delatt är en genera-
tions- eller livscykelfråga. När det gäller effekten hemmaboendeav
barn pekar resultaten olika håll. Medan de flesta studier visar att
rollfördelningen traditionellär det finns barn med i bildennär vi-mer

till exempel Nermo 1994 förekomst bam inte haratt någonsar av
signifikant effekt fördelningenpå hushållsarbetet mellan ochmänav
kvinnor. Vidare har klass påverkat arbetsfördelningen på så vis att
fördelningen har varit ojämlik längre ned i klasshierarkinmer man
kommit. Slutligen visar vissa ovanstående studier huvudansva-attav

för hemarbetet relaterat till kvinnorsret är och förvärvsarbetstid.mäns
Ju kvinnan förvärvsarbetar och mindre förvärvsarbe-mer mannen

desto jämlik fördelningentar, är hushållsarbetet. Gallie, Ger-mer av
shuny Vogler 1994 konstaterar dock det handlaratt snarare om
tämligen marginella variationer fundamental förändringän om en av
traditionella könsroller. Liem Liem 1988, Morris 1990, Nyberg
1990 och Shamir 1986 konstaterar till och med ochatt mannens
kvinnans hushållsarbetstid inte påverkas deras förvärvs-nämnvärt av
arbetstid.

Arbetsmarknadsstatus och hemarbete

Frågorna i LUP angående hemarbetets fördelning relaterade tillär
gjort vad under den månaden, vilket ökar sannolik-senastevem som

heten för verkligen relateras till denatt arbetsmarknadssitua-svaren
tion råder för kvinnan respektive vid intervjutillfället. Isom mannen
syfte ytterligare öka denna sannolikhet ingåratt endast respondenter

förutom de arbetslösa vid intervjutillfället,attsom, ävenvar var ar-
betslösa månad tidigare. Eftersom det tänkbart hushållsarbe-ären att

fördelning upplevs olika beroendetets på det ellerärom en man
kvinna lämnat uppgiften redovisas från de kvinnliga ochsom svaren
manliga respondenterna för sig.var

I LUP-materialet ingår antal frågor i familjenett ut-om vem som
för hushållssysslor till exempel städa, laga ochtvätta, handlasom

Frågorna har besvarats arbetslösamat. öppet och kvinnor ochmänav
har relaterats till arbetslös, deltids-ärpartnern öppet ellersvaren om

heltidsanställd. Det inte ovanligtär förklarar den ojämlikaatt man ar-
betsfördelningen i hemmet hänvisa tillatt storagenom mannens en-
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kvinnanmedankraft, i förvärvsarbetettid ochvad gällergagemang,
förfogan-finns tilltid kraftdet den ochdeltid.arbetar Omofta är som

utförshushållsarbetetandelavgörande för hurde storär somavsom
kvinnorbåde ochkvinnan borderespektive män som ar-mannenav

med demjämförthushållsarbetened tiddeltid läggabetar sommer
hem-tid åtarbetslösa bordeoch deheltidsarbetar ägnaär mersom

tabellredovisas i 11.2.deltidsarbetar. Resultatetdearbete än som

hushålls-upplevelse hurochkvinnorsArbetslösaTabell 11.2 mäns av
månaden ochdenfördelatsarbetet partnernssenaste

sysselsättning %.

arbetslösochrespondentManarbetslösochrespondentKvinna
Partner PartnerPartner PartnerPartnerPartner

heltidarbetslös deltidheltidarbetslös deltid
Tvättatkläder

476886 7186Oftastkvinnan
23 26221038oftaLika

2793 2 72Oftastmannen
Städat

12384038 79 77Oftastkvinnan
34 4822 531961oftaLika

39271 72 2Oftastmannen
Lagatmat

33 274374 8152Oftastkvinnan
273313 4136 26oftaLika
4716 340 213Oftastmannen

Handlatmat
1313 2154 5630Oftastkvinnan

43 533962 42 75oftaLika
3413 364 58Oftastmannen

reparationerGjortmindre
03 1185Oftastkvinnan

1414 103025 25Likaofta
868960 735870Oftastmannen

97 1336058 17264caN

medbarnentidTillbringatmest
12382 540 79Oftastkvinnan
4379 631747oftaLika

32 451813 0 1Oftastmannen

65 76112 343840N

möj-detarbetslösaochrespondentenbåde ärde fall ärI partnernnär
vad vidupplevelseochkvinnors görjämföraligt mänsatt vem somav
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likartad arbetsmarknadssituation. Oavsett det säl-ärvem som svarar
lan han/hon det förär någonattsom menar mannen som ansvarar av
de dagliga hushållssyssloma båda arbetslösa. finns docknär är Det en
märkbar skillnad mellan och kvinnorsmäns Män hus-attsvar. anser
hållsarbetet delas i betydligt högre utsträckning vad kvinnor iän

arbetsmarknadssituation När det gäller genomförandetsamma menar.
mindre reparationer förhållandet det omvända.är Oavsettav vem som

besvarar frågan det endast fåtal de arbetslösaår ett attav som anser
kvinnan utför dessa, det också här finns viss diskrepansäven om en
mellan från kvinnliga respektive manliga respondenter.svaren

