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Till statsrådet och chefen för

Arbetsmarknadsdepartementet

Genom direktiv 1994:102 den september15 beslutades1994 till-att
särskild utredare för kartläggasätta och analysera fördelningenatten

ekonomisk makt och ekonomiska mellan kvinnor ochav resurser
Öster-19 maj landshövdingDen 1995 utsågsmän. Kristina Persson,

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

augustiDen 1 1995 tillkallades såsom vetenskapliga experter
Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet, Anna

Örebro,G. Jonasdöttir, FD och universitetslektor vid Högskolan i
professorInga Persson, i nationalekonomi vid Lunds universitet,

Elisabeth Sundin, docent i företagsekonomi och biträdande professor
vid Teknik och social förändring vid Linköpings universitettema

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vid Stock-samt
holms universitet. Sekreterare i utredningen har varit Anita Nyberg,
universitetslektor i nationalekonomi och docent vid Teknik ochtema

förändringsocial vid Linköpings universitet, och biträdande sekre-
LindbladFK och GunillaEva Rapp.terare

förInom Kvinnomaktutredningen publiceras antalettramen mo-
nograñer och antologier. har iExperterna egenskap redaktörer ochav
monografiförfattare för urval och utformning de olika skrif-svarat av

medan de enskilda artikelförfattama för innehållet i si-terna, an svarar
bidrag. Experter och artikelförfattare har arbetat under veten-na egna

skaplig självständighet.
Utredningsarbetet skall klart före den december31 1997.vara

Skrifter publiceras dock successivt. Föreliggande skritt, bar-Hemmet,
och makten. Förhandlingar arbete och familjen,i ut-nen om pengar

i projektet Ekonomisk makt i familjen.gör För-rapporternaen av
fattare AhrneGöran och Christineär Roman.

Östersund och Linköping i november 1997

Kristina Persson

/Anita Nyberg
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Förord

Många människor har varit involverade i arbetet med denna bok.
och främstFörst tankarna tillgår alla de kvinnor och harmän som

ställt sin tid till förfogande för intervjuer och givit förtroendet attoss
del deras erfarenheter och synpunkter, också till deta av men person-
på mödravårdscentraler, bamavårdscentraler, förskolor och skatte-er

myndigheter olikapå har hjälpt komma i kontakt medsätt attsom oss
våra intervjupersoner.

Ulrika Hugemark har transkriberat de kvalitativa in-merparten av
tervjuerna. Charlotte Grahn, Siw BirgittaRoman, Sjölin och Carolyn
Vogler har alla bidragit till arbetet med vårt frågeformulär. Diskus-
sionerna vi under arbetets gång har haft med Carolyn Vogler harsom
väsentligen påverkat vår analys familjers interna hushållsekonomi.av

själva undersökningsarbetetI har vi framförallt fått assistans av
två Jenny-Ann Brodin vid Sociologiska institutionen,personer.
Stockholms universitet, har intervjuat och skrivit rapporten om yngre
familjer barn och med detta arbete kommit med goda uppslagutan
och idéer för våra analyser. Magdalena Czaplicka vid Sociologiska
institutionen, Uppsala universitet, har hjälpt med bearbetningamaoss

våra surveydata och kommit med goda förslag till analysstrategier.av
Hela eller delar har vid olika tillfällen lästs ochmanusetav

kommenterats Magdalena Czaplicka, HugemarkAgneta och Larsav
Udehn övriga berörda forskare inom Kvinnomaktutred-samt av
ningen.

Christine arbetade underRoman år med utredningen inomett ra-
för forskarassistenttjänst med inriktning barn och familjmotmen en
finansierades Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR.som av

Vi har tillsammans planerat uppläggningen undersökningenav
och utformat frågeformuläret. Christine harRomangemensamt en-

för de kvalitativa studierna föroch genomförandetansvaratsam av
intervjuerna med småbarnsföräldrar och frånskilda för intervju-samt

med diverse Det också hon har analyserat detärexperter.erna som
kvalitativa intervjumaterialet. Vi har diskuterat bokensgemensamt
olika kapitel. Kapitel och har2 6 vi skrivit tillsammans. Christine
Roman har skrivit kapitel och4

Härmed vill vi tacka alla på något har bidragit tillvarmt sättsom
föreliggande bok.

GÖRAN AHRNE CHRISTINE ROMAN





Förhandlingar i familj en

Sverige idag bildas familjer på grund kärlek. kvinnorI ochMänav
flyttar och gifterihop sig med varandra för de tycker varandra.att om

kärleken inte helt blind. denna bok skaMen I vi i utsträckningär stor
diskutera olika förutsättningar för och kvinnor bestämmamän att

sina liv. Vi kan därför inleda med konstatera det i de flestaöver att att
parförhållanden finns grundläggande likhet det gällernären sam-
hällsposition. finns stark tendens kvinnorDet och bil-mänatten som
dar har relativt likvärdig utbildning. Siffrorna i vår undersök-par en
ning kvinnor med låg utbildningsnivå folkskola ellersäger att av en
högst gymnasieutbildningtvåårig drygt tredjedelar gifta ellertvåär
sammanboende med har motsvarande utbildningsnivå.en man som

medOch kvinnor akademisk utbildning har två tredjedelarenav en
har formsjälv någon eftergymnasial utbildning. Vi skaman som av

diskutera hur väl denna grundläggande likhet i utbildning ochsenare
bakgrundsocial likartade handlingsmöjligheter förmotsvaras av

kvinnor och i familj.män samma
Under efterkrigstiden har familjens institutionella förankring för-

ÄndåReligionens betydelse för familjen har minskat. taletärsvagats.
familjens avtagande betydelse starkt överdrivet jfr Ahrne m.fl.,om

Familjebildningen har idag1996. blivit utsträckt i tiden. Numer
finns hushåll eller familjer knappast fanns i börjantypen av som av
sextiotalet: barn. Många lever idag tillsam-utanunga par unga par

i åtskilliga år tänka skaffapå barn, och dessautan att attmans ens av
två tredjedelar sammanboende formellt gifta.är Menutan att vara av

familjerna med små barn två tredjedelar gifta. denEtableringenär av
traditionella familjen: gift med eller flera barn längre tidett ett tarpar
idag, institution den både livskraftig och förvånansvärtärmen som
flexibel. Kanske kan familjebildningen verkligen förstsäga attman
börjar med skaffar bam. Och det också då inte tidiga-äratt ett par om

familjen kommer ekonomisk gemenskap medutgöraattre som en
ekonomiskaganska förvalta och fördela: arbete,stora attresurser

hus, med från början bara handlade kärlekDetpengar, mera. som om
organisation.blir med tiden litenen

samordnaFamiljers arbete och formas både eko-sätt att pengar av
nomiska överväganden och institutionella lagstift-av processer som

3



Kapitel 1

och förväntningar. hindrar inte det existerarning, Detta attnormer
familjer.ekonomiskt relaterade motsättningar imånga Ityper enav

mål,medlemmarna vissaorganisation har gemensamma men man
deras intressen helt och hålletskull inte förutsättakan för den att

vissaorganisera verksamhetensammanfaller. Olika sätt att gynnar
Konfliktema kan gälla frågormissgynnar andra.medlemmar och som

fördelningen mellan förvärvsarbete ochtill exempel hurberör arbete,
Eller deska vad hemma.ska ellerhushållsarbete göraut, vem somse

allokering. mycketfrågor Hurkan handla rör somsom pengarsom
ska bestämmapersonlig konsumtion ellerförska avsättas vem som

inköp.över större
sextiotaletförvärvsfrekvens ökade starkt efterkvinnornasSedan

fördelning diskuterats viktighushållsarbetetshar frågan som enom
yrkesarbeteför kvinnor förenajämställdhetsfråga. Svårighetema att

konflikt-står i debattensför hem och barnmed centrum, menansvar
problem angårutsträckning ocksåbetraktas i ökande ettsom somen

fördelas ochuppmärksammad frågan hurMindre ärmän. pengar an-
påpekat1983 harfamiljen. Ekonomen Amartya Senvänds i att ett

familjensitter så fast i tanken påtill detta kanskäl att som envara
enkeltfamily det heltthe glued-togetherhopklistrad enhet att

antal internationellasådana frågor.inte faller ställa Ettatt un-oss
givetfrågorna bör intevisar emellertid Detdersökningar äratt resas.

Kontrollekonomiska nivå.familjen lever påalla i överatt samma
äktenskapligstrategiskkan resurs.enpengarna vara

kontroll familjens in-hushållsarbete ochFörvärvsarbete, över
särskiljande komponent-gångerbetydelsefulla och mångakomster är

beskriver hur arbete ochhär bokenliv.i kvinnors och Denmänser
nittiotalet be-mitten Visvenska familjer vidorganiseras i avpengar
diskuterar vilkenkommer till stånd,lösningarlyser hur olika typer av

och undersöker beslutens kort-sammanhangroll makt spelar i detta
maktrelatio-studerar hurlångsiktiga konsekvenser.siktiga och Att

vihushållet betyder inteorganiseringeninverkar på att ute-avner
mekanismer återskaparför ochslutande intresserar processer somoss

ellermaktförhållandet mellan könen,arbetsdelningen och antaratt
tillobönhörligen måste leda framstrukturella förhållandenvissaatt

övertygadehushållsorganisation. Viviss är tvärtom atttyp omen av
för variation-Sverige finns ganskai nittiotaletsdet stort utrymmeett

de tidi-och reproduceras,gamla kvarFörvisso lever mönster mener.
inte påförändrats.har ändå på många Detk6nsrollema ärsättgare

Vi kvin-ekonomisk makt fördelas mellanekonomiska ochundersöker hur resurser
föräldrar.homosexuella och ensamståendeDärför har uteslutitoch män. parnor

begrepp.används ioch familjHushåll texten synonymasom

4



Förhandlingar fam ilieni

förut självklart hur tiden för förvärvsarbete och hus-sättsamma som
hållsarbete ska fördelas familjen.i Istället har detta i ökande utsträck-
ning blivit föremål för förhandlingar mellan makarna eller samboma
jfr Bjömberg, 1992; Bjömberg och1997; Kollind, Giddens,1997;
1992; 1990.Stacey,

inledande kapitel videtta några de teoretiska utgångs-I tar upp av
studie. Vi börjarför vår med diskutera vilket för-punkterna på sättatt

kan användbart ihandlingsbegreppet studiet hushållensvara or-av
arbete och ekonomi. Medganisering utgångspunkten det ärattav

nödvändigt till makamas eller sambomas maktresurser diskute-att se
äktenskapliga förhandlingarsedan hur arbete och for-ras om pengar

ekonomiska och kulturella föreställningar, och hurmas av resurser
blir maktresurser inverkar förhandlingamasdessa i sin tur som re-

försultat. Vi redogör också hur vi har gått tillväga för undersökaatt
familjers organisera sin hushållsekonomi. Kapitlet avslutassätt att

redogörelse för bokens uppläggning.med en

och implicita förhandlingarExplicita
definierakontinuerligt olika situationer tillsammans kon-Genom att

sammanboende kvinnor och sociala verklighet i in-sinmänstruerar
med varandra. Organiseringen förvärvsarbete, hushålls-teraktion av

förhandlingar mel-arbete och kan betraktas resultatettpengar som av
för sådana för-lan makarna eller samboma Finch, 1989. Utrymmet

för hushållet skahandlingar har ökat i takt med huratt normerna or-
lösningarförsvagats. förhandlar sig fram till olikaganiseras Att par

förhandlingslösningmakt frånvarande. möjligbetyder inte Enäratt
underordnasden makens eller sambons intressenär tvärtom att ena

förhandlingarna vilka al-den intressen. formasandras Dessutom av
till buds för respektive make. heller implicerarternativ står Intesom

förhandlingarna nödvändigtvis medvetna eller ration-begreppet äratt
istället tämligenellt beräknande. Troligt det ofta frågaär äratt om

emellanöverläggningar makarna eller sambomaomedvetna
skilja mellan två slag förhandlingar: explicita ochbrukarMan av

explicit förhandling har karaktären runda-bords-implicita. En ettav
samtal där makarna eller samboma diskuterar frågoröppet rörsom
fördelningen arbete eller implicit förhandling har deIav pengar. en

zFörhandlingsbegreppet interaktionismen,har plats inom såväl den symboliskaen
interaktion-inom bytesteoretiska inom sociologin. I den symboliskaansatsersom

ismen vid innebörd. Genom förhandlingar utvecklar människorbegreppet enges
shared understandings specifika situationer inch,förstáelser Fgemensamma av

förutsätts intressekonflikt mellan aktörerna.1989. bytesteoretiskaI ansatser en
varmed fåFörhandlingar den mekanism denna kan sin lösning.är



Kapitel I

hittat kommunicera dessa frågor det därför förekom-sätt att utan att
diskussioner. kan ske tonfall,Detta elleröppna gestermer genom

ansiktsuttryck för bara några exempel. Förmodligen äratt nu ge ex-
plicita förhandlingar vanligast i början förhållande medan im-ettav
plicita förhandlingar ökar övertid. viss organisering arbete ochEn av

kan därigenom utvecklas gradvis och inte sällan tämli-på ettpengar
obemärkt Finch och Mason, 1993.sättgen

specifik förhandlingResultatet kommer ligga till grundattav en
för kommande förhandlingar mellan makarna eller samboma. Det
kan därför få konsekvenser sikt,på alla förhandlings-ävenstora om
resultat förstås inte likvärdiga i detta avseende. Vissa beslut fårär

konsekvenser andra. Detta gäller till exempel överenskom-större än
fördelasmelser hur tiden ska mellan förvärvsarbete och familj.om

beror denna beslut kommer ligga tillDet på grund för deatt typ attav
vidare förhandlingarna hushållsarbetets fördelning, ocksåom men

sådana beslut kan få oavsedda konsekvenser i form ochatt av vanor
rutiner i form asymmetriskeller kunskapsutveckling sedanav en som
tenderar reproducera Därför det viktigt tänkaäratt status attquo.

tidsaxel i förhandlingsprocessen. Fördelningen vid tidpunkt tvåen
behöver inte orsaker vidha den tidpunkt hade. Det ärettsamma som

särskilt väsentligt analyserasåledes på vilka grunder makar ochatt
fattar de konsekvensrika besluten. for-sambor Vad detärmest som

förhandlingarna hur fördelningen mellan förvärvsarbete ochommar
hushållsarbete ska ska vi belysa den frågeställningenut Härse ge-

förklaringar sin utgångspunkt i ekonomisktaratt presenteranom som
iföreställningarrationalitet, kulturella och maktresurser.

Ekonomisk rationalitet

troligt det finns ekonomiskaDet överväganden med i bildenär näratt
diskuterar ska föräldraledig eller skaett par vem som vara vem som

deltid. Kanske kommer makarna fram till bästgå på det äratt attner
den tjänar minst föräldraledigheten och i arbetstid.gårtar utsom ner
Enligt det så kallade tidsresursargumentet kommer i så fall detta be-

till grund för hushållsarbetets fördelning.slut sedan ligga hy-Denatt
förutsäger den make eller sambo tid till sittharpotesen att mestsom

förfogande blir den hushållsarbete. deltagan-Mannensgör mestsom
flerde i hushållsarbetet alltså öka timmar hans hustru ellerantas

sambo förvärvsarbetar.
från ekonomiskaTidsresurshypotesen härrör Gary Beckers teori

arbetsfördelningen fa-familjen. teori iDet är antar atten som enom
familjen använder den hushållsstrategimilj förklaras med att som

intressen. Utgångspunkten familjenbäst tjänar dess ärär att nyt-en

6



Förhandlingar fam iIjeni

tomaximerande enhet där medlemmarna efter fördela sinsträvar att
tid effektivtså möjligt, för öka familjens välfärd.attsom

sin analys liknar Becker familjenI 1974 vid liten fabrik dären
kapitalvaror, råmaterial och arbete kombineras för framställa olikaatt
produkter: måltider, bäddade rentvättade bam. produk-Försängar, att
tionen ska tillkomma stånd krävs tid och inkomster till råmaterial
och kapitalvaror. Inkomstema förutsätter marknadsarbete. Varje hus-
håll därförställs inför problemet bestämma hur det ska fördela sinatt
tid mellan arbetet i hemmet och arbetet på arbetsmarknaden. de fallI
hushållet består minst två kan det effektivtav vuxna personer vara

specialiseringmed uppgifter. harDen högst mark-en av person som
nadsproduktivitet tjänar mest specialiserar sig på förvärvsarbete,
och den har högst produktivitet i hemmet för arbetet därsom ansvarar

1987.3 EnligtJonung, denna ekonomiska modell bestäms således
arbetsfördelningen i enskild familj makarnas respektive margi-en av
nalproduktivitet. har högst produktivitet i hemmetDen hyr densom
andra maken försörjare, och den har högst marknadspro-som som
duktivitet hyr den andras hushållstjänster Becker, 1974.

Könsskillnadema i löner arbetsmarknadenpå innebär iatt mannen
familj ofta tjänar kvinnan. de flesta hushåll kommer detIänen mer

därför framstå ekonomiskt rationellt kvinnanatt mest att tar utsom
föräldraledigheten och eventuellt kortar sin arbetstid.merparten av

blir den minstDet kostsamma och därför effektiva lösningenmest ur
familjens synvinkel. Beckers förklarasI modell alltså könsarbetsdel-
ningen förvärvsarbetemellan och familj med de enskilda hushållens
rationella handlade. Arbetslivets strukturella mansdominans gi-är en

förutsättning.ven
Kopplingen mellan hushållsarbetets fördelning och kvinnors och

olika situation på arbetsmarknaden kan uppfattas styrkamäns som en
i Beckers teori. förklaring tillDen hur könssegregering ochger en
låga kvinnolöner kan skapa grunden för könsmässig fördelningen av
hushållsarbetet. BeckersMen antagande existensen hus-om av en
hållsrationalitet tveksamt. inte givet det för makeDetär är att som en
eller sambo ekonomiskt rationellt, också det for den andra jfrär är
Bolin, problem blir1997. Detta särskilt tydligt vi skiljer mellannär

kortsiktig och långsiktig rationalitet. vidDet tidpunkten en som en
framstår ekonomiskt rationellt för båda, kan framstå isom en annan
dager vid tidpunkt. Om tjänar sin hustruänen senare mannen mer
och inkomsterna fördelas jämlikt i familjen kan till be-exempelom

3Becker använder inte ekonomiska begrepp för förklara kvinnors "hemproduk-att att
tivitet oftast högre Istället blandar han biologiska sociologiskaoch för-är än mäns.
klaringar han detta beror kvinnor föderpå barn och dessutom fostrasnär att attmenar
till hushálls- och omsorgsarbete ifr 1987.Jonung,

7



Kapitel I

inte förkorta sin arbetstid deslutet kvinnan och skamannen näratt
förefalla ekonomiskt rationellt. skiljer sigfår barn Men paret senare

tidigare rationellt för båda får olikakan det visa sig detatt som var
honom. starkareekonomiska konsekvenser för henne och Hans an-

har sannolikt påverkat både hans "hu-knytning till arbetsmarknaden
positivt liksom pensionspoängmankapital och löneutveckling etc,

gäller för henne. i förstone sågmedan det Det utmotsatta som som en
anblick blirationalitet, visade sig alltså vidhushållets närmare en ren

för kvinnan.kostnad
uteslutande påvisarmed Beckers analys denproblemEtt är att

specialisering. har överhuvudta-fördelarna med äktenskaplig Denen
könsarbetsdelningen kande nackdelarinte något sägaattget somom

långsikti-för kvinnors räkning. gäller inte endastupphov till Dettage
exemplifierats ocksådenkonsekvenser typ utansom ovan, meravga

ellereffekter i form maktskillnader mellan makarnadirekta sam-av
boma.

Kulturella föreställningar
ekonomiska förklaringar till hushållsarbetets fördelning utgårOm

ekonomiskt rationellt, kulturella förkla-från hushållen handlar taratt
utgångspunkt i vissa värden förknippas medringar istället sin att

i eko-manlighet. i kulturenkvinnlighet respektive Det är änsnarare
till hushållsarbetets fördelning.nomin de hittar orsakerna Sam-som

förklaringar dock ganskalingsbeteckningen kulturella rymmer en
teorier, teorier delvis också har avlöstheterogen uppsättning som
utvecklingen feministisk teori. köns-varandra kronologiskt i Förav

femtio- och sextiotalen normbegreppet centralt irollsforskama var
fördelning. harförklaringar hushållsarbetets begrepp,Detta somav

strukturfunktionalistisk sjuttiotalet tillsina i teori, kom pårötter stora
delar med marxistiskt färgat ideologibegrepp. köl-Iersättasatt ett

vi därefterden poststrukturalistiska kritiken har sett ettvattnet av
fenomenologiskt inspirerat könskonstruktivistisktuppsving för ett

kortfattat beskriva dessa perspektiv nedan.Vi skasynsätt. tre

och könsrollerKönsnormer

den forskning bedrevs könens olika roller underMycket av som om
femtio- sextiotalen eller sin i Talcottoch sättett annat avstamptog

strukturfunktionalistiska teori. denna teori har normbegrep-Parsons I
framträdande menade indi-och rollbegreppet plats. Parsons attpet en

socialisationsprocessen införlivar samhälletsviderna normergenom
positiva och negativa sanktioneroch lär sig sina roller. Omgivningens
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sigexempel lärsituationer. Tilli olikavad förväntasvisar dem som
ochförväntningar på kvinnlighetmedi enlighetflickor handlaatt

manlighet.med förväntningar påhandla i enlighetpojkar att
institutioner står iolikasamhälletsmenadeVidare Parsons ettatt

käm-den modernatill varandra.beroendeförhållande Framväxten av
framväx-anpassning till detfamiljestrukturenshanfamiljen såg som
blandfunktion hade förändratsFamiljensindustrisamhället.ande an-

Enligthemmen. Par-produktionen flyttatföljd utattnat uravsom en
käm-modernauppgifter för denegentligen bara tvåkvarstårsons
miljöemotionellstabilochsocialisera barnfamiljen: utgöraattatt en

för de vuxna.
det omgiv-anpassad tillvälkämfamiljens inre strukturOckså är

medrollfördelningdenoch avsågsamhället menadeande Parsons
familjer itypisk för mångamanlig försörjarehemmafru och som var

tillgo-rollfördelningkönsligfemtiotalet. sådanunder Envästvärlden
ledare.expressivainstrumentella ochsamhällets behovdoser av
ombe-ochhåller familjenkvinnliga rollenexpressivaDen samman

instrumentellamanligamedan denkänslomässiga behov,desssörjer
relationer utåtdessmateriella behov ochfamiljensrollen tillgodoser

Bales, 1956.ochParsons
rollernormer,begreppkönsrollsforskamaOckså för somvar

utförkvinnor ochför förklaracentralasocialisation mänoch att att
m.fl.,Dahlströmoch hemmet seuppgifter inomolika t.ex.utom
irollteorin Par-helt accepteradebetyder inte dedetta1962. Men att

fa-framhöllsforskareBland svenskatappning. tvärtom nyttettsons
familjensjämlikt bidra tillskulleochmiljeideal. Kvinnan mannen
rollteore-barnen.och Denhushållsarbetetförsörjning, omsorgen om

deför studeraanvändestiska begreppsapparaten att processer som
prefe-ochutvecklar olika värdenochtill kvinnorleder fram mänatt

redan givna könsmönster.i enlighet medfår dem väljaoch attrenser
sociala ka-frågansanvändes för betonakönsrollTermen snarast att

detochbiologiskt givnaför skilja mellan detvillraktär, det säga att
Dahlström,könet jfr 1992.konstrueradesocialt

Könsideologi

kritiseratforskare har Par-framförallt feministiskadetMen är som
kritikenbörjan gälldefamiljen. Frånteori könsrollema isons om
uppfat-detsexistiska inslagen i teorin: Parsonsfrämst de att som av

könsroller handlarverketfamiljen i självakomplementära itades som
poängteradeunderordning.överordning och kvinnlig Manmanligom

bero-ekonomisktbåde socialt ochhemmafruar blirkvinnoratt som
könsligsådanutgick frånende sina När Parsonsmän. att ar-enav

9
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betsdelning funktionell för samhälletär både förutsatte och legitime-
rade han därför ordning förtryckande för kvinnor.är Ochen som ge-

uppfatta kvinnors verksamhet i hemmenatt i huvudsaknom som en
ideologisk expressiv verksamhet osynliggjorde han dessutom att

arbetefhemarbete är ett
feministiskaDe undersökningar följde på sjuttiotalet pekadesom

istället på kämfamiljen del i vidareatt är manligett systemen av
makt. Familjen sågs inte längre harmonisk enhet utansom en som en

för motsättningar och konflikt. dessaI analyser intar ofta köns-arena
arbetsdelningen särställning den mekanism framför and-en som som

befordrar mansdominansens reproduktion. Och det blev ideo-ra
logibegreppet i meningen falskt medvetande fick förklarasom- -

kvinnor, det egentligen inteatt ligger i derastrots att verkliga intres-
finnerse, sig i för barn och hem.att Särskiltta utpekadesansvaret

då förstås ideologier kön, moderskap och kvinnans plats i hem-om
men t.ex. Mitchell, 1971; Oakley 1974.

Könskonstruktion

Den tidiga feministiska kritiken Parsons teori handlade alltsåmot
framförallt denna inte uppmärksammaratt kvinnorollenattom är

underordnad roll. Senare har kritik också riktats könsrolls-en mot att
forskare förutsätter vissa beteenden och attityder hos kvinnor och

istället för analyseramän själva konstruktionen kvinnlighetatt ochav
manlighet. Könsrollsanalysema underskattar därigenom variationema
inom respektive könskategori kritikerna Ferree, 1990; Con-menar
nell, 1987. Liknande kritik drabbar också den strukturalistiskttyp av
inriktade feministiska analyser könsarbetsdelningenav som om-
nämndes Kritiken betonar det hushållsarbetets roll i ska-att ärovan.
pandet kvinnors och könsidentitet börmäns analyserasav som snara-

uteslutande fokuseraän könsnormersatt eller könsideologiersre
tvingande karaktär.

sinI uppmärksammade studie hushållsarbetets fördelning iav
USA undersökte Sarah Fenstermaker Berk 1985 just hushållsarbe-

‘Parsons teori har kritiserats från håll,många bland för etnocentrism. Medanannat
Parsons anspråk på dragör konturerna för allmänatt teori familjen, detärupp en om
i själva verket femtiotalets medelklassfamilj i USA hans referenspunktutgörsom
Morgan, 1975. Marxister kritiserade Parsonsför han underskattar klasskonflikt-att

i sina analyser och underströk kämfamiljen funktionell för detatt kapitalistiskaer är
inte för samhället isystemet, Althusser, 1976. feministiskaDestort marxistema

frågade vilken roll kvinnors hemarbete spelar för reproduktionen det kapitalistiskaav
och svarade kvinnornas arbetesystemet i hemmet återskaparatt arbetskraften dag-på

lig basis och generationsvis Seccombe, 1974. Man pekade dessutom kvinnorpå att
sin roll i familjen idealisk rcscrvarbetskrafiutgör Sokoloff, 1980.genom en
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symboliska innebörd. syfte analysera avsaknadenHennestets attvar
konflikter hushållsarbetets fördelning, hemfallaöppna utan attav om

åt förklaringar falskt medvetande. Fenstermaker Berktypen me-av
förståelse kvinnor utförnade nyckeln till samtidigt deär attatt som

hushållsarbete konstruerar sig själva kön. Könsarbetsdelningen isom
familjen producerar vid sidan och tjänster kvinnlighet ochav varor
manlighet.

metaphorically,the division of household labor facilita-leastAt
production the production of andgoods servi-tes two processes:

might call the production of gender.and what Simultane-weces
household members do gender, they do houseworkously, as

child Fenstermaker Berk, 1985:201.and care

fördelningenFenstermaker Berks analys pekar på hushållsupp-att av
betydelsefull Kvin-gifter mekanism för symbolisk produktion.är en

hushållsarbetet positiv bekräftelse sin könsidentitet:får i påennorna
eller läxläsningen med barnen konfirmerar detiden vid spisen äratt

goda och könsidentitet förnekas däremothustrur Männensmammor.
Sålunda blir det förståeligt tyckshushållsarbete. männenattgenom

sky detta arbete.
kritik Fenstennaker Berks analys dockvägandeEn ärtungt mot
det endast finns normativ struktur, denbyggerdenatt att en som

kvinnoarbete Benjamin och Sullivan,definierar hemarbete som
rimlig utgångspunkt till exempel dagensknappast i1996. Detta är en

ideologier kvinnlighet och manlighet existerarSverige. Flera pa-om
kvinna och på flera kulturelltrallellt och kan accepte-manman vara

eller yrkes-Connell, Därför hushållsarbetetsrade jfr 1987. ärsätt
för kvinnors och könsidentitet inte given påarbetets betydelse mäns

tvåförsörjarfamil-studie arbetsfördelningen iförhand. engelskEn av
fördelningvariationema i hushållsarbetetsjer tyder till exempel på att

för ochkan med den betydelse hemarbetet hadeförklaras mannens
medkönsidentitet och familjerkvinnans Gregson Lowe, 1993. I tra-

hade arbetet starkt positiv roll för kvinnornasditionell fördelning en
makar-starkt negativ för medan bådakönsidentitet och männens,en

före-jämställd fördelning avstånd fråni familjer med togmerana en
hushållsarbete skulle kvinnoarbete.ställningen att vara

Maktresurser

eller sambomas intressen har-förutsätter makamasGary Becker att
effekt hushålletfördelningenmonierar han ärnär attantar att en av

kulturella förklaringstypemaekonomiskt rationellt.handlar De är
konflikter. viförstå avsaknaden Meninriktade på öppnaattmest av

11
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kan inte förutsätta makar och sambor alltid frågoräratt överens om
gäller hushållets organisering. omfattningvilken det föreliggerIsom

intressemotsättningar det gäller förvärvsarbetets hushållsar-ochnär
betets fördelning fråga bör undersökas empiriskt.är en som

förstå och förklara former samarbete i familjFör att av somen
sker intressemotsättningar kommer föra diskussiontrots att en

maktresurser och maktskillnader. tala makt låter oftaAttom om gan-
föra tankarna förtryck,ska dramatiskt och kan till motstånd och hårda

då tala familj,konflikter. kan maktrelationer i därHur man om en
normalt ändå i byggerrelationerna grunden ömsesidig tillgivenhet

eller kärlek
maktrelationer handlar inte bara hårt motstånd och starkaMen om

Ävenkonflikter. relationer mellan människor i form samarbeteav
tycks fungera ganska bra och friktionsfritt kan oftast förstås i ter-som

maktskillnader bygger tillgång till olika maktresursermer av som
för de inblandade ha maktövertag innebär i korthetAttparterna. ett

relation möjligheter fånågon i har sin viljastörre attatt part en
igenom på grund tillgång till maktresurser. kan oftaDetav mer vara

sker ganska automatiskt i signågot relation. Parternasom en anpassar
efter vad de och hur den andra skulle handlavet tror partenom om
hon eller han inte skulle få sin vilja igenom. Maktskillnader påverkar
ofta sociala relationer makten direkt synlig eller maktärutan att att

jfr Korpi, Människor underordna1987. oftautövas accepterar att
sig i vissa avseenden för de det alternativet idet bästaatt ser som en
given situation och för de befinner sig i beroendeförhållande.att ett

har förlora.någotDe att
Maktrelationer har ofta sitt i beroendeförhållandeettursprung

sinmellan familj kan dessa beroendeförhållanden hatvå Iparter. en
starka känslor. tala maktrelationer behöver inteupprinnelse i Att om

känslor frånvarande. form samarbetealls innebära Attäratt en av
eller relation bygger på vissa maktskillnader behöver inte helleren
betyda underordning i alla sällan total.total avseenden. Makten ären
Även i familj pågår maktspel mellan eller mindreett parternaen mer
medvetet de uttrycker förväntningar eller funderar hurpåattgenom

finnerden andra skulle Ibland sig någon makarnareagera. av av
iblandgammal kan maktskillnadema också kommamenvana, upp

till konflikter, gräl Eller också kan makarnaöppnaytan etc.genom
sig vid köksbordet och förhandla med varandra ochsätta prataner om

sina förväntningar och alternativ. finns också för miss-Det utrymme
uppfattningar felbedömningar.och svårt känna tillDet är att en annan

verkliga handlingsberedskap jfr Etzioni, den1968. Attparts ena
underordnar sig kan många gånger bero hanpå hon ellerparten att

överskattar den andra maktresurser. förklararMaktskillnaderpartens
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förorganisationer. Meni andrafamiljer ellerhänder i attinte allt som
familjerkonflikter iocharbetsfördelning ärförståloppeti det långa

makt-ochmaktresursertillocksåoundgängligtdet parternasatt se
dem.spelet mellan

makarmellanintressemotsättningarexisterardetfrånVi utgår att
kanslag.två Demotsättningar kanSådanasambor.och varavara av
Fotbolls-andra vinner.det denförlorarnollsummespel där parten
alternativingetSamarbeteillustration.vanlighär ärmatchen utgör en

vinnerlagetdetvarjeochkan vinnalag poängbara närnär ett ena
kalladesåocksåMotsättningama kanandra.detförloras sam-varaav

1982; Sen,spel Elster,blandadefallet iarbetskonflikter såsom är
motstri-ochhar bådeinnebär1983. Detta att parterna gemensamma

tjänafack kanocharbetsgivaremellanFörhandlingardiga intressen.
konkurrens-börjarkanskekonflikten,exempel, där som ensomsom

familjersamarbetsstrategi. I ärmedslutaroftastkonflikt, samar-en
begränsadefamiljerseftersom ärtypiska,betskonflikter resursermen

nollsumme-karaktärenockså hakonflikterkanetctid, avpengar
spel.

defi-kulturellaochomständigheterekonomiskabådeVi attantar
makarmellanintressemotsättningarinverkar hurkönnitioner av

maktutövningtvålösning.sin Defåroch sambor typer ur-somav
sammanhang. We-i dettarelevantadärförWeberskiljdes Max ärav

singenomföraförmågaindividsmaktdefinitionav attbers är en
framföralltsiggrundarvilja. Maktennågonvilja också mot annans

enligthandlar, We-Auktoritetekonomiskakontroll över resurser.
institutionaliseradefinnsdetmakt:normativiställetber, att nor-om

auk-fatta beslut. Begreppetindividsunderstödjer rätt attensommer
ingaförekommamakt kan öppnaföralltså atttoritet trotsöppnar att

utgångs-941ff. Vår212ff,1978:53,Weberförhandenkonflikter är
hus-inverkar påmaktnormativresursmakt ochbådepunkt är att

ekonomisinorganiserahållens sätt att
detfråganfamiljen harmakt i ärforskningenInom nor-omom
källan tillprimäradenekonomiska utgörmativa eller somresurser

översik-fördiskussionerför mångaföremålvaritmaktäktenskaplig
1976. Ut-Safilios-Rothschild,Mizan, 1994;McDonald, 1980;ter se

Robertforskarnaamerikanskaofta deför dessagångspunkten är
äktenskapligförresursteoriWolfes 1960DonaldochBloods

sHär olikaskilja mellanmakt för"normativoch typerrcsursmakt atttalar om
bli slagsförståsföreställningar kankulturellaockså ettmaktutövning, resur-menav

.Detdefinition maktresurs.följande ärl987:92KorpiWalter egen-avgerser. ..det möj-eller kollektiv,individaktör görmedel hosellerförmågorskaper somen
aktörer.bestraffa andraellerbelönaaktörenligt för att
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makt. Det teoriär makars relativasäger haratten ettsom resurser
avgörande inflytande på maktbalansen i äktenskapet.

The of in intimate relationship marriagesources power so a as
be sought the comparativemust which the husbandresources

and wife bring the marriage Blood och Wolfe,to 1960:l2

Blood och Wolfe menade i princip kan vadatt en resurs vara som
helst. Det avgörande detär något denär andra vill ha.att ärsom som
En något denär kan tillgängligt för denparten göraresurs som ena
andra och på så hjälpa den andra tillfredsställasätt sina behov ochatt

sinauppnå mål. Eller också kan den användas i bestraffande syfte. Då
undanhåller istället den det den andra vill ha.parten Inomena som en
familj kan så olika saker personliga tjänst-resurser vara som pengar,

kärlek, förståelse, prestige, beundran eller trygghet Sañlios-Roth-er,
schild, 1976. den empiriskaI forskningen äktenskaplig makt harom
emellertid resurser ofta likställts med socio-ekonomiska resurser
inkomst, utbildning, yrkesposition. Bland har undersöktannat man
hur inkomstrelationema mellan makar inverkar maktbalansen i äk-
tenskapet t.ex. Blood och Wolfe, 1960; Blumberg, Blumstein1991;
och Schwartz, 1983. Andra studier uppmärksammar ekonomiskatt
makt i familjen också handlar kontroll och derasöverom pengarna
användning t.ex. Pahl, 1983; 1989; Vogler, 1994.

hypotesEn i resursteorin för äktenskaplig makt också hus-är att
hållsarbetets fördelning funktion makamasär eller sambomasen av
relativa i form inkomster, utbildning och Bloodresurser statusav
och Wolfe, 1960; Blumberg, 1991; Blumstein och Schwartz, 1983;
Scanzoni, 1970. Hypotesen frånutgår den förfogaratt över mestsom
maktresurser kan avhända sig arbetet hemma. förklaringEn till köns-
arbetsdelningen i familjen skulle alltså i allmänhet harmänattvara

ekonomiska kvinnor.större kvinnornasOmän relativaresurser resur-
ökar, förutsätts också andel hushållsarbetetmännens öka. Pre-ser av

cis i Gary Beckers teori får således mansdominansen i arbetslivetsom
outtalat förklaringsvärde det gäller hushållsarbetetsett stort för-när
delning. därMen Becker makamas intressen sammanfaller,antar att
utgår resursteorin från det föreligger intressekonfliktatt män-en som

på grund sina ekonomiskastörre oftast kan lösa tillnen av resurser
sin fördel.

Resursteorin bygger dock på åtminstone två problematiska antag-
anden. Det den utgår frånär hushållsarbeteatt arbeteatt ärena ett

människor i möjliga utsträckning försökerstörsta undvika sesom
Fenstermaker Berk, 1985; Huber och Spitze, 1983; Ross, 1987. Det
andra det individuellaär är inverkaratt på hus-mestresurser som
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fördelning.° sig" harkön ivisar dockstudierMångahållsarbetets att
förhand-liksomfördelas,hur arbetetinflytande påavgörande attett

för kvinnor ocholika premisserdelvissker mänfamiljenlingarna i
Finch och 1993;Mason,Finch, 1989;1996;1994;jfr Björnberg,

Hochschild, 1989.

formerolikaMaktens

ob-till studeraWolfe 1960Blood ochbegränsade sigsin studie attI
delarutelämnade de viktigaDärmedkonflikter.ochserverbara öppna

konflikterochAvsaknadverkningar. öppnamaktens protesteravav
finns makt.det intebetydainteframgåttbehöver attsom

konflik-studeraruteslutande öppnamedProblemet ansats somen
mekanis-underliggandemaktensfångaförmårintedenär attattter
kritiseraromdiskuterade bok 1974Powersinoch Iprocesser.mer

förmaktbegreppetendimensionellakallar dethanLukes vadSteven
intemellan två Menkonflikterdoldaupptäckakan parter.det inteatt

interaktionlångvariga ochmed dessäktenskap tätaminst inom ett
dold ka-ofta harkonfliktermångaskälfinns goda attatt anta meraen

brän-känsliga ellermakarnaundvikerKanskeraktär. att ta uppen av
den andrashan föregriperellerför hondiskussiontillnande frågor att

därföricke-beslut börochicke-frågorOcksåreaktion.negativa
hellerdock inteframhållerLukesmaktanalys.förföremål attbli en

Makttillräckligt.maktbegrepp utövas,tvådimensionellt är menarett
el-strider hennesnågottvingasvarje gång någon mothan, göra som

intressen.7 maktdimensionenLukes tredjeStevenobjektivaler hans
maktensymbolisk makt: män-normativ eller överhandlar alltså om

1986.Lukes, 1974;medvetandeniskors
förtredimensionella maktbegreppkritiserat Lukes attharMånga

skilja sig frånkanobjektiva intressenfinnsdetförutsätterdet att som
blandpåpekarKritikernapreferenser.subjektiva annat attmänniskors

dessa verk-vilkaskadetsigfråga avgöradå måste är somvemman
ochBarknerdiskussionenöversiktavintressen Förliga är. se:en

den diskussionen,ifördjupaska vi inte utanRoberts, 1993. Här oss
harfamiljeforskaredet finnsuppmärksammavill bara att som

laboreraför den skullmaktdiskussion,Lukesinspirerats utan attav
maktförhållan-sin studieverkliga intressen. Imed begrepp avsom

°Blood primari-make decisionsskriver "the1960144 stemsoch Wolfe toatt power
of histhe needsprovideindividualwhich the meetthe tofrom mar-canresources

skill.decision-makinghisupgradeandriage topartner
7Lukes önskemåluttrycktanågotintressebegreppet änför är annatattargumenterar

prefer-påverkakaninstitutionellaideologier ocheftersomoch preferenser processer
undertrycks.konflikterlatentaså attensema
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den mellan makar försöker Aafke Komter l989; fånga den1991
tredje maktdimensionen hon kallar osynliga maktmekanism-som-
er analysera dels hur de subjektiva preferensema skulleattgenom—

i situation relativ autonomi, dels de dolda ideologiskautse en av
krafter bestämmer subjektiva preferenser. laborerar såKomtersom
med makt: manifest makt, latent makt och dolda makt-tre typer av
mekanismer. Om aktivt hindrar sin hustru från att ta etten man
bättre och välbetalt jobb för det skulle kräva hon jobbaratt attmer
heltid, det exempel på manifest makt. kvinnan, honOmär trots att
egentligen viljaskulle ha jobbet, inte frågan till diskussiontar upp
med sin för hon vet det skulle bli bråk, det frågaatt ärattman om
latent makt. Osynliga maktmekanismer enligt Komter,opererar,

kvinnan avstår erbjudande för både hon själv och hennesett attom
vidare det hans jobb och karriär viktig-ärutan att ärman anser som

ast.
det gäller osynligaNär maktmekanismer kan vi konstatera att

det betydligt svårare i övriga fall egentligen tala maktre-är än att om
lationer. ofta kallas osynligaDet maktmekanismer eller doldsom
makt bygger aktörerna så starkt socialiserade, elleräratt om man
så vill, indoktrinerade med och kulturella värderingar, deattnormer
knappast upplever intressemotsättningarnågra eller någon konflikt,

det kanske sig handlingar eller situationer förrörtrots att om som en
utomstående sig tydligt gå den intressen. viNärter mot partensena
talar dold makt kommer vi också maktpå finns i självaom en som
samhällsordningen, strukturell makt. denna bok, främstIen som
handlar maktrelationer mellan två individer, kommer vi huvud-om
sakligen diskutera manifest och latent makt.att

sammanfattaLåt några de teoretiska utgångspunktema föross av
vår studie. detVi existerar manifesta och latenta ekonomisktantar att
relaterade intressemotsättningar i familjer och sådana konflikteratt
hanteras såväl explicita implicita förhandlingar mellangenom som
makarna eller samboma. Förhandlingsprocessema makt-präglas av
relationer mellan makarna och kan förstärkas i samhällets socio-eko-
nomiska nonnativaoch struktur jfr Giddens, 1984. Såväl ekono-
miska kön gender inverkar alltså enligt vårt synsättresurser som

förhandlingamaspå resultat. Förutom ekonomiska och normativa re-
vill vi dessutom beakta fysiska kontrollerarDensurser resurser. som

fysiska har möjligheten med våld tvinga den andraatt attresurser un-
derordna sig och manligt våld familjeni visar denna maktresursatt
inte kan negligeras. De fysiska, ekonomiskatre typerna av resurser -
och normativa kan alla fungera maktmedel i förhandlingarnasom-
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sambons deolikaverkarde sättGenomochmellan makar att ger
1996:156. NärUdehn,maktformertill olikaupphov personenav

för-någotförmår hon på sättnågonnormativ makt överutövar annan
maktut-föreställningar;ellerinställningandraändra den personens

någonmaktEkonomiskmedvetandet. överriktadövningen är mot
kan för-ekonomiskamed sinahonindividhar resurseromenannan

situation i någotellerhandlingsmöjligheterandrasändra den avseen-
andradenriktar sigslutligen,maktutövning, partensFysisk motde.