Tabell l 1.2 visar de arbetslösa kvinnorna uppleveratt att mannen
mycket sällan huvudansvaret för städning eller inköptar tvätt, matav

arbetsmarknadsstatus. sker dockDetta till viss del detoavsett när
gäller matlagning och med barnen.umgänget Tretton deprocent av
arbetslösa kvinnorna den arbetslöse oftast lagaratt partnernmenar

tillbringaroch tid tillsammans med barnen, medanmaten imest stort
ingen upplever detta deltids- eller heltidsarbetar.sett när Denmannen

tydligaste förändringen det gäller sambandet mellannär mannens ar-
betsmarknadsstatus och hushållsarbetstid består i han oftare delaratt

arbetsbördan han själv också arbetslös.när Däremot spelar detär
ingen roll han deltids- eller heltidsarbetar.större I dessa fall detärom
den arbetslösa kvinnan till cirka tvåtredjedelar sköter de dagligensom
återkommande sysslorna. enda variabelDen inte uppvisar någotsom
signifikant samband med arbetsmarknadsstatus variabelnärmannens
gjort mindre reparationer. Trots kvinnan arbetslös sköts dennaäratt
syssla oftast han arbetslös, arbetar deltid el-äroavsettav mannen om
ler heltid.

Även de arbetslösa manliga respondenterna det nästanattmenar
alltid de kvinnans arbetsmarknadssituation,är oavsettsom, ansvarar
för reparationsarbetet. starkasteDet sambandet mellan kvinnans ar-
betsmarknadsstatus och hemarbetstid återfinns det gäller städning.när

detta fall detI 7är de läggermännen nedprocent attav som anser
tid städning sin denne också arbetslös.än när Närpartner ärmer

kvinnan arbetar deltid det 27är demännenprocent attav som anser
oftast hand städningen och hon arbetar heltid det 39tar när ärom pro-

Ävendet de övriga hushållsgöromålen uppvi-cent som anser samma.
relativt starka samband med kvinnans arbetsmarknadsstatus. Detsar

bör dock påpekas resultaten i tabell 11.2 visar detatt nästanatt är
dubbelt vanligtså den heltidsarbetande kvinnan föratt tvät-ansvarar

den arbetslöse det och detän lika vanligtten gör el-att ärattmannen
ler vanligare deltidsarbetande kvinnor för städningatt tvätt,ansvarar
och matlagning, arbetslös och respondent.är Dettrots att mannen se-
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det gällerhelt betydelsevisats intetidigare när attär utansomnare
hushållet.tidsanvändning ibedöma

hushållsarbetstidförbetydelsefaktorersAndra

hushållsarbetetsbildsammanfattandeförsöka skapasyfteI att aven
sysselsättning, undersamband meddessfördelning och partnems

utifrånindex devariabler, skapasoberoendeandrakontroll ett va-av
Syftet med indexet,hushållsarbete.tabellriabler i 11.2 mätersom

det i hu-hushållsarbete,fortsättningsvis benämns är attsomsom
dagli-iåterkommerhushållssysslortäckavudsak ska settstortsom

gjort mindrevariabelndetta plockasanledningMed repara-avgen.
undersök-iorättvisttyckaskanbort. männentioner Detta motvara

traditio-dagliga ochandra,ha i åtankedå skaningen attmanmen
kontaktenförstryka, ochsysslorkvinnliganellt att ansvarasysom

tillfinns med. Tidsåtgånginte helleroch skola,med barnomsorg um-
medberöreftersom det endastocksåuteslutsmed barnengänge par
ochlaga matkläder städavariablernadå tvättablirbarn. Kvar
detmellan ochvarierar -4hushållsarbeteIndexethandla mat.

och detalla sysslorvanligen utförbetyderförstnämnda att mannen
Med 0utför alla sysslor.vanligenkvinnansistnämnda attatt menas

utför lika mångaoch/ellersysslomakvinnan delaroch var.mannen
förhållandet i någon månmedlikställas äralltsåvärde kanDetta att

hushållssysslorna.aktuellagäller dedetåtminstonejämställt, när
hushållsar-andelmyckethurindikerardäremellan störreVärdena av

utför relativt sinkvinnanellerbetet partner.som mannen
intresse i dettavariabeloberoende störstärDen samman-som av

med denSyftetarbetsmarknadsstatus.fortfarandehang är partnerns
effektenkontrolleramultivariata analysenkommande är att av ar-

variablerkonstanthålla andra ärbetsmarknadsstatus att som avgenom
inledande forsknings-Utifrån densammanhang.i dettaintresse

generationerdet förväntasavsnitt kani dettagenomgången att yngre
denintroducerasMed anledning dettaäldre.jämställda änär avmer

förekomstdet tänkbartålder. Vidarevariabelnoberoende är att av
dåhemarbetethemarbetefördelningenpåverkakanbarn attgenomav

detförst dåbetungande. Sannolikt detomfattande ochblir är sommer
kanegentligenoch kvinnan Detjämställda är.sig hurvisar mannen

delentilleffekten ålderförmodade ärden störstatänkasockså att av
Även det kon-detta kanhar bam.sällanungdomarresultat attett av

före-hänsyn tillmultivariat analysför itrolleras att tagenomen
bakgrunddetTill sisthemmaboende barn. ärkomsten mot avav

högutbildadetroligtocksåinledande äravsnittets att merresonemang
obero-införandet denlegitimerarvilketlågutbildade,jämställda än av
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ende variabeln utbildning. Resultatet analysen redovisas i tabellav
11.3.

Tabell analys arbetslösa kvinnors och fördel-l 1.3 MCA- påmänsav syn
hushållsarbete den månadenning senasteav

vanligen-4 allt, jämställda, kvinnan0 4görmannen
vanligen allt.gör

arbetslösKvinna ochrespondent Manarbetslösochrespondent
MedelvärdeBeta MedelvärdeBeta

sysselsättning 0,34"" 0,33"Partnems
1,62Arbetslös 1,25
2,87 0,45Deltid
2,82 0,46Heltid

Ålder 0,25 0.10
18-25 1,71 -0,21
26-30 2,48 0,16
31-40 2,69 -0.01
41-50 2,68 0,15

2,99 0,4451-65

0,07 0,03Barn
2,64 0,25Harbarn

0,122,44Har barn

0.09 0,17Utbildning
2,62 0,49Förgymnasial
2,62 0,15Gymnasium
2,19 0,78Högskola

0,1540,202R
0,05P 0,001"P 0,01" P

mellan arbetsmarknadsstatusvisar sambandetTabellen partnernsatt
kontroll ef-hemarbetet starkt vidoch fördelningen är även avenav

ochoch utbildning. kvinnan respondentfekten från ålder, barn När är
arbetslös, indikerar resultatetsamtidigtarbetslös, är attmannensom

hushållssysslor fler medan motsvarandeutförhon 1,6 än mannen
Resultatet visar vidaresiffra för de intervjuade 1,3.männen är att ar-

hemarbetssysslor flerkvinnor förbetslösa ännästan treansvarar
studerarhan arbetar deltid eller heltid. Näroavsett manommannen

uppfattning visar det sig resultatet varierarde arbetslösa männens att
arbetslös, deltids ellerberoende påfrån till —0,51,2 ärpartnernom
arbetsmarknadsstatusvilket antyderheltidsarbetande, att partnerns

det den deltidsarbe-väsentlig roll. Samtidigt börspelar attnoterasen
genomsnitt halv sakkvinnan itande gör nästan trots attmeren
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arbetslös. sistnämnda indikerarDet de traditio-är öppet attmannen
nella könsrollsmönstren lever kvar kvinnansochoavsett mannens ar-
betsmarknadsstatus. enda fall dåDet utför något fler sysslormannen

kvinnan arbetslös och heltidsarbetar.än är när är partnernmannen
Slutsatsen blir alltsådetta de jämställda detnäratt mestav paren,
gäller arbetsinsatsen i hemmet, de består heltidsarbetan-är som av en
de kvinna och arbetslösöppeten man.

övriga variablerna i tabell uppvisar i förväntadeDe 1 1.3 stort sett
samband. Effekten från ålder visar arbetslösa kvinnor göratt yngre en
mindre andel hushållsarbetet vad de äldre Kvinnor mellanän gör.av
18-25 år saker sin medan kvinnor mellan1,7 51-gör än partnermer

i genomsnitt utför sysslor fler60 år Resultaten antyderäntre mannen.
alltså de kvinnorna i undersökningen inte sig helapåatt yngsta tar ar-
betsbördan i hemmet de arbetslösa. välDettaäven är stämmerom

med resultatet i tabell visade hemarbetet sällan11.1överens attsom
alternativ till förvärvsarbetet bland kvinnor mellan 18-25 år.är ett

det finns hemmaboende barn eller har ingen signifikant effektOm
vilketpå hemarbetets fördelning, bakgrund tidigare studier ärmot av

något resultat antyder effekten ålder verkligenDessaoväntat. att av
existerande generationsskillnad och inteorsakas attav en av ung-

Utbildning uppvisar signifikant sambanddomar sällan har barn. ett
med fördelning hushållsarbete, det gäller de arbetslösa manliganärav

vis högutbildaderespondenterna, på så andel hus-störreatt tar en av
hållsarbetet jämfört med lågutbildade. Sammanfattningsvis kan det

effekterna variabler fördelningendock konstateras dessa påatt av av
effektenhemarbetet betydligt sysselsätt-är än partnernssvagare av

ning.

Välmående och relationens kvalitet11.4

detta finnsden inledande diskussionen i kapitel visade detSom ett
undersökt hur arbetslöshet och dess konsekvenserantal studier som

familjen och dess medlemmar. undersökningar visarpåverkar Dessa
ekonomi ofta försämrasöverlag familjens till följd arbetslös-att av

heten också det vanligt förekommande det familjäraäratt attmen
äktenskapet påverkas negativt. bakgrund dettaoch Motumgänget av

faktoreri detta avslutande avsnitt analysera vad dedet intressantär att
tidigare avsnitten betyder för och kvin-studerats i de mannenssom

familjelivet betyder alltså arbets-välmående och för i Vadstort.nans
rollför-psykosociala och ekonomiska konsekvenser,löshetens samt

individens familjens välmående och vil-delningen i hemmet, för och
dettabetydelse har arbetslöshetstid och sysselsättning iken partners
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diskuterassammanhang Till sist sambandet mellan psykiskaäven re-
aktioner och reaktioner familjenivå.