1.°figurkropp se

verkanoch derasmaktformerTreIFigur

KroppSituationMedvetande

våldFysisktEkonomisk maktmaktNormativ

kollektivarådandepåbyggernormativa maktenDen normer, men
människormellanrelationerdirekta partverka i attkan engenom

vadförpliktelser ellerkänslortillochtillhänvisar gängse avnormer
maktennormativadensituation. Näri visslämpligt göraär att ensom

hänvisar tillmakarnanågoninnebär denkonfliktanvänds i att aven
rådande värde-åberopavisstpåbör sätt attgöra ettatt genomman

påmakten byggerekonomiskaChafetz, 1980. Den parter-jfrringar
handlingsmöjligheter.olikatill olikatillgång som gerresursernas

framställermakenenderadenkonfliktstrategi innebärSom att mer
andrainte denbestraffningtydliga hot partenmindreeller omom

också byggamaktkan dennakrav. Elleruppfyller vissa tvärtom
andrabelöningar. Denoch antydningaruttalanden partens re-om

delsframstår,eller löftettrovärdigt hotethurdels påaktioner beror
fysiskamobilisera.kan Deteller hanmotstrategier honvilka som

uteslutandemakarmellanrelationeni nästanslutligen,våldet, ettär
exemplet. Omdet typiskaKvinnomisshandelmaktmedel. ärmanligt

uttryck kommervåldsammafår sådanamakarnamellankonflikter

Som tillkällorsig olikatänka mångaframhållit kanhar typertidigare avman
ytterligarerationella någrainflytandeoch ärManipulation argumentmakt. genom
ekonomiskaframförallt fysiskadockdiskuterarundersökningexempel. I denna ,

normativaoch resurser.
hargFiguren 1996:156. ViChoiceof PublicTheUdehns Limitskälla ihar sin Lars

syñen.för bättre våramodellenursprungliga någotomarbetat den attdock passa
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kvinnan förmodligen uppleva latent hot vid alla förhand-att ett typer
lingar. kanske inteHon bara fogar sig efter sin vilja försö-utanmans

Ävenker kanske också föregripa hans önskningar. det tillom exem-
pel inte frågan hushållsarbetets eller fördelningvar om pengamas

utlöste misshandeln det rimligt honär förmodligenatt anta attsom
inte riskenvågar be honom hjälpa till med städningen ellerta att att

bidra till hushållskassan.att mer

syfteRapportens och frågeställningar
I Sverige på nittiotalet det inte helt självklart hur familjär skaen or-
ganisera sin verksamhet, och i praktiken finns det, skasom se, en
relativt variation, det också finns dominerandeävenstor mönster.om
På övergripande nivå skulle de flesta instämma i det i Sve-atten nog
rige idag råder jämställdhetsideologi. En överväldigande majoriteten

kvinnor ochär ska ha likaöverens rättighetermän och möjlig-attom
heter och det få ifrågasätter detta.är Jämställdhetenöppetytterst som
har i denna mening starkare förankring i Sverige i de flesta and-änen

länder. SverigeI det till exempel endast tiondeärra var man som en-
ligt återkommande undersökningar bejakar den traditionella köns-
rollsuppdelningen jämfört med omkring fjärde i Tysklandvar man
och Italien Sundström, 1997; också tabell och i kapitel5 6 2 ise
denna bok. Samtidigt det dock tydligt det iär mångaatt samman-
hang finns ganska klara föreställningar vad kvinnor och kanmänom
och bör det gäller yrkesval, fritidssysselsättningargöra när ochetc.,
kanske inte minst i relation till barn och bam. Ochomsorg om om

sig omkring i samhällslivet idag blir skillnaderna tydli-ännuman ser
finns konkurrerandeDet nonnkällor, och beskrivninggare. en av ac-

cepterade och förväntade och föreställningar manlighetnormer om
och kvinnlighet i utsträckning kontextberoende,är de varierarstor
mellan olika miljöer. Slutsatsen detta blir det svårtäratt sägaattav

det finns någon entydig bild hur könsrolleratt ochutav ser numera
vad förväntas och kvinnor flyttar ihopmän ochsom av unga som
kanske bildar familj.en

Det denna bakgrund vi ska undersökaär fördelningenmot av ar-
bete och mellan kvinnor och i svenska familjer. detmän Förpengar
första frågar vi hur den Hur variationema Finnsut. ärstoraoss ser
det allt några dominerande mönster Vi intresserade för-trots är av
delningen förvärvsarbete: det vill för val heltids-säga mönsterav av
respektive deltidsarbete och föräldraledighet. Vitar ut ärvem som
också intresserade fördelningen hushållsarbete ochav av omsorg om
barn. Vi kommer analysera fördelningenäven eller eko-att av pengar
nomiska mellan makarna.resurser,
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perspektiv för-teoretiskautifrånförsöker vi någradet andraFör
ochfördelning arbeteformer förolikaklara uppkomsten pengaravav

vi kom-från antagande,Framförallt utgår vii olika familjer. ett som
med tillgångarbetsfördelningen hängerpröva, attatt sammanommer
mellanhand skiljahär i förstaVi kommertill maktresurser. att nor-
ekonomiskföreställningar, ochkulturellahärrörmativ makt ursom

handlingsmöjlig-alternativatillolika tillgångpåmakt byggersom
i oli-arbetsfördelningenförklarakanutsträckningheter. vilkenI man
kvin-ochvadföreställningarochutifrån mänfamiljerka omnormer

denberorutsträckningoch i vilkeni hushålloch kanbör göra ettnor
kvin-respektiveförhandlingsmöjligheterolikatillgång till män

maktresursersamband mellan olikafinnaskannor sortersDet ett
sigskiljervärderingarochoch hurundersökavi skaoch normerom

olikaderasrelateras tilloch hur detta kankvinnorochmellan män
föränd-analyseraförsökaVi kommerhandlingsmöjligheter. att om

utbildning. Detochmakamas yrkepåverkasringar i maktresurser av
ochmanlighetförändradkunnaskulle också antas att synen

arbets-såledesgenerationsfråga, ochochålders-kvinnlighet attär en
de äldre.blandannorlunda blandfördelningen änut yngreser

påarbetsfördelningen byggeruteslutasinte hellerkanDet att en
tidsper-föra invirationalitet, härekonomiskviss ettattmen avser

kanske intetillfällerationellt vidanalysen. Detspektiv i är ettsom
svårtkan dårationellt några årlika attframstår varasenare, mensom
möjlig-ochutförshushållsarbetetgälla både hurkanändra på. Detta

i kortaretidpunktvid vissarbetsmarknaden. Detheter på ettsom en
inte alls,ellerinte lika,rationellt kansketidsperspektiv sågs ärsom

loppet.i det långarationellt
särskiltdetbliri maktresurserskillnaderundersökakunnaFör att

Även där arbets-i situationerkonflikter.latentaviktigt studeraatt en
villfriktionsfritt, detrelativt sägatycks fungera utanfördelning

hur si-förklararmaktskillnaderfinnasdetkonflikter, kanöppna som
implicitaexplicita ellerolika formeruppkommittuationen avgenom

arbetsfördelningenbeslutintresserade hurViförhandlingar. är omav
funnits och hurharmöjligheter mänvilka olikatill ochhar gått som

denhandlingar tillochförväntningarsinaharoch kvinnor anpassat
frågaalltså ocksåkan dethandlingsmöjligheter. Härandras omvara
aldrigegentligenfrågornavillicke-beslut, detsådant säga att va-som

och dis-uppmärksammaVi kommerdiskussion.tillrit även attuppe
förhandlingssituationerkonflikter ellerförekomstenkutera öppnaav

maktmekanismer.doldamöjlighetendiskuterasamt av
förformereffekter olikaanalyseravi försökatredje skadetFör av

ikonflikterpåverkar latentaorganisering. Hurfamiljelivets parterna
med situa-missnöjetillfredsställelse ochiförhållande termerett av
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tionen latentaHur övergår konflikter till konflikter grälöppna som
eller skilsmässor Vilka strategier för förändra sina relationeratt an-
vänder kvinnor och i olika situationer Slutligen ska vimän ta upp
frågan hur frihet kvinnor och i praktiken har utformastor män attom
sina familjeliv. Vi konstaterade tidigare den traditionella påatt synen
könsroller från det tidiga femtiotalet inte har något starkt stöd i den
allmänna opinionen i Sverige idag. det kanMen ha skapats nya

för vad och kvinnor bör och vill och förväntarmönster män siggöra
varandra. tidigareI från Kvinnomaktutredningen kon-rapportav en

Anita Nyberg könsrelationema förändratshar destaterar att attmen
Ökningenockså iuppstått tappning Nyberg, 1997:83. denen ny av

offentliga sektorn och välfärdsstatens utbyggnad har bidragit till att
förändra maktrelationema mellan könen. De traditionella könsroller-

har luckrats resultatet har inte blivit total jämställdhetna upp, men en
och frihet från könsspecifika förväntningar.och mycketHurnormer
har kvinnors förbättrade maktresurser bidragit till omförhandlaatt
relationerna mellan kvinnor och i fråga för familj,män om ansvar
barn och hushållsarbete

de följande kapitlen vi förstI ska analysera arbetsfördelningentre
det gäller hushållsarbetet. Därefter följer i kapitel diskussionnär 3 en

hur förvärvsarbetet organiseras, det vill fördelningen mellansägaav
avlönat arbete arbetsmarknaden och oavlönat hemarbete. dennaI
diskussion vi också föräldraledighet och eventuellt deltidsar-tar upp
bete. kommer vi såledesHär också på för barnen. Kapitelansvaret

handlar fördelningen4 ekonomiska Vilka effekter fårom av resurser.
inkomstfördelningsned mellan makarna eller samborna Geren en

högre inkomst också högre konsumtion och inflytande ka-Ien mer
pitel vi diskussion5 konflikter, motsättningar och olikatar upp en om
handlingsstrategier för kvinnor och kommerHär vi också in påmän.

diskussion skilsmässor och deras förlopp. kapitel viI 6 gören om en
sammanfattande och avslutande diskussion våra resultat.av

Metod

undersökningvår fördelningenI arbete och ekonomiskaav av resurs-
mellan kvinnor och i familjer i Sverige har vi tillämpatmäner en

kombination metoder ibland brukar kallas för metodtriangule-av som
ring. Vi har såväl kvantitativa kvalitativa metoder.använt oss av som

få överblickFör och kunna beskriva variationer och domine-att en
rande i olika familjer har vi gjort surveyunder-mönster typer av en
sökning representativt urval inom relevanta kategorier be-ettav av
folkningen nedan.se
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fördelningenställt frågorhushållsarbete har vigällerdetNär om
vissa sysslorfamilj/hushåll, någonvarjehushållsarbetet i göromav

frågorVi har alltså inte ställtlika arbetet.delar påoftast eller om man
i tid ellereller omsorgsarbetehushållsarbeteomfattningen ar-avom

relativt aktuellavi istället till tidigarerefererarbetsinsatser. Här un-
förställt frågorsurveyundersökningen har vidersökningar. I även att

föroch olika maktresurser. Menkonflikterundersöka latenta typer av
konflikter och hurolikadetalj kunna analyserai typeratt avmer

handlingsmöjligheter har visig till olikaochkvinnor män anpassar
kvinnor och i någrapersonliga intervjuer medarbetat medockså män

kombineranedan.familjer se Genomsärskilt intressanta atttyper av
överblicken det kvantitativaprecisionen och iden surveymate-större

vi fårnyanserade uppgifternadetaljerade ochoch derialet sommer
tydligare bildintervjuerna kan vi fåkvalitativafram de avengenom

frågori deoch variationerövergripandebåde mönster somsvaren
hänvisa tilli våra analyserställer. Vi kommerutredningen även att

redovisas idetta områdeundersökningar inomresultat från ensom
titeln Familj, maktKvinnomaktutredningen medfrånrapportannan

och jämställdhet.
postenkätkombinationstudien gjordeskvantitativaDen avsom en
praktiskaaprilunder och 1996. Dettelefonintervjueroch rentmars

förVår målgruppundersökningen utfördes SIFO.medarbetet stu-av
år med ellergifta i åldrarna 25-60sammanboende ellerdien parvar

Åldersgränsema förblandSverige.i helabarn attsattes annatutan
möj-eller giftasammanboendeskulle omfatta så mångaurvalet som

familjerregisterfinns något heltäckandedet inteligt. Eftersom över
barn viinkluderar samboendeocksåeller hushåll tvung-utan varsom

undersökningen utgåskulle ingå ivid urvaletatt personer somavna
population-ingick alltså inte iEnsamståendeindivider.från personer

slutgiltiga urvalet.från detsorterades bortochen
sammanboende eller giftabestodslutgiltiga urvalet 1896Det av

och slutligenEfter påminnelsermellan och 60 år.och kvinnor 25män
fick vi från dessa in 1281telefonintervjuer73 represente-svargenom

demsamboende eller familjer. Avhushålllika mångarande par
alltsåindivider kvinnor och 622 Det659 ärär män.utgörsvaratsom

surveyunder-familj har deltagit iiochinte kvinnor män somsamma
på 68Antaletsökningen. procentmotsvarar svarsprocent avensvar

ursprungliga urvalet. Visammanboende i detgifta ellerdem som var
godacceptabel svarsfrekvens,betraktar detta re-som ger ensom en

familjer i Sverige där någonför situationen ipresentativitet ma-av
frågor litet ochenskildaBortfallet påmellan och 60 år.karna 25 ärär

resultat.analysemaspåverkar inte

21



Kapitel I

Vår undersökning syftar inte till exakthet till exempelsamma som
de regelbundna undersökningarna politiska sympatier, där föränd-av
ringar på procentenheter blir mycket viktiga. resultatDeett par som
vi i denna genomgående statistiskt signifikantaärpresenterar rapport
på tillfredsställande nivå. Skillnaderna mellan så tydli-ären grupper

de inte påverkas statistisk osäkerhet på någraattga procent-av en
enheter de fall resultaten inteI statistiskt säkerställdanär. är vianger
detta.

I undersökningen använde vi två stycken frågeformulär, ettoss av
för kvinnor och för allra flestaDe frågorna lika imän. de tvåett var
formulären, vi gjorde bedömningen vi skulle kunna fåattmen en
högre validitet på vissa frågor vi formulerade frågorna ettom ur
kvinno- respektive mansperspektiv. Vissa frågor ställdes bara till
kvinnor, till exempel: Min make/sambo sin del hus-vägrar göra av
hållsarbetet eller Jag upplever det min pliktäratt göraatt mer-

hushållsarbetet. kvinnoformuläretI formulering:parten av var en
saker självJag för jag orkar inte hållagör på tjata min make/att

sambo. mansfonnuläretI fanns däremot följande fråga: Min maka/
sambo tjatar på mig jag ska hushållsarbete. kvinno-göra Iatt mer
formuläret fanns dessutom fråga upplevelser fysiska hoten om av
från Frågeformulären hade i tjugotal provinter-testats ettmannen.
vjuer.

de kvalitativaFör i undersökningen valde vimomenten ut tre
strategiskt intressanta familjesituationer: barnlösa små-yngre par,
barnsföräldrar frånskilda mödrar och fäder. Motivet församt att spe-
cialstudera barnlösa småbarnsföräldrar visamt attyngre par var var
intresserade vilkapå effekterna fårnärmareatt är att ettav se av par
sitt första bam. Att studera skilsmässosituationer under-är sättett att
söka effekterna skillnader i maktresurser lite längre sikt. Iav

konflikter blir dessa effekter tydligare.öppna
Sammanlagt har vi genomfört 66 intervjuer för den kvalitativa un-

dersökningen. Ungefär tredjedel de intervjuade kommer frånen av
storstockholmsområdet. fördelarResten sig ganska jämt mellan två

och mindre stad i mellansverige. Såväl intervjupersonerstörre meden
låg hög utbildningsnivå ingår i studien. Deras yrken varierarsom
alltifrån relativt okvalificerade och lågavlönade jobb till högt kvalifi-
cerade och välbetalda tjänstemannajobb. Några arbetslösa. Indivi-är
der i hushåll har vi intervjuat för sig. Med undantagettsamma var
gjordes intervjuerna i den intervjuades hem. struktureradesDe efter
bestämda och varade i allmänhet mellan och två timmar.temata en
Intervjuerna utfördes under våren och hösten 1996. Vi använde i alla
intervjuer bandspelare och de har skrivits oavkortade. drygtEttut
tiotal intervjuerna så kallade nyckelintervjuer där familjerådgiv-ärav
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föreningarfamiljerättssekreterare och ordföranden i Ensam-treare,
Samhället, Föreningen Söndagsbam,i Umgänges-Mammors Rättma

Riksförening har intervjuats.Föräldrarnasrätts
intervjuade vistudien de barnlösa 19l personer:unga parenav

mellan och år, flertaletelva kvinnor och åtta 22 37Demän. var men
representeradeFjorton dessa ochkring 30 år. personer parvar av var

familjer. övriga fem levde också i sambo-således tillsammans sju De
fall kunde olika skäl inteförhållanden eller gifta, i dessa avvar men

de intervjuadeställa för intervju.den andra Sextonparten upp en av
intervjuade samboendeväntade sitt första barn, medan detre av var

intervjupersoner sked-sig ha eller bam. Urvaletväntautan att vare av
kom vi i kontaktUngefär hälften intervjupersonernade på två sätt. av

har antalmed olika mödravårdscentraler. Dessutom etttregenom
informella kontakter, så kallatintervjupersoner valts ettut genom
förvärvsarbetande på heltid,snöbollsurval. allra flestaDe var en var

deltidsarbetslösastuderande, två studerade på deltid och två sevar
vidare Brodin, 1997.

småbarnsfamiljerna kom i kontakt med bama-tioDe genom
familjerna har vi intervjuatvårdscentraler och förskolor. I sex av

Sammanlagtbåde och i de övrigakvinnan parterna.mannen, en av
studie: nio kvinnor och sju Samtligaingår i denna16 män.personer

åtminstone barn under skolåldern och ifamiljer hade ettett par av
föräldraledig intervjutillfállet. flestafamiljerna kvinnan vid Devar

enstakaintervjupersonerna i trettioårsåldem, någotmen yngrevar
arbetade heltid,och lite äldre ingår också i studien. Alla männenpar

arbetsmarknadsanknytning varierade.medan kvinnornas
skilsmässosituationer ingår endastundersökningenI av personer

mödrarhar barn, och vi har bara intervjuat tioparterna:som en av
inter-och tio fäder. Med undantag skilde sig separerade deett par

urvaletvjuade år eller Också i denna studie skedde på1993 senare.
det fallet gjorde vi grundval tingsrättens aktertvå påIsätt. ena av

äktenskapsskillnad urval i någradomslutöver ettom av personer
mindre och mellanstora svenska sedan kontaktadesorter person-som

efterligen. kön, ålder, etnisk tillhörighet bedömd namnFörutom
uppgiftergjordes urvalet med hänsyn till vårdnad barn ochtagen om

dettaunderhåll. intervjupersonerna valdes påMerparten utom av
det andra fallet kom vi i med intervjupersonernakontaktIsätt. genom

föreningen i Samhället ochEMRIS Ensamma Mammors Rätt Före-
ningen vård-Söndagsbam. urvalet ingår kvinnor och med olikaI män
nadssituationer: vårdnad, delad vårdnad och så kallade sön-ensam
dagsföräldrar. intervjuades ålder mellan trettio och drygtDe varierar
sextio år. Fördelningen mellan olika vårdnadsformer i vårt urval
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speglar inte verkligheten. heller inteDet meningen. Vi eftersträ-var
vade istället variation i urvalet.storen

skydda intervjupersonemasFör identitet använder inte derasatt
verkliga Vi har i syfte också ändrat vissa andranamn. samma upp-
giñer. Oberoende intervjupersonerna gifta eller sambos harärav om
de fått efternamn.samma

Vissa citat i redigerade för öka läsbarheten. Viärtexten använ-att
der klammer ... vi har lagt till något, till exempel förtydlig-när ett
ande, och snedstreck med punkter /.../ vi har tagit bort någon förom
sammanhanget mindre central del citatet.av
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fördelningHushållsarbetets

hushållens arbetsfördelningiFörändringar
situationen 1996bakgrundEn samt

betydande förändringsketthar dettrettio årendeUnder senaste aven
skadet här kapitleti Sverige.i hushållen Iarbetetorganiseringen av
för-omvälvandeförändring Hur ärundersöka dennavi närmare. pass

handlingsalter-förändrademeddenhängerändringen Hur samman
kvinnorrespektive Hurförmaktresursertillgång tillnativ och män

i detsituationenförändrats och hurvärderingarhar människors utser
Sverige idagi familjer idagliga livet

förvärvsar-avlönatutsträckning sigi ökandekvinnorAtt ägnat
välkäntsektorn,den offentligautsträckning inom ärbete, i ettstor

Kvinnomakt-frånandradetalj iifaktum och analyseras rapporter
idagförvärvsarbetarflesta kvinnorde allrautredningen. Men även om

Tendensenveckantimmar igenomsnitt färrei än män.arbetar de se-
allt flerförvärvsarbetarkvinnordocktillbakalängre tiddan är atten

ibeständigatill dehörheltidsarbetartimmar. Att män normernamer
någradet knappastBlandefterkrigstiden.underSverige männen är
reellttycks för inte demdeltidsarbetedeltid.arbetar Ett ettvarasom

det villsurveyundersökning,i våralla kvinnor sägaalternativ. Av
drygtår, detmellan och 60sammanboende kvinnor 25 ärgifta eller

deltidsarbeteharheltidsarbete, 30har40 procent ettettprocent som
Viföräldralediga.studerar ellerarbetslösa,fjärdedeloch dryg ärären

detalj analyseradatamaterial iutifrån vårti kapitel 3kommer att mer
familje-till derasarbetstider i relationbakom kvinnorsolika orsaker

situation.
förvärvsarbetesin tid igenomsnitt ökatikvinnorSamtidigt som

viminskat.hushållsarbete Innananvänder tilltid de presente-har den
vad iomfattning ochhushållsarbetets görolika siffror på vem somrar

och uppskatt-alla mätningarframhållavi dockmåstehushållet att
månosäkra och i någonhushållsarbeteomfattningenningar äravav

definiera vadexaktförsta det svårt ärdetgodtyckliga. För är att som
Även detsamhällsñlosofisk meningi är nästanhushållsarbete. en

det från andraoch skiljavad arbetedefinieraomöjligt är typeratt som
slag jfrfritidssysselsättningar olikaexempeltillaktiviteter, avav
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Karlsson, 1986. När det gäller hushållsarbete det särskilt svårtär att
dra mellan vadgränser ska betraktas arbete i någon egentligsom som
mening och vad har karaktären fritidssysselsättning ellersom mer av
hobby. tillAtt exempel laga lite festlig till lördagsmiddag kanmat en
ofta fritidssysselsättning, medan den dagliga matlagningenses som en

Ändåpå veckodagar definitivt form arbete.är dettror äratten av
rimligt några deavgränsa sysslomaatt i hushållettyngstaav som
hushållsarbete och jämföra det med förvärvsarbete i arbetadtermer av
tid. naturligtvisMen det ändå svårareär exakta mått den tidatt ge

går till det hushållsarbetet till avlönattunga förvärvsarbete.änsom
Med dessa reservationer kan vi ändå konstatera den tidatt som

kvinnor hushållsarbeteägnar varje vecka enligt de mätningar som
gjorts i levnadsnivåundersökningama 1974, 1981 och 1991 minskat
från cirka timmar32 år 1974 till cirka 19 timmar år 1991 Nermo,
1994: 169. Detta tvekanär avsevärd och påtagligutan minskning,en

vi ska också komma ihåg det fråga genomsnittssiffror,ärattmen om
och variationema mellan olika kvinnoratt beroende på fa-är stora
miljesituation. hellerInte ingår arbetet med sköta barn i dessaatt om
siffror.

slutetI sextiotalet det enligt den första Levnadsnivåunder-av var
sökningens mätningar bara drygt tionde gift hjälpte tillvar man som
i hushållet i någon nämnvärd utsträckning Ahrne, 1971. Från 1974
till har1991 dock den tid hushållsarbetemän ägnar ökat frånsom
drygt två timmar i veckan i genomsnitt till fem timmar.nästan Den

ökningen tycks ha skettstörsta under slutet sjuttiotalet. Från årattav
1974 ha gjort uppskattningsvis 7 allt hushållsarbete harprocent av

i början nittiotaletmännen kommit till 18 ellerav procentupp en
knapp femtedel allt hushållsarbete N 1994.av errno,

I undersökning Statistiska centralbyrån från början nit-en av av
tiotalet ungefär tider för hushållsarbete i Levnads-anges samma som
nivåundersökningen: drygt 17 timmar vecka för kvinnor och drygtper

timmar6 vecka for dennaI undersökningmän. finns dock ocksåper
uppskattning den tid ägnas bam. Ge-en av som omsorg om egna

nomsnittligt denna tid timmar5 för kvinnor och 2 timmar förvar
Av SCB:s undersökningmän. framgår också skillnaderna mellanatt

kvinnor och det gäller tidmän när används för hushållsarbete ärsom
betydligt i familjer medstörre små barn och detta blir på-ännu mer
tagligt vi till arbetetäven med barnen Rydenstam, 1992.om ser

Tillsammans har dessa utvecklingstrender, kvinnors ökande löne-
arbete och minskande hushållsarbete och ökande deltagandemäns i
hushållsarbete, inneburit utjämning och kvinnorsmäns totalaen av
arbetstider inklusive restider till arbetet. Enligt beräkningar utifrån
levnadsnivåundersökningarna har totala arbetstidermäns ökat från
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timmar42,5 i veckan till 44,8 timmar, medan kvinnors totala arbets-
tider minskat från timmar49 till timmar.45,1 Vi ska dock komma
ihåg detta relativt uppskattningarutgöratt tiden för hushålls-grova av
arbete, det fråga genomsnittssiffroräratt och här alltså inte in-attom
går tid för barn jfr Flood och Gråsjö, 1997; Hörn-omsorg om egna
qvist, 1997; Nyberg, 1996.

vårI undersökning arbete och ekonomi i svenska familjer harom
vi inte försökt den exakta tidsåtgångenmäta tillatt olika hus-typer av
hållsarbete för och kvinnor. Vårtmän syfte har i första hand varit att
undersöka orsakerna till olika former för arbetsfördelning i olika typer

hushåll. Vi har valt ställa frågor själva fördelningenatt hus-av om av
hållsarbetet mellan kvinnan och i hushållet: det alltid ellermannen om
oftast någon demär utför viss sysslor eller detypav som en av om
delar lika arbetet.

Det visar sig arbetsfördelningen varierar kraftigtatt beroende på
vilken sysslor det frågatyp är Männens deltagande vanlig-ärav om.

i fråga handla städaast och diska.att drygtImat, tredjedelom en av
alla hushåll utför dessa sysslor likamännen ofta eller oftare kvin-än

se tabell l. tabellenI redovisar vi kvinnornas skill-norna svar, men
naderna i svarsfördelning mellan kvinnor och genomgåendemän är
små. Männen själva något deltagande i hushållsar-ett störreuppger
betet vad framgår kvinnornasän cirka 5-10som av procentsvar:

andelar.högre

Tabell 1 Fördelning hushållsuppgzfier. Kvinnors Procent.av svar.

BådaAlltid/oftast Alltid/oftast SummaAntal
kvinnan likaofta mannen

Handlamat 58 32 10 100 654
Lagamat 73 19 8 100 655
Diska 52 33 12 97" 651
Tvätta 81 13 6 100 655
Städa 66 28 5 99 653
Underhållsarbete 24 53 23 100 648
Skälet uppgåratt procenttaleninte 100 att mindreett antalkvinnorhar
uppgivit någonatt annan diskarellerstädar.

När det gäller matlagning det i fjärdedelarär hushållentre kvinnanav
Ännualltid eller oftast förstår arbetsinsatsen. skevaresom arbets-är

Den skillnaden i svarstördelningenstörsta gäller disken där 42 procent männenavanser makarna diskar lika ofia, 33att kvinnorna.mot 35procent män-av procent av
och 28 kvinnornaprocent städar lika oftanen att När det gällerav demenar man öv-

riga uppgifterna skillnadernaär mindre, mellan 2 och 5 procent.
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det kvinnanhushållenhälften ärför Ifördelningen tvätt. över somav
lika påmakarnahushåll delarfemteioch baraallförstår tvätt vart

i frågaEndastoftareeller sköter tvätten.tvättarbetet omommannen
underhållsarbe-uttrycketsammanfattat underhararbetesådant som

arbetsför-trädgårdsarbete m.m.kläder,lagning ärreparationer,te av
ochmellan kvinnorlikarelativt män.delningen

hushållsarbetet fram-deltagande iökadetydligtDet männensär att
handlastäda ellerochdiskasysslorvissa mat,gällerförallt attsom

kvin-utförsdelentill allraalltjämtuppgifterandra störstamedan av
för barn blirochockså läggerdettavi tillOm ansvaromsorg omnor.

ka-ibarnendiskutera nästaVi skatydligare.bilden meromomsorgen
siffror vi-tillexempel refererabaravi kan härpitel, ett somsommen

barnen harförkvinnor helaalla att90 ansvarettarprocentatt avsar
fortfarande kvin-1992:111. DetRydenstam,kläder ärochhela rena

hushållet.fördettid ochlägger största ansvarettarmestnersomnor

Familjetyper
hushållsarbetetfördelningenmåttsammanfattandefåFör ettatt av

kunskapsmässigttidsmässigt ochbådedeslagithar vi tresamman
fördelningenmåttoch konstrueratsysslomakrävande ett avmest

jfroch städningmatlagning,gäller alltsådet tvätthushållsarbetet;
hushåll sevi fram fyravis fårPå såRydenstam,1992:54. ta-typer av

bell 2.
arbetsfördelningjämställdråder detperspektivkvinnornasFrån en

delarvi härjämställdMedhushållen.i att13 procent manmenarav
ock-Hit räknasstädning.matlagning, ochi frågaarbetet lika tvättom

flera dessaelleri frågahushåll därså gör mest syss-avom enmannen
syssla.i fråga någonoch kvinnanlor gör mest annanom

arbetsfördel-beskrivavihushållen kanfjärdedelytterligareI aven
dessa1997.jfr Franssén, Ijämställdhetorienteradningen motsom
kvin-ändådethushållsarbete,delhel ärfamiljer gör menmannen en

innebärundersökningvåroch Ihuvudansvarethar gör mest.nan som
delika tvåmakarna delarkvinnanoch tredet syss-att avmannen

dem. Denalltid utför någonoftast ellerkvinnanloma, att van-avmen
matlagningochstädningdelar lika påmodellenligaste är att menman

förhuvudansvaretkvinnan har tvätten.att
kvin-innebärförekommande arbetsfördelningenvanligast attDen
ändåsysslomatvåi frågaellerallt attgör mest manmenom avnan

arbetsfördelningenstädningen. Sådansyssla; oftasttredjedelar seren
arbetsfördel-dennaVi har kallathushållen.tredjedeli drygtut aven
det kvinnanarbetsfördelningdenna ärkonventionell. Ining typ av

matlagning ochi frågaarbetet tvätt,det allraförstår mesta omsom
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ändå inte obetydlig insats i hushållsarbetetgörmen mannen en genom
makarna eller samboma delar städningen kanske också påatt men

någon syssla till exempel disken. kan detDessutomannan som myc-
ket väl hända lagar då och då.att matmannen

fjärde arbetsfördelningDen den patriarkala. utförHärärtypen av
kvinnan alltid två de ingående syssloma och alltid eller oftast denav
tredje. kanske vissaMannen insatser det gäller städning ellergör när
matlagning inte båda. arbetsfördelningDenna förekommer i om-

hushållkring fjärdedel allaen av
Förekomsten olika former arbetsfördelning hänger näraav av sam-

med familjesituationen. tabellI 2 har också gjort indelningman en
hushållen i fyra stadier i familjecykeln. finns för det förstaHärav en

hushåll barn där båda under 35 år. Sedan finns härärutangrupp
familjer där barnet högst åtta år. Vi kallar dessa för små-äryngsta
bamsfamiljer. skolbarnsfamiljema finnsI något hemmavarande barn

lägst nio år. Till sist har också urskilt äldre barnlösa hushållärsom
där någon makarna år. de flesta hushåll35 I dessa harär överav av
det funnitstidigare bam. Undersökningen gäller bara sammanboende

giftaeller mellan och25 60 år.par

Tabell amil/estadium och familjetyp.2 F Kvinnors Procent.svar.

SemijämställdJämställd Konventionell SummaPatriarkal Antal

Unga bam 32 40 21 100 56utan 7
Småbarn 13 25 39 23 100 231
Skolbarn 197 41 33 100 154
Äldre barn 22 36 100 190utan
Alla 13 24 36 27 100 631

de hushållenI barn arbetsfördelningen flir-iär nästanutan treyngre
dedelar hushållen relativt jämlik. dettaMen samtidigt de hushållärav

Ändåhar minst hushållsarbete. vikan också konstatera det ba-attsom
i tredjedel dessa hushåll arbetsfördelningen vad gällerärra en av som

hushållsarbete helt lika. tredjedelarI två dessa hushåll kvin-är görav
frågai hushållets skötsel. Men det bara i sjuärmest procentnorna om

det råder patriarkal arbetsfördelning.som en
Bland småbamsföräldrama, inte mycket äldre deär änsom yngre

familjerna barn, arbetsfördelningen annorlunda dessaIutan ut.ser
hushåll det betydligt mindre hälften har någorlunda likaär än som en
fördelning hushållsarbetet. 39 dessa hushåll arbets-I ärprocentav av

zEnligt 16 hushållen patriarkala, 37 konvention-männens är procent procentsvar av
ella, 32 semijämställda och ärjämställda.15procent procent
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konventionell och ibetecknatvad vi harfördelningen nästan ensom
arbetsfördelning. detpatriarkal Atthushållen råderfjärdedel ärenav
småbamsfamiljer beror påfamiljer blandjämställdabetydligt färre

ochmed barnenfamiljesituationen. harförändrade Denden göraatt
inte med åldern.

för-någorlunda likafjärdedel, medandel, cirkaAllra lägst enen
äldre bam.hushållen med Ihushållsarbetet finns blanddelning treav

allrakvinnorna dethushåll detfjärdedelar dessa störstaär tarsomav
Arbetsfördelning-för arbetet i hushållet.helaeller i sett ansvaretstort

bam.äldre hushållenmindre ojämlik i defaktiskt lite utanuten ser
skiljer sigbarnfamiljernadet ändå deFramförallt är utan somyngre

från övriga.de
arbetsfördelninghushållensgjort analys hurtabell har vi3I aven

Vi har härklasstillhörighet.och kvinnorsberoende på mänsut ur-ser
yrken in-arbetaryrken d.v.s.båda makarna harskilt dels hushåll där

tjänste-hushåll där båda makarna har högreoch delsLO-områdetom
utbildning.akademiskvill yrken krävermannayrken, det säga som en

harakademisk utbildning.också företagare med DessutomHäri ingår
tabellen framgårklasstillhörighet.kategori med blandad Avvi storen

detskillnader, varkenklassmässigafinner någravi inte närstoraatt
avsevärdfinnspatriarkala hushåll.jämställda eller Däremotgäller en

arbets-hushållen.de semijämställda Dennaskillnad i fråga typ avom
både kvinnan ochförekommande i hushåll därvanligarefördelning är

medtredjedel jämförtutbildning, drygakademiskhar enenmannen
hushåll.femtedel i övrigaen

och familjetyp. Kvinnors Procent.Familjens klasspositionTabell 3 svar.

SummaAntalKonventionen PatriarkalJämställd Semijämställd

100 14841 28Båda 20arbetare
i 39927 10023 3614Blandklass

9024 100Båda 9 36högretjänstemän
63727 10024 3613Alla

familjenkvinnan itill klasspositionen hosistället enbartOm vi ser
jämställdasjälvständig betydelse. Andelendenna harfinner vi att en

tjänstemannaposi-i familjer där kvinnan harfamiljer 16är procent en
semijämställda högst. Samman-familjer andelention. dessaI ävenär

klasspositionkvinnan har något högrefinner vi alltså näratttaget en
jämställdheten oberoendeockså i viss utsträckningökar mannensav

majoritetdessa hushåll det ändåklassposition. iMen även är aven
hushållsar-utför eller i det alltkvinnorna mycket närmastesom mer

bete.
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fortsättningenI detta kapitel ska vi analysera de olika formerav
för arbetsfördelning finns i hushållen utifrån de teoretiskasom per-
spektiv diskuterades i kapitel och försöka1 identifiera orsaker tillsom
den könsmässigt sneda arbetsfördelning vi i drag har be-storasom
skrivit ovan.

Fördelningens dimensioner och variationer

Fördelningen arbete i familj har flera dimensioner bör hål-av en som
las isär de ofta relaterade tilläven varandra. förstaär En dimen-om

hemarbetesion gäller fördelningen mellan förvärvsarbete och till
exempel föräldraledighet eller deltidsarbetar. Oftatar ut ärvem som
det denna aspekt arbetsfördelningen står i fokus i diskussionerav som

hur kvinnors familjeansvar inverkar på arbetsmarknadens köns-om
uppdelning. Exempelvis den ekonomiska teorin humanka-antar om
pital kvinnors familjeengagemang förklararstörre de hamnaratt att
lägre befattningar och betalda jobb. Orsakensämre enligt teorinär att
kvinnorna på grund sin roll i familjen investerar mindre i utbild-av
ning och yrkeserfarenhet samtidigt arbetsgivarnaän männen, väl-som
jer arbetskraft på grundval det humankapital den besitter Mincerav
och Polachek, 1980. arbetsmarknadsanknytningenMen får också
konsekvenser för hushållsarbetets fördelning eftersom makarnas eller
sambomas respektive arbetstider bildar utgångspunkt för de vidare
förhandlingarna hur uppgifter ska fördelas. Vi kommer attom senare
diskutera detta ingående. Redan vill vi dock understryka attmera nu
fördelningen mellan förvärvsarbete och hemarbete ingalunda auto-
matiskt leder fram till bestämd fördelning hushållsarbetet. Ar-en av
betsfördelningen i två småbamsfamiljema i vår undersökning illu-av

detta väl. båda familjernaI förvärvsarbetarstrerar på heltidmännen
medan kvinnorna hemma med barnen på heltidär en föräldraledig,är

har inget jobb. dennaTrots likhet i omständigheter fördel-yttre ären
ningen hushållsarbetet högst olikartad. I den familjen kvin-tarav ena

både hand barnen och sköter det hushållsarbetet,mestanan om av
det händer hennesäven sambo någon gång ibland får för sigattom

han ska städa.att

det jag detär Tvättar jag jämt.gör mesta. görannars som
jagDet aldrig han har gjort. Lagar han kansketror görmat

någon gång ibland. Jag det faktiskt, detgör jag.mesta görnog
Ulrika Lundin

Den andra familjen försöker istället dela ganska lika hushållsar-att
betet. Enligt makarnas på situationen kvinnansätt primärtatt ärse

3Hemarbete här barn hushállsarbete.samtavser omsorg om
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tid ellertycker inte hon harhand barnen.hemma för Honatt ta om
såhemma förstäda och fixa honmöjlighet när är taratt ungarna

ituhon och henneshushållsarbetetmycket tid. Det tar manrenapass
slags jättestäd-har till exempel någonbåda hemma.med Denär är

ochhär, badrum så,dammsugning och allt detvarje lördag medning
de grejema.tyngre

måste jag verk-hushållsarbetet.verkligen sin del DetbärHan av
väldigt fördelat. jagjämt Nuligen Det när ärärsäga. nog. dagtid för det ska gåjag lite och sånthandlarhemma att

det händermiddag han kommer hem,snabbare fixa näratt men
också innan han kommer hem.handlar efter jobbethanatt

SundbergJenny

lika hushållsar-och delar påkvinnainte givetDet är att man somen
Arbetsfördel-för barnen påfördelarbetet också sätt.ansvaret samma

för ochdimension handlarandraningens tar ansvaretom vem som
heltidsarbetande mödramadeväl ochför barnens Ensörjer avve.

avseendehennes renthon ochintervjuatvi har att manansersom
kan bli.jämlika Däremot/.../ såhushållsarbete är upp-som man nu

för barnen vilketdethardet honlever hon störstaär ansvaretatt som
matlagning.egentligen ellerdammsugningmeddå inte har göraatt

måsteoch det honringerjobb barnentill hennes ärDet är somsom
aktiviteter.alla olikabarnenskomma ihåg

princip baraalmanacka det ioch i minalmanacka,har ärJag en
egentligenihåg det, fast jagjag ska kommaprivatsaker för att
för intein. baraarbetssaker Menmyckethar lika attatt stoppa

föräldraföreningen och de här insam-töräldramötet ochmissa
legat påmöjligt. har jagluciafester, och allt Därochlingama

måstemåste ha hjälp. Vijagkraftigt ochMikael ganska sagt att
detoch du fixarpåminna varandraskriva ochtvåbägge upp

Hallgrenoch så vidare. Annfixar detoch jag

med alltinte liktydigthushållsarbetet alltsådela lika på är attAtt
fördelning vi skahushållsarbetetsfördelas lika.hemarbete Det är som

kapitel.dröja vid i detta
fördelning kanhushållsarbetetsgäller det renaOckså detnär

avhand-skiljer i sinCarin Holmberg 1993urskiljas.olika aspekter
detarbetsdelningen isidan,mellan, åbarnlösaling enaparom unga

andra sidan, arbets-och, ådisk ochgäller städning,stora tvättsom
blom-handlar,handlarlillai detdelningen vattnarom vem somsom

uppdelning mel-Också viundanplockarbyter lakan, göretc. enmor,
denlilla fördelningenoch denfördelningen ävenlan den stora om

denvi talarkategorisering.Holmbergs Närfrånskiljer sig något om
makarna ellerframförallttänker vifördelningenstora vem av

tid påför och läggerkännersamboma meststörst neransvarsom
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hushållsarbete. fyraDe familjetyperna i den kvantitativa undersök-
ningen konstruerades utifrån tänkt tidsaspekt. Vi valde deut treen

tidskrävande hushållsuppgiftema och kategoriserademest familjerna
efter oftast utför dessa. Med den lilla fördelningenvem som avser
vi den uppgiftsrelaterade uppdelningen hushållsarbetetet, alltsåav

makarna utför olika sysslor. hellerInte jim-typervem av som av en
ställd fördelning i innebär, vi ska makarnastort att ut-som senare se,
för precis uppgifler.samma

vi undersöker motivenInnan bakom hushållsarbetets fördelning,
ska vi några ord arbetsfördelningen hossäga i kvalitati-vårom paren

intervjuundersökning. I samtliga dessa förvärvsarbetar männenva par
på heltid. Kvinnornas arbetsmarknadsanknytning varierar däremot.
Vissa jobbar heltid, andra föräldralediga, arbetslösa, deltidsarbetarär
eller studerar. det gäller hushållsarbetetsNär fördelning variatio-är

finns iDet det hela lägger lika mycketstora. storanema par som ner
tid på arbetet hemma och det finns där kvinnan alltgör nästanpar
hushållsarbete. olika familjetypernaDe i det kvantitativa materialet
återfinns alltså i intervjumaterialet.

Både bland de barnlösa och bland småbamsföräldramaunga paren
finns där kvinnan så allt hushållsarbete.gör Mannengottpar som
hjälper kanske ibland till med olika sysslor, hans insatser småärmen

Ändåeller sporadiska. det tveksamt påstå arbetsfördelningenär att att
i dessa familjer komplementär på detär enligt Talcottsätt Par-som

denutmärker moderna kämfamiljen. Typiskt kvin-är attsons snarare
arbetsmarknadsanknytning definieras tillfällig.nans svagare som

fanns ingen anledningDet vi jobbade heltid bägge två jagnär att
skulle lägga mig på soffkanten och hon skulle slita hela kväl-att
len. Så då delade på det. Men det annorlunda honär närnu
går hemma hela dagarna. Då blir bortskämd. Då harman man
det fixat och klar. sköter hushållsarbetet.Honmesta maten om
Olof Eriksson

Dock kan kanske bilden den specialiserade käm-säga attman av
familjen ganska bra bamfamiljema istämmer undersök-en av
ningen. Det där ensamförsörjareär medan hansett ärpar mannen
sambo sköter barn och hem. Till skillnad från de övriga specialisera-
de familjerna, motiverar arbetsfördelningen med kvinnansattsom
arbetsmarknadsanknytning tillfälligt framhål-är änsvagare mannens,
ler Lennart Andersson hans och hans hustrus rollfördelning fri-att är

dagis.4villigt vald. Motivet inte vill ha barnen påär Lennartatt paret
sticker inte under stol med det hans sambo sköter markser-äratt som
vicen.

Detta bygger dock endast på uppgifter. Kvinnan ville inte delta i undersök-mannens
ningen.
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soffanhem från jobbet så lägger jag mig påOfta jag kommernär
går jag och duschar. Då lagar honi fem, tio minuter och sedan

och jag frågar jag får ifrån bordet ochoch så käkar vimat om
soffan och hon dukardå går jag och lägger mig pådet får jag och

kaffet klart.och väcker migoch när ärtvättar ungarnaav
Lennart

arbetsfördelningAndersson illustrerar komplementärfamiljenOm en
skolexem-i detför Ekgäller närmaste utgör ettparetmotsatsen som

intillmakar delar enligtjämställdhet. bådapel Dessapå utsagoregna
de barnen. Huvud-för hushållet och tvåmillimeterrättvisa ansvaret

dagisblöjor och hämtalaga bytaprincipen är att mat, varannan
organiseringNiklas ochbarnlösa SarasOckså detgång. paret avunga

fördelning grundas på lik-exemplifierar välhushållsarbetet somen
princip.hetens

tillSaragjort någon kontroll, mätning. Menhar aldrigJag om
vi på.Strykningen delardå kör jag golven.exempel kör tvätten,

på. Diskardelar vivi tillsammans. Göradet köperMat mat
liteGenerellt. Kanske kör Saragång.vigör mervarannan

lika mycketstucket. Vi precishuggetäh fan. Det görår nogsom
Niklasbåda två.

och Kollind,jämställda jfr Bjömbergfinns olikaDet sätt att vara
tydligNiklas ganskaliksom ochSomliga har Sara1997. upp-enpar

lika mycket tidungefärde lägger ändåuppgifier,delning nermenav
hushållsarbete.på

jagkan jag detkrasst, konkret, tvättar.Ja, säga ärattrent som
städar hela huset,Och Niklas hanjag dammar.Och det är som

vilketoch torkar golv. vialltså dammsuger När görgör mat,
tyckerlaga och hanväldigt duktigtvå hanbåda är att mat
jag.lika mycketviväldigt roligt.det Men gör mat trorär nog

slipperdenalltid det hår meddå har vi gör attMen matatt som
andra. Saradiska. Då diskar den

vad de brukartydlig uppdelninghar mindrebamAndra utan avenpar
ganska mycketdetill exempel tyckerFredrik och Johanna attgöra.

ÅsaOch ochförst, dem.sakersysslor.utför Den görsom sersamma
uppgifter,uppdelningfinns vissförsöker, detMats attäven avom en

sakerroligaretycker detmed dethjälpas De göraär attattmesta.
under tidenkansnabbare ochgårtillsammans. Det prataman

saker.görman
kande vi citeratfördelning hosHushållsarbetets ytter-somsespar

den änd-likafördelningkontinuum därtänktpolema på utgörett ena
kvinnanvillfördelning detavsaknad görochpunkten säga attav -

intervjuat kanvi harandra.den Parenhushållsarbeteallt utgör som-
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punkteralltså placeras någonstans på eller mellan dessa båda I en
del familjer kvinnan och flest initiativ, samtidigtstörsttar ansvar som

ändå hel del arbetet hemma. Hushållsarbetetsgör för-mannen en av
delning hos och EkströmEva Göran exemplifierar konventionellen
fördelning med dragning åt det jämställda hållet.

Oftast det väl Göran till exempel. lagarär Jagtar tvättensom
han ställer sig också och det,mest mat gärna görmen men man

får be honom. Städar jag, däremot så kan hangör mestnog men
grovstädningar till exempel riva hela badrummetgöra ochutsom

skura och allting. Sådana grejer kan han få för sig.väggar Men
det dagliga dammsuga och så, det jag Evaär gör.som nog som

andra familjerI hamnar fördelningen den patriarkala änd-närmare
punkten vårt tänkta kontinuum. Då begränsar sig insatsermannens
till assistera och hjälpa till, det kan finnas någon enstakaatt även om
enklare uppgift han har för. trebamsfamiljenHos Lind,ansvaretsom
till exempel, brukar diska efterBo middagen medan i övrigtansvaret
främst vilar på Charlotte sköter mycket i förrätt och sig. Honsom

i sin hennes ligger lite väl lågt och önskar hantur att attanser man
skulle flera initiativ.ta

Charlotte Lind berättar hon och hennes aldrig formelltatt man
gjort någon arbetsfördelning. Den har bara blivit. detMenupp
framgår också klart hennes beskrivning det föregår vivad harattav
kallat för implicita förhandlingar mellan makarna. harHon med åren
lärt sig att ska fårBo något då hon låta bli, liksom hongöra attom
inte får tjata på honom för då blir han bara Flerasur. de intervju-av
ade kvinnorna och upplever liksom Charlotte fördelningenmännen att

hushållsarbetet har kommit sig själv. betonarAndra dock attav av
den varit och föremål för uttryckliga förhandlingar. gäller iär Detta
synnerhet fördelar hushållsarbetet relativt lika. Typiskt är närpar som

Hallgren betonar deras fördelningAnn något vi har dis-att är som
kuterat fram. Dels vad vi bäst på och sedan det krävs viär även att att

lika mycket bägge två. Och det barnlösa Camillagör paretunga
och berättar de diskuteradePer mycket hushållsarbetet underatt om
första tiden de bodde tillsammans. bestämde sigDe för fördela allaatt
sysslor lika, allt från varsin gardin, byta två däck på bilen ochatt sy
laga tidengång. Med har de dock släppt på dessa prin-mat varannan
ciper. upptäckteDe de tycker olika saker olika roligaatt äratt att

tycker till exempel detPer roligare laga ochgöra. äratt göratt mat,
därför detta oftare Camilla. å sin sidaHon stryker ochän tvättmer

5 kan tyckas den ytterlighetenDet borde fördelning därsom om ena vara en mannen
allt, istället för likafördelning. Emellertid har vi inte intervjuat fa-gör nästan någon

milj med sådan fördelning. förekomInte heller sådanafördelningar ien surveyen.
förstås faktum iDetta socialt sig.är ett
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båda läg-idagviktigt för ärblommorna. Det är attparetvattnar som
OcksåBrodin, 1997.hushållsgöromålentid pålika mycketger ner

olika lösningar.sig fram tillsuccessivt diskuteratEk harparet

och någonflyttar ihopdagensig inte första görMan sätter man
detdet här jagdu ochdet här ärlista att gör utangör nog mer

dentycker denlite ochbörjar och görattprövaratt enaman
till exempel.får du tvätta,tillså skriker den "nuför mycket att

förhandlingar någotsmåmed mångasig sätt.harDet gettnog
Staffanjag.lite ochDet är trorta,ge

förhandlathurfördelning ochhushållsarbetetsavseendeBåde paren
intervjuundersök-mellanvariationemaalltsådennafram tillsig är

vissakanHårdragetfamiljer sägaolikaningens attstora. re-parman
könen,mellani relationernaförändringarnapågåendedepresenterar
Vi skakontinuitet.stabilitet ochderasvisar påmedan andra snarare

teoretiskautifrån deskillnaderförklara dessakanhur vidiskuteranu
föreställningar ochrationalitet, kulturellakapitelperspektiven i

maktresurser.

motivochFörklaringar

rationalitetochTid

fördelningenförutsägertidsresurshypotesenkalladeså attDen av
frihardengrunder,rationellapåsker mesthushållsarbete att som

fördelninghushållsarbetetsundersökninghemma. Entid gör mest av
detentydigt påifråndet långt sättetdock ärvisararbetslösabland att

deltidsarbetande kvinnorexempelTillNordenmark, 1997. gör mer
medkvinnorarbetslösaOcharbetslösasinahushållsarbete män.än

hushållsarbetebetydligt änheltidsarbetande motsvar-görmän mera
tillstarkt stödnågotundersökningvårhellerande Intemän. gergrupp

fördelningenförklararfaktisktKerstin Karlssonhypotesen, även om
tidsfaktom.hänvisa tillsighemma hoshushållsarbete attgenomav

ÄrsåhushållsgöromålenLtid säga.har attDen görmestsom
då farmsmed bamen,hemmahanNärhemmaMagnus var

städade och hanhanhem, ochjag kombordetdet närmat
såsjukt barn,medhan hemmahandlades.till det Arsåg seratt

tid somväl harden görfårtill det Dethan är mestmat.att som
Kerstinhushållsarbetet.

förklararinte tidsresursendetkvinnormångaDock äratt somanser
kvinnornaprocenthälften 44Talandefördelningen. är nästanatt av

avstånd fråndelvisarbetsfördelning helt ellerpatriarkal tarmed en
makarna sam-dendetsurveyundersökningenpåståendet i äratt av

ocksåJämförhos dem.hemmatidharborna gör mestmest somsom
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deras uppfattningar fördelningens rättvisa nedan. detDäremot ärom
vanligare kvinnor i jämställda familjer instämmer i påståendet. Detatt

fjärdedelar helt eller delvis. kvin-74 procent hellerIntegör närtre
förvärvsarbetstid används blir skillnaderna mellanmåttnornas som

olika familjetyper så utifrån tidsresurshypotesen kundestora som man
förvänta sig tabell 4.se

Tabell Förvärvsarbetande kvinnors arbetstid och familjetyp.4
Kvinnors Procent.svar.

Kvinnansarbetstid Jämställd Semijämställd Konventionell SummaAntalPatriarkal

30 tim/V 18 40 35 100 1087
30-35 tim/v 10 19 44 27 100 120
36-40 tim/v 20 29 100 18420

tim/v 16 34 32 18 100 93-
Alla 13 24 36 27 100 505

Tabell visar de patriarkala och konventionella arbets-4 att typerna av
fördelning familjer deltid.utbredda i där kvinnan arbetarär mest
Ungefär tio ofta-sju kvinnor arbetar lång deltid utför betydligtav som

hushållsarbete sina resultaten stödjerDeän män.tungt argumentetre
den har tid hushållsarbete. tabellen visarMengöratt mest mestsom

också hälften heltidsarbetande kvinnornaså många deatt som av an-
tingen konventionell patriarkal arbetsfördelning.har eller Männensen

förinsatser i hushållet tycks med andra ord okänsligaganskavara
arbetstider. pekar iförändringar i kvinnornas Andra undersökningar

visar studie Flood ochriktning. Till exempel Lennartsamma en som
Gråsjö gjort för Kvinnomaktutredningen skillnaden iUrban 1997 att

heltidsar-hushållsarbetstid mellan lever tillsammans medmän som
betande respektive halvtidsarbetande kvinnor liten. Medan de mänär

sammanlever med kvinna arbetar halvtid lägger 6som en som ner
timmar i veckan hushållsarbete, motsvarande siffra för demär vars
hustru heltidsarbetar timmar. jämförelse kan de9 Som nämnas atten
heltidsarbetande kvinnorna i genomsnitt utför timmar hushållsar-17
bete i veckan.

tolkning våra och andras resultat det finns vissEn är attav en
tidsgrundad rationalitet i fördelningen hushållsarbetet, attav men
tillgänglig tid långt ifrån den enda verksamma faktorn här. Detär
vill fördelning-kvinnans förvärvsarbetstid inverkar påsäga, även när

hushållsarbetet genomgri-medför sällan heltidsarbete någonetten av
pande förändring traditionella hushållsarbetets fördel-imönsterav
ning. Enligt vissa Anled-beräkningar ökar inte alls.insatsermännens
ningen till deras andel hushållsarbetet blir kvinnornastörre näratt av
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arbetar heltid istället heltidsarbetande kvinnor detta arbeteär ägnaratt
mindre tid andra kvinnor. Kvinnor och blir jämställda.än män mer

därför tid,Inte därför kvinnormän ägnar ägnaratt utan attmera
mindre tid, till hemarbete Nyberg, 1996:36.

och könskonstruktionKönsnormer

Ideal och verklighet

Hushållsarbetets fördelning alltså inte främst resultat hurär ett av
många timmar respektive make förvärvsarbetar. Uttalade eller outtal-
ade föreställningar kön inverkar också. Samtidigt det påtagligtärom
hur starkt förankrad jämställdhetstanken i nittiotalets Sverige. Deär
intervjuade kvinnorna och alla i högre eller lägre gradmännen ut-ger
tryck för jämställdhetsideologi. med mycket tydligInteen ens par en
könsarbetsdelning motiverar denna hänvisa till kvinnorsattgenom
och olika funktioner,roller, biologi eller dylikt. Typisktmäns är
istället åberopar specifika omständigheter kvinnansatt man som ar-
betslöshet, studier, deltidsarbete eller föräldraledighet. sådanaAtt
omständigheter tenderar bilda könsspecifika mönster äratt en annan
fråga. Jfr Haavind, Till och med1985. inte alls utförmän nästansom
något arbete hemma de egentligen tycker det bästsäger att att vore

dela på arbetet.att

Det bästa kunde dela på allting. bästaDetvore om man vore
jag kanske gick på och jobbade halva dagen,om upp morgonen

och sedan kom hon och bytte mig etter halva dagen, ochav se-
jobbadedan hon. Lennart

idealet jämlikt partnerskap omfattasAtt många samtidigtettom av
detta ideal sällan avspeglas i organisera livet harsättet attsom mera

framkommit flerai studier. denna diskrepansDet mellan ideal ochvar
verklighet fick exempelvis Jalmert beskrivaLars 1984 denattsom
svenske i-princip-man, det vill sägamannen som en mansom en

ställer sig positiv till dela lika på arbetet hemma,attsom men som
samtidigt det olika skäl för justsvårt honomäratt attanser av genom-

avföra detta i praktiken också klarase Att arbete-barn-familj,
1994.

kvantitativaVår undersökning liknande resultat. visarDen attger
vissa jämställdhetsideal utbredda, samtidigt det ovanligtär är attsom
makar och sambor verkligen delar lika på för hem och bam.ansvaret

fråganPå i familjen bör det förta hus-yttersta ansvaret attvem som
hållsarbetet ombesörjs på bra sätt mycket majoritetett storsvarar en

kvinnorna 86 procent och bör77 procentmännen att ansvaretav

38



Hushållsarbetets fördelning

samboma.° för för-gällersakvila på båda makarna Samma ansvaret
och 78sörjningen. kvinnorna 83Av männen procentprocentanser av

tred-båda makarna. Och tvåbör delas likadetta nästanatt avansvar
instäm-ochjedelar kvinnorna 62 procent 59 männenprocent avav

förvärvsarbete nödvändigtdelvis i påståendethelt eller äratt ettmer
självständig tabell l3för kvinnan ska kunna seatt vara

jämställdhetstankeuttryck försvenskarmångaMen äratt ger en
kvinnorstraditionella uppfattningardetsammaförstås inte att omsom

Belysandespelat sin roll.uppgifter i familjen haroch är attmäns ut
i betydligt utsträckningpatriarkala familjetypeni den störremännen

traditionell könens rollerkvinnor harandra ochän män synen
huvudansvaret för hushållsar-börtabell På fråganse 5. tavem som

kvinnor bör dettahälften debetet göramännenän attmer avsvarar
i urvalet ioch kvinnorna1323mot männen procentprocent avav

instämmer ifler, drygahelhet. dock 60sin Det är ännu procent, som
för detta arbete.kvinnanpåståendet det bästär tar ansvaretatt om

fa-de jämställdacirka femtedel ibaraDetsamma männengör en av
familjety-i den patriarkalasjuttiomiljerna. Drygt männenprocent av

foreller sambobetyder för deras hustruhemmet änatttror merpen
andelfamiljer motsvarandei jämställdasjälva.dem För ärmän en

hälften.konventionella familjer Denför dem ifjärdedel och nästan
familjer åter-jämställda och semijämställdamellanskillnadenstora

också i kvinnornas svar.finns intressant nog

hushållsarbetets fördelning olikaFöreställningarTabell i5 om
Procent.familjetyper. Mäns svar.

AllaSemijämställd Konventionell PatriarkalJämställd

23529 13 24börkvinnorna detAnseratt
hushålls-föransvaretyttersta

arbetet
346222 4018Instämmerheltellerdelvisi

bäst kvinnordet taratt om
hushållsarbetetföransvar

537125 48delvis iInstämmerhelteller att
gör förhustrun/sambon mest att

för hennehemmetbetydermer

jämförelsefamiljetypen har ii den patriarkalakvinnornaOckså en
roller ikvinnors ochtraditionell påandra kvinnormed mänssynmera

kvin-hushållsarbetet börfjärdedelfamiljen. Nästan att varaanseren
ändå oba-iögonfallandetabell 6. Menhuvudansvar se ärmestnans

börkvinnorför demdärtabell och 6 ta5 attsvarsprocenten ansersomanger
hushållet.förhuvudansvaret
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kvinnorslansen mellan dessa inställning och faktiska fördel-den
ningen hushållsarbetet. fjärdedelar kvinnorna i denMer än treav av
patriarkala familjetypen i familj bör likaatt ta ettanser mannen en

för hushållsarbetet kvinnan. Glappet mellan all-stort ansvar som en
jämställdhetsideologiuttryckt och verkligheten hemma alltsåmänt är

i patriarkala familjerBland råder vimännen störrestort. settsom en
mellanöverensstämmelse bör vad och dengörasynen vem som

fördelningen hemma. möjlig tolkning denna skillnadverkliga En ärav
uppfattningar fördet och synpunkter betyderär männens mestatt som

familjen. i fördel-hur arbetet fördelas i tyder så fall på snedaDet att
familjen manligningar hushållsarbetet i delvis resultatetärav av

ifr Blumberg,maktutövning 1991.
Å andel kvinnorna i både den patri-andra sidan storuppger en av

familjetypen fjärdedelararkala och den konventionella omkring tre-
för förhemmet spelar roll dem deras ochstörre än män, attatt en——

hushållsarbetets fördelning. Kvinnorna i den jäm-detta inverkar på
inte på något också gällerställda familjetypen sätt,svarar samma som
faktiska utförande. sju tio kvin-frågan hushållsarbetets Mer än avom

utförtpatriarkala familjer tycker hushållsarbetet blir bättrei attnor
fjärdedel kvinnorna i jämställdade själva det, baragör mot en avom

symboliska innebörd alltså varierafamiljer. Hushållsarbetets tycks
familjetypermellan kvinnor i olika se tabell 6.

också känslan förpliktelse. två tredjedelarNästanDet gör av av
fa-kvinnorna i patriarkala familjer, och fyra tio i konventionellaav

miljer, instämmer helt eller delvis i påståendet de upplever hus-att
plikt tabell Motsvarande andelar för dehållsarbetet se 6.som en

jämställdhetsorienterade familjetypema ungefär fjärdedelbåda är en
mellan kvinnor i olika familjetyper be-och femtedel. Skillnadernaen

utsträckning viskillnader i arbetstid, de kvarstår iinte på närstorror
patriarkala familjer in-endast kvinnor heltidsarbetar iinkluderar som

helt eller delvis, i konventionella 34 i58stämmer procent,procent
semijämställda och i jämställda familjer19 10 procent.procent

mellan kvinnor iKänslan förpliktelse skiljer sig också markantav
samhällsklasser och familjestadier. fjärde kvinna i deolika Bara var

sin hus-högre tjänstemannafamiljema det plikt göraatt mestser som
arbetarfamiljerhållsarbete. Motsvarande andel för kvinnor i är nära

hälften. Bland kvinnor inte har barn det vanligt heltär attunga som
från påståendet hushållsarbetet plikt.eller delvis avstånd ärta att en

hälften kvinnor bara fjärde kvinnadrygt dessaDet gör motav var vars
barnhemmavarande åtta år.är överyngsta
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fördelning olikahushållsarbetetsFöreställningar iTabell 6 om
Procent.familjetyper. Kvinnors svar.

AllaSemijämställd Konventionell PatriarkalJämställd
1314 2464bör detkvinnornaAnseratt

hushâlls-förytterstaansvaret
arbetet

43 642519ellerdelvisiInstämmerhelt att
pliktkänslagörhon merav

hemma
6473 7528 56heltellerdelvisiInstämmer att

för hennebetyderhemmet mer
5260 713027delvisiInstämmerhelteller att

självbättre görasakerdet att
då utfördabättreför de bliratt

uppfattningarivariationemaundersökningsresultat visarVåra att om
grad tycksi höghushållsarbetetocksåkönens roller är attstora, men

kon-medolika familjetyper. Dekvinnor iolika saker förbetyda en
utsträckningiuppleverpatriarkal fördelningventionell eller attstor

andellitenför derasför dem Barabetyder män.hemmet än enmera
Traditio-upplevelse.familjer harjämställdaikvinnorna sammaav

jämställdhet harideologinsamtidigtvidarenella idéer lever omsom
utbred-Ellingsaeter, 1997. Störstjfr ocksåhos mångavunnit gehör

konventionella ochiuppfattningama dentraditionellade pat-ning har
mellan kvin-skillnaderfinns detSamtidigtfamiljetypen.riakala stora
mycketifamiljetyper.i dessa Det stör-uppfattningar äroch männors

kvinnorstraditionell påförstårutsträckning männen synsom enre
dessai mångasin påtyder ihushållet.roll i Detta männenatttur av

traditionellaåberopamakt; denormativfamiljer attutövar att genom
detvilja igenomfår sinkvinnor börvad närföreställningar göraom

hushâllsarbetet.fördelningengäller av
ochmellan kvinnaninkomstrelationemadåroll spelarVilken

finnsförsörjningoch Härhushållsarbetede påför hur sermannen
sinlika myckettjänarfamiljer där kvinnanvariationer. I man an-som. förhuvudansvarkvinnan börkvinnornabara 8 taattprocent avser

betydligttjänarmedkvinnor leverhushâllsarbetet. För män somsom
respektive 24andelarmotsvarande 17självade procent.äränmer

familjervärderingar. ItraditionellaöverlaguppvisarMännen mer
hu-kvinnan börlika inkomst 17 männen tamed attprocent avanser

skahushållsarbetet och 18förvudansvar taattprocent ansva-mannen
siff-motsvarandemycketTjänarförsörjningen.för ärret mermannen

procent.7respektive 2826ror

7Att löne-sig ide befinnermycket innebärtjänar likaochkvinnan att sammamannen
41



Kapitel 2

Också de kvalitativa intervjuerna visar föreställningar kö-att om
olika roller och förpliktelser lever kvar och har betydelse förnens en

hur arbetet fördelas. Ek berättarAgneta invändningar från vännerom
och arbetskamrater de fick höra hennes föräldraledignär att man var
med barnen.

Då får lite kommentarer Klarar din det,typenman av man av
och det ärju så dumt så det inte Varför skulle han inteär sant.

det Sedan också: "Min kan inte hemma förgöra hanman vara
har så viktigt jobb. hanAtt kan minsann inte hem-ett vara.för han har så viktigt jobb. Och det så dumt så detett är ärma
inte för det spelar egentligen ingen roll vad harsant, mannen
för jobb det under alla omständigheter så himlaanses vara
viktigt. Agneta

i jämställdhetsorienteradeInte familjer värderas kvinnornas ochens
insatser i hemmet påmännens Småbamsmammoma i så-sätt.samma

dana förhållanden upplever till exempel undantag de lyck-ärutan att
ligt lottade. framhållerDe starkt deras jätteduktiga ochatt män är
ovanligt goda makar. någonInte uttrycker liknandenågotman om
sin hustru eller sambo. förklaring kanEn kvinnorna och män-attvara

har olika referensgrupper. Kvinnorna uppfattar sig privilegi-nen som
erade de jämför sin situation med vad de uppfattarnär andrasom
kvinnors situation. När jämför sig med andra blir detmännen män
istället de framstår gynnade. ochAgneta Staf-snarare senare som som
fan Ek illustrerar denna könsmässiga perspektivskillnad. Agneta un-
derstryker hon har gift med sin deläratt tur tarsom en man som av

för hem och familj. Från makens horisont situationenansvaret ser
aningen annorlunda ut.

ska inte jagJag skulle vilja ha det någotsäga att sätt.annat
klart iblandDet kan drömma ha hemma-är att attman om en

fru skötte allt hemma, dammsög och skötte barnen ochsom man
kunde sig helt och fullt sitt jobb, jag inte detägna ärtrormen
roligt i längden heller. kanMen bli avundsjuk på sin svär-man
far i vissa stunder. Staffan

Varken Staffan eller någon jämställd vi har inter-annan man som
vjuat det privilegium ha hustru hälftenett att görser som en som av
arbetet hemma. denI meningen kan kanske påsäga attman synen
hushållsarbetet främst kvinnligt ansvarsområde delvis fort-ettsom
lever också i jämställda familjer. Eller uttryckt annorlunda: kön

intervall. Att tjänar mer innebär hans lön befinner sig i eller löne-tvåatt ettmannen
intervall högre kvinnans. Tjänar han mycket mer ligger lönen inter-än tvåänmer
vall hans hustrus eller sambos lön. Löneintervallen kronor månad:över är per
-4999, 5000-6699, 7000-8999, 9000-10999, 11000-12999, 13000-14999,
15000-16999, 17000-19999, 20000-22999, 23000-26999, 27000-31900, 32000-.
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tolk-jämställdhetsorienterade förhållandenfungerar också i som en
Haavind,handlingar jfr 1984, Magnusson,för makarnasningsram

1997.

Arbetsorientering

könsarbetsdelningen i fa-Föreställningfinns utbreddDet attomen
arbetslivetförhåller sig tillochi kvinnormiljen har sin grund mänatt

familjen medansigorienteraKvinnor mänolika motsätt. antas
dehär inte diskuterayrkesliv. Vi skaprioritera sinaförmodas teore-

idén,8 vill baramed dentveksamhetemaempiriskatiska och utan un-
positivochgenomgående speladeyrkesarbetetderstryka storatt en

ellersjälvuppfattningsmåbarnsmammomasintervjuadeför deroll
förvärvsarbetade påkvinnordessabaraidentitet. Detta att tretrots av

intervjutillfálletheltid vid

betydelse,fårsitt arbete,fårju identitetMan man engenomen
enkeltnågon heltoch får kamrater. Man närärstatus manen

Sundbergjobbar. Jennyman
Hallgrenväldigt viktigt. Annjätte-viktigt,Jobbet är

hem-baraaldrig klaraskulleJobbet viktigt. Jag attär varaav
KarlssonKerstinAldrigma.

då försvin-utestängd ochsåarbetetintehar är manman
LindCharlottesjälv.bit migavner en

liv fram-positiv roll i kvinnorsgenerellt spelarförvärvsarbetetAtt en
Nordenmark, 1997.surveyundersökning jfrvårockså ävengår av

kvinnorandelarnågottill och med än mänDet störreär uppgersom
ekonomiskt nödvän-det inteförvärvsarbetaskullede ävenatt varom

ochmycket för dembetydermed arbetskamraternakontaktendigt; att
tabell 7.intresse seockså derasderas jobb är storaatt

helt eller delvisoch iAndel kvinnorTabell instämmer7 män som
betydelse.förvärvsarbetets Procent.påståenden om

MänKvinnor

Även 75nödvändighetekonomiskdet intevar enom
förvärvsarbetaskullejag

88 77mycketarbetskamraterbetydermedminaKontakten
60 57ocksåmitt intresseMittjobb stora

För 1994.detta: Roman,diskussion seomen
gEtt sina fritids-tänka sigväl kanEkströmundantag Eva utövamöjligt attär som

heltid".vill hon inte varaheltid. Däremotintressen på mamma
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alltså inteDet uteslutande ekonomiska skäl fårär kvinnor attsom
lönearbeta. Arbetet också viktigt för den identiteten och för deär egna
sociala kontaktema. Därmed inte yrkeslivet det värdeär ärsagt att

kvinnor i allmänhet prioriterar allra högst. Så mycket tvåsom som
tredjedelar kvinnorna svarade vårt frågeformulär attav som uppger
de skulle vilja tillbringa tid med familjen. Och endast fjärdemera var
kvinna skulle arbeta heltid hon kunde välja fritt. Ungefärom var
tredje skulle välja lång deltid lika34 procent och många skulle före-

procent.‘°dra kortarbeta deltid 30 Dock skulle bara tiondeatt var
kvinnall procent helt och hållet välja bort förvärvsarbetet. Kanske

det ingen slump två de heltidsarbetande småbamsmödrar-är att treav
i vår kvalitativa undersökning skulle föredra i arbetstid.attna ner

derasDet respektive arbetsgivare hinder iär sätter vägen.som

klart attjag skulle vilja jobbaDet mindre. jobbar jag hund-är Nu
jag skulle kunna tänka mig jobba sjuttiofemprocent, attra men

då får jag inte det för då får jag inte behålla mittprocent, men
jobb då måste jag och andra sysslor. Lenautan göraner
Hedblom

synd chefen inte tillåterDet att deltidsarbete. jätte-Detär är
synd för det skulle underlätta för här hemma. Annenormt oss
Hallgren

bådeFör och det svårigheterLena Anna med förena yrkesarbe-är att
med familjen de skulle vilja förkorta sin arbetstid.görtet attsom

Samma sak gäller troligtvis åtskilliga andra kvinnor önskaräven som
deltidsarbete. framförallt kvinnornasDet insatser i hushålletär som
ökar de får bam.när

Rättvisa

En vägledande moralisk princip för delar någorlunda lika påpar som
hushållsarbetet rättvisa. rättvis fördelningEn uppfattas för-är som en
delning där båda arbetar lika mycket och har lika mycket ledigparter
tid till sitt förfogande. Eller tvåbarnsmamma uttryckte saken:som en
det inte denrätt ska allt båda lika deär göraatt när är trötta närena
kommer hem efter dag jobbet. NorbergPer uttryck fören ger en
liknande tankegång ha vi jobbar precis lika mycketnär säger att
båda två och då finns det ingen anledning den ska jobbaatt ena mer
hemma vad den andra gör.än

det inteMen bara jämställda uppfattar rättvisa dettapåär par som
Också hos där kvinnan betydligt hushållsarbetesätt. görpar mera

återfinns liknande F örvärvsarbetar fler timmarresonemang. mannen
kvinnan uppfattar båda det rimligt och rättvist honän parter attsom

Heltid deñnierades minst 35 timmar/vecka, lång deltid 30-34som som
timmar/vecka och kort deltid 20-29 timmar/vecka.som
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deltidsarbetslösElisabethför arbetet hemma. ärstörretar somansvar
"bådahushållsarbetetdelar påsjälvklartdet är attatt ommananser

sinmindrehon jobbarså längelika mycket. Men änförvärvsarbetar
jobbasambo skullehennesdethon intetycker rätt attatt voreman
städahem ochsedan kommai veckan ochfemtio timmarfyrtio eller

ska så.för detatt vara

jag inte jobbar likaså längejag det härharJag tarsagt att
timmarnakan städa detycker jaghan.mycket Jag attsom

så duhonom "baradet har jagjobbar.han Men vetsagtsom
AlmgrenElisabethdå blir det lika mycke .jag jobb,fåratt

Är villomvända, detrollernarättvistdet lika sägaär om mannenom
hushållsar-undersökningtidigare tillVi hänvisadearbetslösär aven

Nordenmark,arbetslösabådadär ellerfördelning hos ärbetets par en
hushålletiinsatserde arbetslösa ärvisarStudien1997. männensatt

visar ocksådenheltidsarbetar. Menderas attstörst när partnersom
Elisabeth isåsomde arbetslösafrågaintedet alls männenär attom
hushållsar-Istället fördelashemarbetet.citatet gör merparten avovan

till ochkvinnan deltid honlika. Arbetarfall ganskai dessa görbetet
Är däremot kvinnanarbetslösesinhushållsarbetemed än man.mer

myckethon betydligtheltidsarbetararbetslös och gör mermannen
han.hushållsarbete än

desurveyundersökningi vårdem deltogfrågadeVi om upp-som
rättvis.familj Eni derashushållsarbetetfördelningen ärlever att av

dendeochbåde kvinnornamajoritet männen attatt anseruppgavav
tyckteandra sidanoch åtabell 31 34. Meneller delvis sedet heltär

för-männenoch femtedelkvinnornatredjedel attnästan avenaven
beroendeSkillnadernarättvis.familj intedelningen i deras ärär stora

hushållsar-andeltillhör.kvinnorna Jufamiljetyppå vilken större av
för-uppleverfärre kvinnorlott, destokvinnornasfaller påbetet som

ikvinnornai kapitel 5. Avdettarättvis. Sedelningen mer omsom
del-tio helt ellerinstämde niofamiljetypenjämställdaden nästan av

rättvis. Mot-hushållsarbetetfördelningenpåståendetvis i äratt av
hälften.knapptpatriarkala familjetypendenandel försvarande är

denIochkvinnornasSkillnaderna i ärsvarsmönster stora.männens
flertaletvisserligen ocksåuppleverfamiljetypen män-jämställda av

patriarkaladerättvis procent,90 män-fördelningen äratt mennen
in-dessakvinnornas.avviker starkt från Avuppfattningar männens

hushållsarbe-delvis i påståendethelt ellersju tiocirka attstämmer av
rättvis.fördelning ärtets

resultatundersökningenskvalitativafrån den ärutgångspunktMed
arbetstidsammanlagdarespektivemakamasrimlig tolkningdet atten

bedömningenförhar betydelseobetalda arbetetdetbetalda plusdet
faktumdettolkning stärksarbetsfördelningen.rättvisa i Denna avav
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tredjedelnästan 30att procent kvinnorna derasatten av anser man
själva.har fritid de betydandeän En andel kvinnorna i demera av

patriarkala och konventionella familjetyperna derasäven attanser
tid de själva tillmän ägnar fritidsintressenän tabellse 8. Attmer

i patriarkala familjer i mycketmännen utsträckning kvinnor-större än
fördelningen hushållsarbete rättvis kräveratt är sär-na anser av en

skild förklaring.

Tabell 8 makarnaVem eller samborna tid åtägnar mestav som
fritidsintressen olika familjetyper.i Kvinnors Procent.svar.

Kvinnan Mannen Likamycket Summa

Jämställd 15 15 70 100
Semijämställd 17 23 60 100
Konventionell 10 59 100
Patriarkal 13 39 48 100
Alla 13 29 58 100

Relativa och maktresurser

Eftersom kvinnor familjeskäl ofta arbetar deltid och många gångerav
inte i utsträckning kan helhjärtat sinamännen påsatsasamma som
yrkesliv, tjänar de i regel betydligt mindre sina Knap-än män.pengar

förvånande betraktas därför könsarbetsdelningen i familjen oftapast
nyckelfaktor för mansdominansens reproduktion jfr Chafetz,som en

1991. Andra forskare utgår dock från det makamas respektiveäratt
inkomster i sig arbetets fördelning i familjen. betraktaravgör Desom
då könsarbetsdelningen främst effekt olika inkomsterstorasom en av
och insatser i hushållsarbetet ökar med kvinnansantar att mannens
inkomster jfr Blumberg och Coleman, 1989; Ross, 1987.

Vårt empiriska material tycks vid första anblick stödja hypotes-en
arbetsfördelningen i familjen effekt makamas ekono-att ären en av

miska leverMän tillsammans med relativt högavlönaderesurser. som
kvinnor utför hushållsarbete lever med kvinnorän mänmer som vars
inkomster små tabellse 9. tredjeI familj därär kvinnan tjänarvar
under 9 kronor i000 månaden kvinnan allt hushålls-gör nästan tungt
arbete. Motsvarande andel för familjer där kvinnan tjänar änmer
17 000 kronor i månaden dryg femtedel. Slår vi patriar-är en samman
kala och konventionella familjer blir skillnaderna tydligare.ännu
Nästan fjärdedelar kvinnorna i den lägsta lönegruppen hartre av en

Nästan femtedel 18 allaprocent kvinnor bedömer de själva har fritidatten av mer
sina båda har lika mycket fritid.än Blandmän, andelamaresten att männen är som

uppfattar kvinnan respektive har fritid lika 24att procent.mest storamannen
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litehushållsarbetet,fördelningpatriarkalkonventionell eller motav
därtill tillhörkontrastI nästanlönegruppen.hälften i den högstadrygt

jämställ-denågonhöginkomsttagamade kvinnligahälften meravav
med lägstfjärde bland kvinnornadrygtfamiljetypema,da mot var

löner.

familjetyp. Procent.månad och KvinnorslönTabell 9 Kvinnors svar.per

SummaAntalPatriarkalSemijämställd KonventionellJämställdkr/månLön

100 15433392080009
100 214234222139999-12

1521002433281513-16 999
10030 2217000-17

relativasambomasellerefter makamaskategoriserasfamiljernaNär
patriarkalaandelenliknande Denframträder störstalöner mönster.ett

sinmyckettjänarfamiljer där änifinnsfördelningar meramannen
fjärdedelochtredjedel kvinnornasambo. Nästanhustru eller enaven

kvinnandet gör nästankategorini denmännen äratt somuppgerav
knapptandelenlikalönefamiljerhushållsarbete. I ärallt entungt
jämställdaandelentiondel för männen. Denfemtedel och störstaen

enligtlikalönefamiljer 16blanddäremot procentfamiljer finns
hurTabell visar10svar.enligtoch 20kvinnornas männensprocent

slåsochkvinnornasfördelningen männensnärut samman.svarser

Alla.familjetyp. Procent.lön ochrelativaMakars/samborsTabell 10

AntalSummaPatriarkalSemijämställd KonventionellJämställdRelativlön

100 30213353319likamycketKvinnan
ellermer

33610032 173318Mannenmer
5481002742229mycketMannen mer

100 118621372814Alla

Iöneintervall.befinner idemycketbetydertjänar lika attochAtt kvinnan sammamannen
äntvå Iöneintervallhögrebefinner i ellerlön sig ettinnebär hanstjänar"mer" attAtt mannen

två hustrusellerintervallöverhansänlönenmycket mer" liggerTjänarhankvinnans. mer
7000-8999,5000-6699,månad: -4999,kronorLöneintervallenlön.sambos per

20000-22999.17000-19999,15000-16999,13000-14999,11000-12999,9000-10999,
32000—.27000-31900,23000-26999,

Även oberoen-hemmakvinnortioåttamånga görså mestavsomom
isiffrornatyckssinmycket ellerlikatjänar ändede man,merav om

hushållsar-deltagande istödja hypotesenoch 10 männenstabell 9 att
relativa lönabsoluta ellersamborsellerhustrursderasökarbetet när
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blir Frågan dock det verkligen lönen förklararstörre. är ärom som
dessa skillnader. En hypotes ligger tillhands detnära är attannan som
istället olikheter i förvärvsarbetstid förklarar skillnaderna.är som
Kvinnor arbetar heltid tjänar i allmänhet de del-änsom mer som
tidsarbetar. Vi ska därför undersöka vilket utslag skillnader mellan
makamas löner vi endast undersöker där kvinnan arbetarnärger par
heltid. Som blir då skillnaderna betydligt mindre se tabellväntat 11.

familjer där makamasI löner ungefär lika har drygt 40är stora pro-
konventionell eller patriarkal fördelning. Motsvarande andel icent en

familljzerdär tjänar mycket sin hustru dryga 50än ärmannen mer pro-
cent.

Tabell RelativIl län och familjetyp kvinnan heItidsarbetar.när
Alla.Procent.

lönRelativ Jämställd Semijämställd Konventionell Patriarkal Summa

Kvinnanlika mycketeller 38 29 12 100mer
Mannen 24 33 28 15 100mer
Mannenmycket 13 35 33 19 100mer

Dessa skillnader inte säkerställdastatistiskt

Andra studier svenska deltagande i hushållsarbetet lik-mänsav ger
nande resultat. Till visarexempel analys levnadsnivådata atten av
varken makamas inkomst eller klassposition i någon utsträck-större

1994.ning inverkar på fördelningen hushållsuppgifter Nenno,av
Också studie hushållsuppgiftemas fördelning i svenskaen annan av
familjer pekar könsrelationema delvis oberoende klassatt är av
Wright, Hushållsarbetets1997. fördelning låter sig med andra ord
inte reduceras till resultat sig klass eller inkomst. Dockett av vare
betyder det faktum hushållsarbetets fördelning inte enkelatt är en
funktion makamas respektive inkomster för den inteskull in-attav
komstfördelningen mellan kvinnor och skulle sakna förbetydelsemän
arbetsfördelningens gestaltning, särskilt långpå sikt.

En regressionsanalys betydelsen kvinnans arbetstid respektive makamas rela-av av
tiva löner för hushållsarbetets fördelning visar båda faktorerna samverkar medatt ar-
betsfördelningen oberoende varandra och i riktning i ungefär lika stor ut-av samma
sträckning koefficientens värde -0,20 respektive -0,18. Också kvinnansår när ar-
betstid konstanthålles kvarstår sambandetmellan arbetsfördelningen och makamas
relativa löner styrka sambandetminskarpå något koefficientens värde blirmen
-0,l3. Sambanden mellan arbetsfördelning och kvinnans arbetstid respektive makar-

relativa löner inte starka.ärnas
Enligt analys förklararMagnus Nerrnos 1994: 168 ålder, kvinnans arbets-mannens
tid, inkomst, kvinnans inkomst och kvinnans klassposition tillsammansmannens en-
dast variationen8 i deltagande i hushållsarbetet.procent mänsav
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kvinnokravJämställdhet ett—
allvarskoj och halvt påhalvtStaffan Eksade atttidigarecitatI ett

allt.sköttehemmafruhadrömmerhanhänderdet attatt somenom
jämlikthemarbetethans hustruhan ochfördelarverkligheten mestI

makarnafrågadevismåbamsföräldrama. Närintervjuadebland de
svarade Agnetapå dettafördela arbetet atthade valt sättvarför de att

Staf-hemma.sysslomaska delasjälvklartför hennedet är att man
för honomlika givetbörjan intefråntillstod detfan däremot att var

hanmed skrattsvaradehälften hemma. Hanskulle atthan ettgöraatt
tilladeochhemarbetet,fördelningengällerdetvalhar inget när av

arbetet.delarrimligttycker dethansamtidigt är attattatt man

lagadestädade ochAgnetaAlternativet skulle mat,attvara
ochgått med på,inte honhadegjorde det. Detatt jag inteoch

debattingenså heller. Så detskulleinte dettycker ärjag vara
båda dettyckerså, och rätthar blivit ärhaft, det attutan nog

med påhade gåttinte Agnetanaturligt egentligen. Jag atttror
ochsköta hemmetjobba, elleroch dessutomsköta hemmet att

Staffanjobba.inte

lyckatshardetStaffan Agnetafråncitatettolkning är ärEn att somav
små-Också i andrafördelning.jämställdkrav pågenomdriva sina en

sådet kvinnanjämställdarelativt attbamsfamiljer ärär somsom
Mikaelochsfär. Både Annin i hemmetsdragitharsäga mannen

marknadsförings-intervjutillfället heltid inomvidarbetadeHallgren
Delvisheltid.hemarbetande påtidigare Annårbranschen. Några var

börjanödvändigt för Anndetekonomiska faktorer attgrundpå varav
dethon intetyckteheltidsarbetefickså atthonförvärvsarbeta. När ett
Dåbam.ochbåda hemsjälv skötahennemöjligt för trelängre attvar

Föränd-hälftenskullehansin ansvaret.krävde hon taatt avmanav
för bådechockeni detföljde kom närmasteringarna somsom

och henneshenne man.
och skakahusochvändaungefär ettDet att neruppsomvar

funkade och skjortomaingentingochföll platsAllting varurom.
plötsligtheltkostymentill smut-strukna ochinte strumporna var

väldigtjättejobbigt, detsamtidigt.Allihop Detsiga. om-varvar
välvande. Ann

haftmakeoch hennesdiskussioner hondeberättarAnnNär somom
varit nöd-hardetunderstryker honfördelninghushållsarbetets attom

förhandlingar.tuffariktigtföraför hennevändigt att

blivitklart det haroch dethårdvarit ganskahar är attjag en
detdet här,mig klaraförendadiskussioner. Förhel del sättet att
ochåren har itvåklart. Så de härheltvillkor,jobba likaår att

frånfått gåharMikael för hanförhårdavarit ganskaför sig
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noll till hundra. Jag hemma heltid och skötte allt. job-Jagvar
bar heltid och kräver hälften allting, så Annsäga.attav

Utmärkande för både Ek och Hallgren Fördelningenär attparen av
hushållsarbetet resultatetär diskussioner däröppna inteav mannen
har kunna förhandla bort hushållsarbetet. Samma sak gäller andra
småbamsfamiljer där insatser relativt detär Att tycksstora.mannens
komma kvinnan få till stånd jämställd fördelning bekräf-attan en

också i intervjun med minimalttas hemma.gör Hanen man som
tycker själv han kanske borde särskilt de dagar hanatt göra ärmer,
ledig. Så länge hans sambo inte klagar fördelningen hanöver anser
dock han har sin sida.rättenatt

för hon inte någonting då får honsäger skylla sig själv. Så är
det bara. Så det i hela världen. Säger inte ifrån såär händerman
inget. Det bara så. Lennart Anderssonär

den jämställdaI familjen Ek tjänar båda makarna lika mycket
den patriarkalaI familjen Andersson det iställetärpengar. mannen

står för försörjningen. Dessa familjer tycks därmed talaensam som
för makars relativa i form löner mekanismatt blandärresurser av en
flera påverkar fördelningen hushållsarbetet jfr kapitelsom av

Preferenser, kunskaper och vanor

Några ytterligare förhållanden kan fördelningen hus-görasom av
hållsarbetet begriplig kvinnor och ofta föredrarär mänatt göraatt
olika saker i hushållet och och utför de uppgifter hon elleratt var en
han bäst på. Skillnaderna i preferenserär och kunskaper delär en av
förklaringen till den tydliga könsmärkning vissa uppgifter,av som
oberoende hur fördelningen hushållsarbetet i finns iut stortav av ser

alla familjer. Också i familjer där makarna eller samboma isnart sagt
det hela delar ganska lika på hushållsarbetet finns det alltidstora nå-

form uppdelning uppgifter. Och både våra och andrasgon av av un-
dersökningar visar vissa uppgifter könsuppdelade andraäratt änmer
se Mårtensson och Pettersson, 1997; Nordenmark, 1997; Ryden-t.ex.

1992; Sandqvist, 1987. Tvätt, matlagning ochstam, städning faller
vi främst på kvinnornas lott flestai de familjer, medan detsett ärsom

ganska vanligt diskar och handlar. det inledandemännen I kapitletatt
sade vi orsakerna till småbamsmammaatt att gör merpartenen av
hushållsarbetet i familj kan andra de förklarar honän atten vara som
fortfarande det barnet blivit tonåring.gör På liknandenär visarsätt
våra intervjuer det delvis olika mekanismer förklararär hus-att som
hållsarbetets fördelningen i det och i det lilla.stora Skälen till att
det oftast kvinnorna gardinerna ochär männen sättersom syr som upp
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andra de förklararska hänga påde är änstängerna attsomsom
hushållsarbetet.kvinnorna vanligen gör merparten av
hushållsuppgifter ifinns hos alla intervjuadeDet stort settsompar

uppdelningsamboma.makarna eller Detalltid utförs är enen avav
detaljerad den vi kan urskilja ibetydligtuppgifter änärsom merav

hela sysslormaterial. inte barakvantitativa Denvårt somavser
sådanaeller också delmomentmatlagning, städning tvätt utan upp-av

giñer.
Även förhushållsarbetetförsöker utförahos gemensamtpar som

blir det ofta såuppgifter tillsammans,det roligare attgöraäratt att
Åsa till exempeloch städar detolika saker. När Mats ärgörparterna

Åsa Niklas redo-dammsuger. Ocksådammar och Mats avsomsom
framgår tyd-sambo fördelar sina sysslorför hur han och hansgörelse

i mindrede uppgifternaligt delar stora moment.paretatt upp

och gol-golvvården i vårt hus. dammsugersköter JagJag tvättar
Stryk-kördammar och SaraSara växter. tvätten.vattnarven.

Självklart.vår stryker vi själva.ningen den kör vi Denegen.
diskbefriad. Så SaraDisken den när gör matgör ärmatsom

på lagadet Vi delardå diskar jag. Och sedan tvärtom. mat.är att
så vi hjälps åt. Vikul lagatycker detJag görär mat,att nognog

Niklashälften, hälften.

framuppgifter vuxitIbland har uppdelning egent-trots att manaven
vi tidigareCamilla och hade,sig Perligen föresatt något annat. som

sysslor.skulle precissig för deberättade, bestämt göraatt samma
upprätthålla ochordning svåremellertid sådanMed tiden blev atten

uppgifter tilltänka iintervjutillfället övergått frånhade vid attparet
lika mycket i tid.tänka i göraatt att

planeraduppgifter medvetetfall uppdelningenandraI är somav
för vardags-delatdär makarna harhos Hallgren, ansvaretparet upp

ordningkommit fram tillsinsemellan. hardygnets olika timmar De en
väckergöromål.förinnebär Mikael Hanatt ansvarar morgonenssom

och lämnar dotternklär sig, frukostbarnen, till de gör yngstaattser
det honåka tidigt till jobbet. Iställetdagis. det kanpå På Ann ärsättet

med läxor,middag, hjälper barnenhem först och lagarkommersom
och så vidare.

ochpåklädning, allt sådanthar hand väckning, frukost,Han om
handpå kvällen ochlämna Elin på dagis. hämtarJag tar om

kvällen, fixar och så vidare. Annmat

kvällspas-enklareinteMikael morgonpasset änärpoängterar att
set.

imärkvärdigt, jag går kvartdet låter inte så sexuppmen
ochoch hustru,och jag har barn och morgontrötttre sura en sur

miljö påockså, så det mycket infekteraddet jagär är morg-en
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Det har blivit mycket lättare för barnen har vuxit ochnama. upp
handMoa sig själv. skatar De och födas ochtvättas allt så-om

dant och i ordning ochgöras sedan körjag Elin till dagis och de
stora barnen får gå själva. /.../ På vardagama har kvällarna.Ann
Då lagar hon till dem och det väldigt oftamat prefabrikeradär

Det inga direkt.mat. är Mikaelgounneträtter

Utöver dygnsindelningen finns det hos Hallgrens, liksom hos andra
ytterligare uppdelningar. Mikael den storhandlar.är Detpar, ärsom

också han lagar på fredagar, lördagar ochmaten söndagar. Dettasom
för övrigt uppdelningär förekommer hos flera de intervju-en som av

ade kvinnan lagar vardagsmaten i veckorna medan stårparen: mannen
för den lite festligare helgmaten. När Mikael lagar diskar Ann.mat
Ann kompletteringshandlar i veckorna och för Vartvätten.ansvarar
och stryker sina kläder. Städar de tillsammans helger-gören egna

Och då, berättar Mikael, brukar det slumpa sig så Ann skurarna. att
badrummet och jag dammsuger.