Relationens kvalitet med hjälp fyra frågor. Två frågormäts av
knyter till arbetslösheten och lyder följer: relationen till,Haran som

ditt/dina barn, ellerdin make/maka sambo, 2 blivit bättre1 sämre-
sedan du blev arbetslös medan resterande två frågor handlar hurom

till och barn upplevs i allmänhet. de frå-relationen Svarenpartner
till arbetslösheten varierar i fem från mycketknyter steggor som an

frågornabättre till mycket medan de övriga två varie-sämre svaren
till inte alls tillfredsställande. handlar alltsåfrån mycket Detrar om

relativt oprecisa och mått grundar sig på helhetsbedöm-grova som en
arbetslöse respondenten, detta sannoliktning den trotsmen somav

indikator relationens kvalitet. psykiska väl-fungerar på Detensom
med hjälp General Health Questionnaire GHQmåendet mäts somav

kring vardags-består tolv påståenden kretsar upplevelsensom avav
till index. värde, destosituationen. har högreSvaren Jusummerats ett

välmående Goldberg, Arbetslöshetstiden antalet1972.sämre avser
den arbetslöshetsperioden.arbetslöshetsdagar under senaste

arbetslöshetstidBetydelsen av
sysselsättningoch partnerns

studier pekar arbets-finns alltså antal äldre och påDet ett nyare som
påverkan familjen och dess medlemmar. Tabelllöshetens negativa

mellan arbetsmarknadsstatus ochvisar på sambandet11.4 partnerns
relationen till och relationen till barnen.variablerna GHQ, partnern

detresultaten inte skiljer sig åt beroende påEftersom nämnvärt ärom
frågorna ingen uppdelningeller kvinna besvarat görssomen man en

efter detta fall.kön i
Inledningsvis kan det konstateras procenttalen i kolumn vi-att tre

andel de arbetslösa respondenternadet dubbelt såäratt stor avsar en
relationen till har försämrats till följd arbets-partnernattsom anser av

relationen har förbättrats. Helalösheten 76än procentattsom menar
inte samlivet meddock arbetslösheten påverkat partnernattanser

tillhuvudtaget. det gäller relationen till barnen det ochNär äröver
upplever arbetslösheten haft positiv på-med betydligt fler attsom en

med antalet relationen försämrats tillverkan, jämfört attsom menar
haftföljd arbetslösheten. Endast arbetslösheten7 procent attav anser

fårnegativ effekt på samlivet med barnen. resultatDessa ansesen
forsk-uppseendeväckande bakgrund tidigaretämligen mot attavvara

visat arbetslöshet oftast har negativ effektningsresultat överlag att en
utökade fritidfamiljelivet. Möjligen det allt så denpå är trots att som
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ofta uppstår följd arbetslöshet ofta utnyttjas till skapaattsom en av en
fördjupad kontakt, åtminstone det gäller relationen till barnen.när

Tabell Sambandet11.4 mellan sysselsättning och GHQ,partnerns samt
relation till och barn.partner

Partnernssysselsättning Sign
arbetslös Arbetslös Totalt

GHQmedelvärde 16,46 18,09
Relation eftertill arbetslöshetpartner

Bättre 8 7 8
oförändrat 77 71 76
Sämre 15 22 16
N 767 195 962
Relation eftertillbarn arbetslöshet

Bättre 25 23
oförändrat 69 72 70
Sämre 6 11 7
N 450 115 565
"P0,001"‘P0,01‘P=0,05

Tabell visar11.4 vidare det finns samband mellanatt ett partnems
arbetsmarknadsstatus och det psykiska välbefinnandet på så vis deatt

har arbetslös mår psykiskt de harsämrepartner änsom en som en
inte arbetslös. Trenden densammaär det gällerpartner är närsom

upplevelsen hur samlivet fungerar. Det andel deär störreav en av
har arbetslös upplever relationerna inom fa-partner attsom en som

miljen försämrats, detta resultat inte signifikant i falletäven ärom
med relationen till parmem.

Även respondentens arbetslöshetstid uppvisar signifikantett sam-
band med variablema psykiskt välmående och relationen till partner
och barn.

Tabell indikerar11.5 arbetslöshetstid relaterad till välmåen-att är
det och familjelivet på så vis långvarig arbetslöshet försämrar detatt
psykiska välmåendet och familjelivets funktionssätt. psykiskaDet
välbefinnandet bäst bland dem har arbetslöshetstidär som en som
understiger 6 månader och bland dem varit arbetslösasämst som mer

2 år. det gällerNär sambandet mellanän arbetslöshetstidens längd
och relationen till och barn inte lika entydigt.ärpartner mönstret
Resultaten antyder dock lång arbetslöshetstid relaterad tillatt är
försämrade relationer inom familjen. Särskilt tydligt dettaär när
arbetslöshetstiden överstiger 6 månader.
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Tabell Sambandet mellan arbetslöshetstidl 1.5 och relation tillGHQ, samt
och barn.partner