Vid sidan stora hushållsuppgifter städning, matlagningav som
och finns ytterligaretvätt rad nödvändiga och eller mindreen mer
synliga sysslor ska fullgöras. Lakan ska bytas, bilen ska tvättas,som
barnkläder ska inhandlas, blommor ska dukar ska strykas ochvattnas,
tavlor ska Typiskt försättas de familjer har intervjuat ärupp. att
detta slags uppgifter fördelas på könsmässigt traditionelltett Detsätt.
gäller hur jämställd fördelning ioavsett övrigt. Vi låterparets där-är
för några de mest illustrera.av paren

Agneta Ek berättar kort och koncist Staffan sköter bilen ochatt
jag tvättar. Staffan lite utförligär han berättar vilkanär uppgiftermer
han och Agneta delar och vilka uppdelade/ärsom

Agneta handlar kläder med barnen, det inte jag så mycketgör
jag andra grejer,gör det delar på. Köpamen mestamen

leksaker, följa med kalas, sådant med barnen, detgörman
delar vi ganska lika. Lagar ungefär likagör mycket, jagmat
lagar lite kanske, jag. Agnetatror jag,tvättarnog änmer mer
jag lite, hontvättar tvättchef, det hennesär grej. skö-är Jagmen

bilen. Med städningen vi hjälp.ter Vi har kommertar hiten som
och städar vecka. När städar ungefär hälftengörvarannan

Jag fönster. Staffantvättarvar.

Agneta handlar barnens kläder och Staffan sköter bilen. Den uppdel-
ningen mellan kvinnan och genomgående i deär barnfamiljermannen
vi har intervjuat. Men andra uppgifteräven tydligt könsuppdelade.är
Till de kvinnliga sysslorna hör till exempel byta lakanatt pynta, sy,
och plocka undan.

hon byter alltid lakan och och sådant.ömgott jagDet gör
aldrig. Sebastiannästan
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jag för detgardintyg, det,hittadet härTyp mestaettatt syrsy
sånt och byta dukar. Hanochoch dem ärgardiner, sätta seupp

själv.skulle inte det För-det för hanattjagväldigt glad göragör
står du Agnes

hållasmåplockandet":förkvinnorna stårtypisktockså attDet är att
oftahemmetKanske beror dettasaker.plocka undanefter och att

uppmärksammade ti-för Vikvinnorförinnebär något än män.annat
tredjedelarsurveyundersökning visar tvåvårtabell 6digare se attatt

i hushållet förarbetei deinstämmeralla kvinnor gör attatt meraav
tredjeockså knapptdemför menbetyder merhemmet att var

Småplocketpåståendet.instämmer ifamiljer ärjämställdakvinna i
värdesätts.sällan riktigtosynligt arbeteganskapå många sätt ett som

tillstårhushållsarbetetmycketdeOckså attgörmän att avansersom
tydligare,mycketdetsmåplockar. "Honderas hustrudet är sersom

städat bordvill få detkvinnornadetaljerat. Omalldeles fördet är
Exempel påBrodin, 1997.det självaalltsåfår deoch skåp göra

krokar,istället snickra,uppgifterkodademanligt sätta taär att upp
jfr Holm-landetoch iavloppbadkaret,fronten på grävabort rensa

berg, 1993.
sammanfalleruppgifteroch manligakvinnligaUppdelningen i -

respektive preferen-ochmed kvinnornasförvånandefoga männens-
tyckerdetmedmotiveras äroch kunskaper. Den göratt man manser

på.bästeller detroligast ärman

vid videt landar iblandriktigt tråkigt,tycker attDet ärsom
gång,gånger. Vi diskarlika mångaprecisdetgör varannan

Vi funde-väldigt så.ovanligtjag litepunkt. ärDet är atttror man
mångalikaför blöjbyte så byterstrecklistaharade attatt en

det funkar bra. Detfallitlångt har vi inte Men ärgånger. Så än.
Är detnågonting så blirdet. vilösa attvårt sätt att oense om

Staffanhälften.precis hälftendetdelar

tyckerochuppgifterna efter vad ärEkdelarövrigtI paret var enupp
förklararStaffan dettaenligttråkigt.minst Detroligast eller är som

ochoch i taketkrokarsådant rörhan mer sättaattgöratt uppsom
möbler och så-isigoch donar ochpysslarAgnetaatt engagerar mer

uppdelning-motiverarintervjupersonerAndrainredning.dana saker,
liknandefamilji påderas sätt.en

redanVi harinverkar.kunskapsskillnaderupplevdaocksåMen
frågefonnulärbesvarat vårtkvinnorhälften decirkanämnt att somav

bättredå blirsaker för dei dedelvis instämmer ut-helt eller gör attatt
detpatriarkala familjerikvinnordetförda. Vanligast är att svarar

familjerjämställdakvinnorna ifjärdedelockså drygtsättet, avenmen
honexempel, berättartill tvättartabell 6. Agneta,se attinstämmer

gäller DettaStaffan detlitar påriktigt tvätten.hon inte närför att
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Staffan tycker tjejer har litevet kompliceradatt tvätt änsom mer
killar. Samtidigt han han tycker det tristareatt äratt tvättaattmenar

vad Agneta Agneta hållerän med.gör.

hon har så mycket konstiga plagg så jag hon misstror migtror
lite i jagHon ska sönder hennestvättstugan. kläder,tror att tvätta
vilket i och för sig har hänt också. Det det som för-är nog ena
klarar tvättar. SedanAgneta jag hon tycker detatt tror att äratt
roligare sitta och vika det trevligt pyssel.tvättatt att är ett
Och det tycker jag otrevligt pyssel. Staffanär ett

Det inte bara avstår från vissaär männen sysslor för de tyckerattsom
kvinnorna det bättre. Kvinnorna inte hellergör speciellt benägnaatt är

itu med eller lära sig manligt kodade sysslor.att ta att

Han kan saker inte jag kan. kan inte laga bilar.Jag Och harsom
ingen lust lära mig heller. /.../ jag jävligt dålig på tradi-att är
tionella manliga sysslor. Jag det han på kvinn-är sämre än är
liga sysslor. Ylva

kvinnorNär och olika saker hemma bekräftar de samtidigtmän gör
sitt könade gendered förhållande till arbetet världen,och skriver
Sarah Fenstermaker Berk 1985:204. Hon understryker därmed att
det viktigt begreppsliggöra könär något individer ska-att som som

i pågående och situationsbestämda Och kanske detärpar processer.
för olika sysslor i hushållet har olika symboliska innebörder föratt
kvinnor och könsmässiga uppdelning uppgiftermän isom samma av
det lilla återfinns oberoende både makamas jämställdhetpåav syn
och hushållsarbetets fördelning i övrigt. kvinnorna fintNär görav
och skapar hemtrevnad gardiner, plockarsätter pyntar,upp nya un--
dan både skapar och bekräftar de sin identitet kvinnor. På mot-som-
svarande konstruerar och styrker manlig identitetsätt männen en ge-

utföra manligt kodade sysslor i trädgården, fixa medatt grävanom -
bilen, hyllor påsätta väggarna.upp

Också makt kanDet brytasvårt ord-är stor. motvanans vara en
ning gång har sig vid. Särskilt tydligt blir dettavant närsom man en

kvinna från ha varit föräldraledig eller arbetat deltid återgår tillatten
heltidsarbete. honHar både tagit hand barnen och gjort detett om

hemma kan det mycket svårt då få tillstånd någotmesta attvara som
liknar jämställd fördelning se vidare detta i kapitel Också3.en om
arbetsfördelningens utveckling hos det barnlösa Anna ochparetunga
Stefan visar det svårt bryta rutiner. detär Annaatt att närtror att var
Stefan gjorde lumpen den sneda fördelningen hushållsarbetetsom av
började. villeHon saker och ting skulle gjorda han komatt närvara
hem på permission, så de fick tid saker tillsam-att gott göraattom

Därför blev det Anna gjorde allt hemma Stefannästan närmans. som
låg i lumpen. fördelningenMen förblev den också Ste-närsom var
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fans värnplikt Under flera år hela förAnnaöver. tog ansvaretvar
hushållsarbetet. hon började studera skötte hon hushållsarbetetNär på

intede dagar hon hade föreläsningar. började emellertid studi-Snart
tid ifrån ocksåi anspråk. Då sade och badAnnaatt ta attmeraerna

Stefan skulle del föreslog de skulleHon tvättata ansvaret. atten av
och städa gång. Stefan uppfattade rimligheten i kravAnnasvarannan

därför inget invända. visade sig likafullt ganska svårtoch hade Detatt
till överenskommelsen. Stefan såg inte saker måsteleva näratt upp

påminnas Ofta utförde syssloma förmåste Anna. Annagöras utan av
hon inte stod medut vänta.attatt

såhan ska det, det inte det hanHanJa göra äratt attvet
påminnainte vill det. vill ha sak gjord fårOmgöra man en man

gånger. så det kan inte du dethonom flera Förut göravar
och så plockade jagkanske bad honom dammsuga,här. Jag att

andra under tiden. Till slut deti de nästan attvar manrummen
så hon det till slut.kände han visste ju längre jag väntar göratt

ha undanstökat.kunde jag inte längre. ville detdå JagFör vänta
då får det tills han det.det görjag inte längre. UtanMen görvara

mig inte ochjag stå med det skitigt. jag ställerSå får Förärut att
får det skitigt. Annadet längre. Dågör vara

jämnare fördelning.ändrade strategi för åstadkomma HonAnna att en
tole-utföra Stefans ogjorda sysslor höja sinslutade att egengenom

honom Brodin, 1997.ransnivå och kunde på så vänta utsätt
Hallgren hon tidigare sköttetaktik använderSamma Ann ävensom

for mycket arbe-håller i sig för inteallt hemma. Ann överatt ta av
lyckas.inte alltid dethemma. Det ärtet

tvättställ-Möblerna fortfarande inte ochjag står inte ärut.
så vidare. Och Mikael mycketningar och hänger, ochtvätten är

så han det inte. liggerjag beundrar det mycket Detattmer ser— -
jag tycker borden torkade ochstök på alla bord, och när ärom

Är såmycket smulordisken diskad och diskbänken detärär ren.
eller åtminstone.vill jag det ska dammsugas,gärna att sopas upp

HallgrenAnn

direkt ovilja från sida äveninte fråga någon AnnsDet är mansom
gäller städ-höja sin toleransnivå dethan börAnn närattom anser

tillvarovarit svårt lära frånhan tycker det harning. Men att att enom
förväntas dela lika på hus-skötte allt, till tillvaro där handär Ann en

Även försöker jobba bort det så glömmerhanhållsarbetet. om
själv.dagar på jobbet han Hanibland har lika långahan Annatt som

för-det ochsaker, medvetenkan förutsätta hon ärgöratt ommen
tillägger han, det inte så jävla lätt.söker ändra sig. Men, är

gäller hus-tidigare utgått från könsnormema vadVi har i det att
tryckfinns inte något allmänt socialthar försvagats.hållsarbete Det

opassande har förkläde pålöjligt ellerdet mänsäger är ettatt omsom
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sig eller byter blöjor på sinamän bam.att finnsDet heller knappast
några Ändåstarka kvinnor måste laga finneratt vimaten.normer om

vi går på detaljernär vad och kvinnor imän hushållet tydli-görav
mönster.ga
Trots detta vi ändå det riktigt talatror traditionellaäratt att attom

könsroller har luckrats Mycket har förändrats. Samtidigt kan viupp.
konturerna Dessa innehållermönster. kanske kvarlevorse av nya av

gamla roller, de fungerar i sammanhang. finnsDet ingetmen nya
starkt socialt tryck på bara kvinnor ska gardiner elleratt In-tvätta.sy

och önskan utföra dessatresset sysslor kommer ofta frånatt kvin-om
själva. Istället för könsroller uttryckligen bådeär utlärdanorna som

och inlärda kan vi här använda begreppet habitus. Enligt den franske
sociologen Pierre Bourdieu 1990 står begreppet habitus för dis-en
position handla och på visstatt påverkarett sätt,reagera som vanor,
smak och djupare intressen. Habitusbegreppet har främst föranvänts

analysera skillnader mellan olika socialaatt skikt eller samhällsklas-
kan mycket väl användas det gäller skillnader mellannärser, men

och kvinnor. Filosofenmän Ulla Holm 1993:203, till exempel, har
habitusbegreppet i dettaanvänt sammanhang:

Mycket det har hävdar jag, habitue-setts är,naturav som som
ring. Att småflickor kramar dockor och drar dock-en massa

småpojkar kramarnär nallar och drar något går påvagnar som
hjul inte dockvagnar beror påär kamratersmen som snarare re-
aktioner, på leenden, höjda ögonbryn och halvhöga kom-vuxnas

på biologi. Inskolningenmentarer än ingen handling ochär
sker inte med och vilja, och ingen kan prisas ellervett klandras
för den.

Habitusbegreppet förklara deär sätt fortfarandeett att mönster som
finns och ändå upprätthålla tanken de traditionella könsrollemaattom
faktiskt har upplösts. Att och kvinnors habitusmäns skiljer sig tydligt

inte bara konstateraär de gamla könsrollemaatt har återuppståttatt
i skepnad. ideologier och normativa föreställningar har ändratsen ny
fortare och kvinnorsän dispositioner.mäns Förändrade maktrela-
tioner har lett till det gäller förnär hushållets för-ansvaretnya normer
sörjning i och i förvärvsarbete,påstort samtidigt leversynen men
dispositionen handla kvinnligt respektiveatt manligt kvar.
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hemarbeteochförvärvsarbete

mellanarbetsfördelningenförändrastill världenbarn kommerNär ett
dådenundersökningarflera tidigare nästanVide attvet avvuxna.

levdeochkvinnandentraditionellalltid blir närän mannenvarmera
uteslutande kvinnornasåtillsammans. Det är gott somsomensamma

underdeltidjobbaroch sedanföräldraledighetenmerpartentar ut av
andraiställetförvärvsarbetarSmåbamspappoma änantal år.ett mer

kvinnornasOchHörnqvist, 1997.Grâsjö,Flood och 1997;män an-
eller hel-arbetar deltidSmåbamsmödrarökar.hemarbetetdel somav

hem-veckotimmaroch nittonmellan sjuttontid lägger merner
ochheltidsarbetande kvinnor mänsmåbamsfäder. Förarbete än som

fem timmar Ny-baraskillnadendäremotbarnhar någrainte är
fårarbetstiderföräldraledighet ochBeslutenberg, 1996:35. upp-om

förhandlingarnaefterföljandeför dekonsekvenserenbarligen stora
förhandlingarnaförbildarfördelning.hushållsarbetets De ramenom

och kompe-framtidai formeffekterfå oavseddaoch kan vanorav
gårhushållsarbetefördelningenvisade vi hurkapitletförraItens. av

undersökasyftetiställetbestämda Härdennatill förutsatt är attram.
skafattar beslutsambormakar ochgrundervilka va-vem somom

för-skaeventuelltochnyfödda barnetmed dethemma somvemra
ochkvinnornasbeskriva hurmedVi börjararbetstid.sinkorta att

under-för sedanarbetstiderföräldraledighet och attut,männens ser
förhandlingarsamborsochformar makarsomständighetersöka som

dif-vi någradiskuterarkapitletavsnittet iavlutandebeslut. detoch l
beslut."effekter dessaferentierande av

generella bildenDen

Studiermammarollen.sigavseendeni vissaPapparollen har närmat
fa-tidigarepå ärsvenskadagens sätt äntyder på män annatettatt

hemmetsochbåde barnensdelmiljeorienterade. De störretar av
skapamånavardagspapporblivitskötsel och har är att enomsom

Bjöm-sinahade tillsjälvabarn denärhet till sina änstörre pappor
Åström, 1990.Nilsson, 1992;berg, 1994;
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Också i vår intervjuundersökning finns flera exempel familje-
Ändåorienterade fäder. könsskillnaderna i föräldraskapets inne-är

börd slående. Betydelsen och konsekvenserna bli förälderatt ärav
fortfarande påtagligt olika för kvinnor och framföralltDetmän. är
kvinnorna under tidsperiod lägger sina liv de blirnärsom en om
mödrar. föräldraledighetDe och jobbar sedan ofta deltid. Ochtar ut
de fördubblar tidden de hemarbete.nästan Medan heltidsar-ägnar
betande kvinnor barn i genomsnitt använder drygt 23 timmar iutan
veckan till hemarbete motsvarande siffra för deltidsarbetandeär
kvinnor med småbarn drygt timmar45 Nyberg, 1996, 35. Det ärs.
därför knappast förvånande majoritet småbamsmödrar-att storen av

i vår undersökning familjens behov har påverkat de-attna uppger
val arbetstider. Och bland de blivande föräldrarna vi harras av som

intervjuat det framförallt kvinnorna begrundarär och iblandsom
sig de förändringar kommer inträffa iöver sambandattoroar som

med barnets födelse. Sannolikt hänger detta med barnet iattsamman
första hand tycks upplevas de blivande mödramas angelägenhet.som

de planerarDet föräldraledigaär och det deatt är tän-som vara som
ker jobba deltid efter föräldraledigheten. kvinnornaOch räknar med

förändra sina prioriteringar barnet fött. de kom-när Deatt är tror att
barnens behov framför sina och de tänker sigsätta deatt attmer egna,

ska för hushållsarbetet tidigare. Kanskestörreta ett änansvar som en
följd det de planerar hemma ochär gå iatt attav som vara ner ar-
betstid och därmed förlora i inkomst det också kvinnornaär som- -
bekymrar sig hur hushållsekonomin ska ihopöver gå barnetnär är
fött Brodin, Eller1997. det kanhända för kvinnorna iär störreatt ut-
sträckning vad barn kostar Malinsän männen och Eriksvet ett syn-

får exemplifiera skillnaden isätt synsätt.

...det ekonomiska kommer bli lite Malin liteatt värre. är ne-
gativ, hon det kommer bli hårt ibland. Och jag hävdartror att att

det inte kommer bli det det lugnt. Visst finns detatt att är
grejer kostar Blöjor, välling, saker, klädersom pengar.

detMen får Erikta.man

förändringarnaJag kommer bli Men dettror att att stora. tror
inte Erik. Erik det kommer rulla ganska bra. Mentror att att
jag lite så där jag det liteär negativt och så kom-att ser mer

det glad överraskning det blir bättre vadnär änmer som en man
har tänkt sig. Så jag väl det kommer bli föränd-tror att att mer
ringar vad Erik mycketän Det ska handlas och detärtror. som
kostar lite ha bam. Och så blir det mindre inkoms-attgrann

eftersom jag ska mammaledig. detter, Jag tror attvara nog
blir inte så där jättelätt. ErikMen lite positiv. Malinärnog mer

Männens yrkesliv påverkas inte alls i omfattning de fårnärsamma
barn jfr Andersson, 1997. föräldrapenningenDeras fort-uttag ärav
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farande blygsamt. demAv deltog i vår surveyundersökning togsom
kvinnan i tredjedelartvå familjerna alla föräldrapenningens da-utav
gar.‘ femtedel familjernaI hon nio tiondelar dagarna.togen av av

i sjunde familjBara tiondel dagarna.äntog utvar mannen mer en av
Riksförsäkringsverkets beräkningar bekräftar inteatt papporna an-
vänder föräldraförsäkringen i någon betydande omfattning, även om

Årderas dagar har ökat. 1986 6 ochuttag männentog ut procentav
1994 andelen cirka tiondel dagarna Riksförsäkringsverket,var en av

2Statistikinformation Is-1 1995:12, s.
Vår undersökning visar föräldrapenningatt uttagpappornas av va-

rierar med deras utbildning. har akademiskDe oftareärsom examen
hemma med sina barn andra Ungefär hälften dessaän män. mänav
har utnyttjat minst tiondel föräldraförsäkringens dagar. Motsva-en av
rande andel för med kortare utbildning knappt tredjedel.män är en
Enligt andra undersökningar de utnyttjar försäkringentar pappor som

flera dagar tidigare. Till exempel använde den dryga tredjedelänut
39 procent till barn födda år 1991 föräldra-tog utav papporna som

Årpenning i genomsnitt dagar.53 1974 motsvarande siffra 26var
dagar Riksförsäkringsverket, Statistisk Is-R 1994:1. Dennarapport
ökning framstår dock inte alltför imponerande vi betänkernär attsom
utbyggnaden föräldrapenningens dagar har varit kraftig underav pe-
rioden Bekkengen, 1996. Antalet dagar ökade från till da-180 450

mellan år 1974 och 1991.gar
Många gånger skillnaden mellan ideal och verklighetär En-stor.

ligt undersökning Statistiska centralbyrån andelstoren av anser en av
både och kvinnorna det idealt båda föräldrarnamännen att vore om
jobbade deltid och delade lika på för hem och bam. Detansvaret an-

mellan fyrtio och femtio kvinnorna och mellan trettioprocentser av
och fyrtio Kvinnors och liv,männen 1995:2.4.procent mänsav

År 1974 omvandlades den kalladeså moderskapsförsäkringen till föräldraförsäk-en
ring. Föräldrapenningen byggdes under flera år. Fram till den första juli 1994 kun-ut
de föräldrarna sammanlagt få högst 450 dagarsersättning i sambandmed barnets fö-
delse. skulleDagarna innan barnet fyllt åtta år. Ersättningen från föräldraför-tas ut
säkringen knuten till ochär inkomst och under de 360 förstamammans pappans var
dagarna 90 den sjukpenninggnmdande inkomsten före 1994. För deprocent reste-av
rande dagarna utbetalades ersättning enligt garantinivån 60 kronor dag. Frånen per
och med 1995 sänktesersättningsnivån till 80 och 75 procentprocent senare sam-
tidigt kalladså pappamånadrespektive mammamånad infördes, vilket iensom
praktiken innebär månad föräldraförsäkringen förloradgår inteatt en av om pappan
utnyttjar den. dagarPappans kan alltså inte överlåtas till Från och medmamman.
1998 ska ersättningsnivån 80 Riksförsäkringsverket, Statistikinfarma-procentvara

1995:2.tion
2Enligt andra beräkningar föräldrapenninguttaget för barn under har emel-årav sex
lertid andel dagarna inte alls ökat under åttio- och nittiotalen.männens Mödrarnaav
har för mellanstått 95 och 97 den totala frånvaron under hela periodenprocent av
Nyberg, 1996:19.
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verkligheten annorlunda i praktiken uteslut-Men Det är nästanut.ser
ande kvinnor arbetar deltid familjeskäl. kvinnorna i vårAvsom av
undersökning arbetar drygt 40 heltid och cirka 30procent procent
deltid timmar i veckan.15-35 Av det 80männen är procent som

Övrigaochhar heltidsarbete bara 4 jobbar deltid. ärprocent stu-som
derande, arbetslösa, tjänstlediga kvinnorna detAv 3äretc. procent

hemarbetande på heltid. Deltidsarbete alltså någotärär näs-som som
uteslutande förekommer bland kvinnor.tan

i familjer bam arbetar tredjedelarkvinnorna två 67Av utanunga
heltid och deltid. Bland småbamsfamiljemaprocent bara 4 procent

det istället knappt fjärdedel kvinnorna24 procentär en av som ar-
betar heltid och arbetar deltid. Många föräldraledi-33 ärprocent som

Bland dem med lite äldre barn arbetar knappt hälften heltid 47ga.
procent.

visar kvinnorna i mycket utsträckning hemmaTabell 12 äratt stor
första levnadsår, för därefter deltidsarbeta så längeunder barnens att

barnen fjärdedelar kvinnorna hemmaunder tonåren. Tre påär av var
barn under barnetheltid deras år. detNärnär yngsta ett yngstavar var

mellan och två år gammalt det bara drygt tredjedelett var aven
förvärvsarbetade. deltidsarbetademödrarna inte alls Iställetsom

kvinnorna med barn under år i mycket utsträckning. Dettretton stor
gjorde tio dem hade barn mellan två ochnästan trettonsex av av som

mödrarna till tonårsbarn det däremot majoritetår. Bland är en som
arbetar heltid.

ålder ochTabell barnets mödrarnas arbetstider. Alla.12 Yngsta Procent.

ÖvrigtDeltid SummaYngstabarn: Heltid

9 14 100under 77ett
två 20 45 35 100mellan ochett

tvâ 26 58 16 100mellan och sju
5835 7 100mellansjuoch tretton
40 6 100och 54mellantretton sexton

gjortde deltidsarbetande kvinnorna deVäldigt många attav uppger
familjen. gäller hälften kvinnorna totalt,detta val på grund Detav av

småbamsmödrama småbarnsmödrarandelen Avär större.avmen
timmar dekort deltid underjobbar 30 74 görprocent attsom svarar

Bland dem arbetar lång deltid siffran 64det familjeskäl. ärsomav
få kvinnor ungefärdock 10 procentDet är attprocent. som menar

påverkade dem arbeta deltid. tycksdet deras make Detattvar som
familjeför-deltidsarbete anpassning tillhelt klart valet äratt enav
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hållandena se nedan. Samtidigt bör dock tilläggas 13attmera pro-
kvinnorna svårigheter få heltidsarbete harcent att att ettav uppger

inverkat deras beslut arbeta deltid.att
finns förstås åtskilligaDet skäl till många kvinnor med småatt

barn väljer arbeta deltid. Har de huvudansvaret förgärna att ensamma
barn och hem kan det helt enkelt bli för arbetsamt förvärvs-ocksåatt

Ävenheltid.arbeta på del för arbetettar ansvaretom mannen en av
hemma kan det jobba heltid. tycker åtminstoneDettungt attvara

Hedblom berättar det för henneLena jobbigt, mycket job-att ärsom
bigt. går hemifrån tidigtFör på och när man sedanman morgonen
kommer hem det barn hemma, kläder, läxor och allt.är Etttvätta

motiv barnen båda föräldrarna heltidsarbetar får förärannat att om
långa dagar hos dagmamman eller på dagis. Både och andrasegna er-
farenheter påverkar. En undersökning relationer mellan föräldrarav
och daghemspersonal exemplifierar några föräldrars erfarenheter av

hämta sina barn först fram kvällen. med barnenInteatt emot attnog
Kanske har de också slussats till avdelningär trötta. över en annan

med personal. Så här beskriver i undersök-annan en av mammorna
ningen sådan situation: Då det fel avdelning, fel personal ochen var
därmed ställde jag mig aldrig frågorna exempelvis: det varitHaratt
något särskilt Vad har ni ätit till middag Olsson, 1997:39. Ett
citat intervju med trebamsmamma från undersökningvårur en en
visar det både handlar ork och bam. gift medHon äratt om om en

jobbar heltid och har ganska långa restider. På frågan varförman som
hon har valt arbeta deltid hon först det för henne varatt attsvarar en
fråga hon vill jobba heltid och sköta allt och tillägger sedan:om

skulle inte gå eftersomDet skulle inte orka det jagJag ärrunt.
både hämtar och lämnar barnen dagis. blir för långtDetsom

och för jobbigt, både för dom föroch mig. Charlotte

Också blivande mödrar planerar ofta för deltid. Liksom förarbetaatt
Charlotte i citatet skälet både de det svårtär äratt tror att attovan
förena föräldraskap med heltidsjobb och de inte vill derasett att att
barn borta alltförska många timmar från hemmet.vara

Medan kvinnornas anpassning sina yrkesliv efter barnen alltsåav
tydlig, motsvarande förändring obefmtlig blandär är nästan män-en

6 i vår undersökningBara har någon gångmännenprocentnen. av av
familjeskäl jobbat deltid månader i sträck. Samtidigtänmer sex som
den könsmässiga uppdelningen mellan yrkesliv och familjeliv är upp-
enbar fmns det dock variationer mellan olika familjer. Tabell visar12

femte kvinna arbetade heltid hennes barn mellanatt när ettvar var
och två år och fjärde barnet mellan och sjutvå år. Detnär ärvar var
framförallt småbamsmödrar med tjänstemannajobb och högre utbild-
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demning förvärvsarbetar heltid. hälften procentDrygt 56 avsom
jämfört fjärdedelmed akademisk så med 27 procentgör enexamen

gymnasium. frågan hur arbetstiden idealtdem med tvåårigt Påav
fjärdedelfick välja fritt det dock baraskulle kvinnorna ärut ense om

de skulle väljamed akademiskdem attatt ar-examen som uppgerav
siffra för dem med tvåårigt gymnasiumheltid. Motsvarandebeta är

och liv,jfr också 1995:2. 1 :40.16 Kvinnors mänsprocent
finns skillnader mellan olikadet gäller föräldraledighetOckså när

i arbetarfamiljer tagitvanligare kvinnornanågotDet är utattgrupper.
tjänstemannafamiljeri högreföräldraledigheten 68 procenthela än

ungefär hälftenvi nämnde tidigareOch57 procent. tog avsom
föräldrale-utbildning minst tiondelmed akademiskmännen ut aven

Ocksåtredjedel inom andrajämfört med cirkadigheten grupper.en
andel medvisarRiksförsäkringsverkets analyser störreatt en pappor

med låg utbildning 34 procenthög utbildning 51 procent än tar ut
Statistisk 1993:Riksförsäkringsverket, Is-Rföräldraledighet rapport

egentligendet dockStatistiska centralbyrånEnligt analys3. äraven
avgörande. Effektenutbildningsnivåkvinnans är mannensavsom

i analysen kon-försvann heltutbildningsnivå nästan när manegen
kvinnans utbildning. Dettrollerade för ut-oavsett mannens egenvar

föräldraledighethan minst månadsvanligarebildning närutatt tog en
och liv,högutbildadeller sambo Kvinnorshans hustru mänsvar

1995524218.
resultat medska vi diskutera dessaavsnitt framövernågraI ut-

inled-diskuterades iteoretiska perspektivfrån degångspunkt som
föreställningarutsträckning det normativai vilkenningskapitlet: är

rationalitet eller makamasekonomiskmoderskap och faderskap,om
dessutomförhandlingarna. Vi ställerformarrelativa resurser som

förekommandevanligttill ytterligareresultat i relationvåra ett par
föräldraförsäk-ringaförklarar andeltolkningar. Den männens avena

sig. den andravill släppa barnen ifrånkvinnorna inte Iringen med att
fårarbetskamraterfrån arbetsgivare ochnegativa attityderdetär som

vi skasina bam.vill hemma med Sominteförklara männenatt vara
för deundersökning knappast stöd någondock vår senareavse ger

hypotesema.

faderskapochmoderskapFöreställningar om

detstarkadet inte finns någrakapitlet sade viförra närI att normer
sambor.makar ochfördelas mellanhushållsarbetet skagäller hur

Även uppgifter tyd-könsmärkningenochkvinnor ärgör avmeraom
inte påblivit uppluckrade.könsrollema Det sättlig har är samma

Påvad hemma.givet skapå förhandtidigare göra ettsomvemsom
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allmänt plan finns istället starkt stöd för uppfattningen bådaett att
makarna eller samboma ska dela på för hushållsarbetet.ansvaret

det gällerNär på föräldrarollerna det annorlunda. Härärsynen
vägleds handlingarna i hög grad könsnormer. synnerhetI gällerav
detta förväntningar knutna till moderskapet. Medan kanen man vara

på flera kulturellt accepterade han kan välja ak-sätt att tapappa en-
tiv del i barnens eller han kan välja helhjärtatuppväxt sittatt satsa
yrkesliv och sin karriär förväntas kvinna alltid barnet isättaatten-
det främsta hon blir kannär Man föreställ-rummet säga attmamma.
ningen vad bra mamma betydligtär entydigareär änom som en
den bra pappa. betecknandeDet det hosär del deattom en en av
intervjuade småbarnsföräldrama och blivande föräldrarna överhu-
vudtaget inte hade förekommit någon diskussion alls de kundeattom
dela på föräldraledigheten. framstodDet självklarhet detattsom en

skulle hemma.var mamman som vara

blev baraDet så jag. Det väl något jag har velat,tror ärnog som
hemma barnen små Lena.när ärvara

Det aldrig någon diskussion. Annvar

Nej, jag inte sådan som hemma med bam.är har aldrigär Jag
hafi något skrik efter bam. Mikael

engelsk sociologiskI studie hemmafruar för decennieretten av par
sedan, beskriver Ann Oakley hur myter moderskap starkt med-om
verkar till upprätthålla i arbetsfördelningen inom famil-att status quo
jen Oakley, 1974. En föreställningen barn fram-ärmyterna attav
förallt behöver sina mödrar, framförallt mödrar be-atten annan
höver sina bam. Sådana föreställningar har tvekan ännuutan stort
inflytande i synnerhet makars beslut föräldraledighet. Intervju-om

med blivande föräldrar illustrerar detta väl. allaNästan hadeerna
planerat för kvinnan skulle föräldraledig under minst år.att ettvara

det just kvinnanAtt skulle hemma från början uppfatta-var som vara
des i det självklarhet.närmaste Man ansåg sådan lösningsom en en

naturlig därför barnet beroendemest ärattsom mer av mamman
under den första tiden. blivandeDe tänkte i allmänhet ta utpapporna
föräldraledighet deras barn blivit dock inte nödvändigtvisnär större,
någon sammanhängande ledighet några dagar då och då.utan

Så tycker vi det naturligt jag hemma eftersomäratt mest äratt
jag det första året. Och hemmaMats Om detärattammar sen.
går. kännsDet naturligt. Och jag det roligare förmest tror äratt
hans del också. barnet liteNär och Såär moget större. attmer
det klarar sig bättre själv. Eller tillsammans med Mats. inteMen

beroende hela tiden. inteär Det är tyvärr, tyvärrav mamman
Åsadet så i början. biologiskt så.Detär ärmen
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dettraditionellt, jaglåter kansketiden, det ärFörsta tror attmen
relation till Manför medganska viktigt barnet nära mamman.en

jag detföds. Och såinnanhafi det århar tror attextremt man
Fak-också, stund.stund efterväsentligt ha detganska att enen

tiskt. Mats

törst.hemma Domattväl naturligtdet ärJa, är mest mamman
blirbiten.sina Första Detberoendeså himlaär mammor.av
liteoch stökar till det. Mothemmaknasigtbara ärom mannog

sig lite bättre.kanske kan klara Utandå dom mamman.senare,
Fredrik

relation underspeciellharoch barnetmodernFöreställningen att en
Ävenkvinnor ochrotad både hosdjuptförsta år män.barnets är om

ska dela påkvinnor ochtycksuppfattningallmän mänatt an-varaen
utbreddekonomi finnsarbetesåväl familjensförsvaret upp-ensom

jfrde småmed barnenhemmakvinnor börfattning när äratt vara
och sjuttiokvinnorna,SextioBäck-Wiklund, 1996.också procent av

medhemmaskaiinstämmermännen, attprocent varamammanav
respektive 12tabell 13. Bara 14de små sebarnen procent tarärnär

dockfråga finnspåståendet. dennaavstånd från det Idelvishelt eller
i högreBland kvinnornaolika kvinnor.mellanskillnaderbetydande

instämmer itredjedeldrygdet baratjänstemannafamiljer är somen
kvin-tredjedelarmed tvåjämförtpåståendeovanstående nästan av

klassvariation knap-dennafinnsarbetarfamiljer. Föri männennorna
småbarns-mindre andelintressantockså,alls. Det ärpast avnog, en

barnenbör hemmaiinstämmer närmödrama att varamammorsom
barnlösa 62ibland kvinnornaprocentsmå S3 änär pro-parunga

cent.

helt ellerrespektivekvinnorAndel instämmerTabell 13 män somav
könsroller.påståenden Procent.delvis i om

MänKvinnor

66 57bidramycketbör likaKvinnan mannensom
försörjning.familjens -

5962nödvändigtför kvinnaskaförvärvsarbete attEtt en
självständigvara

8085för detkvinnorMänbör mycketlika ansvarsom
och barnmedhempraktiskaarbetet

5955bättreför barnenDetskulle tog merom papporvara
föräldraledighet.

små 7060närdehemmamedbarnenKvinnorbörvara

hade tagitundersökningi vårendast 16 männenTrots procentatt av
flar-inteföräldraledigheten, dettiondel änäränut enmeravenmer
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dedel kvinnoma de önskar deras hadeatt att ut-av som uppger man
nyttjat flera föräldraledighetens dagar. Och tabell framgår13av av

det många kvinnor inteär pappaledighetatt så viktig,att ärsom anser
åtminstone inte för barnen. drygt hälftenBara de tillfrågade in-av

i påståendet det skulle bättrestämmer for barnenatt vara om pappor
föräldraledighet.tog ut mer

Vi har skapat index påståendena kvinnan bör likaett attav myc-
ket bidra till familjens försörjning och kvinnor börsom mannen

hemma med barnen de små. De instämmer i det för-när ärvara som
påståendet avstånd från det andra har jämställda attityder,sta tarmen

medan de med traditionella attityder avstånd från forstadet påstå-tar
endet och instämmer i det andra. medPersoner ambivalent inställ-en
ning traditionellt påståendena inte det andra.ettsvarar av men

enligt dennaDet kategorisering mångaär har ambivalenta at-som
tityder. gällerDet två tredjedelar både kvinnornanästan och män-av

femtedelBara kvinnorna och mindre andelännunen. en en av en
bland har jämställda attityder.männen Resten traditionelltsvarar
båda frågorna se tabell 14.

Tabell 14 Attityder till könsroller och föräldraledighet. Procent.

Attityd Kvinnan Mannen Mannenönskar Kvinnanönskartog Alla
aII än 1/10tog hanhadeatt att hade Kvinnor Mänmer mannen

föräldra- föräldra- tagit tagitav mer mer
ledighet ledigheten föräldraledighet föräldraledighet

Jämställd 48 52 24 24 47 32 20 16
Ambivalent 65 63 16 14 39 28 62 60
Traditionell 72 79 8 9 34 2 18 23
Summa: 100 100

Kvinnors inomparentessvar

framföralltDet kvinnor med traditionella attityderär inte önskarsom
deras hade tagit föräldraledighet. ingaNästan dematt utman mer av

önskar detta. däremotDet cirka tredjedel kvinnorna medgör en av
jämställda attityder. Bland det ganska vanligt önskamännen är att att

hade tagit andel föräldrapenningens dagar.större Detutman en av
ungefär fyra tio hälftenNästan med jam-män. männenuppger av av

ställda attityder de önskar de hade tagit ledig-att att utuppger mera
het. förvånandeNågot det kanske också tredjedelär männenatt en av
med traditionella attityder med jämställdaMänsätt.svarar samma
attityder till könens roller har dock i utsträckning de medstörre än en
traditionell inställning tagit föräldraledighet tabellse 14. Medanut
kvinnan alla dagarna i fjärdedelar familjerna därtog ut nästan tre av
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andel för demtraditionell inställning, motsvarandehar ärenmannen
hälften. Kvinnornas attityder ochjämställda attityder knapptmed

föräldrapenning varierar likartatpå sätt.männens ettuttag av
jämställd inställning delar alltså ioch kvinnor medMän störreen

ambivalenta ochföräldraledigheten de medutsträckning på än tra-
föreställningar hartyder på norrnativaditionella Dettasynsätt. att en

alltid med vilja.fördelningen. det räcker inte Förinverkan Men att
ojämlika ekonomiska reali-Kerstin Karlsson och hennes detärman

nedan.i praktiken har många deras val sestyrtteter av merasom

sig tycker jag det ska delat, bägge ska likaoch förI att tavara
så männen tjänar såMen det är tyvärr attstort mer,ansvar.

ekonomiska blir betald. skulle viljade har det hyran Jagatt
jagdet jämnt fördelat kvinnor och Menmän.att var mer

tycker det för jävligt han tjänar så mycketär nästanattatt mer,
kronor vad jag Kerstintiotusen än gör.mer,

Bjömberg och kvinnor olikaEnligt studie Ulla 1994 har mänaven
till föräldraledighet. Tendensenmotiv är männen änattatt ta ut mer

kvinnorna betraktar barnomsorg och hushållsarbete något somsom
förutvecklande för dem själva. motivska Männens att vara pap-vara

handlar alls inte någon efter jämställdhet.palediga In-strävanom
vi har intervjuatställningen hos några männen överensstäm-av som

förhelt med den bilden. del betonar det justinte En tvärtom attmer
viktigt föräldraledighet.jämställdheten är att tar utpappor

det viktigt grej för jämställdhetjag ärtror att en om man
så det viktigt pappaledig. förändrarhar barn Detär äratt pappan

jämställdhet och hur detpå det här med är att varasynens
jagoch sköta bam. inte det såhemma Har prövat trorom man

inte det. Staffanatt vetman

småbams-det finns också både bland de blivande ochMen papporna
barn-på kvinnorna betonarmän sätt än attett annatpapporna som

själva få Sebastianledigheten något de måste utbyte Närär av.som
hemma med sitt första barn förklarar varför hanLindholm som var

tredjeinte ville föräldraledig med det andra barnet, eller med detvara
påpekar han han inte behövde igen förpå väg, att testa nusom var

mycketvisste han hur det och inte det skulle likaatt tror attvar ge
andra gång.en

gången så någonting ändå. skulleförsta det NuJag tror att gav
två halvt, ochoch halvt och ochJonatanMax etttre ett se-vara

något. skulle intedan med bebis halvår, eller Detär ettsomen
med detmed det här lilla barnet detbli kontakt som varsamma

jag. Sebastianförsta, tror

ochi förväntningarframgått skillnadernaSom är mammas enen
hushålls-betydligt de gällerföräldraskap större änstora, sompappas
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Ävenarbetet. det skett förändringar i papparollen uppfattar i storom
utsträckning både kvinnor och det naturligt eller själv-män äratt
klart ska hemma med barnen de små. Valatt när ärmamman vara

sker på grundval sådana önskningar tenderar förstås attsom av repro-
ducera könsarbetsdelningen mellan hemarbete och förvärvsarbete.