Arbetslöshetstid
6 mán 6mán-1 2ár- Sign

GHQmedelvärde 15,59 16,77 18,42
Relation efterarbetslöshettill partner
Bättre 9 8 6
Oförändrat 80 74 75
Sämre 19 19
N 343 368 252 963
Relation efterarbetslöshettillbarn ""
Bättre 2B 21 20
oförändrat 70 66 74
Sämre 2 12 7
N 211 217 137 565
" P 0,001" 0,01 P 0,05P

Huruvida sambanden mellan långtidsarbetslöshet och psykiskt välmå-
ende samlivet inom familjen direkt effekt eller resulta-ärsamt en av,

selektion till, arbetslöshet svårt utreda med hjälp till-ärtet attav av
gängliga Båda förklaringsaltemativendata. fullt möjliga. Detär är
tänkbart det i huvudsak med dålig utbildning, ohälsa,äratt grupper

selekteras till långtidsarbetslöshet. undersökningEnetc utsom av
Åberg talar dock denna hypotes.1997 studie visarDennaemot att
det tidens djupaunder den lågkonjunktur inte finns någonsenaste

skillnad mellan korttids- och långtidsarbetslösa med avseendestörre
till exempel utbildningsnivå. finnsDet antal longitudinellaäven ett

undersökningsresultat styrker effekt-hypotesen. exempelEtt ärsom
Banks och Jacksons undersökning 1982 kartlade förekomstensom

psykiska besvär hos elever. Eleverna747 undersöktes dels denärav
gick i sista årskursen i grundskolan, dels år somliganärett senare
hade arbete medan andra arbetslösa. Så länge gick i skolanvar man
fanns endast marginell skillnaddet mellan eleverna, åretten men se-

fått arbete förbättrathade de sin psykiska hälsa medan denare som
arbetslösa försämrat sin.blivitsom

Arbetets psykosociala och ekonomiska värde

fördelninghemarbetetssamt

diskuterades i inledningenSom detta kapitel det troligt deär attav
psykosociala och ekonomiska konsekvenserna arbetslöshet harav
betydelse for familjens och dess medlemmars välmående. Dessutom

tidigaredet, bakgrund forskning, sannolikt gradenär mot attav av
flexibilitet i könsrollsmönstret påverkar de arbetslösas familjeliv.
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Sambandet mellan dessa faktorer och individens välmående, samt
parrelationens kvalitet, analyseras i tabell 11.6. Förvärvsarbetets psy-
kosociala funktion med hjälp indexmäts WISav samma som an-
vändes i det inledande avsnittet i detta kapitel och den ekonomiska
situationen med hjälp fråga hur svårt detmäts få eko-är attav en om
nomin ihop.gå Könsrollernas flexibilitet med hjälpatt mäts av

index hushållsarbete utarbetades i föregående avsnitt.samma som
psykiskaDet välmåendet med hjälp GHQ och relationensmäts av

kvalitet med hjälp frågan: upplevermäts Hur du relationen tillattav
din är högre destoJu välmåendepoäng, och relation.partner sämre

Tabell II. 6 MCA-analys arbetslösas psykiska välmående och relationav
till Medelvärde Beta.partner.

GHQmedelvärde Relation partner
Kvinna Man Kvinna Manresp resp resp resp

Partnemsarbetsmarknadsstatus 0,08 0.02 0,01 0,01
arbetslös 17,10 16,38 1,42 1,38

Arbetslös 18,81 15,94 1,41 1,40

Arbetslöshetstid 0,11‘ 0,13" 0,10 0.06
6 man 16,35 15,44 1,32 1,39
6 mán-2 17,32 15,87 1,47 1,41
2ár- 18,94 18,09 1,46 1,32

Arbetsorientering 0,29" 0,27* 0,14 0,06
Lág 13,33 11,86 1,29 1,30
Ganskalag 15,58 14,42 1,34 1,35
Hög 17,82 15,18 1,44 1,39
Myckethög 20,12 18,46 1,51 1,41

Hurklarar ekonomin 0,27"" 0,33"‘ O,14 0,18"man
Med svårigheter 20,72stora 20,39 1,48 1,54
Medvissasvårigheter 18,36 16,56 1,48 1,37
Ganskalätt 14,32 13,30 1,32 1,32
Lätt 14,06 12,36 1,21 1,21

Fördelning hushállsarbete 0,12 0,08 0,12 0,12av
Mannengör 12,94 16,20 1,26 1,45mer
Jämställda 16,67 17,52 1,23 1,25
Kvinnangör 17,80 15,77 1,45 1,40mer

R 0,225 0,272 0,067 0,055
"P0,001""P0,01P=0.05

Resultaten visar sambandet mellan arbetslöshetstid och psykisktatt
välmående består både för och kvinnor i multivariatmän även en
analys. kanDet också tilläggas medelvärdet på GHQ-skalanatt är

312



familjelivkön ochArbetslöshet,

arbetslösaindikerarför vilketkvinnor och 16,41för män, att17,56
Efter-arbetslösade mårupplever män.generellt änkvinnor sämreatt

ochförvärvsarbetandeblandpåvisatsskillnad mändenna ävensom
tillresultat relaterathävda dettavanskligtdock ärdetkvinnor attär att

eko-psykosociala ochhar deVidarearbetslöshetssituationen.själva
och kvinnor-för hurbetydelsekonsekvenserna männennomiska stor
funktion ochpsykosocialaarbetetssaknarpsykiskt. Demår somna

arbets-de med lågbetydligtmårsvårigheterekonomiska sämre änhar
psykosociala faktorerekonomi. Effektenstabil ärochorientering av

ekonomineffektensamtidigtkvinnor ärblandstarkarenågot avsom
påverkar påhemarbetetFördelningengällerdetstarkare män.när av

huvud-ellerdelar,arbetslösa harvis de tarså partneratt somsom en
dettaandra,bättremår någothushållsarbetet, ävenändelen omav

signifikant blandresultat inte männen.är
uppvisar varkenrelationen tillgällerdet partnemsNär partnern ar-

isambandsignifikantarbetslöshetstidellerbetsmarknadsstatus ett en
signifikant ef-för kvinnornafinns detanalys.multivariat Däremot en

arbetetsbetonarindikerar dearbetsorienteringfekt från att somsom
mindresamlivet medupplever ärdimensionpsykosociala partnernatt
ekono-arbetsmotivation. Denlägrehartillfredsställande deän som

effektsignifikantvariabel haråterigensituationenmiska är ensomen
fall,i dettaden,och ärkvinnorarbetslösa ävenbåde för män, även om

ansträngd eko-fall. hari Debetydelsefullnågot männens ensommer
samlivethurnegativ påbetydligtsituation harnomisk mer synen

ekonomi.stabillyckats bevaradefungerar, än ensom
kva-och relationenshemarbetetfördelningmellanSambandet av

upplever denhushållsarbetetdelar på störstadeantyderlitet att som
och kvinnor. Detför bådegäller äroch dettatillfredsställelsen, män

delutföreller kvinnorarbetslösaalltså inte så stormänatt avensom
kärleksrelationsinnöjda medochbättremåri hemmet ärarbetet mer

tabellresultaten i 11.6indikerararbetslösa. ettandra Tvärtom attän
kvinnor,särskilt bland arbetslösai hemarbetet, ärstort engagemang

tillrelationenpsykiska hälsan ochdenförsämringtillrelaterat aven
hushållsarbetet kantyder påalltså ingetfinnsDet attpartnern. som

kvinnorarbetslösablandförvärvsarbetesubstitut förfungera som
andelen för-lågaden relativttilläggasdet ocksåkanidag. Till slut att

detantyderkvalitet,relationensdet gäller ärvarians,klarad attnär en
samlivetbetydelse för huravgörandefaktorerrad andra ärsom av

studie.i dennakontrollera förmöjligavaritdefungerar attän som
psyko-dei tabell 11.6resultatenSammanfattningsvis indikerar att

hårdarenågottenderar slåarbetslöshetsociala konsekvenserna attav
drabbarkonsekvensernaekonomiskadesamtidigtkvinnormot som

välmåen-gällerdå detutsträckning, åtminstonehögrei någotmännen
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det och upplevelsen hur samlivet fungerar. Effekten hushållsar-av av
betets fördelning ungefär densamma förär och kvinnor, med denmän
skillnaden arbetslösa kvinnor bor tillsammans medatt partnersom en

utför huvuddelen hushållsarbetet tenderar nöjdaattsom av vara mer
i situation.än män samma

Sambandet mellan psykiskt välmående

och relationen till partnern

Förutom tidigare forskning visat arbetslösheten och dessatt psyko-att
sociala och ekonomiska konsekvenser, de roller familje-samt som
relationerna baserar sig på, haft betydelse för hur familjelivet funge-

har tidigare studier visat den arbetslöse individensäven attrar, psy-
kiska välmående påverkat relationen till övriga familjemedlemmar.
Samtidigt det, tidigare högst sannoliktär kvalitetennämnts, attsom
på samlivet har betydelse för familjemedlemmarnas välmående.stor
Sambandet mellan dessa två faktorer redovisas nedan.

Tabell SambandetII. 7 mellan GHQ och civilstånd, relation tillsamt
bland arbetslösa.partnern,

GHQmedelvärde
Kvinnarespondent Manrespondent

Civilstánd "
Sambo, barnutan 17,03 15.15
Sambo,medbam 17,55 17,14
Ensam, bamutan 17,22 17,42
Ensam,medbarn 20,12 18,67

Relation partner " ""
Myckettillfredsställande 15,26 15,04
Tillfredsställande 20,19 17,65
Mindretillfredsställande 27,56 23,62
P0.001P0,01"P=0.05