Manlig valfrihet
orsakerna tillNär makars arbetsfördelning söks i moder-normer om

skap och faderskap utgår implicit från uppdelningen mellanattman
förvärvsarbete och hemarbete resultat kvinnans ochär ett av mannens
intemaliserade önskningar. alternativEn och populär förklaring- -

egentligen vill hemma med sina barn,är männenatt attvara men
kvinnorna inte släpper barnen ifrån sig. Kvinnorna vill hemmavara
och inte kräktar detta traditionellt kvinnligagärna männenattser

jfrområde Jalmert och Vrysela, 1992; slutrapport,Pappagruppens
1995. ringa andelPappomas föräldraförsäkringen skulle alltsåav

effekt maktutövning från kvinnornas sida. deDet ärvara en av som
hindrar frånsina uppfylla sina önskningar.män att

kan tyckas våraDet resultat visst stöd för denna teori.som om ger
har framgått det i allmänhetDet finns stark vilja hos kvinnornaatt en

hemma med sina barn under deras första år. fjärdedelBaraatt vara en
de önskar deras hade tagit andelatt att störreutuppger man en av

föräldraförsäkringens dagar. Nästan 40 männenprocent av svarar
däremot de önskar de hade tagit ledighet. önskarDetatt att ut mera
också Göran Ekström. hemmaHan med sitt första barn ivar sex
veckor och med det andra i fem. hadeHan hemmagärna stannat
längre. också hans samboMen ville hemma medäven gärnaom vara
barnen, feldet hon hindrade honom frånsägaatt att att ta utvore
flera dagar.

inte vi diskuterade så mycket hurJag vi skulle dela för-tror
äldraledigheten. föll sig ganskaDet naturligt. Dels för attnog
jag jobbet jaghar det har. Vi få till svårtantal. Detär är att,som
svårt ledigt det väl inte de har svårare för-äratt ta attmen
stå eftersomdethär med de äldre generation. Plusär atten
jag tjänar lite bättre. Sedan jag hon ville gå hemma.tror att
Göran

Görans sambo liknande version.Eva ger en

så på någotbara blev Och sedan ville jag hemsktDet sätt. nog
hemma. tyckte också jättemysigtFast Göran detgärna vara var

dethemma tyckte han verkligen. jagMenatt tror attvara nog
jobbet betyder för honom. Plus lite ekonomiskt detärattmer
alltid eftersom han ändå den tjänar vad jagär änsom mer
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jag lite egoistisk också jag villeMen därgör. attvar nog vara
hemma. Eva

fleraoch tycks motiv ha samverkat det gäller för-För Göran Eva när
delningen föräldraledigheten vilket fallet för de flesta intervju-ärav
ade ville hemma dessa motiv.par. Att Eva Menutgör ettvara av

huvudmotiven till inte flera dagar ändåkanske Göranatt tog utvar
inkomstrelaterade. inteoch Arbetet tillät honomarbets- attsnarast

familjen skulle förlora Och arbetetflera dagar, och ekonomiskt.ta ut
frågan varförbetyder mycket för Göran. På och inte han, arbetarEva,
fördeltid, han närvarande tycker hans jobbGöran äratt attsvarar

ekonomiskt framtidssynpunkt.viktigare för familjen, såväl som ur

viktigast.familjens synpunkt jag mitt jobb MenUr anser om
också skulle ha bra jobb hon trivdes med, med brahon ett som

personligen lika viktigt.framtid, så skulle jag tycka det ärnog
såsituationen idag mitt mycket viktigare.Som ärutser

dåVarför

det ljustDels på grund lönen På grund framtiden,av av ser
jagOch eftersom det så det jobbäger är ettut. att nu som

själv. Göranganska mycket tycker jag mycketDet är värt.styr

självai allmänhet finner sig väl tillrätta med tanken påkvinnorAtt att
inte ocksåmed sina barn inte detsamma dehemma är attvara som

hemma. intervjuer detvill ska I våra tvärtomär ty-att papporna vara
deras hemma med barnenpiskt kvinnorna gärna män äratt att un-ser

alla blivande mödrarder tid. gällerDetta poängterarnästan attsomen
föräldraledighet.viktigt ocksåde det är att tar utatt mannenanser

Uffe ska hemma, förkänt det klartharJag är attattatt upp-vara
går mistejag väldigt mångaleva det här. För atttror pappor om

umgås med barnenväldigt små, de intetid barnennär är atten
Ingridlika mycket vi gör.mammorsom

vill hemma med vårt bam.oerhört glad Niklas JagJag är att vara
såmed släppa på det. Många kvinnorhar inga problem äratt

jag ska ha allt. Saraatt

positivt inställda till de-småbamsmödrama i allmänhetOckså attvar
fall inte alls hade tagit någonhemma. deImän utmannenras var

önskade Mika-det antingen något han inte somföräldraledighet, var
efter bam eller också fannsaldrig haft något skrikHallgren som

familjen Lundin där endastmed i bilden hosekonomiska motiv som
exempelfinns i våra intervjuerhade jobb. Däremot attettmannen

skulle föräldraledig.önskade hankvinnan, inte att varamannen,men
villeSebastian Lindholm inteVi berättade tidigare som varaom

trodde dettredje barn eftersom hanmed sitt andra ochhemma att
dock inte särdeles välmycket. hustru trivdesinte skulle ge så Hans
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med uteslutande hemma med barnen under långa perioder.att vara
Hon saknade arbetet och vuxenkontaktema där. önskadeAgnes att
Sebastian skulle hemma med de andra barnen också. detNärvara
stod klart han inte ville det blev hon lite sur pappamånadenatt

infördes 1995 skulle han istället för semester någrata utsom men
konflikter det inte fråga tyckeröppna Agnes attvar om. papporna

själva ska få välja de ska hemma med sina barn eller Detom vara
skulle därför inte falla henne försöka tvinga Sebastianatt att ta ut
föräldraledighet. vill minstHon allt bli någon satkärringtypav av
.... Makarnas förhandlingar föräldraledighetens fördelningom
skedde med all tydlighet olikapå premisser.

tycker så här: fårJag barn, vi, så tycker jagsägeratt ettom par
båda vill och båda har jobb, då tycker jag ska haatt om mannen

möjlighet hemma. han inte vill såMen ska han inteatt vara om
det, förstår du, bara med lagar och sådant tjafs.vara

Om hon inte vill heller då

Då ska inte skaffa bam. skulle aldrig fallaDet mig in attman
tvinga honom, aldrig, för det måste komma inifrån och sedan
behöver inte han älska sina bam mindre för det. Agnes

dolda maktmekanismDenna Komter, 1991 både Agnes ochatt-
Sebastian på ganska oreflekterat vis hans behov i främstaett sätter

verksam i flera familjer. Jenny Sundbergs hade interum var man-
alls föräldraförsäkringen.utnyttjat Under intervjun med fram-Jenny
kom dock viddet flera tillfällen hon önskade hennes hadeatt att man
varit hemma med barnen. Eftersom hon hanmärkte inte riktigtatt
kan med tanken hemma ville hon dock inte kräva dettaattenas vara

honom. upplevdeHon hon måste respektera sin inställ-attav mans
ning.

det helt klart så arbetetMen väldigt viktigt för honom,är åratt
och han måste verkligen få känna han har bra jobb. Detatt ärett
viktigt för honom och det måste han få. kännerDetutrymmet
jag det viktigare fårhan det jag får det. hansär Föratt änatt att
skull. Jenny

tycker liksom sin mycketJenny sitt arbete. uppleverHon attman om
heltman någon enkelt jobbar. känslanDen kanär när man vara

svårare erhålla när hemma för då baraäratt ärman man mamma
på något kände.... Men Jenny hennes inte villesätt när att man vara
hemma hon ändå beredd hela ledigheten själv. uppleverHonatt tavar
inte detta offer efiersom det alltför henne okejett trots attsom var

hemma. Däremot önskar hennesJenny hade prioriteratattvara man
på Då skulle han ha fått tajtare relationännu tillsätt.ett annat en
barnen redan från början. Och han skulle, liksom hon själv, fått ett
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litet brejk livet ochvälbehövligt i hunnit fundera hel del, fåen en
liten och kliva sidan lite.paus

ochVarför tycker Agnes deras inte de själva,Jenny män,att men
har välja och hur mycket de vill hemma med sinarätten att om vara

möjligt Jönasdottirs teori kär-barn Anna G. 1991Ett svar ger om
lekens d.v.s. och den erotiska könsskilda vill-extasensomsorgens
kor. Teorin utgår från kvinnor och intar olika positioner i denmänatt
socio-sexuella sfären och position tilldelar demmännens rättenatt att

kvinnornas kärlek och i anspråk sig gäller för sinavare detta omsorg
Ävenräkning eller för sig själva.barns kvinnorna frivilligtom ger

sin och kärlek till sina och barn detta frågamän äromsorg om en
i kraft sin strukturellamaktrelation: position kan exploate-männenav

kvinnornas kärlekskraft ocksåse Jakobsen och Karlsson, 1993.ra
Jönasdöttir understryker hennes teori byggerG. inte på es-Anna att

kvinnorsentialistiska antaganden skulle ha inneboen-atttypenav en
de, naturligt förmåga och kärlek sak-utöva männenatt omsorg som

hon det empiriska finnsgrunderDäremot att rentmenar an-nar.
från de praktiska erfarenheternaledning utgå vårda män-attatt att av

niskor, och då framförallt barn, andra attityder och synsättgenererar
praktiska erfarenheter saknas Jönasdöttir,sådana 1994.än om

ochIdentitet prioriteringar

ochinte bara förväntningarDet är mammomas pappomas egna som
för fördelningen mellanhar betydelse förvärvsarbete och hemarbete.

Också omgivningens reaktioner påverkar. Vissa undersökningar tyder
negativa attityder hos chefer och överordnade hin-på utgöratt stora

föräldraledighetder för vill t.ex. Pappagruppensta utpappor som
slutrapport, Enligt undersökning bygger på enkätsvar1995. en som

och föräldraledigafrån drygt två kvinnor har varitmäntusen som
dock dessa överlag positiva reaktioner från sina chefermänmöttes av

till och med andelTyrkkö, 1997: 152. Det är större männen änen av
kvinnorna detta. Sju tio kvinnor och i profession-mänuppgersom av

hade, enligt undersökningen, fått form positivtella yrken någon av
från sina överordnade. tionde hade negativaBara möttgensvar var

reaktioner inte någon reaktion alls. gällderesten Dettamöttes av
såväl kvinnor Bland tjänstemännen andelmän. störresom uppgav en

kvinnorna de fått positiva från ledningenmännen än attav gensvarav
Negativa reaktionerrespektive 54 procent. 1258 mötteprocent pro-

fickoch kvinnorna. Bland arbetarna8männen procentcent av av
hälften kvinnorna ochcirka 49 procent 58 männenprocentav av

positiv reaktion. heller inågon form Inte möttes männen nämnvärtav
negativa frånutsträckning kvinnorna reaktioner sinaänstörre av ar-
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kategoriernai detiondeMindrebetskamrater. än tre uppgavmanvar
hände dettakvinnornareaktioner.för negativa Förråkathan har utatt

1997:151.sällan Tyrkkö,än mer
föräldrale-visarundersökningTyrkkösArja män uttogatt som

elleröverordnadeattityder frånnegativamedinte bemöttesdighet ar-
riktning pekarutsträckning. Ii någonbetskamrater större ensamma

föräldraledigavaritpostanställdaundersökningmindre män somav
1997. gällaskullesak ocksåHuruvidaRamirez-Thimerdal, samma

förståsföräldrapenning kannågonvalt intehar utmän att tasom
kanuttalastudier Mennämndagrundvalinte nogmanoss om.av

föreventuella farhågortyderresultatenhävda mäns attändå attatt
överdrivna.med sina barnhemmadestraffas ärde ska stannarom

EkströmMöjligen Göransak.indikerarintervjuerVåra un-samma
föräldraledigaföre dettadedet ingendantagen är papporna somav

arbetsgiva-från sinnegativa reaktionerförblivitdenämner utsattaatt
arbetskamrater.ellerre

Å tyderforskningsresultat män-finns detandra sidan attsom
delöneutvecklingförlorar ifaktisktkvinnornainte tarmen omnen

gäller kvinnorsakm.fl., 1996. SammaAlbrechtföräldraledighetut
kvinnornaföräldraledighet. Deandra skälfrånvarande änär avsom

teorinställerResultatenutsträckningi männen.förlorar somsamma
drabbafrånvaroallbordeenligt dennaifrågahumankapitalom -

kalladesåformulera denförfattarnaföranlederdettalika och att-
i lönförlorarkvinnorna inte närsignaleringsteorin. Hypotesen är att

derasnågotsignalerardetta inteeftersomföräldraledigade är om
bam.med För-hemmaalla kvinnorkarriär nästan ärvilja göraatt

"sig-justskulle däremotvidkommandeföräldraledighet männens
karriärvilja.brist pånalera

befogadarbetet-hända påför vad skafinnaskanDet somen oro
föräldraledig-deladel frånavhållerobefogadeller män attensom-

fådemablivandeintervjuadebarns Demed sittheten sommamma.
tillhänvisar justledighetsammanhängandenågontänkteinte utta

arbetetfrånbortaskulle gådetintearbeten.sina De attatttror vara
förlo-skulledede rädda förFramförallttid.längreunder någon är att

period.längreföräldralediga underdede harden tjänst envaromra
hem-någotinte haskullehemma. Jag attemotJag gärnaär vara

funge-detmed jobbet.fungerar Menså länge dethalvår,ettma
såförsöka hemmaskaMaximaltjobbet. Jaginte med vararar

Och denriskera jobbet. gränsenmöjligt,mycket attutansom
nå-medinte blivillsjälv. Ochmärker jagden ersattman

Olofannan.gon

och blikarriärchansersinamissaeller risken ersattfarhåganMen att
förOcksåbara gällerinte något män.annanmed någon är som
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kvinnor det arbets- och karriärsynpunktär riskfyllt hem-attur vara
med sina bam.små tillEva exempel hade till sin besvikelsestorama

blivit omplacerad till andra arbetsuppgifter hon kom tillbaka frånnär
sin föräldraledighet. kanske detMen särskilt beslut deltidsarbe-är om

får kvinnor reflektera konsekvenserna. EkFör Agnetate överattsom
till exempel det just arbetets krav förklarade hon frånattvar som

ha arbetat deltid på 80 under några månader, gick tillbakaatt procent
till heltid. upplevde det inteHon fungerade arbeta deltid omatt att

har den ambitioner och den jobb jag har.typen typenman av av som
deAv heltidsarbetande småbamsmödrama i vår enkätundersökning

det tredjedelartvå liksom motiverarär Agneta, detta med detattsom,
i deras yrke nödvändigt jobba heltid.är att

knappast förDet kvinnorna riskerar mindre iär att än männen
form karriärer de arbetar deltid i så utsträckning. Troliga-storav som

det handlar identitet och prioriteringar.är SundbergJennyattre om
arbetar i databranschen precis Olof i citatettror attsom som ovan- -

hennes karriär kommer bli lidande hon efter sin föräldraledig-näratt
het ska börja arbeta deltid. dock -tillDetta skillnad från Olof-utgör
inget avgörande hinder för Jenny.

i allmänhet mitt jobb så tror inte riktigtstörsta att man
räknas inte jobbar full tid. Där ska jobbanär änman man mer
full tid. Så det kommer bli del struligheter och kontro-attnog en

inte riktigt hänger jagmed. Så detatt tror attverser man
kommer bli jobbigt for mig. / .../ kan möjligtvisMan behållaatt
sin position kan inte karriär. uteslutetDetgöra ärmen man som
jag det. finns de har försökt,Det jag har exempelsettser som
det, det slutar alltid med de får tillbaka till någon läg-attmen

tjänst. Jag tänker inte försöka. tänker karriärJag görare ens se-
dan tio år eller så. Jennyom

blivandeEn ungefärpå sätt.mamma resonerar samma

Säger jag kan inte chef sjuttiofem då fåratt procent,man vara
jag väl något då skratt. Karriären för mig integöra annat är
lika viktig längre för jag har gjort karriär under år.tio Slitit
och hållit på. Nått bra position inom det företag där jag job-en
bar. inte så viktigtDet för mig. viktiga ettDet jag harär är att
jobb jag trivs med. Ingridsom

negativaOm attityder och karriärbrott drabbar kvinnor och i likamän
eller liten utsträckning, spelar arbetsplatsenstor sätt.ett annat

Män arbetar i mansdominerade yrken utnyttjar föräldraförsäk-som
ringen i mindre utsträckning i kvinnodominerade yrken.än män
Också Riksförsäkringsverkets siffror visar andel istörre mänatt en
offentlig sektor, i privat sektor, föräldraledighet. Manligaän tar ut
förskolelärare och fritidspedagoger ligger i följda biblioteka-topp, av
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Lantbrukare ochsjuksköterskor och barnskötare.rier, sjukgymnaster,
minst tycks befrämja pappaledighetde yrkenskogsbrukare är som

StatistiskRiksförsäkringsverket, Is-R 1993 :3.rapport
i betyder mycket förvisade vi jobbet allmänhetkapitel tvåI att

skulle förvärvsarbetamajoritet dekvinnor. En ävenattstor svarar om
nödvändigt och majoritet ocksådet inte ekonomiskt atten uppgervar

för dem. antyder arbets-jobbet intresse Dessaär attett stort svar
lika stark hosorienteringen bland kvinnorna den männen.var som

Ändå kvinnor flertaletdet många påtycks sätt änett annatsom om -
prioritera sina yrkesliv, åtminstone underkan tänka sig intemän att-

i deras liv. Delvis oberoende kvinnans ochbegränsad tidsperiod aven
förefaller familjen, eller kanskerelativa inkomster rättaremannens

för kvinnorna för under vissa skeden ibamen, än männenväga tyngre
förklaras med kvinnans socio-sexuella posi-livet. sig detta bästVare

Jönasdöttir, eller med moderskapets roll i konstruktionention 1991,
skill-kvinnlig identitet Fenstennaker Berk, 1985, visar dennaav en

otillräckligheten i såväl den ekonomiska teorin, teorinnad som om
kapitelrelativa seresurser

Ekonomisk rationalitet och maktresurser

varförallra vanligaste hypotesema i diskussioner detdeEn äromav
inte föräldraledighet och gåroch tar ut nerpappor sommammor

inkomster. räcker intedeltid detta beror på Detmännens störreär att
jämställda attityder. Också ekonomiska realiteter spelar in. Sommed

väl förankrat i ekonomiska teoriervi tidigare dettaär argumentsett
handlade det för hushållet effek-hushållens säger äratt mestsomom

förvärvsarbetar kapiteltivt den tjänar också semest mestatt som
Även Riksförsäkrings-det gäller kortsiktig rationalitet,om en ger

fördelningenverkets beräkningar visst stöd till hypotesen att styrsett
visarekonomisk rationalitet Statistisk Is-R 1993:3. Derapportav

genomsnitttill exempel med låga löner de iär tar utatt pappor som
för med medelhöga löner,flest dagar dagar58 44mot -me-pappor

medmed höga löner färre dagardan äntar ut mammor me-mammor
löner respektive dagar.delhöga 284 326

för våraEkonomiska överväganden spelade också många av
motiv tillhögre lön utgjorde vanligtintervjupersoner. Mannens attett

gick idet föräldraledigheten ellerut mestatog ner ar-avmamman
motiv. tilloftast utgjorde detta bara flera Närbetstid. Men ett ex-av

förklarade varför det hans hustruSebastian Lindholmempel somvar
hushållsekonomin,förvisso tilldeltid hänvisade hangått på menner

för henne.för honom Hanockså till arbetet betyder änatt mera
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stormtrivs sitt arbetepå och han jobbet viktigare for ho-ärtror att
för Agnes.ännom

jag inte Agnes jobb kanske har förtror att samma somrang
mig. för jag honDet värdesätter barnen famil-ochär att tror att
jen egentligen. värdesätterJag dem också, jag inteärmera men

från jobbethemma jag inte absolut måste. jag i ochDet trorom
för sig inte heller honAgnes har in-är,att men nog en annan
ställning. inte allting ochPengar det det inte hellerär är

det det lever Sebastianärmen man av.

På frågan han hans hustru skulle hålla med honomtror attom svarar
han:

ska kall och räkna såOm tjänar jag mycketman vara pengar,
hon, viktigareoch det attjag på jobbet honän är är än ärattmer

det, bara så, till betala räkningarna. Menattom man pengarser
jag hon tycker hennes jobb lika myckettror att att är värtannars

mitt, och det detju också. viktigaDet båda trivs.är är attsom
inte hon håller med mig där,Jag jag tycker mitttror att ärattom

viktigare. jag inte.Det tror

Sebastian hade hustruHans bådas jobb precis likarätt. ärattanser
viktiga.

familjer arbetslöshetI några det låg bakom fördelningen.var som
Hos det Lundin hade jobb inte kvinnan.paret ettunga mannen men
Då framstod det självklart det hon skulleattsom var som vara
hemma. Andersson och hans samboLennart båda arbetslösa närvar
deras första barn föddes. Anledningen till det blev Evaatt stan-som
nade hemma med barnen enligt hans chanserLennart fåatt att ettvar
jobb hennes.större änvar

börjanFrån båda arbetslösa, och då låg det lämpligast påvar
hennes sida, för det svårare för henne få jobb med li-är att ett ett

bam vad det för mig få jobb. Lennartän ärtet att ett

familjen Lind verkade arbetslöshetenFör i riktning. Imotsatt sam-
band förstamed det barnets födelse blev arbetslös. EftersomBo
Charlotte, hemma med barnet den första tiden, hade jobbettsom var
blev det använde sin ofrivilliga arbetslöshet till för-Bo attsom vara
äldraledig. barn två föddes det istället CharlotteNär nummer var som

all föräldraledighet.så Också då spelade arbetslöshettog ut gott som
in, fast denna Charlottegång det saknade jobb.var som

familjen Karlsson blev den potentiella inkomstförlustenFör av-
görande både för fördelningen föräldraledighet föroch detattav var
Kerstin gick deltid. delade föräldaledighetenpå på förParetsom ner
det första barnet. Kerstin hemma och halvår.år hennesett ettvar man

det andra barnet kom blev proportionerna annorlunda. DåNär var
Kerstin i fjorton månader och i Förändringen be-hemma Magnus tre.
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med dettidlängreinte ville hemmarodde inte på Magnusatt vara
ekonomiskt.familjen klarade det intebarnet. Menandra Tvärtom.

Kerstin, eñer-hemmaförlorade betydligt änMagnus att varamer
föräldraledigKerstinOchtjänar myckethan även när varmer.som

gå ihop.få ekonomindet svårt attattvar

fick välalltså jag hemma.jättetufft JagVi hade det när utvar
och vi harfor något Vi hade hyraVad detoch femfyra är

pendlar.har studielån och Magnusbidrag och vi Magnusinga
jag hade jät-jättedålig lön ochjag harganska bratjänar men

jagtufft, helt klart,föräldrapenning. Så dettedålig när varvar
Kerstinhemma.

sjuttiofem och kanskejobbaockså ha kunnatskulleHan procent
han tjänarveckan.ledig dag i Men att mergenomenvara

Kerstinhar bäst lön.måste denta somman

de säl-bildenalltså med iöverväganden finnsEkonomiska även om
intervjun medcitat från Jennyfördelningen. Ettlan avgörensamma

blandningen motiv.Sundberg fångar av

jobbadeså hanpappaledigt ochpratadeVi sommenom
ochdyrtfram till detockså, och vi komdåsäljare att varnog

sade förut.något vad jagnej, det välnågot vispå sättär
inteinte riktigt. Detkände han villePå något ärsätt attman nog

Jennydet inte.Riktigt så enkeltdet handlarbara ärom.pengar

elleruteslutandeinteoch deltidföräldraledighetbeslutetAtt om
detockså ivisar sigekonomiska grunder näs-bestämsfrämst att

jfrfall kvinnan tjänarrollbyte i detotaltblir någotaldrig mesttan
föreställningarNormativaHochschield, 1989.Sandqvist, 1993, om

ekonomiskadenhandlandemänniskorspåtycks inverka änkön mera
illustrerarföräldrarblivandeintervjuer medrationaliteten. Några

Ändå intesin make.kvinnantjänartvå ändetta. I avsermerparenav
ochAnderstid.under någon längreföräldraledigatt varamannen
harhan, och detjänar fleraexempel. Hon änIngrid tusenär ett mer

ekonomisktmycketganskaförlorade kommer atträknat attattut
Ändå hemma förstaplanerarIngriddethemma.hon är attär varasom

inte bestämtdethemma sedan,ocksåAnders ska ärâret. menvara
samband medihemmasin önskanIngrid attlänge.hur sätter att vara

barnet.skahon amma

hela tiden. Detförhoppningsvis kanoch medi att ammaman
kanskekankanske inteinte heller,vet manamma,manman

såinte mjölkså harnågot roligt, ellerdettyckerinte äratt man
barnet ochsåförhoppningsvis kanräcker.det Men man amma

jagpraktisktdå detåret. Och ärhela förstadet attär mestgöra
Ingriddet året.hemma

75



Kapitel 3

finns undersökningarDet pekar på familjer där harattsom mannen
tagit föräldraledighet inte har förlorat mycket ekono-ut nämnvärt
miskt Jalmert och Vrysela, 1992. Om detta också skulle gälla fa-
miljer där inte varit hemma med barnen vi inte. Vidvetmannen nor-
mala LO-löner dock den ekonomiska förlusten försumbarär Bek-se

Ändåkengen, 1996. tyder våra resultat löneskillnadema mel-att
lan kvinnor och stärker de rådandemän mönstren även om pengar
långt ifrån det enda eller avgörande motivet bakom familjersutgör

organisera arbetet.sätt att

Kvinnors maktresurser och familjelivmäns

Kvinnor med utbildning, yrkesstatus och inkomst sinasamma som
tycks ha ganska goda möjligheter påverka sinamän att män att ta

för för barnen. någotstörre En andel istörre mänansvar omsorgen
likalönefamiljer till exempel tiondel föräldra-tog änut mer en av
ledigheten, i de där tjänar mycket sina hustrurän 19änmannen mer
respektive 12 procent. Och det betydligt vanligare de först-är att
nämnda lämnar och hämtar sina barn på dagis.männen Det 66gör

lika ofia eller oftare sina hustrur eller sambor,än 39procent mot pro-
dem tjänar betydligt se tabell nedan.16cent av som mer

Önskar kvinnan hennes ska dela föräldraledigheten tycksatt man
det hon lättare får makt bakom orden hennes sociala ochnärsom om
ekonomiska position likvärdig hennes makes jfr Holter ochär Aar-
seth, Tidigare1994: 146. såg vi exempel sådana önskemål frånatt
kvinnans sida inte alltid uppfylls. ochJenny Agnes ville derasatt män
skulle föräldraledighet, gjorde olika skäl inteta ut männenmen av
detta. båda de familjerna tjänarI ganska mycket kvin-änmannen mer

Hos Agneta och Staffan Ek det annorlunda harDeut.nan. ser samma
akademiska utbildning och tjänar precis lika mycket Agnetanästan
tjänar någon hundralapp mer. Agneta och Staffan har också delat

lika på föräldraledigheten något Staffan hem-än annatmera par. var
med det första barnet i månader Agneta i åtta. Föräldraledig-trema

heten för det andra barnet delade mitt itu och de såledesparet var
hemma i månader Och både Staffan och förkortadeAgnetasex var.
under kort period sina arbetstider, för sedan återigen börjaatten ar-
beta heltid.

Staffan berättar fråndet början inte alls självklart för ho-att var
han skulle hemma med sina bam. det däremot förDetattnom var var

Agneta. Hon bestämd på den punkten och framhöll redan vid detvar
första tillfället Staffan och hon snuddade vid tanken på bildaattsom
familj föräldraledighet det något delar på. Staffanäratt över-man
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hållbara skäl taladeinte kunde hitta någratygades eftersom han som
emot.

väl det intejust då så tyckte hanEfteråt har Staffan attsagt att
något så detrationellt förfanns något göra annat,argument att

han så här efteråt integilla läget såbara säga, attatt att menvar
sådå, första gången,det på någotskulle velat ha Mensätt.annat

skulle dela på det.nödvändigtdet väl attett ont manmervar
Agneta

Staffan precishan ändrade inställningfrågan varförPå somsvarar -
fördelning han inte hade någothushållsarbetetsdet gällde attattnär -

föräldraledigskulle ha varit ominte hanvälja mellan. Han tror att
mycket ochEftersom tjänade likahade krävt. Agnetainte Agneta

förnuftiga skäl för honfanns det ingalika viktigt jobb,hade attett
själv ville.tiden, hon intehelaskulle hemma när nuvara

jobbarpå det arbete och familj. Viungefär likaVi har syn
inställning tilloch har ungefärungefär lika mycket, samma
hemma ungefärungefär lika mycket ochjobbet. Vi jobbar är

så lämnar barnen hos dagmammanmycket. Vi harlika att en
med det lite. Vi jobbarandra.och då hämtar den Man turas om

vecka. Staffanmånga timmarexakt likanästan per

där bådaandra undersökningar tyder påresultaten frånOckså att par
delar lika på hem-har liknande yrkesstatusvälutbildade och mestär

Även tidigare refereradHestbaek, enligt1995.arbetet t un-enex
kvinnornas tillgångStatistiska centralbyrån inverkardersökning från

ellerderas hustrusfördelningen.till maktresurser på Det är när sam-
föräldra-flest dagarutbildningsnivå högbos männenär tar ut avsom

relativa lö-liv, 1995:2:4. Makarnasochpenningen Kvinnors mäns
utslag detundersökning visstkvantitativaockså i vår närettner ger

skillnad-dock inte ochföräldrapenning. Dettagäller är stort,uttag av
tagitlikalönefamiljer hari det ibestår främst är män utatt somen

respektive 12föräldraförsäkringens dagar 19tiondelän avenmer
kvinnan.mycket Där-familjer där tjänarför änprocent mermannen

andelendet gälleringet utslaglöneskillnadema närnästanemot ger
har hon gjortalla dagar. lönernakvinnan tagit Oavsettfamiljer där ut

kvantitativfamiljerna.tredjedelarungefär två Endet i störreannanav
inkomst-Norden tyder dock påfamiljeliv och arbetsliv istudie attav

för arbetstidbetydelse såvälmellan makar harskillnader som vem
delarTendensen makarnasjuka bam.medhemma är attär mersom

ellermellan makarna småinkomstskillnademadärlika i familjer är
byterdock inte talstörre. Detkvinnans inkomst ärär att parenom

Tyrkkö, 1997: 136.position högreroller kvinnans änärnär mannens
gender betydersig könstudie visade detLiksom i vår änatt mer

pengar.
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Från likhet till olikhet

Vi har normativa föreställningar kön och moderskapsett att om spe-
lar central roll i besluten föräldraledighet och förvärvsarbets-en om
tider, beslut i sin blir rika i sina konsekvenser. Som vitur nämntsom
betingas vidare förhandlingar hushållsarbetets fördelning dessaom av
beslut samtidigt de ligger till grund för utvecklingensom av vanor
och divergerande kunskaper. Inför tanken detpå kommande barnet
färgas ibland inställningen till och med hos jämställda blivande pap-

och ganska traditionella tankemönster.por mammor av

skulle aldrig kunna ha den inställningenJag Malin ska skötaatt
Ävenhushållet. hon hemma närjag kommerär attom sen,

jobba, så kommer jag hjälpa till ändå. det kanske blir liteFastatt
mindre det Malin går hemma. Och den går hemmanärav som

Såsaker. Malin kanske kommer saker, ochgör göraatt mer
det naturligt, för hon jobbar inte då. jag tyckerär Men
jag kommer hjälpa till också. Erikatt

de differentierande konsekvensernaDet fördelningen mellanär av
förvärvsarbete och hemarbete kommer diskuteras i dettaattsom av-

Ävensnitt. det långt ifrån råder full jämställdhet hos barn-om unga
lösa har vi ändå fårbarn påtagliga effekter på hur hus-sett attpar,
hållsarbetet fördelas mellan makar och sambor. Medan sju tioav

barn tillhör någon de eller mindre jämställdautanunga par av mer
familjetypema, gäller detta knappt fyra tio småbamsfamiljer. Avav
dem har istället tio antingen konventionell eller patriarkalsex av en
fördelning tabellse 2.

Skillnaden i hushållsarbetets fördelning mellan småbarnsföräldrar
och barn förklaras inte småbamsmödrama föräldra-ärutan attpar av
lediga och hemma hela dagarna och vi tidigare klargjort intesom
heller med det skulle finnas åldersskillnad mellan de ka-bådaatt en
tegorierna. Också vi exkluderar familjer med barn under 2 årnär
kvarstår fördelningen oförändrad 13 familjerna bammedprocent av
mellan två och nio tillhörår enligt kvinnornas den jämställdasvar
familjetypen, tillhör24 den semijämställda, 36 denprocent procent
konventionella och den27 patriarkala familjetypen. kate-Iprocent
gorin familjer med skolbarn andelen patriarkala och konventionellaär
hushåll i kategorin småbamsfamiljer. Hela Gärde-ännu större än tre
delar tillhör dessa hälften kvinnorna för-nästantyper, trots att av
värvsarbetar på heltid och flertalet andra deltid. ojämna för-Den
delning hushållsarbetet ofta uppstår får barn tende-när ettav som par

med andra ord kvarstå kvinnan går tillbaka till förvärvsar-närattrar
betet efter föräldraledigheten.
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jämställdadenifaktumdetriktning pekar männenI attsamma
tagitandra änutsträckning mänfamiljetypen i än utstörre mer en

jämställdadetredjedelharföräldraledigheten. Dettiondel avenav
familjer.patriarkala Iitiondemedjämfört tregjort,männen manvar

helaiställetfamiljernasistnämndade utfjärdedelar tog mammanav
de jäm-ibara 44gjorde honföräldraledigheten. Det procent av

tabell 15.familjerna seställda

familjetyper.olikaföräldraledighetFördelning iTabell 15 av
Procent.Kvinnors svar.

AntalPatriarkal SummaKonventionellSemijämställdJämställd

2256368 7544alltKvinnantog
7322142324229/10Kvinnantog
551592534mindreKvinnantog

9/10än
353100100100100100Summa

blirdefortleverbarnen närdet gällerSkillnaderna när omsorgen om
dagis ochbarnenoch hämtarlämnarfrågatVi harstörre. somvem

insti-sådanamedkontakternasköternormaltochliknande, somvem
huvudan-harkvinnornavanligendetvisar ärtutioner. Svaren att som

kvin-detfamiljernahälftenuppgifter. ärIför dessaocksåsvaret av
i tion-ochbarnenoch hämtarlämnaralltidoftast eller varsomnorna
föräldrartiooftast detta. Fyrafamilj det görde är avmannen som

16.3 fa-olikamellanskillnadematabell Mensedettadelar ansvar
patriar-i denkvinnornatredjedelartvåNästanmiljetyper är stora. av

fa-jämställdaoftast barnen. Ihämtarochlämnarfamiljetypenkala
isköterfjärdedel. Kvinnorna även ut-andel stormiljer dennaär en

barneninstitutionermed dekontakternaprocentsträckning 68 som
detfamiljerna männeni är4dagarna. Baravistas i på procent somav

detta.förhuvudansvarettar
i olikafamiljermellanskillnadernågrainteföreligger störreDet

bam. Där-lämninghämtning ochdet gällersamhällsklasser när av
tjänstemannafamiljer sköteri högrevanligaredet männenattäremot

dei40skola. männendagis och Detmed görkontakterna procent av
medjämfört 25hustrur,sina procentoftalikafamiljerna avsom

ålders-mellanvariationerfinns ocksåarbetarfamiljer. Detimännen
Äldre kontakteroftare sådanasköterfödda före 1950mängrupper.

tred-förraBland demellan 1961-1975.födda tarmänän enyngre

fa-3En1igt i 40eller alltidoftastkvinnan procenthämtar och lämnar avmännens svar
och lämnarhämtari 45ochoñast eller alltid i 15 procentmiljerna, procentmannen

lika ofta.kvinnanochmannen
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jedel lika modern, blandett destort bara femte-ansvar som senare en
del.

Män med universitetsutbildning hämtar och lämnar sina barn på
dagis och i skolan i betydligt utsträckningstörre andra Enligtän män.

knapptmännens fjärdedelargör detta lika ofta ellertreegna svar som
oftare sina hustmr, drygaän hälften med lägremot utbild-männenav
ning jfr Trost, 1983:20. Kvinnorna har någoten annan syn, men re-
lationerna ungefär desamma.är Enligt kvinnornas siffran förärsvar

med universitetsexamenmän knappt tio 57 procent, försex av
hälftenandra knappt Också i familjer där kvinnan tjänar lika mycket

eller sin hämtar och lämnarän oftare barnen. Me-mer man mannen
dan två tredjedelarnästan kvinnoma i familjer där tjänarav mannen
betydligt oftast hand denna uppgift,tar motsvarande siffraärmer om
för familjer där tjänar knappt hälften och där kvinnanmannen mer
tjänar lika mycket drygt tredjedel se tabell 16. Däremot gören vare
sig kvinnans utbildning eller klassposition någon skillnadstörreegen

avseende.5i detta kvinnanNär har universitetsexamen lämnar och
hämtar barnen minst lika oña kvinnan i 63mannen procentsom av

Ärfamiljerna. kvinnans högsta utbildning realskola eller tvåårigt
gymnasium andelen 53är Motsvarande skillnad mellan fa-procent.
miljer där kvinnan har tjänstemannajobb respektiveett arbetarjobb är
53 59procent mot procent.

Tabell 16 Makars relativa lön och lämnar och hämtar påvem som
daghem, skola Kvinnors Procent.etc. svar.

Relativlön Alltid/oftast Båda Alltid/oftast Summa
kvinnan likaofta mannen

Kvinnanlikamycketeller 34 44 22 100mer
Mannen 43 45 12 100mer
Mannenmycket 35 4mer 100
Alla 50 40 10 100

Utvecklingen arbetsfördelningen hos Göran och Eva Ekströmav ex-
emplifierar hur besluten föräldraledighet och deltidsarbete kanom
förändra tidigare jämställd fördelning hushållsarbetet. Bådeen av
Göran och Eva de egentligensäger vill ha det "så jämliktatt som
möjligt, och de delade också lika på arbetet hemma innan de två
barnen föddes. Redan i sitt föräldrahem Göran vid att tavar van an-

för hushållsarbetet.svar

Skillnaderna avseendeföräldraledighet inte statistiskt säkerställdaär
5Skillnaderna avseendekvinnor med olika utbildning respektive klassposition inteär
statistiskt säkerställda
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hadebörja jagtidigt fick jagså. VäldigtuppfostradJag enär
börjaväldigt tidigtSå jag fickhård.snällväldigt mamma, men

migjag skulle lärasåsåna saker,kläder ochmina atttvätta egna
vid.väldigt Jagjagdet. Så detglad förjagdet. ärNu är van

så. Göranskatyckt detalltidhar att vara

inställningpositivochbåde har kompetensenGöranMen atttrots en
hemmamindrebetydligthanhushållsarbetet,lika på gördelatill att

gick påsedanföräldraledigheten ochsedan Eva merparten nertog av.
sammanfattandeGöransväldigt bra nu,haft dethar ärdeltid. Man

fördelningenmedhåller Evahansamtidigt attbedömning, omsom
Gö-visserligenborde Evaden attvadriktigtinte är ansersomvara.

med hurlite missnöjdandrajämförelse med äri män,duktigärran
"hantyckerutvecklats. Honharhemma attarbetetfördelningen av

skulledesjälvklartdetbam. Dåfickinnan attduktigare varvar
befår liksomgivet manlängredet inteallting. Nudela på utanär

ochsakerskahanfår be göragångeroftast två, atttre ommanom
detoch erkännerbeskrivningmed Evas attinstämmerting. Göran

dettadet justOchsistone.lite på ärmigpushatharhonär mersom
viktigtkännsgjordablirtill sakerinitiativetmed atttar somvem som

skavill Göranför göraHonEva. att men:mer,

jag inte skasjälv.initiativ Attskullehanframförallt taatt mer
behöveralltid jagintesaker.eller be Detbli ärbehöva omsur

dådäroftast detsaker. detockså Men atthan ärdet görgöra
kväl-tredjekvällar och såfyramiddaggjortjag harkanske tre,

då han det,något, ochhitta påhan fårjag görlen att mensäger
Evajag känna.det, kanbehöva beegentligen intejag ska om

deladedåinnan, tycker Eva,litedetskulleIdealt manvara somnog
ellertill,måstekännabehöva säga attskaallting. Ingenpå att man

ansvariga." Menlikatvå skaBådahuvudansvaret.har var-varaman
hondettillhänvisarblivitdet Evablivit attdåför har det varsom

barnen.medhemma mestvarsom
mina kom-medorsak. Jagnågoninte hittakan pratarJag annan

ändrades den dagenlikadant.precis Detoch detpisar är man
Så jag kanhemma.förändringenbarn ochfick att varmanvar

såvarit hemmaharden tidenUndernågothittainte annat. man
låta alltingsvårtharblivit så utandet liksom atthar att varaman

fixar och dammsugerochoch plockargår där manomman
fördet därSedan blirlagardet ochtycker maten. en vanasom

Evanågotpådem sätt.

andrapåtraditionella sätt.ramla i mönsterlättocksåDet attär
delutförahar slutatföddesbarnensedanhon attberättarJenny enatt

tidigare.gjordefaktiskthonsysslormanligatraditionellt som
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Jag duktigare förr på byta däck och bilenatt tvättavar men nu
jag aldrig det eller jaggör nästan aldrig det. detUtangör är

han det. Jennygörsom

konsekvensEn makars fördelning mellan förvärvsarbete och hem-av
arbete många upplever deär inte hinnermän familjenatt denatt ägna
tid de skulle vilja. På fråga i surveyundersökningen nästanen svarar
hälften de inte tycker de hinner sina barnatt ägnaatt attav papporna
tillräckligt mycket tid. Och cirka fjärdedelar de dettre attuppger om
gick skulle vilja sina arbetstider bättre efter familjens behov.anpassa
Kvinnorna tycks däremot överlag ganska nöjda tidenmed derasvara

barnen. fjärdedelBaramän ägnar bordeatt ägnaen anser mannen
tid åt barnen och tio har ingen önskan attmera sex av om mannen

bättre ska sina arbetstider efter familjens behov. familjerIanpassa
där inte har tagit någon föräldrapenning dock kvinnornaut ärmannen
i något utsträckning i andra familjer missnöjdastörre än med man-

med barnen. gällerDet 29 kvinnorna iprocentnens engagemang av
de familjerna 15 de familjer därmot procent äntog utav mannen mer

tiondel föräldraledigheten.en av
Är det så hemma med sina barnmän är längre periodatt som en
de ismå utsträckningnär andraär större utvecklar slags känslaän ett

förpliktelse det gäller hushållsarbetenär Både kvantitativavåraav
data och kvalitativa intervjuer tyder på det kan förhålla sig detatt

Som vi det betydligtsättet. vanligare kvinnanär all för-sett att tog ut
äldraledighet i de patriarkala familjetypema i de jämställda. Ettän
skäl kan det Staffan Ek anför. föräldraledighetHans fickvara som
honom dra slutsatsen om har dragit det lasset i hushållet,att att man
då inser det inte rättvist det här.äratt görattman en

Jag hemma med barn så blir detär automatiskttror att attman
det blir mycket jämlikare. Då den hemma och sköterär ena
mycket markservice medan den andra jobbar och sedan byter

När har gjort det båda två då inser attman av. man man man
delar på det rakt Staffanav.

Kvinnor och delar på förmän barn och hushåll får iansvaretsom
utsträckning andrastörre erfarenheter.än Därigenom kan desamma

kanske lättare sig i den andras situationsätta och behov. ocksåHar
varit hemma med sina små barn får han förståelsestörremannen en

för känslorna hos den varit hemma med barnen hela dagen.som

jag jobbarNär och Agneta hemma så förstår inte jag honär att
blir jättearg jag kommer kvart eller jagnär kommeröver närsex
klockan har hållitMen och lekt med barnen helasex. man
dagen och dessutom stått och lagat middag timme de stårnären
och skriker så det väldig skillnad middagenär att ätaen, en
själv med de gnälliga barnen, det kommer hem någonän att an-
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såförstår inte förrän har det,därDet prövat attmanmannan.
Staffansäga.

helger och såeftersom jag har varit hemmasjälv också,Jag vet
intemed barn så har inte Dethemma äräratt manman

såligger dom ochoch börja städa,lägga dombara utanatt sover
detinte städar dagarna,själv.kanske Att Agnesär tröttman

lör-får kvällen ellerförståelse för. dethar jag Utan göra
Sebastianeller det blir tid.dagen, när

heltidsarbe-varitkvinna ellermotsvarande kanPå sätt man somen
förståelse för hurfå ökadför tillfället hemma,tande, är ensommen

job-sig. varit påfrån jobbet känner Harden just kommer mansom
antagligen gåså villhaft mycket görahela dagen ochbet att man

eller itu med någotbameninnan läggertoalettenpå annat.tarman
levnadsomständig-iibland olikhetenCharlotte LindochFör Bo ger

för-intervjutillfálletCharlotte vidtill irritation.upphovheter varsom
samtidigtkommer hem,avlastningbehov Boäldraledig känner närav

jag komma hempå skahonupplever nästan väntarBo attattsom
chefhan fårkänneritu med saker. Han överför attatt ta en annan

isliter en.sig som

detsekunder på sig och sedaninte femhar liksom nästa.ärMan
då.hem,ifred kommerbehovkan ha närMan att manav vara

B0

hanifredmedvad han attfår frågan attNär Bo svararvaramenar
villmed jag inteexemplifierarsig själv ochfå förhan vill attvara

hem.jag kommerhandla så fortåka och
.
hushållsarbetetfördelningvi givenkapitlet visadeförraI att aven

självreproducerandefåri sintillupphov ten-tur envanor somger
ochtydligt. Ulrikasig dettaLundin visardetdens. Hos paretunga

med barnbam. blevhar två små Detjugo år ochbara drygaMartin är
någotEftersom hon inte hargymnasiet.fortfarande gick iUlrikanär

skö-barnen.med de två Hontiden varit hemmaUlrika helajobb har
eftersom honblivithar vanaallt hemma. ärDetså gottter ensom

sina bam.med SomaldrigMartinhemma". ettär nästan re-ensam
med hushålletuppgifternade praktiskaklarahar han svårtsultat att

blevintervjunUlrika tid företydligtblevoch barnen. Detta när en
operation.sjukhus förinlagd på en

kundegick liksom inte.det Hanmärkte på honomdå attman
samtidigtpåbyta blöja barnenkunde inteallting. Haninte göra

fun-och allting.och leka och Detskulle lagahan tvättamatsom
han i det ochså då struntadebara för mycketblevkade inte. Det

riktigt. Ulrikagick intedet istället.någon Detså fick taannan
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Också Ulrika tyckte från början det både svårt och ängsligtatt attvar
hemma med två små bam.vara ensam

tyckte detJag så läskigt i början för jag med baravar vara van
barn. Ulrikaett

Men Ulrika har lärt sig med tiden. Hon önskar också Martinatt en-
kunde hand barnen, så hon någonta gång kunde ivägattsam om

alldeles själv. Samtidigt medger hon det känns konstigt också,att att
han själv med barnen. Ochär Martin, själv tycker Ulrikaattsom
ibland får for mycket arbetet hemma,göra känner sig delvis för-av
hindrad Ulrika gå in i arbetet.attav

Ibland tycker jag hon lite för mycket honatt gör håller pånär
med bamen. Det tycker jag kan verka jobbigt hon lägger bådaatt
barnen och byter på båda barnen. Då vill jag egentligen hjälpa
till, hon vill så mycket själv for hongöra villmen veta attpass
det blir gjort, så ibland får inte hjälpa till heller, och dåman
känns det lite fel. Då sitter här istället och kanske tittarman.eller lyssnar på musik och då kännerteve sig vad skaman
jag g6ra, och då tycker jag det känns lite taskigt Ulrika,mot

fast det kanske inte det, föräven hon vill detär själv.göra
Martin

Både Ulrika och Martin fördelningen hushållsarbetettror ochatt av
barnen kommer bli annorlunda bara Ulrika fårattomsorgen om om

jobb vilket de båda hoppas på. vilkenett I utsträckning de i så fall
kommer bryta med nuvarande ochatt kan bara fram-mönstervanor
tiden utvisa. Att detta inte lätt vittnar i alla fallär Ann Hallgren om,

under antal år familjen boddenär utomlandsett hemmafru.som var
Hon då själv hand barn och hem ochtog utvecklade därigenomom

eller mindre oreflekterade på barnenssätt signaler.attmer reagera
Samtidigt vande sig barnen vid vända sig till henne förstai hand.att
För Ann och Mikael visade det sig betydligt svårare omförhandlaatt

för barnen det hushållsarbetet.ansvaret än Kanske på grundrena av
den habitus utvecklades under hennes år hemmafrusom som upp-
lever honAnn på jobbet har samvetetäven ochatt någotansvaret
vis inne i kroppen.

jagHar blivit försenad tio minuter så kan jag migstressa upp
väldigt mycket och känna det typiskt, och få: barnenatt är nu
sitta där och igen, och harAnna varitvänta i ochtreensam en
halv timme och det alltid mig hon ringer till.är Hon ringer
inte till jobb och det mitt jobb hon ringerpratar, utan ärpappas
till. Och ibland blir det fyra samtal på eftermiddag.tre, Deten
har inte med hushållsarbetet just helagöra,att ansvaretmen
för barn och familj och hem. Jag det beror påtror att att man

har eller ellerstörre hursamvetesom mamma ansvar man nu
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hemarbetemellan förvärvsarbete ochFördelningen

Mikael för detdärför kan inte riktigt klandraska Ochsäga. man
kanske inte tänker Annhan sättatt samma

tid till familj respektive för-skaBeslutet ägna mestom vem som
synbarligen gångerbarnet nyfött mångavärvsarbete avgör-är ärnär

hushållsarbetet. vissa fallkommande fördelningenande för den Iav
gjorde hemarbetet förför Ulla skild alltkan det bli numera somsom

tänkte inte så mycket det. harhon så så hon "Jag"var van"att
gift, uttrycker hon det lakoniskt.varit ensamstående Men även när

vanligt makar ochlångt för Ulla detdet inte går lika är att sam-som
ganska liknan-i tiden träffades levde underbor de gångnär ensom-

får levnadsbetingelser,i och med barnen olikade omständigheter -
och kunskaper.erfarenheter
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Vi har det jämförelse kvinnorna läggerärsett att utan mestsom ner
tid på hemarbete och många också förgår i arbetstid orkaatt attner

familjmed jobb och och för få tid tillsammans med sinaatt mera
bam. visPå så den sneda arbetsfördelningen upphov tillocksåger en

inkomstfördelningskev mellan makarna eller samboma. En annan
undersökning i Kvinnomaktutredningen visar kvinnans lön över-att
skrider i bara femte hushåll Nyberg, två-1997:51. Envartmannens
barnsmamma tjänar i genomsnitt drygt tredjedel 34,6 procenten av
makarnas sammanlagda lön. småbamsmammoma andelenFör är ännu
mindre Kvinnor30,6 procent. barn bidrar däremot med nästanutan
hälften cirka hushållens löneinkomster.45 procent av

Arbetsfördelningens pris för kvinnor

Kvinnorna får alltså bokstavligen betala för arbetsfördelningen inom
familjen. vår undersökning visar sig den fördelningenI skeva in-av
komster i tio kvinnor tjänar under 13 000 kronor inästanatt sex av

och fjärdedelmånaden under 000 kronor i jämförelse med9en
drygt två tio Och medan hälften harmän. nästan männenav av en
månadslön överstiger kronor, sjunde17 000 gäller detta blottsom var
kvinna vi tillSer lönerelationema mellan makarna visar det sig att

tjänar sin hustru fa-eller sambo i fjärdedelarän tremannen mer av
miljerna. i fjärdedel familjernaBara tjänar kvinnan lika mycketen av
eller sinänmer man.

Utmärkande for likalönefamiljer de ofta låginkomsthus-är äratt
håll Också subjektivt upplevs hushållsekonomin ofta dåligsom
dessa familjer. fyra tio inte ekonomiskaNästan tycker denmän attav

Uppgiftema inkomst härrör från mansformuläret.om
zLöneinkomstema för hälñen i "likalönefamiljerf for ungefär tred-ochmännenav en
jedel kvinnorna, lägre 13 000 kronor månad. Med andra ord kvinnorär än ärav per

tjänar lika mycket eller sina i allmänhet inte höginkomsttagare. Näs-än mänsom mer
tvá tredjedelar tjänar istället under 17 000 kronor månad.tan per
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tillfredsställande siffra förMotsvarandefamiljsituationen i deras är
sambor två tio.sina hustrur ellertjänar mycket äränmän avmersom

andrasin har itjänar lika mycketFamiljer där kvinnan ävensom man
fjärde-arbetarprofil. det förstaavseenden speciell För nästan treen

med femtedelheltid jämförakvinnorna i de familjernadelar att enav
detjänar betydligtlever medde kvinnor göränmän mersomsomav

likalönefamiljertio iandra har knapptsjälva. detFör män ettsex av
förtids-tiondefemte arbetslös ochheltidsarbete. Nästan ärär varvar

ellerfamiljer där tjänareller studerande.pensionerad I mermannen
niodäremot mellan åtta ochheltidsarbetarsin hustrumycket änmer

tio män.av
lev-mindre sina ska fåkvinnor tjänarFör mänänatt sammasom

ske överföringkonsumtion måste detnadsstandard och pengaren av
kvinnansådana överföringartill kvinnan.från Det görär sommannen
där hen-gäller åtminstone i fallberoende sinekonomiskt Detav man.

sambons inkomst seunderstiger makens ellerinkomst avsevärtnes
innebärKönsskillnadema i inkomsterMcLahan, 1987.ochSörensen

beroendekvinnligt ekonomisktalltjämt finns utbrettdärför det ettatt
varit ti-relativt mindre det hardettainom familjen, änäräven settom

digare trolig förkla-inkomster samtidigtOmfördelningen är enav
sinade jämställda medkvinnor uppleverring till många är män,attatt

och de påhemma sinade mycket än mängör trots atttrots att mera
lön jfr Bjömberg ochhar betydligt lägregrund deltidsarbete enav

Kollind, 1997.
har betydel-talat makars respektiveVi tidigarehar att resurserom

därmed för vilka be-handlingsalternativ de kan välja, ochför vilkase
Äktenskapet minskasamboendet tenderar dockfattas. ochslut attsom

huroch öka delvis oberoendeinkomsterkvinnornas männens, storaav
jfr dede flyttaderespektive närparternas sammanresurser var

kvinnordet prisRichardson, 1997. måttSingly, 1996; Ett grovt
jämförai familjen får vibetala för könsarbetsdelningenfår attgenom

Lönestatistikmed utbildningsnivå.hos kvinnor ochlönen män samma
utbildningsnivåvisar medStatistiska centralbyrånfrån mänatt samma

sinfår utdelning påtjänar betydligt kvinnorkvinnor sämremer;som
harGrand,Hörnqvist, 1997; 1997; Manutbildning än män. topp-

3 hushåll.ekonomiska läget i dittskulle du beskriva det allmännalöd: HurFrågan
mycketsärskilt ganska gott ochSvarsaltemativen "inte alls gott, inte gott,var

första alternativen.har för de bådagott".39 kryssat någotprocent av
utsträckningi eller mindrelevnadsnivådata visar kvinnorAnalyser ärstörreattav

År 1981 andel-beroendet har minskat.ekonomiskt beroende sina män att varav men
Tioinkomst ungefär 12 åralls hadehushåll där kvinnan inte någon procent.egenen

Andra studier pekar i1994:175.hade den sjunkit till 3 Nermo,procent sam-senare
fjärdedel i 361975 mindreriktning. Kvinnans inkomst än pro-mannensen avvarma

År 1997246sjunkit till Nyberg,hade den andelen 12familjema. 1993 procentcent av
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lön, 1993:7. I vår undersökning visar sådan jämförelse nästanatten
två tredjedelar kvinnorna med eftergymnasial utbildning tjänarav
under kronor14 000 i månaden. För i motsvarandemännen ärgrupp
andelen fjärdedel. Och medan drygt tredjedel medmännenen en av
eftergymnasial utbildning tjänar 21 kronor i månaden,500 gälleröver
detta knappt tionde kvinnorna.var av

På liknande får kvinnorna betala i form uteblivna karriä-sätt av
rer.5 Utbildning betydligt bättre utdelning för förmännen änger en
kvinnorna. kvinnornasOavsett utbildningsnivå har de enligt officiell
statistik arbeten med lägre kvalifikationskrav medän männen motsva-

Öhman,rande utbildning skildaPå banor, 1991:38; Ohlsson och
1997. Bland dem svarade vår det exempelvisärsom survey van-
ligare med gymnasieutbildning mellanchefer,män kvin-att är än att

har eftergymnasial utbildning har sådan ställning 18nor som en res-
pektive 12 procent. också flerDet de lägst utbildadeär männenav

tillhör den högsta ledningen vad fallet med kvinnorän ärsom som
har eftergymnasial utbildning 16 respektive 6 procent.som en

spelar det då egentligenMen någon roll i familj tjänarvem en som
tjänarmest Att behöver inte betyda det hanärattmannen mera

kontrollerar eller han lever högre ekonomiskattsom pengarna en
standard sin hustru. Undersökningar från fleraän andra länder visar
dock vi inte vidare kan alla familjemedlemmar leveratt utan anta att
på ekonomiska nivå och det oväsentligt förtjä-ärattsamma vem som

t Burgoyne, 1990; Lundberg och Pollak, 1996; Mor-nar pengarna ex
ris, 1993; Pahl, Vogler,1989; 1994. Den kontrollerar hushålletssom

förfogar strategisk Kontroll kanöver överpengar en resurs. pengar
därför källa till makt i familjen. diskuterarInnan våravara en un-
dersökningsresultat i relation till sådana frågeställningar, ska säga
några ord vad den svenska lagstiftningen har makarssägaattom om
och sambors ekonomiska relationer.

Skilda regler för gifta och samboende

Är kvinna och gifta slår lagen fast de har levarättatt atten man
standard.° ska sinsemellanDe fördela utgifter och de efterskasamma

förmåga bidra till deras och personliga behov bliratt gemensamma
tillgodosedda. praktiken betyderI detta den make tjänaratt mestsom
också skyldig betala jämställdAtt inom äktenskapetär att mera. vara

5Liksom det gäller lönerna fördelningen arbetet inom familjennär är inte den endaav
verksamma mekanismen. Också förhållanden i arbetslivet inverkar.
Avsnittet bygger Lotta Insulander-Lindhspå och Karin Thunbergs I lagensfamn
1996.
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lika mycket han tjänarinte makarna betalarbetyder alltså att om
tjä-lite. Nej, jämställdhet, det denoch hon tjänarmycket är att som

betalar mind-och den tjänar mindre ocksåbetalar attmer somnar mer
advokatinte, i lagboken, skriver Lotta In-Konstigare detär ensre.

Insulander-Lindh och Thunberg, 1996:20sulander-Lind
innebär dock intejämställdhet i äktenskapetekonomiskaDenna att

automatiskt allt tillsammans. Tvärtom. Varkvinnan och ägermannen
betyder ioch för sina skulder.sina tillgångar Dettaoch äger svararen
Är bilenbetalar för också blir dessprincip den ägare.att en varasom

då frittalltså henne. Och det står hennetillhör denskriven kvinnan
princip ingethar ivill med densamma.vad hon Hennesgöraatt man

inte spelar rollsaken. det någoni den Trontillsäga attatt vemom
fåoch delar allt kanför gift påolikaskriver på ärattpapper mansom

därföräktenskapets gång,redan underkonsekvenserförödande varnar
Undan-Thunberg, 1996:26.lnsulander-Lind ochInsulander-Lindh

förfoganderätt dockkalladedenna så är paretstagna gemensamma
bo-bostaden ochhyra eller bortsälja,bostad och bohag. För utatt ge

samtycke.båda makamashaget krävs
ägandeskap.alltså inte automatiskt delatvigselbevis betyderEtt

videgendomvad händer med makamasreglerar lagenDäremot som
egendom.giftorätt varandrashar vad kallas iskilsmässa. De somen

emellan. deOmvid latent anspråk makarnaGiftorätten kan liknas ett
gifto-andresfå hälften denskiljas har debeslutar sig för rätt attatt av

makarnaaktualiserasGiftorätten kan ocksårättsgods. attgenom
under äktenskapet. Genombodelningkommer göraöverens att enom

enskildförvandlas tillgiftorättsgodsetäktenskapsförord kan egen-
betydelsehar detunder äktenskapets gångprecisdom. Men vemsom

bilen ellerdenskriven på.står Detegendomen ägerär stugansom
den. detska behålla Detvälja hon eller hanförst får är sam-omsom

sig.inte egendomen ifördelas,värdet egendomenmanlagda somav
gifta gällerlever tillsammansde mångaFör utan att varapar som

sambolagentill exempel inget ifinnsdelvis andra regler. sä-Det som
försörjning.för varandras Lagenskyldighetde har attatt ansvarager

standard.de ska leva påandra ord inteföreskriver med att samma
reglerarannorlundaseparation Lagenreglerna vidOckså ut.seren
bostad-hända med denvad skaendast permanentagemensammasom

värdet bo-regelnbohaget.det Däroch med är att avgemensammaen
oberoendebostaden,delas lika ochinre bohag skastadens att vemav

tillfalla denskaeller hyresgäst,stårsamboma ägare somsomav som
bil, båt, husvagn,den. egendombehovhar Ingenstörst annanav -

omfattas lagen.sommarstuga av-
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Olika organisera hushållsekonominsätt att

Vi ska granska hur de deltog i vår undersökningnärmarenu som or-
ganiserar sin hushållsekonomi och varför de har valt hantera sinaatt

på visst Hushållens interna ekonomi förstås påsätt.ett utpengar ser
Åsaolika och Lind giftMats sitt första bam.sätt. är ett väntarpar som

Åsasekonomi god,Deras särskilt eftersom hon har del fas-är ärvt en
Åsatigheter. och har skrivit äktenskapsförordMats och håller i möjli-

sinamån respektive isär. Vi slår inte ihop ochgaste pengar pengarna
Åsa.därur, nej, förklarar Istället behåller och sin lön förtar var en

sig. Utgångspunkten den förtjänar ocksåär att ägersom pengarna
Åsadem. räkningar skaNär betalas adderar och Mats ochsumman

delar den mitt itu. På de med utgifter för ochsätt gör Varmat.samma
disponerar sedan de finns kvar det kon-överen pengar som egna

tot.
Trebamsföräldrama och Mikael HallgrensAnn ekonomi har under
antal år varit mycket dålig bland följd misslyckatett annat ettsom av

husköp hade vid tidpunkten för intervjuerna förbättrats något. Demen
använder modell Lind. Både Anns och Mikaels lö-än pareten annan

går in konto ipå betalarAnns Hon sedan familjens räk-ettner namn.
ningar från detta konto. Pengarna blir fördelar iAnn kuvertöversom

för olikamärkta ändamål: kläder, och så vidare. Mikael liteNärmat,
på skoj kallar ekonomichefAnn det ganska illustrativt förär parets

organisera sina harAnn det övergripande försätt att ansvaretpengar.
och kontrollen hushållets ekonomi.över

och Henrik Sundberg tillsammans.Jenny har två barnsmå Båda
tjänar bra och de har god ekonomi, penninginflödet haräven om
minskat sedan föräldraledigt.Jenny Henrik och kom-Hos Jennytog

föräldrapenningenlönen och på deras respektive konton. Menmer
detta betyder inte de har skilda ekonomier. Vi har inte ditt ochatt
mitt. Vi har vårt, upplyser räkningarna kommerJenny. När sigsätter

och Henrik räknar hurJenny mycket de sammanlagtutner, pengar
fått och hur de måste betala för räkningar. Principen destor utsumma
följer de delar räkningarna båda ska ha lika mycket kvarnär är attupp

sina kontonpå allt betalt. Vi har fullt ekonomi,när är ut gemensam
understryker Alla i principJenny. ärpengarna gemensamma.

Familjema Lind, Hallgren och Sundberg exempliflerar olikatre
Åsaorganisera hushållsekonomin. och skiljer sig frånMats desätt att

övriga de försöker hålla sina åtskilda. Menattparen genom pengar
också Hallgrens och Sundbergs hantera sinasätt attparen pengar
skiljer sig sinsemellan. ochHos Ann Mikael förvaltar Ann ensam

Henrikoch sköter detta tillsammans.Jennypengarna.
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Tidigare forskning har visat det finns variationer iatt stora sättet
ordna hushållsekonomin, det har ändå visat sig fruktbartatt attmen

skilja mellan några olika huvudtyper praktiker. Sociologen Janav
Pahl har1989 konstruerat typologi har fått genomslag istorten som
den internationella forskningen hushållens interna ekonomi. Ty-om
pologin uppbyggd dels kring hur förvaltningenär ut,av pengarna ser
dels hur tillgängliga för respektive make eller sambo. Uti-ärpengarna
från dessa båda kriterier kan fyra principiellt olika organiserasätt att

urskiljas: det kvinnliga eller manliga förvaltningssystemet,pengarna
med ekonomier, medsystemet ochseparata systemet pottgemensam
med hushållskassa.systemet

kvinnligaDet eller manliga förvaltningssystemet kännetecknas av
makarna eller samboma förvaltar och kontrolleraratt en av ensam

hushållets våra fallI exemplifierar familjen Hall-trepengar. ovan
sköta ekonomin detta system.sätt Den manligaatt motsvar-grens

igheten mycket ovanlig bland svenskaär familjer och vi har heller
inte på den i någon våra intervjuer.stött Fortsättningsvis lämnar viav
därför den kategorin därhän. Systemet med ekonomier ka-separata
rakteriseras ingen makarna eller samboma har tillgång tillattav av
alla eller hushålletsav Liksom Lind i vårtmerparten paretpengar.
exempel delar på utgifter eller för olika ut-man gemensamma svarar
gifter, håller i övrigt sina åtskilda. Pahl 1989 beskrivermen pengar
detta yuppie-system eftersom det vanligastsystem blandett ärsom

där båda arbetar heltid och har relativt goda inkomster. Ettyngre par
tredje organisera hushållsekonominsätt lägga alla iatt är att pengarna

både kvinnan och har full tillgång tillpotten gemensam som mannen
och förvaltar Familjen Sundbergs handskas medgemensamt. sätt att

Ävensina åskådliggör denna deras respektive lönertyp.pengar om
kommer på personliga lönekonton upplever de inte det finns nå-att

skillnad mellan mina och dina Systemet med hus-gon pengar.
hållskassa, slutligen, finns inte med bland våra exempel från intervju-

Det där sin hustru ellerär samboett systemerna ovan. mannen ger en
ska räcka till vissa hushållsutgifter. Restensumma pengar som av

förvaltar och kontrollerar han själv. Enligt undersökningpengarna en
brittiska hushåll detta sköta hushållsekonominär sätt typiskt förattav

medelklassfamiljer med manlig ensamförsörjare och kvinnligen en
hemarbetande. För motsvarande familjetyp i brittiska arbetarfamiljer

istället det kvinnliga förvaltningssystemetär vanligt Vogler, 1994.
Att svenska kvinnor tjänar innebär de slipper få sigattegna pengar

tilldelade sina Sverige förekommerI intemän. allsnästanpengar av
med hushållskassa se nedan. Och ingen familjernasystemet av som

vi har intervjuat organiserar sin ekonomi på det be-Däremotsättet.
rättade Mikael Hallgren han under de familjenår bodde utomlandsatt
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skullesin hustruhemmafru,och Ann pengar somen summagavvar
hushållsutgiftema.tillräcka

Österrike tjänade allaså detjagiboddeNär pengar,somvar
allting gickbarnbidraget gick tillochhade kontot,jag mannen,

och så fickDå jagoch så vidare. Anntill gav pengarmannen,
Mikaelfamiljen.hon ratta

tillsurveyundersökning, lagttypologi i vårPahlsVi har använt men
alternativ mellandelvis pott pottett en gemensamsomgemensam

ombadsfrågeformuläretbesvaradeekonomier. Deoch separata som
med derasbästalternativ sättför detkryssa stämmer överensatt som

medvisarhushållsekonomin. Resultatenorganisera systemetattatt en
nedan.tabellvanligast i Sverige se 17särklassiärpottgemensam

femte-ochde hartioUngefär pottatt engemensamenuppgersex av
familjtjugondecirkadelvis Ihar ärdel de pott.att vargemensamen

familjungefär åttondeochhanddet kvinnan tar varpengarnaomsom
hushållseko-organiseraövrigaekonomier. Dehar sätten attseparata

familjernafåovanliga. i någramycket Baranomin procentär gerav
hushålls-förvaltar själv helaellerhushållskassasin hustru enmannen

ekonomin.

Flytande gränser

olika kate-mellan deunderstrykadock redanVi vill gränsernaattnu
inte självklarttill exempeldetflytande. Evagorierna Förär omvar

eller det medmedfor alternativetkryssahon skulle pottgemensamen
förvaltningssystem.7kvinnligtett

fåroch sedan hanhandoch vis jagSå på sätt tar om pengarna,
och be mighan får kommadet inteMen är att ompengar.

blir betalt meddet ska betalastilljag attutan ser sompengar,
tjänathandet blir kvar Harlöner, och sedanvåra mersom

ungefärså ändå harfått räkningar,så har hanmig attän mer
kvar. Evapengarsamma

alter-ändå for väljasigeftertanke bestämmer EvaEfter stunds atten
hus-mellanOcksånativet pott.gemensam gränsen gemensamen

otydlig. Olikaekonomier kanhållsekonomi och separata person-vara

7För upplevs bad viallokeringssystemmeningsfull typologinundersöka hur överatt
familj.stämde bäst för derasför alternativkryssa detintervjupersonervåra att som

ekonomi.organiseradesin Renthurdetaljerade frågorDärefter ställde paretom
vanligen ingahadefungerade bra. Intervjupersonematypologinkanallmänt sägasatt

vägledning det deMedalternativen.kryssa forsvårigheter ettstörre att senareavav
kategoriseratflesta fall haskulle också i deekonomi i intervjun,sinberättade om

dock makarnafall kryssadeIorganisationekonomiska sätt. ettparets parsamma
alternativ.for olika
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lägger olika innebörder i vad det betyder ha gemensam eko-atter
nomi. Några har alla konton de obehindrat kan tagemensamma som

från. andraHos det inte helt och hållet betydelseut är utanpengar
har förtjänat SundbergParet har vi settvem som pengarna. som var-

sitt lönekonto den andra inte har omedelbar tillgång till.partensom
det kanMen finnas viss känsla mina ochäven dinaen av pengar.

kvinna berättar tillEn exempel hon och hennes betalar sinaatt man
lönensrespektive fritidsintressen med sina hellerInte betyderegna en

ekonomi nödvändigtvis båda lika insatta elleratt ärgemensam enga-
gerade i ekonomin. kan mycketDet väl så haratt parternavara en av

inflytande de ekonomiskastörre över angelägenhet-ett gemensamma
se nedan. Ek disponerarParet alla konton ochgemensamtema mera

båda har full tillgång till alla det StaffanMen hu-är tarpengar. som
vudansvaret för sköta hushållsekonomin.att

sköter det löpande.Jag betalarJag räkningar, jag håller reda
vi har ordentligt. Till och från har jag fört lite kassa-om pengar

bok för hur mycket har kvar. Jag tycker det roligareatt ärse man
Agneta ha koll på ungefärän att Harvart vägen.tarpengarna

femtioåtta så undrartusen gärna vart vä-tarman man pengarna
Då det bra ha lite koll det, såär det brukar jag sköta.attgen.

sköterJag det löpande. Om du frågar Agneta hur mycket pengar
vi har på bankkontot så jag inte hon det raktror vet arm. .planerar ochJag sköter bokföringen eller vad ska säga.man
Staffan

kan också finnasDet kollektiva inslag hos har eko-separatapar som
nomier. Det sällan så de räknar precis varje krona.är Snarareatt ver-
kar förklarasvalet med den positiva känslan ha ochattav egna pengar

Åsaslippa legitimera vad dessa används till. och har, viatt Mats som
berättade tidigare, ekonomier. Men vid inköp blir detseparata större

Åsatill syvende sidst ofta den välbeställda betalar mest.og mer som
berättar:Mats

vi väl kommer så långt vi har bestämtnär för köpaatt attoss
något större, då slutar det ofta med jag inser det där kanatt att

Åtminstonejag inte betala. inte hälften Eller inte allt. Det ärav.
helt omöjligt. Och knappast hälften heller oftast. Och då brukar
vi väl så vi får väl ställa det igöra relation till våra ekono-att

Åsamier. Och då blir det naturligt så betalar del,att störreen
speciellt det gäller såna grejer. Matsnär stora

Schemats kategorier alltså i verkligheten kontinuum,är änett snarare
Ändåklart avgränsade tillgänglighet viktigutgörtyper. pengamas en

Carole Burgoyne 1990:662 makars konsumtionsmönster visaratt attsom menar
deras på påverkassätt har förtjänatatt dem, de inteävense pengarna av vem som om
alltid själva medvetna dettaär om
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i princip likamedskillnad. demFör ärpottgemensam pengarnaen
kvinnligt förvaltningssystemtillgängliga för båda två. Har ärparet ett

kvinnan fritt kan disponera Hardet däremot bara pengarna. ma-som
har de inte omedelbar tillgång tillekonomier, slutligen,karna separata

andra förtjänat.de denpengar

Olika pottergemensamma
omfattandei sin analysSociologen Carolyn Vogler 1994 tar ettav

till hushålletsfasta tillgångenkätmaterialengelskt att gemensam
lika in-nödvändigtvis innebär makarna också harinte stortattpengar

från ianvändning. Genom utgåflytande över att vem sompengamas
kan hon urskilja olikapraktiken förvaltar tre gemensammapengarna

ochkontrollerad genuintkvinnligt pottpott,potter: gemensamenen
resultat medkontrollerad kunna jämföra våramanligt Förpott. atten

i analysenockså fort sådan kontrolldimensionde brittiska har en
material. fråga vi har indikator påvårt kvantitativa Den använt somav

betalar familjensdenkontroll äröver pottengemensamma vem som
studier tyderMotivet bakom detta val tidigareräkningar. är att att

Resultatet vår analys visarsamband här Pahl, 1989.det finns ett av
tredje-i ungefärkontrollerar den pottenatt engemensammamannen

i cirka fjärdedel. femtedeldel familjerna och kvinnan Baraen enav
hushållen har enligt definitionen genuint pott.en gemensamav

exemplifiera skillnaden mellan olikaintervjuer fårNågra gemen-
genuintSundberg och hennes harJennypotter. man en ge-samma

och ingenBåda har tillgång till alla hushålletspott. avpengarmensam
den andra.kontrollmakarna kan större över änsägas utöva pengarna

betalas och de fattarmed räkningarna skaBägge närär gemensamt
ska dras från.beslut kontovems pengarnaom

för ochVi varje månad och tittar på vad vi harsätter pengaross
lite tillvi har för räkningar och sedan vi till vi harvad att rentser

löner-personliga grejer. Vi har fullt ekonomi. Nårut gemensam
Dåså och räknar. högenkommer sätter taross ner avna

hansräkningar har samlats under månaden och sedan tarsom
långt det och beta-och min inkomst och hur räcker somser vem

frånvad, och räcker det, och vilket konto skalar pengarsno
här månaden. Jennyden

huvudadminist-däremot har rollenfamiljen Lind det BoI är som som
räkningarna ochekonomi. han sköterfamiljens Det ärratör somav

det må-löpande. Skulle han lämnadet han kontrollerar detär ensom
Charlotte.heller, erkänner Paretkommer inte jag ihåg detnad så

och Göranmanligt kontrollerad Hos EvaLind har pott.gemensamen
det istället kvinnan har kontrollen DetEkström överär pengarna.som
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Eva hand räkningarna och detär hon bestämmertar ärsom om som
vad ska betalas från respektive konto.som

kommerNär har fått vår lön då frågarnärpengarna
jag hur mycket han har fått, och jag har och så mycket, och så
här mycket har vi i räkningar. Sedan det oftast så jag delarär att

det. har fått såDu mycket och jag så mycket. Då kan jagutupp
den delen räkningarna och du den delen räkningarna.ta av av

Sedan får båda två varsin fickpeng, och grejen vi skaär att.ha ungefär lika mycket kvar. På något känner jag välsättpengar
kanske jag kontrollerar pengama. Och jag har bett fåatt att

det för jag mycket bättre med vad Görangöra är än är.pengar
Eva

några jämförelser mellanI svenska och brittiska hushåll kommer
vi använda den utökade typologin olikaatt över sätt attsenare oss av
organisera hushållsekonomin.

Förändringar frånövergången till familjz par

förra kapitletI såg vi makars och sambors organisering för-att av
värvsarbete och hemarbete ofta förändras i frånövergången att vara
två självständiga individer till bli familj med bam. finnsNär detatt en
barn med i bilden krävs arbetsfördelning och samordning änmer av
tidigare. Hushållet blir liten organisation. skerDet också ofta för-en
ändringar i organisera hushållsekonomin. Hossättet att unga par som
inte har barn det vanligt med eller mindre ekonomier.är separatamer

skäl det kan upplevasEtt skönt bestämmaär att att över egna pengar.

mina personlig saker, dom köper jag helt själv. Vill jag ha nå-
så köper jag det. frågar jag aldrigDet Mats Däremot kangot om.

Åsahan smakråd.vara

jag jag har rådAnser då köper jag. Annaatt -
Anders och Ingrid exempel har ekono-är ett ett separatapar som
mier. har båda mycket sinaDe på karriärer och bägge tjänarsatsat
bra, Ingrids inkomster Anders. har aldrigäven Detär större änom va-
rit några problem med få räcka. betalar hälftenDeatt attpengarna av
räkningarna och behåller för sig själva. Såresten görvar av pengarna
också och Olof, fast deras inkomsterTerese olika Olofär ärstora.
högskoleutbildad och har relativt välbetalt jobb. har haftTereseett ett
antal mindre kvalificerade arbeten, blev därefter arbetslös. Sedanmen
hon började studera har hon försökt klara sig studielån.att utan att ta

lever studiebidrag och besparingar.Hon och Olof betalarTerese
hälften räkningarna och de fasta utgifterna, undantaget lant-ettvar av
ställe Olof själv bekostar. hennesTrots inkomster lägreär änattsom
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Olofs tycker med fungerarTerese ekonomieratt systemet separata
bra.

alltid det fördel hahar det så här.Jag Det årsett attsom en .så jag har känt han kan lägga elleraldrig undanatt att mer
jag beror har hu-mindre pengar kan. Men det väl hanän att

inte på detkvar på landet, och det jag med och betalarårset som
har jag ska inte det, så längeidag. behövaDetär sagt att
Plus han har sina studielån. väl kan-jag studerar. Det äratt .skillnad tjänar väldigt mycket den andra, ochske änom meren
sån här skild ekonomi har. den kansedan har Attsom enaen

vad helst och den andra aldrig kan sig.sig Menunnaunna som
fall. hardet aldrig varit i vårt jag har känt det. Jagså har Inte som

såhar han så där mycket kvar och jag har häraldrig tänkt nuatt
varit naturligt. Tereselite. harDet

får tendensen eller mindrede barn dockNär är att en merunga paren
Bemhardt,ekonomi blir jfr också 1996. Nästanseparat gemensam

ellerde barnlösa skiljer i mindretvå tredjedelar störreav unga paren
mellan sina respektive fjärdedel deutsträckning En attuppgerpengar.
ekonomier och fyra tio har bara delvishar separata av pengarna ge-

Bland småbamsföräldrama har knappt tiondel separatamensamt. en
ekonomier och endast femtedel har delvis ekonomien en gemensam

17.9tabellse

Tabell amiljestadium och allokeringssystem. Procent.I 7 F Kvinnors svar.

Hushålls- SummaGemensam Separata KvinnligDelvisgemen-
förvaltning kassaekonomierpott pottsam

10033 38 25 2 2Unga barnutan
Småbarn 19 8 8 4 10061

12 2 100Skolbarn 64 15 7
Äldre 20 2 2 10059 17barnutan

10059 19 14 3Alla 5

organiseraStaffan Ek har ändrat hushållsekono-och Agneta sättet att
under den tid de levat tillsammans. övergick förstmin flera gånger De

efter samboende från med ekonomier tilltids ett system separataen
ekonomi. de sedan gifte sig och fickmed delvis Närett gemensam

sig istället för ha sina helt och hålletbarn bestämde de att pengar ge-
Staffan berättar hushållets ekonomi från början organi-mensamt. att

kallade kvittopinnen.serades den sårunt

9Siffroma beräknade kvinnornas Enligt femtedelpå harmännensär svar. svar en av
de helt och 43 delvis ekonomier. Bland småbamsför-separata, procent separata,unga
åldrarna det respektive 167är procent.
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flyttadeNår ihop, då hade inte ekonomi. Vigemensam
hade lite olika mycket så i början hade vi kvittopinnepengar, en
för alla utlägg. Då hade sina och sågemensamma man pengar,
köpte till hushållet och sparade kvittona, och så räknademan

så det blev ganska jämnt. Man clearade ochut att mat gemen-
utgifter, då hade kläder och sådana saker för sigsamma men man

själv. Så började det. Staffan

blev med tidenDet ganska besvärligt räkna kvitton, tyckte Staffanatt
och Därför öppnade deAgneta. bankkonto för ochett gemensamt mat
kläder. Fortfarande höll de dock isär sina de gifte sigNärsparpengar.
beslöt de sig i alla fall för alla undantagslöst skulleatt pengar vara
våra För Agneta motivet huvudsakligen pragmatiskt.pengar. var
Hon tycker gifter sig "då det egentligen såatt är att,om man om

inte skriver äktenskapsförord, så allt så detär ärgemensamt,man
kört i alla fall på något Staffan. dessutom det käns-sä poängterar
lomässiga värdet i haatt pott.en gemensam

det inte bara praktisktJag det ligger någotärtror att utan mer
bakom också, det verkligen grejervåra så detåratt såga,att att
inte mitt och ditt våra grejer. Så det inte bara detär utan åratt att
det inte praktiskt hålla på räkna emellan detår att att ärutan nog
lite djupare också, verkligen tillsammans. /.../ harJagatt är en
känslomässig del i det också. inteDet bara praktisktär ett amm-

det riskera, investera, i börjanär sättutan ett att attgemang var
det investerade jobbar båda två för familjen,att man nu man
det litet företag och det inte så vi bara bor ihop ochär ett är att
delar det någon tanke med det också, harutan är attpengar

ekonomi på det viset och det ganskaär överensgemensam om
jag. Staffan ‘tror i

Också Kerstin och KarlssonMagnus skilde mellan så längepengarna
de inte hade bam. den förstaMen dottern föddes ändrade denär sys-

frågantem. På varför, Kerstin deras barn viktigareatt änsvarar var
betalar hyran. För ochEva Göran det förändringar ivem som var

lönemas relativa storlek avgjorde saken. gick del-När Eva påsom ner
tid minskade hennes inkomster drarnatiskt. framhållerHon förut-att
sättningarna därmed förändrades. Hennes slut hon ha-närpengar var

betaltde sin andel räkningarna medan han kunde fyratusenhaav
kvar. känner honEva inte kan be tyckte intepengarattsom om
längre hantera hushållsekonomin kändes rättvist och initi-sättetatt att
erade förändring. förMen också henne och hennes sambo finnsen en
känslomässig sida saken. Göran sammanfattar denna aspekt medav
orden vi familjnu så jfrsägaär Nyman, 1997.atten

finns vissa skillnaderDet mellan hur familjer med olika typer av
arbetsfördelning organiserar sina de inte särdelesär storapengar men
se tabell 18.
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allokeringssystem.Familjetyp och Procent.Tabell 18 Kvinnors svar.

Hushålls- SummaSeparata KvinnligGemensam Delvisgemen-
ekonomier förvaltning kassapottpott sam

10014 4 124Jämställd 57
10012 4 163 20Semijämställd

3 10017 14 561Konventionell
10020 14 7 554Patriarkal

säkerställda.intestatistiskt" Dessaskillnader

majoritet de hararbetsfördelningOberoende attstor enuppger enav
dock vissa skillnaderdelvis finnseller Detpott.gemensamgemensam

förvalt-traditionella det kvinnligadedet gäller systemen:när mest
hushållskassa. tiondeoch med Merningssystemet änsystemet var

sin ekonomi på något dessahushåll organiserarpatriarkalt sätt.av
jämställdhetsorienterade familjernasiffra för deMotsvarande är var

tjugonde.

orsakerochMotiv

de motiverarStaffan pekar på olika sakerochAgnetaEva, Terese, när
ekonomi.organisera hushållets För Agnetaförändringen i sättet att

Övriga normativapraktisk fråga. betonardetframstod mest som en
värde i sig haoch Staffan upplever detaspekter. Terese ett attsom en

Staffan tilläggerekonomi. gäller i synnerhetDet attsomgemensam
harhar mina och dina såtyckerhan att manpengar,numera om man

istället det givet hennesför skiljas.förberett sig Eva attatt anser
irättvist läggamindre inkomster är att en gemensampengarnamer

pott.
praktiska för-framträder normativa ochi andra intervjuerOckså

betyder inte allaPahl,jfr Bonke, 1997, 1989. Detklaringar att par
alternativa organisera hushålls-igenom olikahade diskuterat sätt att

naturligtdel föll det sigekonomin på ingående Försätt.ett mera en
visst för andra blev det bara så.på Menhantera sätt,ettatt pengarna

normativaallt också praktiska ellergånger framskymtarmånga trots
respektiveytterligare motiv: makamasTittmotiv. tätt nämns ettsom

ekonomin medförklaras ordnaförutsättningar. Dåpersonliga sättet att
siffrorroligare hålla med el-tycker detmakarna är attattatt en av

ekonomisk. Ek berättareller Agnetaler är attatt mera noggrannen
och hanför det tråkigtfår räkningarna såhennes sköta är attman

detfå hennehar försöktnågon gång större attatt ta ett ansvar men
för-Anderssonbitit. exempel Lennartinte riktigt har Ett är närannat

och räk-sin sambo skötahar överlåtit åtklarar han attatt pengarna
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får hanhundralapp räckakan fåför honningarna attatt menen
han hemliter, då kommerhandla mjölk,åka ochuppdraget att en

frukt. Också hostidningar ochoch påse godis,liter mjölkmed två en
för henneshandKerstinKarlssonfamiljen atttar manpengarnaom

ekonomisk.mindreuppfattas som
så,gå och köpa ochfår lön kantyckerHan näratt manman

ofta det kandå brukar jagför då har vi Men säga attpengar.
några kvar.harmånadensluteti närgöra pengaromserav

Kerstin

ellermakarnaförklaring tillpraktiskåterkommandeEn att sam-en av
postgiro ellerharbara denräkningarnasköterboma är ettatt ena
tycker detexempeltill Lenaförklaringenbankgiro. Den attsomger
till familjensochbetalar räkningarnahonsig naturligtfaller att ser

ända-detbankgiro. Kerstin påpekarharekonomi hon är mestattnär
eftersom hankontodras från hennesräkningarnamålsenligt att mans

henne.tjänar änmer
så deträkningarnabetalarpostgiro ochhar ärnärMagnus . han tjänarhans konto Genomdå går detenkelt för att. skulle jag bara kunnavåra räkningarså mycket är, annarssom

inte,till. Såså han läggadel och skabetala liten gör utanen
Kerstinräkningar.betalar allahan

organi-motiverarföreställningarnormativaframförallt tvåDet är som
inämndes Evadenhushållsekonomin. Denseringen är avsomenaav

och själv-oberoenderättvisa. andraalltså Dencitat,tidigare ärett
delvisellerdet harFramföralltständighet. är separata sepa-sompar

ekono-detta med detmotiverarekonomier störreattrata ger ensom
Åsa exempel betonartillblivandesjälvständighet.misk Den mamman

fö-honekonomiskt oberoendesighon vill kännadet förär attatt som
ekonomier.haredrar separataatt

någon jäklahär haaldrig varit för detharJag att gemensam
själv-lite medför min del har detOchkassa skratt. grann

har minajagständigheten Jag ävengöra. attatt vet pengar,
Åsaslösar bort dem.fast jag inte

berättiga införhellerintebehöverhållsNär separata manpengarna
dettadet justtill. Underförståttde används ärandra vadden är som en

oproblematisktåt. kännsskilja Detmed attpoängema att pengarnaav
sig själv.inhandla saker till

så be-det minaju. eftersomEfteråt berättar Men är pengarman
lov. Pergå och bejag behöver intejag intehöver om

minimeraocksåekonomier kanha sättAtt ett attseparata ses som
harbli mendet lättOlof tyckerkonflikter. är attatt pengarosams om
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du så behöver du inte börja bråka det. Och Johannaegna pengar om
vill absolut inte hamna i situation där hon tvingas välja mellan sinaen

Fredriksoch behov.egna

har olika viljor och behov.Man Och hade man gemensam
ekonomi då skulle jag behöva ställa mina behov Fredriksmot
behov och vad viktigast. Och villdet jag inte behövaärse som

jag vill bestämma själv. Johannagöra utan

inte baraDet med skilda ekonomier upplever ekono-är personer som
misk självständighet väsentligt värde. Också för andra kan detettsom
upplevas betydelsefullt själv ha kontroll delöverattsom en av peng-

till exempel, föreslogFör Eva hon och hennes samboattarna. som
skulle övergå från skilda ekonomier till det likvälären gemensam,
viktigt hennes lön går på konto. känns väsentligtDetatt ett eget att
ha med hur liten den är.änpotten egen pengar

jag har svårt for härdet ska på konto.att pengar samma
vill känna det här för det blir visst oberoende, detJag ett som

finns kvar på mitt konto, det ändå mitt. finns detJagär vet att nu
trehundra kronor finnskvar, och det sexhundra kronor kvar,nu
och jag kan själv bestämma. såHar kontoett gemensamtman

han gårkanske och trehundra kronor. vill känna jagJagtar ut att
har kontrollen. vill både ha kvar detJag här haratt man egna
konton och ändå ha så det rättvist på någotgemensamt att var

Evasätt.

medSystemet ekonomier inte särdeles jämliktär sättseparata ett att
fördela på. Vi ställde frågan makarna eller sambomapengarna vem av

spenderar for räkning till dem deltog imestsom pengar egen som
förvånande framstår eko-Knappast medsystemet separatasurveyen.

nomier ojämlikt alla. drygt hälften demBaramestsom av av som
organiserar det båda makarna spenderarsättet attpengarna anser
lika mycket. familjer med motsvarandeFör ärpotten gemensam
siffra fjärdedelar tabellse 19.nära tre

Tabell 19 Allokeringssystem och spenderar förmestvem som pengar egen
räkning. Alla. Procent.

Mannen Likamycket Kvinnan Summamest mest

Kvinnligförvaltning 13 70 17 100
Kvinnligtkontrollerad 16 64 20 100pott
Genuint 13 74 13 100pottgemensam
Manligtkontrollerad 13 69 18 100pott
Separataekonomier 20 53 27 100
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Ökad rättvisa framgått viktigt motiv bakom och Gö-Evasettvar som
förändrade organisera sin hushållsekonomi. Också Elisa-sätt attrans

beth jobbar deltid och arbetslös tycker det riktigt hen-är äratt attsom
utgifiemasambo betalar hon har lägre inkomst han.när ännes mer av

det sjukt skullevi betala fem och hanFör tusenvore om var,
skulle ha sju och jag skulle ha två Då skulle viöver,tusen tusen.
aldrig kunna någonting tillsammans. Vi skulle aldrig kunnagöra
åka på och vi skulle aldrig kunna någonting.görasemester
Elisabeth

liknande har ErikPå och Malin läggerDe sinasätt resonerat. samman
inkomster, betalar räkningarna och har sedan resten av pengarna ge-

de avdelar mindre egnaävenmensamt, om en summa som pengar.
Malin tycker det naturligt Erik betalar tjänarhanäratt näratt mer

Också Erik uttrycker detta självklarhet han utbrister:är närattmer. en
Vadå Ska jag ha kvar Malin har. liknandePåän sättmer pengar
framhåller Niklas han tycker det självklart dela lika påäratt att att
pengarna.

Går i äktenskap, delar livet med någonettman man annan,
då känns det naturligt. dom vi drarAtt dom delar vipengar -
på. Niklas

inte givetDet makar eller sambor har lika inflytandeär överatt stort
hur hushållsekonomin ska organiseras. Lind, till exempel, harParet
sin ekonomi bara delvis detAtt haft in-Boär störstgemensam. som
flytande detta val framgår tydligt i intervjun med Charlotte.över
Även hon inte direkt missnöjd med organisera ekono-är sättet attom
min, skulle hon helst vilja ha fullt hushållsekonomi.uten gemensam
Särskilt upplevde hon detta hon och äkten-Bo genomlevdenär en
skapskris for år sedan.ett par

det liteNår kris kunde jag känna Vi har varsitt kon-attvar
och vi olika konton också, och det klart Boto, är attsparar

efiersom han tjänar Det egentligen heltärsparar mer mer.
proportionerligt riktigt, då kunde jag känna det detnärmen
kommer till konflikt och drivs till sin det kännsspets attman
orättvist han har på sina konton jag. Charlotteatt änmer pengar

Charlotte dock inte hennes vill ändra organiseratror sättetatt attman
hushållets ekonomi. för han inteInte har förtroende för henne,att utan
för han vill ha full kontroll sina konton. Skulle vi detöveratt göra

så blir det oöverskådligt, jag han känner detnästangemensamt tror
förklarar hon.som,
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amiljernasF och makarnas resurser
Vi har fått inblick i motiven bakom makars och sambors sätt attnu en
organisera sin hushållsekonomi. det finnsMen ytterligare mönster

kan friläggas med andra data. Till exempel visar histo-typersom av
riska studier förändringar i könsrelationer och familjestruktur haratt
resulterat i olika ideal vad gäller hushållsekonomi Zelizer, 1989.
Också empiriska studier nutida förhållanden klargör hushållensattav

organisera sina sammanhänger med densätt att störrepengar sam-
hällsekonomin. Exempelvis visar undersökningar i Storbritannien och

hushållens internaUSA ekonomi varierar med samhällsklass ochatt
inkomst. till exempelDet vanligt har inflytandeär män störstatt över
hushållsekonomin denna relativt god, medan kvinnor harnär är an-

eller makten då inkomsterna små och eko-översvaret ärpengarna
nomin upplevs problematisk Blumberg, Morris,1991; 1990;som
1993; Vogler och Pahl Zelizer,1993, 1994; 1994.

Våra undersökningsresultat i med deöverensstämmer stort ovan
refererade studierna. tioI arbetarfamiljer kontrollerarnästan tre av
kvinnan den ekonomin och i tionde arbetarfamiljgemensamma var
används kvinnligt förvaltningssystem. högreI tjänstemannafamil-ett
jer förekommer det sistnämnda inte alls, och baranästansystemet var
femte högre tjänstemannafamilj har ekonomi kon-en gemensam som
trolleras kvinnan. Det också betydligt vanligare med såvälärav en
manligt kontrollerad ekonomi ekonomier iseparatagemensam som
högre tjänstemannafamiljer se tabell 20.

Tabell 20 Familjens klassposition och allokeringssystem. Alla. Procent.