Inledningsvis visar tabell 11.7 civilstånd har betydelse för detatt psy-
kiska välmåendet. arbetslösaDe mår desämst är ärsom som ensam-
stående med barn medan de upplever sig ha den bästa hälsan ärsom
sammanboende barn. Strand 1997 har visat detta resultat tillutan att

delen kan förklaras den ekonomiskastörsta situationen. arbets-Deav
lösa har det svårast ekonomiskt de ensamstående med bam.ärsom
Därefter följer i och ordning ensamstående barn,tur utan samman-
boende med barn och slutligen sammanboende barn. Detta ärutan en
ordning harmonierar väl med sambandet mellan civilstånd ochsom
psykiskt välmående bland arbetslösa och kvinnor.män
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samband mellan psykisktresultaten visar finns det tydligtSom ett
till upplevs. Variablemavälmående och hur relationen ärpartnern re-

välmående förknippatlaterade till varandra på så vis sämre äratt ett
tillfreds-relation till eller mindremed dålig omvänt,partnern enen

psykisk Sambandet gällerrelation relaterat till dålig hälsa.ställande är
starkare föroch kvinnor, sambandet någotbåde bland även ärmän om

viss del från arbets-sistnämnda stödjer till resultatetkvinnor. Det en
otillfreds-visadelöshetsstudie Walsh Jackson 1995 att ensomav

effekt kvinnors väl-partnerrelation har betydligtställande större
resultaten i tabellSammanfattningsvis visar dockmående på mäns.än

familjenivåreaktioner på individuell och11.7 näraäratt samman-
arbetslösabland såväl arbetslösakopplade med varandra män som

kvinnor.

Sammanfattande diskussion11.5

analytisk modelldetta kapitel presenteradesinledningenI en somav
centrala antagandetgrund för denna undersökning.legat till Detsedan

konsek-och ekonomiskaarbetslösheten och dess psykosocialaattvar
fa-olika påverkarfördelningen hemarbetet, på sättsamt avvenser,

indi-utgick modellen frånmedlemmar.miljen och dess Dessutom att
fungerar samtidigtbetydelse for hur familjenvidemas välmående har

bakgrundreaktionerna påverkar familjelivet.individuella Motdesom
vilkensyftet med studien undersökadet huvudsakligadetta attav var

arbetslöshetstid ocharbetslöshetolika graderbetydelse partnernsav
psykosociala och ekonomiskaförvärvsarbetetsarbetsmarknadsstatus,

individuella reaktio-arbetsfördelningen i hemmet, har förvärde, samt
för familjelivet.ochner

Inledningsvis ekonomiska ochförvärvsarbetetsanalyserades psy-
det gälleroch kvinnor.för arbetslösa Närkosociala betydelse män

befin-kvinnorpsykosociala värde för ochförvärvsarbetets män som
resul-framkom del intressantasammanhangolika socialasig i enner

arbetslö-hög blandarbetsorientering generelltGraden är, sett,tat. av
betydelse,ekonomiskavid sidan dessantyder arbetet,Detta att omsa.

såväl arbetslösadetta gäller förpsykosocialt värde ochhar stortett
finns dockkvinnogruppenarbetslösa kvinnor.för Inommän ensom

betydligtvis de kvinnornagenerationsklyfta på såtydlig äratt yngre
faktiskt denunderde äldre. Kvinnor 25 årarbetsorienterade äränmer

ochbland alla kvinnorarbetsmotivationendenhar störstagrupp som
AKU-statistik 1995visst stöd SCB:sresultat fårDetta ettmän. av

sin arbetstidanställda vill ökakategorivisar den ärmestatt somsom
Även förklaras dentill viss del kandettaunder år.kvinnor 25 avom

kategori indikerardennadeltidsarbetande inomandelenrelativt stora
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resultatet arbetsviljan bland kvinnor. Orsaken till denäratt stor yngre
tydliga åldersskillnaden kan åtminstone delvis spåras till det faktum

hälften så liten andel den ålderskategorin kvinnornästanatt yngstaav
den äldsta, hemarbete lika tillfredsställandeärattsom av anser som

förvärvsarbete. undersökning finnerDenna alltså inget stöd för att
förvärvsarbetets psykosociala värde idag skulle betydligt störrevara
för för kvinnor. gäller särskiltDetta för den generatio-män än yngre
nen.

effektVid analysen vilken sysselsättningsgrad har påpartnemsav
hushållsarbetets fördelning utkristalliserades två, delvis motsägelse-

Åfulla, resultat. sidan finns det starkt samband mellan arbets-ettena
och fördelning hemarbetetmarknadsstatus så vis både kvin-attav

och utför betydligt andel hushållsarbetet demän större närnor en av
jämfört med de förvärvsarbetar.arbetslösa gällerDettaär när även

under kontroll ålder, förekomst bam och utbildning. Både mänav av
utnyttjar alltså del utfö-och kvinnor sin tid arbetslös till atten av som

Åhemarbete. andra sidan indikerar resultatet kvinnanatt tar storra en
arbetet sysselsättning. först kvin-andel Det är näroavsettav mannens

heltidsarbetar och arbetslös arbetsbördan iär öppetnan mannen som
någorlunda jämnt fördelad, vilket i det hela naturligt-hemmet är stora

jämställd arbetsfördelning.vis allt Resultatet visaränär annat en
flexibilitet det gälleralltså det finns hemarbetet ocksånäratt en men

socialiseringsprocess konstituerardet idag pågårävenatt en som
könsroller.