Kvinnlig Kvinnligt Genuint Manligt Separata Summa
förvaltning kontrollerad kontrollerad ekonomiergemensam

pott pott pott

Bådaarbetare 9 28 23 28 12 100
Blandklass 4 29 20 35 12 100
Bådahögre 2 21 18 39 20 100
tjänstemän

För spelar också den individuella klasspositionen in. familjermän I
där tjänsteman det betydligt vanligare han kontrolle-är är attmannen

den 44 procent, han arbetare 25änpotten ärrar gemensamma om
det falletprocent. det vanligareI antingen harär att paretsenare en

genuint 25 eller kvinnanprocent kontrollerar denpott attgemensam
ekonomin 32 procent. När tjänstemänär ärgemensamma mannen

motsvarande siffror 18 respektive 22 varierar fa-Däremotprocent.
miljers handha inte alls med kvinnans klassposition.sätt att pengarna
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sin in-organiseraHushållensutbildning.sak gäller sättSamma att
utbild-med kvinnans,intemedekonomi varierarterna menmannens,

denutbildning kontrollerar haneftergymnasialning. Har ge-mannen
medprocent.tio familjer 42 Föri fyra mänpotten avmensamma

motsvarandeutbildninggrundskola högstaellerfolkskola är an-som
vanligareiställetfamiljerna detdefjärdedel 26 procent. I ärdel en

tredjedel 31hushållsekonomin. Nästankontrollerarkvinnanatt en
femtedel 21kontrolleradkvinnligtharprocent pott, mot pro-enen

utbildning.har eftergymnasialdärfamiljernacent mannenav
löne-den totalahushållsekonomin delaberäknatVi har attgenom

tabell 21.inklusive barn sefamiljemedlemmar,antaletmedsumman
sällanfinns dethushållets ekonomihandsjälvkvinnanNär tar om

för-kvinnligtanvänderhushållförvalta. Imycket ettatt sompengar
000 kronorlönen mindre 8sammanlagdadenvaltningssystem änär

och drygtfamiljernahälftenmånad ioch än enavmerpersonper
hälftenUngefärkronor.understiger 0005tredjedel har lön avsomen

ekono-ekonomi ellergenuintmedhushållen separatagemensamen
capita. Dettakronoröverstiger 10 100löneriställetmier har persom

förvaltning. Avkvinnligmedfjärdedel demcirkagäller bara aven
överstigertio lönerekonomier harmedhushåll treseparata somav

visstSverigeockså ikanskenågot000 kronor15 gersomper person,
yuppiesystem.beteckningPahlsfog för Jan

Alla.allokeringssystem.familjemedlem olikaMånadslönTabell i21 per
Procent

SummaSeparataManligtKvinnligt Genuintkr/mån KvinnligLön
ekonomierkontrolleradkontrolleradförvaltning gemensam

pottpottpott

18151716 17365000
2322232026185000-8000

9 151417 17208100-10000
23 2430 24241410100-15000

202216171215000-
100100100100 100100Summa

1112150488310 213Antal
3,033,09 3,313,083,012,45Medeltal

hushållsekonomi sätt tjänariolikaorganiserarsinfamiljerberäknathur myckethar som
värdet detilldelatsfamiljemedlemhar5000kronorlönelägenundermedgenomsnitt.De per
och vida-värdetfamiljemedlemhartilldelats80005000och kronorlönermellanmed per

framgår även beräk-fått devärdet Som visarlönekategorinså högstafamiljer denattre,
ekono-tjänar De medminst. separatakvinnligtförvaltningssystemmedfamiljerningarna ettatt

capita.iställetstörstinkomstermierhar per
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capitaLön objektivt mått familjenspå ekonomi. fåFörett attper ger
bild hur den svarade själv uppfattar saken frågade vi ocksåen av som
familjen under det gångna året någon hadegång haft problem medom

Ävensin ekonomi. det understödjer hypotesensvarsmönstret sättetatt
organisera hushållsekonomin varierar med familjens inkomster.att

hälften dem använder kvinnligtNästan förvaltningsystemettav som
hade under ibland eller ofta haftåret problem med fåatt attpengarna
räcka till nödvändiga utgifter. demFör med genuinten gemensam
ekonomi siffran drygt tredjedel och för dem där kvinnan kon-är en
trollerar den ekonomin den fjärdedel. Däremotär ärgemensamma en
det inte vanligt familjer där kontrollerar ekonomin, elleratt mannen
där makarna har ekonomier, upplever ekonomiska problem.separata

ungefär femtedel dessa familjer harBara under det gångna åreten av
ibland eller ofta haft svårt få det ihop.att att

inte bara hushållets absoluta inkomst harDet betydelse.är som
Också makamas relativa löner utslag. Tjänarett änger mannen mer
kvinnan det dubbelt så vanligt han kontrollerar hushållsekono-är att
min kvinnan tjänar lika42 procent mycket han 20än görom som

familjernade sistnämnda det istället vanligareprocent. I medär en
genuint jämfört28 med tabell14 procent sepott procentgemensam
22.

Tabell Makars/sambors relativa lön22 och allokeringssystem. Alla.
Procent.

Inkomst Kvinnlig Kvinnligt Genuint Manligt Separata SummaAntal
förvaltning kontrollerad kontrolleradekonomiergemensam

pott pott pott

Kvinnanlika 4 33 28 20 100 27615
mycketeller
mer
Mannen 4 27 21 35 13 322100mer

26Mannen 5 14 42 13 100 507
mycketmer

Också i de barnfamiljer vi har intervjuat kvinnornas inflytandevar
hushållsekonomin i familjerna med ekonomi. Hosöver störst sämst
och Mikael Hallgren hade haftAnn ekonomiska problemstorasom

under antal år, det sköterAnnärett som pengarna.

i våras nittisex, då det så kärvt så principvi kunde iattvar
inte lunch, och det sånt svårt till arbets-äta år är sägaattsom
kompisarna. skrattar kommer med koppenDe när man varma

fiskpinne frånoch kvällen innan barnen inte ochen som upp,
så mixar ihop det, och låtsas Annmättatt ut.man se
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Andersson. hemarbetandesak gäller ochSamma Eva Lennnart Eva är
få från lön räcka i detinkomst. Att är när-attutan pengarna en en

uppgifi. Ekonomin körd i botten och be-omöjlig Lennnartärmaste
kökslådan.varje månad hamnar obetalda räkningar ideträttar att

tagit slut för han då lig-Själv vill han helst inte när attveta pengarna
och sig i helvete vi ska fåvaken hela varövernattenger oroar

får detEva på något gåpengar. Det sättär att runt.som

för jag sittaockså min skäms ochDär Evaär stötta, överstora att
ringa och fråga efter jag inte till mina föräld-Det görpengar. ens

det LennartUtan Evaär gör.somrar.

det Lundin haft det jätte-jobbigt medOckså hos paretunga som
det Ulrika har huvudansvaret.ekonomin är som

fått hjälp mina föräldrar väldigt betalatVi har mycket. harDeav
telefonräkningen,har betalat och så det för-mamma varav

så vi video vi hyr. villsäkringar, och har Vissa månadersom
i det. Vi har fått påminnelser, inte till-bara vi harstruntaman

på kontot, och till-räckligt mycket räkningarna kommerpengar
och vi har fått och betala, sånt.baka, och Detpostenner

varit jobbigt, det har det. Ulrikahar

resultaten från vår undersökning kon-tolkningEn männensär attav
Ärhushållsekonomin ökar inkomsterna höga. där-troll näröver är

hushållets inkomster små det vanligare kvinnan sköterär attemot
svenska hushåll tycks kvinnorna haOckså i med andra ordpengarna.

hushållsekonomin denna knapp. Vad bety-kontroll över när ärstörst
kontroll i makt Vi bör skiljader sådan termer attav menar manen

och kontrollenkontrollen nödvändiga existensbetingelsermellan över
första överflödöverflöd. i hand kontrollenDet är överöver ett som

jfr Blumberg,makt 1991:100.ger

hushåll internationell belysningSvenska i

vi ovanstående inte unika för Sverige.Som Enär mönsternämnt
engelsk undersökning visar hushållens organiserastörre sättatt att

och Hushållhushållsekonomin varierar med inkomst klassposition.
kontrolleradkvinnligt förvaltningssystem eller kvinnligtmed ett en

har genomsnittligt lägre inkomster de använ-änpott somgemensam
kontrollerad eller manligt förvaltningssystem.der manligt pott etten

visar också det vanligastengelska undersökningenDen äratt att ma-
tjänstemänsköter ekonomin båda högrekarna ärgemensamt om

chefer kvinnliga för-professionella, administratörer eller och detatt
hushåll makarna till-utbrett bland där bådavaltningssystemet är mest

Eftersomarbetarklassen Vogler och Pahl, 1993; Vogler, 1994.hör
jämförbar med den brittiska och fast iundersökning delvisvår är
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lägre grad med irländsk studie Rottman, ska vi för1994 fåatten
jämförelser.perspektiv våra resultat några ytterligaregöramera

Vid första anblick framträder skillnaderna mellan familjer i deen
olika länderna. På Irland till exempel med kvinnlig för-är systemet
valtning det vanligaste organisera hushållsekonomin. Kvin-sättet att

sköter själv i hälften de irländska familjerna. Inästannan pengarna av
Storbritannien motsvarande siffra fjärde familj medan baraär var var
tjugonde familjsvensk följer detta Och medan medmönster. systemet
hushållskassa utdött i Sverige, använder 12 denästan är procent av
brittiska hushållen och de irländska sådant5 procent ett system.av
Bland svenska hushåll istället någon betyd-är typ pottav gemensam
ligt vanligare i de två andra länderna. hälften familjernaBara iän av
Storbritannien och knappt fyra tio Irland har38 procentav en ge-

också vanligareDet svenska har eko-ärpott. att separatamensam par
nomier. organisera hushållsekonomiDet förekommersättet attsenare
knappt alls i Storbritannien, medan tionde hushåll Irlandpå görvart
på de Rottman, 1994, Vogler, 1994.sättet

Troligen beror skillnaderna mellan de svenska, brittiska och ir-
ländska hushållen till del kvinnorna i olika utsträckning harstor att

inkomst från förvärvsarbete. Medan 83 svenskaprocenten egen av
kvinnor mellan deltog arbetskraften15-64 år i år 1990, är motsvaran-
de siffra för Storbritannien 64 de irländska kvinnornaFörprocent.

Årfinns ingen jämförande siffra för 1990. hade dock bara1988 37
de förvärvsarbete Om ochKvinnor Sveri-iprocent ett mänav senare

och EG, 1992:37.ge
finns också likheter mellan länderna. TillDet exempel har en

femtedel hushållen genuint ekonomi i både Sverigeav en gemensam
och Storbritannien. viLägger ihop de olika kvinnligttyperna av re-
spektive manligt kontrollerade det kvinnliga förvaltnings-system -

och den kvinnligt kontrollerade respektive detsystemet potten man-
liga förvaltningssystemet, den manligt kontrollerade ochpotten syste-

med hushållskassa framgår andelen hushåll där påmet att mannen-
något kontrollerar ekonomin i densamma i de bådasätt ärstort sett
länderna 35 i Sverige och 38 i Storbritannien. Där-procent procent

OBåde den brittiska och den irländska studien använde intervjun insamlings-som
teknik medan vi använde postenkät. de förral undersökningarna intervjuades dess-

båda medan frågeformulärvårt endasthar besvarats i varje hushåll:utom parter av en
hälften kvinnor, hälften irländska resultatenDe grundas från 625män. på svaren
slumpvis utvalda Rottman 1994 och de från Storbritannien från 1211påpar svaren
slumpmässigt utvalda kvinnor och Vogler, 1989. En studie Lydia Morrismän av
1993 kombinerar kvantitativa och kvalitativa data visar makarna iatt stor ut-som
sträckning svarade likadant frågan vilket allokeringssystempå de använder.om
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kontrolleradekvinnligtdegällerdetskillnaderna närstörreäremot
tabell 23.seprocentrespektive 4232 procentsystemen

hushåll.brittiska Procent.ochsvenskaAllokeringssystem iTabell 23

StorbritannienSverige

275förvaltningssystemKvinnligt
1527kontrolleradKvinnligt pott
2020Genuint pottgemensam
1535kontrolleradpottManligt
10förvaltningssystemManligt -
13Hushållskassatill hustrun -

13ekonomierSeparata -
100100Summa

delvisochdenslå denvåra valde gemen-beräkningar attVid gemensammasamman
småsåförvaltning atthushâllskassa manligrespektivemedSystemenpotten.samma

dem.skäl har uteslutitberäkningstekniskaav

kontrolleradmanligtbeteckningamabakomdetsådetKan attvara
relativtdöljer sigSverigekontrollerad i tra-pottkvinnligtochpott

skillnadersådet inte ärhandha storaditionella attsätt att pengarna:
med hus-systemenochekonominorganiseradessamellan sätt att

förvaltningssystemetkvinnligarespektive dettill hustrunhâllskassa
detförhålla sigdelvis kanåtminstonedetteckenfinnsDet att

mel-likhetenillustrerarAnna-KarinfrånskildamedIntervjunsättet.
eko-denkontrollhardär överlan gemensammasystemett mannen

underarbetadeAnna-Karinhushâllskassa.mednomin och systemet
Anna-KarinsHelaheltid.jobbadedeltid. Hennesäktenskapsitt man

huset.amorteringarbetaladekontopågick paretslön ett som
familjensskötteAnna-Karinutgifter.övrigabetaladelönMannens

skrevlön. Hansintilltillgång utdirekthade intematinköp mansmen
Även tjänadeAnna-Karinhandla.behövdehoncheckar egnanär om

ochKerstin Mag-hushållspengar. Hosbehon alltsåmåste ompengar
förvaltnings-kvinnligtmellanlikheternaiställetuppenbaras ettnus

kontrollerasmed pottoch avsystemetsystem somgemensamen
kvinnan.

be-eftersom Magnuskontopå mittkvarjagOfta har pengar
han skaoch Magnusjag närDå kanalla räkningar.talar ta ut ge

detofiakonstigt,lite äreller så.jobbet Detoch äräta menut
mittkvaroftare detförjag honom är pengaratt pengar,ger

Kerstinalla räkningar.betalareftersom Magnuskonto

hushållseko-organiseraKarlssonsfamiljenmellan sättSkillnaden att
hårñn.förvaltningssystemkvinnligt ärochnomin ett
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Pengamas användning
Vi har ganska ingående diskuterat förvaltningen hushållensnu av

Däremot har vi inteännu mycket deras användning.pengar. sagt om
Från internationell forskning vi kvinnor och tenderarvet att män att
spendera sina på delvis olika saker. Studier från tredje värl-pengar
den visar till exempel mödrama i utsträckningatt fádemastörre än
använder till barnen och familjen. förbrukarMännen iställetpengarna

personlig konsumtion se Blumberg, 1991. Huruvidamer samma
sak skulle gälla allt- rikt landett -trots Sverige oklart. Vissaärsom
tecken tyder dock kvinnor med barn i mindreatt utsträckning än
motsvarande upplever demän kan tillfredsställa sinaatt önsk-grupp
ningar det gäller konsumtionnär Halleröd, 1997, Nyman, 1996.

Öronmärkning
De flyter i hushållet hamnar normalt inte ipengar endasom en
odifferentierad penningapott. Olika tilldelas olikasorters inne-pengar
border Zelizer, 1994. Pengar från eller från tipsvinstett be-arv en
traktas den normalaett sätt än månadslönen.annat Och pengar av-
delas for olika ändamål. kanDetta sig synnerligen konkretata uttryck

Ann Hallgrennär varje månad lägger medsom ien summa pengar
kuvert märkta för olika ändamål.

i och med vi har hafi det väldigt svårtatt fåatt attpengarna
räcka till helt, så har tagit allt harnästan varit kvar,ut ochsom
det sig några ynkarör tusenlappar, och lagt i kuvert. De ku-om

har sedan fått där fårverten till Handlar du så fårta mat.man
du därifrån till Och såta har det funnitsmat. liten, liten slatten
för kläder. Ibland har det varit hundralapp och ibland har deten
funnits fem, sexhundra kronor någon månad tycker detnär att
har funnits pengar och då absoluttar måstenär ha.man man
Ann

Öronmärkning sker också via konton.av pengar

och så har konto harett bättreannat jag förräntasom som
till, ochöver där drar bankenäven och amortering-pengar räntor

varje kvartal. Så har slaskkonto för lönett ochar vanliga ut-
gifter, och sedan har konto med liteett annat påmer pengar

dels lite sparande,är dels de drar amorteringarsom på.som
Sedan vi lite på lånet emellanåtamorterar det känns branär
skärntsamt, och sedan har buffert också med lite aktieren
och aktiefonder räcker den dagen spricker ellersom pannan
tvättmaskinen Staffanrasar.

historisktEtt exempel på sociala och könade innebörd ärpengars
kvinnors så kallade nålpengar, begrepp innebärett deattsom pengar
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extrapengar. Detförsta hand sågsförtjänade ikvinnorna somsom
grundläg-familjenstillgodoseskullemanligade sompengarnavar

Könsmärkningen är1989; 1994.behov Zelizer,gande pengarav
detvisarsurveydatafenomen. Vårahistorisktbaradock inte attett

kvinnligaförekomstentalavisst fog förfortfarande finns att avom
ianvändslönerochKvinnorsmanliga mäns stor ut-och pengar.

betalarkvinnopengamaTendensenolika saker.sträckning till är att
tillgårmedan manspengamakläder till barnen,ochfamiljens mat

eller cirkatabell 24. Ikapitalvaror sebilamorteringar,hyra, var
barnensochfamiljenslönkvinnansfamilj betalartredje matensam

respektive Man-för 10 7siffraMotsvarandekläder. män är procent.
ungefär fyraeller bil iamorteringarhyra,betalarlön avensamnens

kapitalvaror.lön ocksåfamilj betalarfemtefamiljer.tio I mannensvar
fa-respektive 3för kvinnor 5siffrorMotsvarande procentär av

miljerna.

lönerrespektiveanvänds kvinnorsutgiftervilkaTill mänsTabell 24
Alla. Procent.

Bådas AntalSummaIön lönerlön KvinnansMannens

10241004 5244Amorteringar
106910053740Hyra
126359 10010Mat
12451009 5536telefonoch

100 11745243 5Bil
12331003 7720Kapitalvaror

100 787S0337Barnenskläder
100 525621523Barnomsorg

arbetarfa-iSåvälföljer inte klassgränser.Könsmärkningen pengarav
dettapåöronmärkstjänstemannafamiljeri högremiljer pengarnasom

vanligtungefär likaocksåutsträckning. Detungefäri ärsätt samma
förvån-tyckasgifta, något kanblandsamboendebland somsompar

skyddsambolagstiftningen intepåmed tankeande att somsammager
äktenskapslagstiftningen ovan.se

sambomamakarna ellermycketspela roll hurtycks detDäremot
tjänarfamiljer därvarandra. änförhållande till Iitjänar mermannen

olikautsträckning tillianvänds lönernasamboeller störresin hustru
omfattandedestoinkomstskillnaden ärändamål. är,Ju större mer

likal6nefamiljerifjärdedelkönsmärkningen. Knappt männenaven
demhälftenlön, drygtmed sinhyranbetalar mot somavensamma

amorteringarOckså föreller sambo.sin hustrumyckettjänar änmer
bilenoftaremycketbetalarlikartade. Dessutomandelamaär mannen
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och andra kapitalvaror hans lön betydligt överstiger kvinnans lönom
tabellse 25.

Tabell 25 Makars och sambors relativa löner och "manliga" utgifter.
Alla. Procent.

Relativlön Amorteringar Hyra Kapitalvaror Bil

Kvinnanlikamycketeller 23 23 8 30mer
Mannen 37 34 13 37mer
Mannenmycket 58 54 55mer

Också könsmärkningen till blir mindre omfattandemat närav pengar
makamas likalöner sjunkerDå andelen där kvinnanär stora. ensam
står för den utgiften, skillnaden mindre det gälleräven är än närom
de manliga utgifterna drygt fjärdedel fa-I 27 procentovan. en av
miljerna där kvinnan tjänar lika mycket eller sin betalaränmer man
hennes lön Motsvarande siffror för familjer där tjänarmaten. mannen

eller betydligt 30 respektive 35är procent.mer mer

Strategisk kontroll

olikaDe kategorierna i vår typologi skilda organiseraöver sätt att
hushållsekonomin handlar sköter daglig ba-om vem som pengarna
sis och mindre skillnader i inflytande ekonomis-säger över störreom
ka beslut. förvaltar hushållsekonominDen har nödvändigtvisintesom
också den strategiska kontrollen familjens sköterKanskeöver pengar.

makarna den dagliga hushållsekonomin, medan den andra be-en av
och avgörande ekonomiska beslut. for-stämmer över större Attmer

valta på daglig basis respektive ha den strategiska kon-attpengarna
trollen hushållsekonomin handlar alltså beslutsfattande påöver om

nivåer."olika hindrar förstås inteDetta det kan ochatt vara en sam-
både sköter den vardagliga hanteringenma person som av pengarna

och har den strategiska kontrollen hushållsekonomin. detSåöver är
hos Ulrika och Martin.

Ulrika har inflytande ekonomin eftersom honstörre övernog
har hållit på med den brukarJag inte i den litarmest. gräva utan
full på henne hon kan sköta ekonomin. Så då tycker inteut att
jag jag behöver bry mig. Martinatt

"Jämför med Constantina Sañlios-Rothschilds 1976 distinktion mellan Orchestra-
tion och implementationpower power. fattarDen de viktiga besluten har or-som
chestration power". Denna har också makten delegera de mindre viktigaattperson

ofta tidskrävande beslut fattas daglig basis till den andra dåparten,men som som
får implementation power.
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fördelningenKontrollen och pengarnaav

familjenvadbestämmerhandlakontroll kanStrategisk somom vem
detberättarChristerfrånskilda trebamspappanmed. atthar råd Den

dåvarandehansbestämde,hanäktenskapetunder även omsomvar
inköpen.initieradehustru ofla

så här: Honbestämde. Menjag som sägerDet manomnogvar
och sådiskuterade dom,sedanförslagen ochmedoftastkom

måstemånaden viråd denvi inte hade väntajagtyckte utanatt
hade rådbestämde vijagofiastmånad. Det närsomvar nogen

med idéernatiden hon komhelafast detoch inte, omsomvar
domochgällde byggasånt. detkläder och När tapetsera,att om

jag fråga-minnsmed. jagkom Mendet jagförslagen attsomvar
aldrig riktigtförstodhonfast jag har insettalltid,de henne attnu

hur det ska vara.ja, dubara: Ja,egentligen. Hon vetsa
Christer

vad harbestämmerdetoch Göran Evahos EvaHemma är mansom
tillstårvilja spenderaskulleråd med. Göran gärna sam-mera, men

berättarekonomisk de två. Handentidigt Eva är mestäratt avsom
du kan intejobbigt hondet kännstycka sägerhan kan när attattatt

famil-det rätt. Ijag/.../och det här ärdet här även attvetgöra om
kontrollenstrategiskahar denSebastian överdetLindholmjen är som

hardet hanförtalarekonomi. Han är styrthushållets att somossom
olikadem iplaceramedhel del ty-och ställt attgenompengarnaen
inteöverhuvudtagetbrukaroch så vidare. Agnessparande yttraper av

enklablir hennesbestämmabrukar fåHansig parets pengar.om
sammanfattning.

omkring,allt kommerdet,alltid lättinte näravgöraDet är att vem
ochska köpasvadinflytandeharegentligen överstörstär somsom

det oftast TereseOlof och Terese tyc-det ska köpas. Hos ärnär som
Olof brukarhushållet.tillandra sakermöbler ochköpade skaker att

lyckatshonmed inköpen tills över-måsteTerese väntaemot.streta
ändånej, blir detOlof maktenhar sägaOlof. Men attäventyga om

ville.såsom Teresetill sist oftast

däringet dendrivande. harJagdå Terese emotär mer
jagsåvisar nyheternafungerar ochbara den ärgamla teven,

soffasig ska hahon få fördå kannöjd. teve,Men att en ny ny
funktionsdug-helt okej,vi harså här.det Detoch Jag ärser

vill honOch det klartför jävligtinteligt, och det är attut.ser
bli nöjd.för hon ska Jagdet,då kan vi välvi köper göra attnytt,

vi harefteråtsamtidigtgamla,fel i det närsåg inget men
fak-detdet roligt. Attså tycker jaginköpendom här ärgjort att

detalltidjag tyckeroch bättre. onö-finare Men ärtiskt blev att
jagmin läggning Attmedhar ärdigt i början. Det göra.attnog

höger ochödsla tillgällermig detförsiktigtlite när att pengarav
detganska hårt. Menhålla i närförsökerJagvänster. pengarna
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gäller hem och trivsel då får hon väl tjata på mig antalett
gånger. Sedan jag med mig. Olofger

fåFör bild hur fördelningenatt strategisk kontroll generellten av av
fick de deltog i vårut surveyundersökning på fråganser som svara

makarna eller samboma har inflytandestörstvem överav störresom
ekonomiska beslut. En mycket majoritet båda har likastor attuppger

inflytande. frånBortsett det kvinnligastort förvaltningssystemet, där
fjärdedelnästan 24 procent det kvinnan be-äratten uppger som

sådana beslut,stämmer över skillnadernamest mellan familjerär som
organiserar sin ekonomi på olika intill obefintliga.sätt mellannäst I
åtta och nio fall tio båda inflytande likaatt parters ärav svarar man

Också på fråganstort. fattar beslut i viktigaytterstsvaren vem som
frågor familjen bildar liknanderör ett mönster.som

inverkarHur då makamas relativa inkomster inflytandet över
ekonomiska beslut viSom nämnde i inledningskapitlet kan vi enligt
den så kallade resursteorin för äktenskaplig makt förvänta denattoss

tjänar också den bestämmerärmest i sådana frågorsom mestsom
Blood och Wolfe, 1960; Blumstein och Schwartz, 1983; Scanzoni,
1970. Också med utgångspunkt i vissa teorier könsstratifiering ärom
detta rimlig hypotes t Blumberg och Coleman, 1989.en ex

Vår analys tyder dock på det oberoende makamas elleratt av sam-
bomas relativa inkomster vanligastär ekonomiska beslutstörreatt
fattas tillsammans. mycketEn majoritet både kvinnor ochstor mänav
i de lönekategoriema båda hartre lika inflytandeatt överstortuppger
sådana beslut. Dock det något vanligareär slutgiltigt be-att mannen

ekonomiskastämmer över större frågor i familjer där hans lön är
mycket högre hustruns. demän Av 16 isvarat procentsom uppger
sådana familjer slutgiltigt fattaratt ekonomiska beslutstörremannen
20 och 11männen kvinnorna.procent Knappt några iprocentav av
dessa familjer det kvinnan bestämmer.äratt likalöne-Iuppger som
familjer det baraär 7 detprocent be-ärattsom uppger mannen som

Likastämmer många det kvinnanmest. tabellseär 26.attuppger

Tabell 26 Makars/sambors relativa löner och inflytande över större
ekonomiska beslut. Alla. Procent.

Relativlön Mannen Bådalika Kvinnan Summa
störst störststort
inflytande inflytande inflytande

Kvinnanlika mycketeller 7 86 1007mer
Mannen 8 88 4 100mer
Mannenmycket 16 3 100mer
Alla 84 5 100
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vissalltsåkansin göratillförhållandeiinkomstKvinnans enmans
gäller långtdettainköp,beslutdet gäller störreskillnad övernär men

infly-harfrågan störstOcksåfamiljer.i allaifrån somvemsvaren
allsdetta knappastvisartillanvändasskavad atttande över pengarna
allamajoritet imycketlöner. Enrelativamakamas stormedvarierar
dettillmycket närlika sägaharbåda attkategorier omattuppger

användning.gäller pengamas

konsumtionPersonlig

utsträckninggäller idiskuterathittills harvi storutgifter gemen-De
allakommerelektricitetentelefonen,Bostaden,konsumtion.sam
detomfattning. Närlikaungefäritillgodofamiljemedlemmama stor

finnasprincip kunnaiskulle detkonsumtionpersonliggällerdäremot
möj-variationerfamiljemedlemmar,mellanskillnaderavsevärda som

ekonomiskahushålletstilltillgångindividensspeglarligen resurser.
indi-fungeramånnågondärför ikonsumtion kanPersonlig ensom

jfr Pahl,och sambormakarmellanjämlikhetekonomiskpåkator
1989.

svenskamångatycksdetmedbörjaLåt säga attatt som omoss
självständighet. Ex-ekonomiskrelativtharochkvinnor stormän en

bank-fyradrygt män,ochtio kvinnor,nio treempelvis har egnaavav
kredit-harsamborochmakarvanligtocksåkonton. Det att egnaär

kvinnor-hälftenknapptochhälftendrygthar männenkort. Det avav
olika kate-mellanSkillnadernaprocent.respektive 4654 procentna

till sinförhållandeilönKvinnansganskadockgorier manstora.är
tiofemochkvinnortiolikalönefamiljeñ harutslag. I avavsexger

till drygtandelensjunkerTjänarkreditkort.män mermannenegna
Ännutio män. störretillökarochkvinnor nästanfyra tio avsexav

00017tjänardem överlön. Avabsolutakvinnansbetydelse har som
tjä-kvinnorkreditkort. Förfjärdedelarmånaden harikronor somtre

procent.tredjedel 31knapptandelenkronor000under 9 är ennar
tredje småbams-har baralönerföljd lågaAntagligen varavsom en

kvin-tredjedelarungefär tvåharkreditkort. Däremot avegetmamma
ikvinnornakreditkort. Förtjänstemannafamiljeri högre egnanorna

försiffrorMotsvarande män-tredjedel.andelenarbetarfamiljer är en
kredit-innehavmånden egetI ettrespektive 4466 procent. avärnen

sinrelativtsjälvständighetekonomiskakvinnansnågotkort säger om
famil-bådemedkraftigtvarierardennakonstateraalltsåfår vi attman

lön.kvinnansmedochklasspositionjens
familjersvenskaiochkvinnor mänvisarVår merpartenattsurvey

räkning. Detför ärspenderade kandisponerar över egensompengar
sådanade harkvinnorandel attmänän pengarstörre uppgersomen
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86 respektive 68 vilketprocent, möjligen kan bero på innebördenatt
personliga uppfattaspengar på olika Våra resultat visar ock-sätt.av

så det hur hushållsekonomin organiserasatt något fleroavsett är som
kvinnan använder för personligt bruk, fastatt skill-anser mer pengar

naderna inte Drygt två tredjedelarär 65 procent uppleverstora. att
båda makarna använder lika mycket till sig själva, femtedelpengar en
19 procent kvinnan med ochgör 15att procent attav mer mannen
konsumerar kvinnornaDet oftareär det deärattmer. som uppger

spenderar Det 22 13görmest. procent procentsom attanser mannen
med Pågör pengar. motsvarande andelmest sätt störreav uppger en

det demännen med förär brukatt gör 18mestav egetsom av pengar
respektive 16 dettaprocent. I avseende skiljer sig våra resultat från
dem framkommit i några brittiska undersökningar. Dessa tydersom
på kvinnorna i allmänhet har mindre föratt personligt bruk änpengar

Vogler, 1994; Morris,männen 1990. Möjligen kan skillnaden mel-
lan länderna förklaras med det bland svenska kvinnor betydligtatt är

sällsynt inte ha inkomst.attmera en egen
Vad används personliga till kanDet till kläder, nöjen,pengar vara

skivor, cigaretter, böcker eller lunch jobbet.på Hur mycket pengar
makar spenderar sigpå själva rådfråga sin varierarutan att partner av-

Ylva inte har barnsevärt. det går bra "så länge detatt rörsom menar
sig någon hundralapp, hon det börjar bli flera hund-attom men om
ra vill diskutera det med sin sambo. Familjen Ek har god ekonomi.
Agneta tjänar lika mycket sin berättar hon inteattsom som man
skulle tveka köpa något för kronor.att ett tusenpar

jag skulleOm köpa päls eller något sådant, då skulle jag be-en
det innan, och kanske till ochrätta med kappa, deten om var

flera i principMen så kommer Staffantusen. aldrig klaga,att
så mycket kläder köper jag inte. Men skulle jag köpa päls såen
skulle jag naturligtvis det först. Jag går inte ochsäga köper en

heller, fråga. Men något förstereo tvåtusen kronorutan köperatt
jag helt skrupler jag tycker jag behöver det.utan Agnetaattom

Även Sebastian och Agnes Lindholm, också haren god ekonomi,som
upplever båda det går bra handla för relativt belopp,att att ävenstora

Agnes lägresätter gränsen Agneta hon honän kannär sägerom att
köpa blus den kostar fyrahundra kronor, och jag vi haren vet attom
betalat räkningama". Sebastian upplever det liknandepå sätt.

jag känner jag behöver något inom rimlighetensatt gräns,om
till exempel skor, då köper jag skor ochett iett struntarpar par
vad Agnes tycker eller det jag inte jag köpergör ettmen

skor och jag behöver inte ringa från jobbet och fråga jagpar om
får köpa skor, det jag. Sebastianett utan görpar
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vidsnabbttill hamnarräckafåsvårtharFamiljer attatt pengarnasom
knapptLundinMartinochUlrikagräns. Förrimlighetens enssom

förkonsumtiononödigkan ettviktigastedet allratillhar parpengar
får frå-Hallgrenkapitel 5. När Annvidarekonflikter setilltior leda

honharhon att:mycket egnahur svararpengargan
haförsöktalltidgivetvisVi har ettlyxig. attlitefrågan låter

märmi-viJagfickpengar. ärhundra vuxnamenar,var sompar
ochMikaellunchIbland måste stan.skor. äta snusarenman

mighar jaggångSå någontidningar. unnatläsatyckerjag attom
sånadet kansådant. Nynågottidning, eller varamascaraen
ochinteminimala Det attärdetgrejer, är pengar.men

har intesig.och Deteller gåkläderköpa ut stan roamassaen
Annså mycketfunnits över.pengar

konsum-personligagäller makamasdetklarafinns närmönsterDet
har ärekonomi. demFörallmänna gottoch derastion pengaromsom

sigpåhundralapparnågraspenderaoproblematisktganskadet att
har svårtdemFörmed sinsakendiskutera partner.själv somattutan

uteslutetdet göraihophushållsekonomin attnästanärfå attatt
konsum-inbördesmakarsmellanskillnaderliknandeNågraviset.det

rättvisfördelasuppleverflestafunnit. Devi inte atttion har pengarna
makartyckstill egnaskillnader i tillgångenoch några större pengar

omfattande in-ordmed andrapågåruppleva. Detintesamboroch en
hushållen.inomkomstfördelning

115



Missnöje, konflikter och upplösning
Det har redan vid flera tillfällen framskymtat makar och samboratt
inte alltid eniga hurär och pliktema i familjen ska för-ansvaretom
delas. Någon ifrågasätter då ömsesidighetenparterna i utbytetav av

eller tjänster och upplever den andra ipengar, attvaror större ut-
sträckning får sina önskemål och intressen tillgodosedda jfr Björn-

1997.berg och Kollind, denAtt konflikter inte ovanligatypen ärav
familjerådgivarezframgår våra intervjuer medav

Konfliktema handlar ofta om det här med ska skötavem som
hemarbetet, ska hämta dagis och varförvem som ungarna
betyder ditt jobb mitt och varför fär duän dom härgöramer
sakerna du vill medan jag får hand Ellertasom om ungarna.
vad med det härgör med slösaktighet. Manman pengarna
kan hacka på varandra eller gräla hur fördelarom man pengar.
Farniljerådgivare

Förekomsten konflikter arbetsfördelning och knap-ärav om pengar
något förvånas Dels denpast logiskatt över. följdär hushål-atten av

lets organisering inte längre uppfattas självklar istället harutansom
blivit föremål för förhandlingar. betyderDet varje måsteatt par

sig fram till sin rollfördelning.pröva Dels gäller förhandlingarna re-
å sidan i allmänhet värderas högt, å andra sidansurser som ena men

endast finns i begränsad omfattning. Konfliktema arbetsfördel-om
ning och kan eller mindre uttalade. Ibland artikuleraspengar vara mer
de överhuvudtaget inte och ibland sig oenighetenrör mindre de-om
taljer helheten. Andraän gånger kan det frågasnarare om vara om

konflikter i formöppna oenighet och gräl. Och det kan frågaav vara
djupgående motsättningar mellan makarna där det ibland finns fy-om

siska maktövergrepp med i bilden.

I detta kapitel börjar använda intervjuerna med familjerádgivama, farnilje-oss av
rättssekreterama och de frånskilda kvinnorna och männen.
:Uppgiften för familjerâdgivare fä uppleverär äktenskapligaatt problempar attsom
tala dessamed varandra. Familjerádgivningenut bygger frivillighetpå och sek-om är
retessbelagd. Den har sedan sextiotalet byggts krafiigt. Idag finns cirka femtio fa-ut
miljerådgivningsbyráer finansieras kommuner och landsting. Därtill kan läg-som av

ytterligare tjugofem byråer drivs i kyrkans regi. Från och med januari 1995gas som
har varje kommun skyldighet sörja för vill ha familjerådgivningatt att ocksåpar som
får det Kollind, 1994.
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och upplösningkonflikterMissnáje,

Hushållsekonomin

ochflertalet kvinnordetsurveydata mändöma våraAtt är storaav
familj. åttai deras Nästanhanterastillfreds med hurganska pengarna

för-för ekonominnöjda med hurde ärtio är ansvaretattav uppger
nöjda ellerde varkenfemtedelytterligare knappoch ärdelat atten

har likabåda makarnatio,flesta, åttamissnöjda. De stortattanserav
majoritetöverväldigandeOchhushållsekonomin.inflytandet över en

fördelningende tyckertio ärniomer attattän pengaravsvararav
hela.rättvis i det stora

tillfredsställda medi allmänhetochbåde kvinnorna ärAtt männen
heltdetdock intehushållsekonomin innebärorganiseringen attav

ibland ellerskiljer sigfjärde familjungefärkonflikter.saknas I var
Ochanvändahur de skaåsikter nästanofta makamas pengarna.om

defrågeformulärpå vårttredje dem attsvarat uppgersomavvar
eller sambo.med sin makeblireller oftaibland om pengaroense

hellerresulterar i gräl.oenigheten Intedock ärdetsällsyntMera är att
tabellskull se 27.för husfridenshållervanligtdet tystatt man

Allahushållsekonomin. Procent.konflikterFörekomstTabell 27 av om

SummaIbland Sällan/aldrigOftalganskaofta

Åsikter 10076204skiljersigpengarom
100245Oenseom pengar
100854Grälarom pengar

83 10012skull 5Håller för husfridensiblandtyst

skiljersigSvarsfördelningarnamän negligerbara.ochkvinnorSkillnaderna mellan som
1-2 procent.mest

konfliktermedvi har talatfamiljerådgivareEnligt de är pengarom
tillsituation ellerekonomiskahushållenstillrelaterade antingenofta

iakt-bekräftar denintervjuerpersonlighet. Vårarespektivemakamas
isin grundframförallt hatycksOenighettagelsen. att ma-pengarom

derasoch/eller iräckafå sättsvårt attkarna har attattatt pengarna
skiljer sig åt.hantera pengar

slösaellerSpara

uttryckerIblandsärskilt allvarliga.alltidinteKonflikter ärpengarom
ochmissnöje.djupare Tereseirritationlättarede än ettensnarare
denirritationsmomentblikanexemplifierar närOlof ettatt pengar

Olof stretadeandra.denförsiktigare med änärparten pengarnaena
dettill hemmet. Menmöbler ochville köpaTerese annatnär varemot
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ändå hon oftast fick sin vilja igenom, och saker och ting välnärsom
platspå kände sig Olof ofta tämligen nöjd. Olof for-även Menvar

sig ibland också på handlarTerese för mycket kläder ochattargar
andra saker

.
Det klart jag kan pipa hon har gått och köpt dyrär att om en
kappa. kan väl haJag synpunkter det. det nödvändigt,Var
du har så många kappor detMen inteär värre än attsom

kan det. typisktDet fruntimmer. Olofärtaman

dock inte bara slösaktighetDet kan uppfattasär problem.ettsom som
Terese tycker istället Olof alltför återhållsam medäratt pengarna.

takt med tidenI utjämnas många gånger skillnaderna i sättet att se
Typiskt den ekonomisk ochär att parterna är mestpengar. av som

inflytande den slarvigutövar större ochöver ärsparsam som mer
oekonomisk. Elisabeth berättar hur hennes pojkväns hanterasätt att

har blivit allmer likt hennes Tidigare gjorde han oftasteget.pengar
slut på sina ganska snabbt så inget kvar lönen kom.närattpengar var

sparade ingenting.Han Sedan han och Elisabeth flyttade ihop har han
blivit ekonomisk. Och han har på Elisabeths inrådan börjatmer spara.

berättarSara liknande utveckling hos hennes Brodin,om en man
1997.

mångaUnder år det jag alltid skötte räkningarna och detvar som
alltid jag såg till vi storhandlade och mycket sånaattvar som sa-

ker. Och det upplevelse för min for han ñcknärvar en ny man,
vad det egentligen kostade handla då trodde han inteatt smart,se
det han visste baraFör vad det kostade på BP-mac-att sant.var

ken. Sara

berättarAgnes det hon har förändrats sedan hon träffade sinäratt som
uppleverHon hon har lärt sig väldigt mycket det gälleratt närman.

hushållsekonomi. hon träffadeNär Sebastian hon jätteslösaktigtvar
och hade inställningen: skaPengar, sånt. Sebastian in-man spara

tyckerHan ochAgnes hanstämmer. har ganska likartadatt numera en
inställning till Och han upplever det han liggerärattpengar. som
bakom förändringen.

träffadesNär jag det annorlunda. Då dettror att var var mer
och jag honNu tänker eller jagut. trorpengar pengar mer

jag har format henne, eller tjatat i henne viktentror att attav
och inte ha lån inte behöver. Sebastianspara om man

dock inte alltidDet makars skötaär sig varand-sätt att närmarpengar
våra intervjuerI med skilda och separerade kvinnor och fram-mänra.

kommer olikheter i ekonomisk läggning kan ständigatt utgöra en
konflikthärd, vilket också bekräftas i intervjuerna familjeråd-med

givare.
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detta hust-och hans föredet hanPatrik berättar att sompengar var
ekono-under hela tiden, dettariktigt trots att paretsoense omru var

betydligt sin hustru,Patrik, tjänademi ganska god. änmersomvar
betraktar sig själv denhushållets ekonomi ochkontrollerade mestsom

handskas medde två.ekonomiska och Hustruns sätt attsparsamma av
exempel upplevde hanproblem. Tillför honomblev ett stortpengar

utgiftertill oförutseddaför det fannshan måste attatt pengaransvara
denextrautgifier. gjorde hanoch andra Detta pottatt spara avgenom

förskulle få disponerahade bestämt dehan och hans hustru attsom
för går detjag dembruk. kände måsteJag atteget annarsspara

sparade aldrig.Patrik och tillägger honhelvete, säger att

undanalltid ha buffert, jag ville lägga JagvilleJag pengar.en
ochsaker. Saker kunde sönder,det kunde händavisste att

bytaförsta vi fickköpte hus. Det göra attännu när varmanmer
fanns inte,in. någon buffertvi flyttade Men närnär utanpanna

leva så.slut. gick intemånaden slut så Det attvar var pengarna
detbarn och hus. På så visfall inte hadealla nästanI när varman

skilsmässa. Patriklättnad för mig det blevnären

detta fickhon och hennes föredet förstberättarLotta näratt manvar
problem han lät "peng-uppleva dethon börjadebarn attettsomsom

kun-tyckte hon inte deföräldermellan fingrama. Somrinna attarna
skulletvå veckor innantidigare: attde leva på sätt mansamma som

knäckebröd och makaroner.levde påfå såpengar man

fårhans filosofi, haninte har bam.går liksom MenDet när man
"oj, det sistaoch i fickan ochbunt med stoppar varpengaren

bråkade vitvå veckor kvar.hundralappen och det Detär om
hålla så där. Lottagår inteockså. Det att

kontrollenframföralltBoris konflikt gälldeNawals och över peng-
hon ochfullständigt isolerad Bo-hon blevNawal berättar närattarna.

beskriver den förstahemstad.flyttade till hans Honris gifte sig och
sinhon träffadeenda människahelvete.tiden ett Den var man,som

arbetslös. DärförSjälv honhela dagarna.på jobbethan varvarmen
och längtade hem tilldagarnai lägenheten påhonsatt mest ensam

föddeNawal gravid ochEfter tid blevi Marocko.släkt och vänner en
fara till sittmånader ville Nawalblivit någrahan hadepojke. Nären
Då börjadeanhöriga och visa dem barnet.besöka sinahemland för att

allvar, berättar hon. Hennespåkonflikterna väg-över manpengarna
hade råd,de inteMedan hansrade låta henne attargumentatt varresa.

rädd honhanmotivetNawal Hon atttror attett annat.att varvaranser
uppleveroch hontillbaka med barnetskulle kommainte att mannen

hennes liv.försökte kontrollerahålla igenatt pengarnagenom

ville bestämmaville åka hem.började innan jag Han överDet
mig. Varje dagmycket jag hadeekonomi hurmin pengar
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frågade han flera gånger hur mycket jag har på mitt konto.
N awal

,
För Nawals före detta blev kontrollen makt-över ettman pengarna
medel. finns fleraDet liknande exempel i våra intervjuer med från-
skilda. Vi berättade tidigare Anna-Karin, och hela hennes lönattom
användes till betala amorteringama för huset. före dettaHennesatt

hade hand och skrev checkar Anna-resten närutman om av pengarna
Karin behövde handla. Anna-Karin berättar detta handhasättatt att

fungerade bra så länge förhållandet mellan makarnapengarna var
deMen äktenskapliga problemen tomade sig kom detnärgott. attupp

innebära nackdelar för Anna-Karin. Hennes började dåstora attman
hålla hårt i checkhäftet och ovillig henne till nöd-attvar ge pengar
vändiga utgifter och, exemplifierar Anna-Karin, ibland fick tjataman
två dagar så kunde och storhandla.att man

marginalerSmå

Tabell visar konflikter28 vanligast i familjer däratt ärom pengar
kvinnan kontrollerar hushållsekonomin. rimlig förklaringEn är att
dessa familjer i utsträckning andra har svårigheter med fåstörre än att
hushållsekonomin gå ihop. inteOm lika uttalat gäller dettaänatt
också familjer med genuint hushållsekonomi. Nästanen gemensam
hälften 45 familjerna kvinnligprocent med förvaltning ochav en
tredjedel 34 procent dem med genuint pott attav gemensam uppger
de under året gått har haft ekonomiska problem. familjerI medsom

manligt kontrollerad i lägre grad upplever ekonomiskapotten som-
problem det inte lika vanligt med konflikter medParär om pengar.-

ekonomier däremot ganska oftaärseparata trots attoense pengar,om
deras ekonomi i allmänhet god. berorDet sannolikt på dessaär att par
i utsträckning andra upplever de disponerar olikastörre än överatt
mycket kapitelse 4.pengar

Tabell 28 Allokeringssystem och förekomst konflikterav om pengar.
Alla. Procent.

Oense HållerGrälar iblandelleroftaom pengar om pengar
oftaiblandeller ibland ofta föreller husfridensskulltyst

förvaltningKvinnlig 34 30 21
Kvinnligtkontrollerad 27 13 13pott
Genuintkontrollerad 32 18 18pott
Manligtkontrollerad 27 13pott
Separataekonomier 32 19 23
Alla 29 15 17
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grundval sinakälla till konflikter. PåBrist på utgör er-avpengar en
undersökningfamiljerådgivama deltar i vårfarenheter uppskattar som

med arbetslösheten. Förrkonflikterna har ökat i taktöveratt pengar
sigfördelar erinrarhur pengar,tycker jag det prat manvar mer om

framföralltdem, medan det massor överär att peng-av oroen av nu
förhållandet.inte räcker tärarna som

kanske har socialhjälp. ska domräcker inte, dom HurPengarna
tilli tillvaron skall domfå något lite guldkantat Hurkunna se

Då detfår något alla andra bam fårbarnen ärnär tungt.att
Farniljerådgivare

ekonomiskahushåll uppleversurveyresultat visarOckså våra att som
användningkonflikter och derasproblem har änpengarmera om

dåligupplever sin ekonomihälften demandra. Mer än somav som
i fyra tiooftade ibland eller Nästanäratt pengar. avoense omuppger

god ekonomii gräl. Bland medfall resulterar oenigheten äröppna par
demovanligt med konflikter Avdet däremot ganska somom pengar.

läget i hushållet mycket gotttycker det ekonomiska äratt svarar
grälarmakarna ibland eller ofiacirka tjugondebara att om pengarvar

tabellse 29.
vanligt med småbarn blirganskaDet är att pengar,oense ompar

hushållsekonomi oftaföljd derasantagligen äratt an-avsom en
småbamsfamiljer denfyra tiosträngd. I svaratnästan uppger somav

tio små-eller ofta Fyraiblandmakarna äratt om pengar. avoense
äldreochsin ekonomi dålig.barnsföräldrar upplever Försom unga

fjärdedel respektive femtedel.andelenbam ärutan en en

konflikterHushållsekonomi och förekomstTabell 29 pengar.omav
Alla. Procent.