avsnitt analyserade mellan deNästkommande sambandet ovan
individens, familjens, välmående.nämnda variablerna och Närsamt

det de arbetslösas bedömning hur arbetslösheten påverkatgäller av
visade resultaten det förhållandevis fåfamiljerelationerna äratt som

effektarbetslösheten haft någon huvudtaget. Bland deöverattmenar
påverkat relationen till och barnarbetslösheten partnerattsom uppger
andel relationen förbätt-det dessutom relativtär stor atten som menar

till följd arbetslösheten. det psykiska välmåendetDäremot ärrats av
relaterat till arbetslöshetstid på så vis längre arbetslöshetstid äratt
förknippad med försämrad hälsa bland både kvinnor och Hu-män.en

selektion till, eller direkt ef-ruvida det sistnämnda resultatär ett av en
fekt långtidsarbetslöshet svårt utreda med hjälp tillgäng-är attav, av

tidigare forskningsresultat baserats på longitudi-liga data, sommen
starkare stöd för effekthypotesen.nella data har uppvisat ett

det psykiska välmåendet ochcentrala faktorer påverkarTvå som
de psykosociala och ekonomiska kon-relationen mellan ärpartners

arbetslöshet. med hög arbetsorientering och svårasekvenserna Deav
svårigheter de har lägreekonomiska problem upplever änstörre som

psykosociala funk-arbetsorientering och stabilare ekonomi. Arbetets

316



familjelivkön ochArbetslöshet,

arbetslösa kvinnorsbetydelse förnågottenderartion störreatt vara av
funktionenden ekonomiskasamtidigtför ärvälmående mänsän som

Fördelningen hus-välbefinnande.förbetydelsefullsärskilt mäns av
vis jäm-relationerna såvälmåendet ochpåverkarhållsarbetet att

huvud-utförnöjda degenerelltrespondenterställda änär sommer
intehushållsarbeteindikerar delsResultatethemarbetet.delen attav

kvinnor ellersig förtill förvärvsarbetealternativtänkbartär ett vare
indi-bra för, ellerhushållsarbetetjämställdhet idels ärmän, att en

kvalitet.relationenskation på,
välmå-mellan psykisktstarkt sambandfinns detTill sist även ett

till sin Derelationenochkvinnorende och hur män partner.ser
tillrelationenpsykiska besvärgradhögupplever attanseravensom

välmåendede medtillfredsställande,likainte gottär ettpartnern som
starktfinns alltsåtydlig för kvinnor.särskilt Dethävdar. Detta ettär

familjenivå.och reaktioner påindividuella reaktionermellansamband
tänkbartförsta detdetkausaliteten Förhur ärFrågan attut.är ar-ser

välbefin-lågtfamiljelivet orsakareffektnegativabetslöshetens ett
indivi-försvårarrelationeralternativt dåligaindividen,hosnande att

relatio-båda fallenarbetslöshetssituationen. Ianpassning till ärdens
välmående.individens Förbetydelse föravgörandekvalitet avnens

negativa ef-arbetslöshetenssannoliktockså högstandra detdet attär
humö-lättarehon/hanenskilde individendenfekter på gör tapparatt

samlivet med andrapåverkarförlängningenvilket itålamodet,ochret
individens lågafall orsakar alltsånegativt. dettaIfamiljemedlemmar

familjen.inomvälbefinnande konflikter
förvärvsarbetet idagdet konstaterasSammanfattningsvis kan att

liv ibeståndsdel i kvinnorsviktiglika mäns.delartill ärstora somen
likartadearbetslöshetockså konsekvensernadettagrundPå är avav

minoritetdetdenna studie visatkvinnor.och Somför både ärmän en
hushållsar-tillfredsställelse iinrefinnerkvinnorarbetslösa ensomav
till viss delkvinnorframför allt förgälleri dag.bete Detta yngre men

kvinnorarbetslösaantyder resultatendettaför äldre. Trots attäven
hus-alltför iförvärvsarbetandemed stort settpartner ansvararen
flir-kvinnorbetydelsensistnämnda visar påhållsarbete. Det attav

jämliktnågorlundaska fördelasarbetet i hemmetvärvsarbetar om
förarbetsbördanblir den totalaVisserligenkvinnor.ochmellan män
detdettabetungande,kvinnordubbelarbetande ärdessa trotsmen

förvärvsfrekvens förkvinnligmed högnödvändigtförmodligen atten
hemarbetet.jämställdhet iliknas medkanuppnå någotska somman

denbakgrundviktiga beaktastudiei dennaResultaten är motatt av
i denpresenteradesarbetslöshetsutveckling sådan dentidenssenaste

strukturomvandling-omfattandekapitel.detta Deninledande delen av
fortsatt ökakvinnor hararbetslöshetstalet blandinneburithar attatten
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den tiden och öka de åren.senaste Samtidigtantas även närmaste har
denna undersökning indikerat förvärvsarbetets psykosociala värdeatt
i dag for arbetslösa kvinnor.är störst förklaringEn till detta ärunga

de inte finner någon nämnvärd tillfredsställelse iatt hemarbetet. Yt-
terligare möjlig orsak till den arbetsviljan bland dessa kvin-storaen

de uppskattar den självständighetär förvärvsarbetetattnor som ger
dem detta1 sammanhangmän. det också viktigtgentemot tilläg-är att

graden arbetsorientering denna studieatt visat,är,ga av som av av-
görande betydelse för välmåendet och för hur samlivet fungerar bland
kvinnor. innebärDetta ökad andel arbetslösa kvinnor sannoliktatt en
kommer leda till ökad grad psykosocialaatt problem blanden av
framförallt kvinnor.yngre
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