FördelningHushållets Oense Grälarlägeekonomiska om pengar om pengar
iblandellerofta samtligaiblandellerofta

38 854Inteallsgott
2644Intesärskiltgott
10 5724Ganskagott

1416 6Mycketgott
100Summa

ekonomiskablir tydligt småkvalitativa intervjuer detOckså i våra att
exemplifierar medHallgrenmarginaler konflikter. Ann attgenererar

köperhon någon gånghennes kan bli oenigahon och när enman
inteska för fasenhar så illa ställt sådamtidning. Om manman nu

fördetVärld kostar trettiotvå kronor,iväg och köpa Damernas ärsom
reaktion.jäkligt, beskriver hon sin mans
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Intervjuerna med de föräldrarna Ulrika och Martin illustra-ärunga
tiva. Martin arbetar för lärlingslön mattläggare. Ulrika hemmaärsom
med barnen och har ingen inkomst. harHon aldrig haft ettegen av-
lönat arbete. ekonomiParets mycket knapp.är Det tack eko-är vare
nomisk hjälp från Ulrikas föräldrar den överhuvudtaget hjälpligtsom
går Ulrika, Martin och deras barn middag där flerarunt. äter gånger i
veckan. Dessutom betalar inte sällan Ulrikas föräldrar del paretsen av
räkningar och lånar också oña till sin dotter.ut pengar

Pengar ständigt tvisteämne hosär Martin och Ulrika.ett Det är
det vi har. kanDet förstöravärsta det berättarmesta, Martin.nog
tycker tillHan exempel inte Ulrika lånar sina föräld-attom pengar av

sig förHan inte kunna betala tillbakaatt Men Ul-rar. oroar pengarna.
rika, har huvudansvaret för familjens ekonomi, klagar å sin sidasom

Martin inte inser vad saker och ting kostar.att

han undrar alla tagit Han inte vadvart detvägen. vetpengarna
kostar och handla. Han med minatt i affären försyster ettvar

sedan och då fick han reda på skatag kolla jämförpri-att man
baraHan plockar sig. Sedan frågar han mig femtioser. om

kronor räcker till två paket blöjor. kostarDet trehundra", säger
jag. Ulrika

Ett konfliktområde för Ulrika och Martinannat konsumtionär av
onödigheter chips eller godis. Obefintliga ekonomiska margi-som
naler tillåter inte något Och här måste inflikas kontrastemaextra. att
mellan de olika familjerna påfallande. Där de ekonomiskaär margi-
nalerna i vissa familjer vi har intervjuat handlar tior, de sigrörom

vi tidigare tusenlappar i andra familjer. Martinsett, med-ärsom om
Ulrika medveten främstatt går tillgörom pengarna attsom av

handla det familjen behöver. hanMen misstänker hon ändå iblandatt
slösar i onödan.pengar

kanHon och handla till exempel, och det väldigtmat, är
bra hon går och handlar förståratt Det jag, för det behövermat.

allihop. Men dom blir dom skulleöver,pengar som pengarna
jag ha lagt i plånboken och dom köper hon hellresparat ett tag,
godis för så alla dom borta. Martinatt ärpengarna

Martin eller Ulrika ibland köper godis itror, Sådanvet, att smyg.
dold konsumtion förekommer i flera familjer på olika nivåer. Ann
tillstår det, hon ska riktigt ärlig, haratt hänt hon harattom vara
handlat till sig själv tala det för sin tilläggerHonutan att om man.
dock det aldrig har sig och dyra saker.att rört Medstora paretsom
knappa ekonomi hade det varit omöjlighet.en

jag har varit med tjejerna på jobbet och har gått på nå-om
någonstans de väldigt medvetna och går allaär mar-gon rea -

kesreoma och ibland så hänger jag med. Många gånger så——
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hänger jag inte med. jagSäger har inte tid jagatt vetmen
jag ändå inte har råd. då har jagMen hängt med och då haratt

det hänt har köpt förråd elleratt typ ett strumporman av en ny
behå. Då känner jag behövde egentligen inte den,attman men

ändå glad för det. Och då har det hänt gångerär ettman par
egentligen föraktar jag det alltså det har hänt. Och då harmen
jag lagt undan det som jag köpt och sedan har det kommit fram

Åh,senare. harjag inteDen förut det brasett är ett tag se-
jagdan köpte den. Och det kan det i och för sig. hanNärvara
den kan det två månader Annser vara sen.

Det inte bara bland med små ekonomiska omständigheterär par som
det förekommer dold konsumtion. Jenny och hennes har godman
ekonomi. disponerarDe använda till sig själva. Jennyattegna pengar
upplever därför inte hon måste fråga sin lov för handlaatt attman om

Ändåkläder eller dylikt. händer det hon inte berättar sinaatt om ny-
förvärv. har sinDet grund i hon upplever det hon har köptatt att är
lite onödigt. Jenny hon skäms lite hon iblandsäger att över att
handlar tala det för sin och understryker det inteutan att attom man,
sker ofta. gånger detDe ändå händer lägger hon kläderna eller skorna
längst in i garderoben under tid. hon sedan framNär dem, ochtaren
hennes undrar hon inhandlade dem, kan hon ganska årligennärman

jag köpte dom för längesäga sen.att

Arbetsfördelningen
Liksom det gäller tycks många kvinnor ochnär män täm-pengar vara
ligen nöjda med fördelningen hushållsarbetet, detävenav om gene-
rellt förekommer konflikter inom detta område inom hus-sett änmer
hållsekonomin. omfångDeras varierar också med hushållsarbetets
fördelning. Och vi ska denna konflikter köns-ärsnart typsom se av
relaterade på helt de gäller hushållsekonomin.änsättett annat som
Men sju tio kvinnor i surveyundersökningen instämmer ändå heltav
eller delvis i påståendet fördelningen hushållsarbete i deras fa-att av
milj rättvis tredjedelen instämmer helt i påståendet. Och fjär-är tre
dedelar kvinnorna tycker den tid deras barnen till-ägnaratt ärav man
räcklig. iMännen utsträckning hushållsarbetetsännu större attanser
fördelning rättvis. Det åtta tioär gör män.av

Irritationsmoment

Också de kvinnormånga och vi har intervjuat i vår kva-mänav som
litativa studie berättar de i nöjda med fördelaäratt stort sett sättet att
arbetet. Framförallt gäller detta vi tidigare kvinnor i jäm-settsom
ställdhetsorienterade förhållanden. Också i sådana familjermän upp-
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fördelningen intefattar i allmänhet rimlig och rättvis, deävensom om
kvinnorna tacksamma eller lyck-känner sigpå sätt somsamma

relativt jämställt förhållande.liga leva iöver att ett
det hela känns rättvis betyder dock intefördelningen iAtt stora att

makarna harirritationsmoment. sådant kandet saknas Ett attvara
kvinnan allttoleransnivå för och stök,olika trotssmuts ett annat att

flest initiativ det gäller städ-hon måsteupplever det närär taatt som
klagarinte något därVi harning och överstöttannat. mannenpar

få initiativ. finns det exempelför Däremotkvinnan mänatt tar som
hustrur. Sebastian hansina ärän mestär attansernoggrannamer

det gäller städning.närnoggrann

vad eller har varit i alla fall,pedantisk honJag är,änär mera
bara för ha det hemma.städar gångså jag gärna att rentextraen

förbrukar sig miginte hon slarvar. HonJag attsäger retaatt
petig med saker. Sebastianså ochjag är noga

ochhan så nogacitatet sigSebastian i Agnes ärsäger att retar att
lättare påbekomma någottycks det inte Agnespetig. Honom att tar

i de fallmissbelåtnaKvinnorna vi talat med däremotstädningen. är
för Irritationtröskel och damm.deras har högre över attmän smuts

i familjer medbehöver städas finnsinte detser ävenattmannen
Antagligenjämställd fördelning hushållsarbetet.någorlunda äraven

familjerna känneruttryck för kvinnan också i dedetta störstattett an-
det fort-förmodligen också påför hushållsarbetet. berorDet attsvar

hushållsarbetet skaför hurfarande ofta kvinnan sätterär som normen
hälftenkvinnorna och drygtutföras. Medan två tredjedelar män-avav

inflytandekvinnan harsurveyundersökningi vår störstattuppgernen
in-det ingenhushållsarbetet, nästanär attöver mannenssom svarar

lika inflyt-båda makarna harflytande Resten stortär störst. attanser
ande.

könsskillnadema i inflytandeförklaring tillnäraliggande överEn
allmänhet fortfarande kvinnornadet ihushållsarbetet ärär att som an-

hypotesen styrksdessa sysslor.för och utför Denmerparten avsvarar
med hurhushållsarbetet varierarinflytandekvinnornas överattav

familjer medSålunda nio tio kvinnor ifördelas.detta arbete uppger av
inflytande hus-de harpatriarkal fördelning det överstörstäratt som

jämställda familjer siffrautförande. kvinnor ihållsarbetets För är
tio tabellknappt tvâ se 30.av
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Tabell 30 amiljeiypF och inflytande hushållsarbetets utförande.över
Kvinnors Procentsvar.

BådaKvinnanstörre lika Mannenstörre Summaston

Jämställd 17 77 6 100
Semijämställd 56 42 2 100
Konventionell 69 30 1 100
Patriarkal 90 10 100-
Alla 65 34 1 100

Även hos de jämställda i vår undersökning,ett Agnetamestav paren
och Staffan Ek, kan Staffans högre tolerans vad gäller plock och städ-
ning utlösa irritation och konflikter. Det jag blir tillstårarg,är som

Staffan instämmer.Agneta. blirAgneta man inte vadnär görarg
borde eller glömmer ställa eller plocka undan. Staffanman

tillägger det dock inte handlar konflikter detatt stora utan attom
smågrejer.mest Och Agnetas och hansär på hushålls-sätt att se

arbete, påpekar han, har blivit alltmer lika under åren. På frågan hur
viktigt han och tyckerAgneta det saker och ting blir gjordaäratt att
hemma, Staffan:svarar

kan bara jämföraJag det tycker olika olika viktigtårom
så hemmaPynta och fixa med smâgrejer,säga. det tyckeratt Ag-

viktigare jag dukar och sånt.är än tyckerneta gör Men armars
vi ganska lika. Laga inte så mycket orda förårmat attnog om
den lagar bestämmer vad ska och det heltmaten äta ärsom
naturligt den hämtar dagis lagar Vi har ungefäratt mat.som

ambitionsnivå. väl ambitiösareHon det gällerär närsamma
städning jag. har viDär jämkat ihop under åren för jagtror oss

mycket slarvigare förut och jag mycketAgnetatror attvar var
ordningssammare förut. Staffan

Också hos familjen Hallgren, relativt jämställt resulterarett annat par,
ibland olika för hushållsarbetet i misshälligheter. Vi berättadenormer
tidigare det händer känner honAnn inte står ut medatt att att tvät-

på hängas, den odiskade middagsdiskenväntar ochten stöketattsom
allapå bord. I sådana lägen kan hon känna det allt honatt ärtrots

har huvudansvar för hushållsarbetet, hon tycker detäven attsom om
generellt funkar väldigt bra. Ann medger hon vid dylika tillfäl-att
len jätteotrevlig och bara springer omkring ochär och gnäller.surar

brukarNumera hon sig för låta småplocketanstränga att vara.

det lätt tjej då bara det,är och mår illaatt görman som man
det, för tycker jobbar för mycket och mårattav man man man

illa skräpet. Jag har alltså inte plockat undan varenda gång.av
Ann
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sin tröskelhöjadet kommer AnntyckerOckså Anns attatt anman
utföra knot.med. Eller sysslomaför vad hon står utanattut

någotnågot inteklagahar ingen göröverrätt att manomman
haft lite dis-ödes herre. harsitt Detdet. ochVar är egeten

skulledet skitigt. Ocheftersom jag klagar intekussion när ärom
tyckerIbland får nojor honså städar jag. Anndetjag när attgöra

faan, du i allaoch då jag vadblir för stökigt mendet görsäger
Mikaeldet.fall inget

bristande initiativ.till irritationnärbesläktad källaoch ärEn annan
arbetsfördelningenhela nöjd medpå detLindholmAgnes är stora

kännerde gånger honhon bliroch sinmellan sig attargman, men
exempel gällerdet tillsaker. Närbe honomhon måste göra attattom

behöva förklara hon:vill hon intedammsugastäda och att

någoni veckorna. Ofia detkan detfaktiskt inte ärgöra som
sovit tilltvå har Jakob intesjuk, ellerlite nätterär ex-som nu

i telefonengår till jobbet tidigt ochVisstempel. Han pratar en
hem-ansträngande påintestund. Det sätt attär varasamma som

ibland.lite skygglappar Hanigång hela dan.och Det ärvarama
sin situation. Agnesmestser

i han intekonflikterna har sin grundSebastian medveten attär attom
arbetsinsats.uppfattartill fullo Agnesalltid

gjort det och det.har jagså jag nukanDet säger attattvara
Till exempel, honhar gjort.jag bort vad AgnesOch så glömmer

vadden biten,kläder och har kollalla barnensköper som
deras/.../ byter ikläder överhuvudtaget. Honbehövs sängar

jag tänka på.behöver aldrigsåna grejer.håller reda Detoch
harbort det och nujag glömmerdå det lättOch säger attär att

inte vad honveckan i rad och frågardammsugit för tredjejag
jaggjort sakerså hon kanskeOch harhar gjort. sommassaen

Sebastiantänkt på.inte

i detbåda makarnajämställdhetsorienterade familjer däriOckså stora
konflikterdet alltsåförekommerfördelningen,nöjda medhela är om

betydligtkonflikterdock sådanavi skahushållsarbetet. Som ärse
hushållsarbetet.skevare fördelningfamiljer meduttalade i avenmera

missbelåtenhetKvinnlig

surveyundersökningmajoritet kvinnorna i vårsade viOvan att aven
dethushållsarbetet.fördelningen Mennöjda medtämligentycks av

Tillförändring.önskarganskafinns också stor ex-engrupp somen
arbetsfördel-inte nöjd medkvinna hontredjeempel ärattvaruppger

önskartredjedelarkvinnor tvåflerOchningen hemma. ännu --
Också blandsambo gjordemake ellerofta deraselleribland att mer.
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finns tecken kvinnor intepå många nöjda medmännens ärattsvar
fördelningen hushållsuppgiñer. fjärdedelarNästan 72 procenttreav

deras hustru eller sambo vill de ska del hus-störretror att att ta av
hållsarbetet.

kvinna fördelningenAtt önskar hushållsarbetet i hennesatten av
familj såg på behöver förstås inte alltid teckensättut ett annat ettvara

finns konfliktpå det mellan henne och hennes Fördelning-att en man.
kan effekt förhållanden varken hon eller hennesen vara en av som

inflytande Kerstin, tillhar något exempel, skulle viljaöver. attman
hennes ibland kunde hämta barnen på dagis. föränd-Det denärman
ring hemarbetets fördelning hon allra önskar. blirDetmestav som

både behöva lämna och hämta. deltidsplatserstressigt Barnens göratt
varje dag sig från jobbethon måste skynda till barnens daghem.att

känner den här i och sjuttiofemAtt med harattman pressen man
har inte hundra och betalar efter antalprocent, procent,man

timmar och hur mycket tjänar. upplever jobbigt.Det som
tyckte jag det jätteskönt hemma iFörut Magnusnäratt var var

januari, februari, Då jobbade jag heltid. kunde stårManmars.
Kerstinkvar och med förskolelärareärsurra en mamma man

cykla hem, cykla och timme sig ellerkunde stan ta enner
tyckte jag oerhört skönt. Kerstintvå. Det var

Kerstins önskan betyder inte hon missnöjd med sinMen äratt mans
insatser. Givet omständigheterna tycker hon arbetsfördelningen äratt

just irriterar: löneskillnad-helt okej. omständighetemaDet är som
arbetsmarknaden hon med sitt kvinnojobb tjänargör attema som

mindre sin ochtusentals kronor i sin det ekono-än görturman, som
demmiskt otänkbart för vända rollerna så han arbetar deltidatt att

och hon heltid.
Exemplet med Kerstin och hennes visar såväl fördelningattman

missnöje följd strukturella begränsningarkansom vara en av som
ingen makarna detta vill vi ändåråder Menöver. när är sagtav nu

kvinnorna verkligen sinahävda gånger missbelåtna medmånga äratt
insatser i hushållet. Till exempel tredjedelmäns nästananser en av

familjkvinnorna arbetsfördelningen i deras inte rättvis. Ochäratt
konflikter hemarbetet vanliga hos söker familjerâdgiv-ärom par som
ning.

hand barnen, diskar,Bråk hemarbete, tarom vem om vem vem
Och kombinerat med klagomålenstädar.tvättar,som vem som

finns någon för mig själv. amiljerådgivaredet aldrig tid Fatt

missbelåtenheten skeva-Betecknande den kvinnligaär är störreatt
hälften kvinnornafördelningen hushållsarbetet iMerär. änre avav

patriarkala familjer fördelningen hushållsarbetet i derasattanser av
familj orättvis. Mindre femtedel upplever den helt ochär än en som
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med konventionell fördelning dethållet rättvis. Bland dem är en
fördelningen rättvis tabell Ul-tredjedel inte tycker se 3ärattsom

Martins insatser hemma exemplifierar.rikas missnöje med

välväl det han inte hjälper till med barnen. DetDet ärär mest att
på. han bara går och sig viddet jag blir Att sätter tevenmest arg

i Så får jag gå här och plockanågot sånt ocheller struntar resten.
samtidigt och försöka läggaoch hand barnen och laga matta om

jaghjälper han till ändå han märkerdom. Efter när ärattett tag
Ulrikaså himla arg.

vi i kapitel arbetarintervjutillfållet arbetslös. Som såg 2Ulrika vidvar
heltid.i den patriarkala familjetypenfyra tio kvinnordock närmare av

mycket tvåmed konventionell fördelning arbetar sådemAv som
förstå dessa kvinnorheltid. kanske inte svårttredjedelar Det är attatt

Särskilt intemissnöjda det hemma.kan känna sig göraöver att mesta
förankradejämställdhet ändå såbakgrund idéer ärattmot om passav

väldigtmajoritet kvinnorna självaockså hos dem. En görstor av som
för-tycker egentligen detta arbete börmycket hushållsarbetet attav

fjärdedel dem ioch sambor.delas lika mellan makar Knappt aven
sjunde i konventionella,patriarkala familjer, och bara attanservar

huvudansvaret för hushållsarbetet.kvinnan bör ta
konventionelli hushåll med patriarkal ellerkvinnornaMånga av

försöker få sinafördelning hushållsarbetet män göraatt att mer.av
ibland eller oftafamiljetypemahälften kvinnorna i bådeDrygt tarav

vanligtdiskussion. ocksåfördelningen till Detfrågan är attomupp
ofta ihänder ibland ellerfördelningen.makarna Dettaär oense om

fyra tio fa-familjerna och i cirkahälften de patriarkalanästan avav
kvinnans försökkonventionell arbetsfördelning.miljer med Men att

skaalltid tillräckliga för förändringfördelningen intepåverka är att en
såledesmed patriarkal fördelningstånd. familjerkomma till I uppger

del hushålls-derasfyra tio kvinnor män vägrarnästan att att ta avav
arbetet.

före-vilken utsträckning det ocksåuppfattning ifåFör att en om
fördelning har dekonflikter hushållsarbetetskommer latenta somom

fått det händer desurveyundersökningen dels pådeltar i attsvara om
sin el-för de inte orkar hålla och tjata påhemmagör attmest man

intehänder de för husfridens skull väljerler sambo, dels det attattom
visar dethushållsarbetets fördelning. Resultatetfrågor attta omupp

eller kon-konflikter i familjer med patriarkalvanligt med latentaär
den förstnämndafördelning. hälften kvinnorna iventionell Nästan av

ofta husfridens skull frånfamiljetypen avstår ibland eller för att ta
andelen drygtfrågor. dem med konventionell fördelningFör är enupp

Än tjata sinafler de inte längre orkar påtredjedel. mänatt attuppger
tredjedelar kvin-hemma. tvåde ska Det nästangöra göratt avmera
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i patriarkala familjer och drygt hälften dem i konventionellanoma av
familjer se tabell 31. Intervjun med Charlotte Lind får illustrera.
Hon sköter det hushållsarbetet berättar honmesta och Boattav men
har haft ganska mycket konflikter detta. Hon tjatade väldigtom
mycket period förut. Charlotte fortfarande missnöjdär med för-en
delningen, försöker efter allvarlig äktenskapskris låta bliattmen en

be sin han skaatt göraattman om mer.

jag uttrycker inte allt. aktarJag mig för tjata. Dels såattnog
tycker jag det himla trist folk tjatarär detatt tyckeratt
jag också och sedan så jag han väldigt påvet det.att reagerar

tänkerJag efter två gånger innan jag något. Ofta så tyckersäger
jag det bagatellartat nånstans.att är Det klart saker och tingär att
kan irritera mig, eller jag räknar med han ska diskenatt ochatt ta
så han inte det, och så blir dengör stående där. Charlotte

Tabell 31 Förekomst konflikter avseende hushållsarbetets fördelning iav
olika familjetypen Kvinnors Procent.svar.

Jämställd SemijämställdKonventionell Patriarkal Alla

Instämmerdelvisellerhell i 87att 87 68 45 69
fördelningen rättvis
Instämmerdelvisellerhelt i 23att 29 53 63 46
hon inteorkartjata sinmer

hanskagöraatt sindelman av
arbetet
Instämmerdelvisellerhelt i att 1 1 9 37 14
maken/sambonvägrar sindel

ansvaretav
Önskariblandellerofta 34att 53 74 78 66
maken/sambongjordemer
Tar ibland fråganellerofta 28 54 54 47upp
diskussion

iblandellerofta 25 23 37 48 35oenseom
fördelningen
Hålleriblandellerofta förtyst 14 15 35 48 30
husfridensskull

Av tabell 31 framgår tydligt det kvinnliga missnöjet ökar i taktatt
med för hushållet läggs på derasatt axlar, liksomansvaretmer av att
många kvinnor i familjer med skev arbetsfördelning önskar för-en en
ändring. förekommerDet alltså hel del konflikter hushålls-en om
arbetets fördelning jfr Bjömberg, 1997. Givet makt handlaratt om

kunna genomdriva sina intentioner elleratt intressen blir slutsatsen att
det i den patriarkala och konventionella familjetypen finns utbredden
kvinnlig maktlöshet det gäller hushållsarbetetsnär fördelning. vissaI
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maktlöshet utanförfall förklaras denna med förhållanden liggersom
lönediskri-själva parförhållandet könssegregering, lönevärdering,-

rikliga förekomsten konflikter fördelning-minering denmen av om-
också resultat manifest och latent manligtyder på den är ettatt aven

i patriarkala och konventionella familjer lyckasmakt. Männen uppen-
sin hust-utsträckning avbörda sig hushållsarbetetbarligen i motstor

eller sambos vilja.rus
inledningskapitlet nämnde vi många teorier arbetsfördel-I att om

eller förutsätter det inte råderningen i familjen på sättannat attett
ska fördelas. gäller tillkonflikt hur hushållsarbetet exempelDettaom

hushållsarbete för det betyder förteorin kvinnor gör attatt mer mera
för Till viss del understödjersjälvuppfattning detderas än gör män.
teori kapitel de talrikaundersökningsresultat denna se 3. Menvåra

samtidigt förklaringarshushållsarbetet påvisar dessakonflikterna om
familjen handlar ocksåotillräcklighet. Könsarbetsdelningen i om

mellanoch maktrelationer makarna.maktresurser
stärks kvinnor i jämställdhetsoriente-Ovanstående tolkning attav

fördelningen hushållsarbeterade familjer upplever sättett annatav
konventionella familjer. de förstnämndade i patriarkala och Avän

för-nio tio i påståendet makamaskvinnorna instämmer nästan attav
rättvis. tredjedelar de säl-hushållsarbete Tvådelning är attuppgerav

gjorde också mindreönskarlan eller aldrig Det äratt mannen mer.
fjärdedelfamiljer. omkringmed konflikter i dessa Baravanligt aven

jämställdhetsorienterade familjer makarnaikvinnorna attsvarar
fördelningen. någonibland eller ofta Knapptär attanseroense om

sjundehushållsarbetet, och barasin delmaken vägrar att ta varav
för husfridenfamiljer håller ibland eller oftakvinna jämställdai tyst

hälften i de patriarkala tabellskull se 31.mot nästan

tilldiskussionerFrån missnöjeöppna tyst

alltidkonflikter hushållsarbetet intevarit inne påVi har redan att om
fa-med olikaoenighet och gräl. analysvisar sig i Enöppen av par

konflikterna tycks bli fler längrevisar de latentamiljesitutioner att
tabell Lite förenklat kanförhållandet 32.se säga att ungamanvarar

de ska fördeladiskuterar mycket hurbarn kanske rättutan ar-ompar
allvarliga konflik-fråga särskilthushållet, det intebetet i är ommen

i andra familjesitua-hushållsarbetetdelar lika påDe änter. parmer
de iska hållerkvinnorna önskar derastioner och män göranär att mer

femtedel deutsträckning inne med detta.liten Knappt attuppgeren
för husfridens skull.ofta hålleribland eller tyst

likaandelen delar någorlundasmåbamsfamiljema harI par som
konflikternamarkant. Samtidigt har desjunkithushållsarbetet öppna

130



upplösningkonflikter ochMissnöje,

medfyra tio kvinnorfördelning ökat.hushållsarbetets Mer än avom
ofta eller iblandde och derassmåbarn äratt oense ommanuppger

denmed skolbarn generellt harfamiljernafördelningen. I mestsom-
flest. fyrade latenta konflikterna Nästanfördelningenojämställda är—~

för husfri-håller ofta eller iblandi de familjernatio kvinnor tystav
tioheltid detBland dem jobbardens skull. är nästan somavsexsom

tjata sin Försjälva för de inte orkarde sakergör attatt man.uppger
fyra tio.den andelensmåbamsmödrama är av

allamed tidens gång. Ikonflikterna verkar alltså ökalatentaDe
det fåfamiljer barni huset. äldredet finns barn Ifall så länge ärutan

fjärdedelkonflikter.inte heller så Baradiskussioner och stora aven
fördel-oftamakarna ibland ellerde kvinnorna äratt oense omuppger

skilt sig samtidigt hus-sig ellerharningen. Makama anpassat som
omfång har minskat.hållsarbetets

hushållsarbetets fördelningavseendeFörekomst konflikter iTabell 32 av
familjesituationer.olika Procent.Kvinnors svar.

ÄldreSmåbarn AllaSkolbarnUnga
barnbarn utanutan

696970 68helt i 75Instämmerdelviseller att
fördelningen rättvis

4652 4338 46helt i honInstämmerdelviseller att
sininteorkartjata attmanmer
arbetetska görasin delhan av

18 149 169helt iInstämmerdelviseller att
sindelmaken/sambonvägrar

ansvaretav
Önskar 54 6672 7269oftaiblandeller att

gjordemaken/sambon mer
33 47frågan 5457oftaTar iblandeller upp

diskussion
25 3534 44 36oftaiblandeller oenseom

fördelningen
25 3032 38Håller 18ofta föriblandeller tyst

husfrldensskull

miss-känner sigexempel kvinnorhar vi påRedan tidigare sett som
detfödelse finner deefter sina barnsde några årnöjda görattöver att

denskulleönskade fördelningenhemma. Eva attmesta som varvara
fickhonUlrika besvikenföre barnen, över ta ansvaretatt ensamvar

skulleCharlotte önskadebarn och Bo ävenför hem och göraatt mer,
sitt föreOckså berättelsesig för tjata.aktade Lenashon att omom

fördelning hus-skevåskådliggör huräktenskap nedan,detta aven
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hållsarbetet resulterar i missnöje. visarDen dessutom hur konflikt-
formerna kan förändras tid.över

skildLena sedan år.är Hon och hennes före detta harett par man
barn tillsammans, alla i förskoleåldem.tre När Lena och hennes man

skildes motsvarade fördelningen hushållsuppgifter i deras familjav
den patriarkala familjetypen. skötteLena allt hade med hem ochsom
barn Det hade inte alltid varitgöra. på det Så längeatt Lena ochsättet.
hennes inte hade barn delade de lika på hushållsarbetet. Vi dis-man
kade och vi lagade och vi tvättade och vi städade och vi strökmat till-
sammans, erinrar sig barnenLena. När kom utvecklades dock en ny
ordning. blevDet Lena föräldraledigheten för alla bar-tog ut tresom

och för varje barn kom så gjorde han mindre och mindre".nen som
Till slut hade Lena för både barnen och hushållet.ansvaretensam

inteHon alls tillfreds med den situationen. Därför försökte honvar
många gånger få förändring till stånd. Lena pratade medatt ochen
tjatade på sin för få honom för barn ochatt störreatt ta ettman ansvar
hushållsarbete men:

han bara och struntade i det demonstrativt. Riktigtvart arg
demonstrerade. Så gick han och duschade, så kunde han
slänga och kalsonger på golvet, och där kundestrumpor de
ligga i två dagar tills jag flyttade dem, bara för jag bad ho-att

Lägg dem i tvättkorgen, lyft på locket Då han dem inom.
köket på golvet. Riktigt demonstrerande. Lena

Hushållsarbetet blev konfliktfyllt område för ochLena hennesett
komDet och utvecklas till för maktkampattman. mer mer en arena

mellan makarna.
Med tiden tvingades emellertid Lena inse tjatstrategin inteatt att

önskade resultat. Hon gjorde då många andra kvinnor igav som sam-
situation uppenbarligen Hon slutade be singör. hjälp.attma man om

Hemarbetets fördelning förblev förstås densom var.
Vi från början dela på allting. Vi skulleöverens att göravar om
precis lika mycket. hanMen kunde ifrån matbordet och låta

och mjölk och disk och allting stå kvarsmör hel dag. detFören
kunde sedan, han skulle bara fem"ta minuters vila såtaman

Och det där ochsäga.att Jag tröttnade det. Istäl-vart mer mer.
let för och tjata på honom Men herregud, undan dinatt ta
tallrik, du kan duka bordet, du du skulle duka bor-attav sa av
det, det Dånu orkade jag inte längre,gör då gjorde jag det.själv. Det här med städa, eftersom det barnet visade sigatt ena

väldigt allergiskt, och blev det och så gick jagvara mer mer,
och städade hela dagarna i princip för hålla det darnmfritt ochatt

hemma. Det mycket med och städning,rent myckettvättvar
gjorde aldrigDet han. låg påJag sjukhusetextra. med pojken

gång och då hade jag den andra flickan med mig för hanen att
inte klarade hemma och hand henne. När jagatt taav vara om
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från med tredje flickan då stod frukosten kvar påkom hem BB
bordet och låg i högar utanför tvättmaskinen, han hadetvätten

orkat tvättkorgen. Då tänkte jag uppgiven.inte få den iens
Lena

exemplifierar konflikter inte alltid visar sig iberättelseLenas öp-att
oenighet eller gräl. undvek och fördel-Hon att tapen mer mer upp

eftersomningen till diskussion hon kunde föregripa sin negativamans
reaktioner.

orkade inte bråka med honom. husñidens skull, för dåJag För
fått och jag tycker inte barn skahade barn se en mamma

och och skrika eller höra det, för deävenpappa gapa om sover
så vaknar de ju. Sedan det liksom lugnast. Lenavar

till inte bråka. Därmed komorkade slut hennes önskemål ochLena
intressen underordnas intressen. den meningen gick hanIatt mannens

hemarbetets fördelning.segrande kampen Fast bestämdeLenaomur
för hon ville skiljas. det betydde intesig istället Menatt sagt attsom

hade försvunnit. hade istället antagit former.konflikterna De nya
förtydligarberättelse hushållsarbetets fördelning inteLenas äratt

visade i kapitel oftanågot statiskt. Som vi sker de avgörande3 mest
i samband med barnens födelse. nyblivnaförändringarna Ofta deär

kvinnan ska det föräldra-föräldrarna överens att ta ut mestaom av
sedan kanske jobba deltid. omställningen bliledigheten, och Men att

familj med barn kan bli destörre än anat.en

dom kommer hit, dom har några barn, och så går dåNär man
tillbaka i tiden och hör det började hänga sig nånstans,var upp

sällan det förstaså det inte omkring tiden det barnetär är näratt
har känt sig sviken, inte hjälp be-kom och fått denatt man man

och har känt sig övergiven. Familjerådgivarehövt mannen

utvecklas inte riktigtgånger saker och ting hadeMånga paretsom
liksom irriterad hon märkertänkt sig. Kanske blir kvinnan, Lena, när

hushållsarbetet.successivt minskar sin andel Och kan-att avmannen
familjerådgivaren vanligt, hon välske hon, enligt är när ärsom en

barnet det här mycket besvärligare vadhemma med känner änäratt
hon vill arbetslivehon trodde och det funkar inte och iut

Fysiskt våld

konflikter fysisktSin uttrycksform får äktenskapliga närmest extrema
den säll-våld finns med i bilden. den betyder inteAtt är ärattextrem

det begås flesti själva verket de platser därHemmet ärsynt. en av
emellertid inte möjligt exakt fastställa hurvåldsbrott. Det är att van-

Årmisshandlas sina anmäldesligt det kvinnor 1993män.är att av
dem hade åttacirka misshandelsbrott kvinnor.18 000 Av nästanmot

för offret bekant gärningsman 1994:4.tio begåtts Brå, PMav av en
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dock mycket kvinnor drar sig i detMörkertalen Mångaär stora.
anmäla sin make eller sambo för misshandel.längsta för att

frågeformulärkvinnor har på vårt sådeAv svarat uppgersom
har sig fysiskt hotadede någon gång käntmycket 7 procent att avsom

tionde smâbamsmammamake eller sambo.sin nuvarande Var svarar
sig fysiskt hotad sin tabellgång har känt sehon någonatt av man

33.

fizsiskt hot från make/sambo.amiljestadium och förekomstTabell 33 F av
Procent.Kvinnors svar.

gångNågon SummaOfta AldrigFamiljestadium

4 96 100Unga barnutan -
100Småbarn 9 901
1003 3 94Skolbarn

Äldre 3 96 1001bamutan
1006 931Alla

viundersökning frånskilda kvinnor harkvalitativaOckså i vår av
fysisktvarit för våldkvinnor harkommit i kontakt med utsattasom

under många år tillsam-och Aino levdeBåde Karinfrån sina män.
misshandlade dem be-återkommande Demed grovt.mänmans som

Aino hamna-och knäckta revben."blåmärken, sparkarrättar om
grund sin företillfällensjukhus vidde till och med på ett avpar

irriterade ellerslog demisshandel.detta svåra Männen när varmans
konflikten.utlöste Detinte något särskiltOftast det somvararga.

valdemed fel eller barasade någotkunde göraatt atttonmanvara
Karin levdesituation Aino ochvåldsammanågonting. denI varsom

fannshjälp med hushållsarbete. Dådet otänkbart beatt mannen om
skötteutlösas. Båda kvinnornavåldsamheter skullerisken för att nya

Aino berättarhushåll helt hjälp från sinadärför barn och män. attutan
aldrighushållet och hanlyfte finger ihennes aldrig attett ensman

någonting, sinabyxa ellerstrukit skjorta eller tvättatpressat enen
sjukhus.under de perioder hon låg påkläder. Inte ensegna

perspektivMännens

arbetsfördelningendiskuteraganska många sidorVi har ägnat att ur
den uppfattasdags undersöka hurkvinnornas perspektiv. Det är attnu

mångabörja med konstaterahorisont. Vi kan dåfrån attmännens att
skulle vilja dehustru eller sambointe bara deras attmän tror att

de bordede också själva tyckergjorde hemma, göraattattutanmer
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avseendei dettafamiljetypen detjämställdadenUndantaget ärmer.
hushålls-del iolikamellanskillnaderinga slående män tar storsom

patriarakalakonventionella ochisemijämställda,Såväl iarbetet. som
ibland tyckerofta ellertredjedelaromkring tvåfamiljer, det attär som

deras hustrufjärdedelarhemma. Cirkade borde tror atttregöra mer
fa-i jämställdablandFördelningenvill ska männende göraatt mer.

ungefär fyradem tyckerde övriga.markant från Avskiljer sigmiljer
dettaönskar sederas hustruellerde bordetio göra tror attatt merav

tabell 34.
bordedeibland själva tycker göramångaMen attmänäven om

för-majoritet 80 procentmycketocksåhemma attstoranser enmer
jämställdhetsorienteraderättvis. dehushållsarbetet Idelningen ärav

likartade iochkvinnornasfamiljetypema svarsmönstermännensär
iinstämmertio kvinnor ochUngefär nioavseende. attdetta mänav

familjer med konven-Också irättvis.fördelninghushållsarbetets är
tiosjusnarlika.uppfattningar Knapptkönensfördelningtionell är av

fjärdedelarrättvisfördelningen män-kvinnor tycker är mot treatt av
familjerisär iganska kraftigtuppfattningargår könensDäremotnen.

familjer-i dekvinnornahälftenfördelning.patriarkal Intemed ens av
tabell 31sju tio serättvisfördelningen mänär motatt avanserna

patriarkalai denkvinna procenttredje 31Ochoch 34. nästan var
fördelningenfrån påståendethelt avstånd är rätt-familjetypen atttar

tionde 7 procent.intevis. Det gör manens var
i rättvisebe-skillnadenkönsmässigatill denförklaringamaEn av

i mycketfamiljer kan störrei patriarkaladömning männen ut-attvara
påfördelning berorhushållsarbetetskvinnornasträckning än attanser

fjärdedelar 77arbete.tid för detta Merharkvinnorna än treatt mera
sådanthelt ifamiljer instämmerpatriarkalaiprocent ettmännenav

motsvarandeiprocenttio kvinnor 38knappt fyrapåstående, mot av
betydligtikan dessaförklaringYtterligare mänkategori. attvaraen

bör detkvinnoruppfattningenhargrad kvinnorna yt-högre taattän
hälftenkapitel vi2 såghushållsarbetet. I änför attansvarettersta mer

medjämförtdetta,familjernapatriarkalai demännen enanserav
jämställda fa-isiffra förmotsvarandekvinnornafjärdedel mänav

ochtabell 6.tionde 5miljer knappt seär var
patriarkala fa-i denockså det mänärIntressant är attatt notera

ibland ellermakarnautsträckning uppleverminstmiljetypen i attsom
dettafjärdedelfördelningen. Baraofta rapporterarär enoense om

kvinnor.motsvarande Däremothälftenmot nära uppgergruppav
och hansfamiljer hansemijämställdaifyra tio attmännästan av

tabell 34. Förfördelningen seeller iblandhustru ofta är oense om
villdet Detvidkommande säga,kvinnornas är svarsmönstret motsatta.
utsträck-i minstfördelningarjämställdhetsorienterademedde uppger
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ning makarna och de medatt är patriarkala fördelningaroense, anger
detta i utsträckning.störst

Tabell 34 Förekomst konflikter hushållsarbetets fördelning olikaiav om
familjetyper. Mäns Procent.svar.

Jämställd Semijämställd KonventionellPatriarkal Alla

Instämmerdelvisellerhelt i 90att 85 75 80
fördelningen rättvis
Händeriblandellerofta hanatt 38 60 60 61
tycker hanbordegöratt mer
Tror hansatt maka/samboibland 43 70 84 79 73
elleroftavill hanskagöraatt mer

iblandellerofta 39 36 25 34oenseom
fördelningen
Hålleribland oftaeller förtyst 26 27 27 26
husfridensskull

Skillnaderna intestatistisktsäkerställda

I del tidigare studier har funnit olikhetema mellan makarsatten man
upplevelser sin relation så det finnsär skäl talastora attav att ettom
hennes och hans äktenskap Bernard,ett 1972; Nilsson Schön-

1985. Också våra resultat tyder på detta ibland fallet.ärnesson, att
familjerI med patriarkal fördelning hushållsarbetet skiljer sigen av

kvinnors och upplevelser oftamäns påtagligt. Ibland kan hela livs-
situationen sig olika kvinnornas ochte perspektiv. Så härmännensur

familjerådgivare:säger en

jobbarHan jämt, han aldrig hemma, barnen inteär sin far.ser
Det vad hon kan honär ringer:säga "Jag sånär på detär trött
här, hinner aldrig på grund dethär.prata Han kan dåav .känna sig väldigt sårad hon beklagaröver sig hanatt över att
jobbar så mycket eftersom han jobbar så mycket för hanatt
jobbar för familjen. Det därför han det.är gör
Familjerådgivare

familjerI där makarna delar lika på hushållsarbeteträtt tycks däremot
båda ganska nöjda med fördelningenparter kvinnorna iävenvara om
vissa avseenden tycks värdera jämställdheten högre Enän männen.
orsak till samstämmigheten i dessa familjer kan det typisktatt ärvara

diskussioner ochöppna rationella hargenom argument parternasom
blivit övertygade det i deras situation rimligt dela likaatt påär attom
hushållsarbetet Jfr Hestbaek, 1995. Bland med traditionellpar en
fördelning råder sällan samstämmighet. Vi har berättat Ulri-mera om
ka och Charlotte missnöjda med de fårär alltgöraatt nästansom
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rättvist.tycker detta Derasoch intehemarbete mänäratt sa-sersom
med Fördelningen,sig tillfredsMartin kännerken på sätt.annatett

för lite.för handåligtibland kan fåhan görattsamveteäven om
viljainte skullenöjd och berättar hanCharlottes BoOckså är attman

tycker hanskillnad från CharlotteTillha det på något sätt.annat
mindrehon jobbarrättvis med tankefördelningenockså är attatt

och hemma mer.är
hushållsarbetettraditionell fördelningfamiljer meddet iAtt aven

äkta makarsmellan sambors ochskillnaderavsevärdakan finnas upp-
rådgiv-familjerådgivare.intervjuerna med Itydligt iblirlevelser

kvinnorna dödsmiss-inte sällanframkommerningssituationer äratt
däremot ställer sigfördelning.hushållsarbetets Männenmednöjda

ellereller förstått sin hustrusvarkenfrågande. harväldigt De sett
skiljas. Famil-hon villden dag honmissnöje förränsambos säger att

skilda ellerintervjuer medbekräftas våraiakttagelserjerådgivarnas av
förehushållsarbetet i detfall fördelningendeseparerade Imän. av

tillfredsdevarit traditionell, berättaräktenskapetdetta männen att var
rationellbådefördelningen med denmotiverarochmed detta att var

länge äkten-befann sig Såsituation makarnagivet denoch rättvis,
nöjdderas hustruallmänhet ocksåtrodde de iskapet varade att var

dehar dock,arbetsuppgifterna. Någrafördelamed närmänsättet att
honi efterhand insettorsaken till skilsmässan,har reflekterat attöver

tillsituation. Karl-Erik,tillfreds med sinsåkanske inteändå var
föräldraledigheten för båda barnenhustru helaexempel, tog utvars

hansförbigående haniarbetade deltid,och sedan attnämner att tror
Christerhemma.kröpsmåningomhustru så väggarna attav

halvtidarbetadeisolerad honkanske blev förhustruhans näratttror
dagarna.skulle kunna hemmaför barnenpå kvällarna att vara

hon kan-de sista årenvilja påstå det underskulleJag att somvar
och sedanhemma dagarnalite dåligt.började må Honske var

hadejobbade halvtid ochhem.jag kom Honjobbade hon när
jagmed facit i hand,så härarbetskamrater. Nu,ganska lite tror
soci-i behovför henne för honsärskilt bradet inteatt avvarvar

Christerkontakter.ala

berättarfrånskildadebaraegentligen männen attDet är somen av
fördelning. Och dethushållsarbetetsmedmissnöjd ärhan ibland var

sitt äk-slutetdettaslumpknappast är motatt avsomen manennog
tjäna-hustru somarbetet hemma. Hansgjordetenskap merparten av

hanövertid. blevmycketjobbade Dethonomde betydligt änmer
städade också.tvättade ochlagadedet Jagfick mat,göra mesta.som

ibland blevdet.har inte lidit Menmycket.mig inte så JagDet gör av
förklararhäftigt mycket, Lasse.lite fördet kanske
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z°llfiedsstc‘1llelseT relationeni

domNår dom inte kan tala medsäger varandra så kanatt man
lägga förtill sig själv det villnästan de ligger inte medatt säga

varandra heller. Familjerådgivare

Kvinnornas missnöje med arbetsfördelningen i hemmet får konsek-
för andra delar makamas förhållande. central sådanEn ärvenser av
sexliv. Tendensen kvinnans sexuellaär lust till sinparets att man

minskar. Intervjun med Lotta illustrativ. Hon och hennes före dettaär
bråkade mycket både hemarbete och upplevdeLottaman om pengar.

han inte något riktigt för barnen och hemmet.att för-tog Honansvar
lorade lusten till honom hon kände han inteatt villenär något annat
med mig eller familjen eller arbeta för nånting.

kunde inte förståHan mig och jag kunde inte förstå honom. Han
menade kan väl bråka och sedan hoppa i såatt säng,man men
funkar inte jag. andraDet måste fungera någorlunda. Lotta

Att reaktionLottas inte ovanlig bekräftas både intervjuernaär medav
familjerådgivama och resultaten från surveyundersökningen. Fördel-
ningen hemarbetet inverkar på makars upplevelse sitt sexuellaav av
samliv jfr också Coleman, 1988. Vi har frågat dem har besvaratsom
vårt frågeformulär de nöjda med sitt sexliv. Resultatet visarär attom

kvinnorna i familjer med patriarkal fördelning hushållsarbe-av en av
det färre tillfreds andra kvinnor.är fyra tiotet är Nästanänsom av

indifferentade missnöjda eller kvinnor i deär För andraattuppger
familjetypema motsvarande andel omkring femtedel tabellär seen
35.

Med tanke på den konstaterade skillnaden mellan kvinnornas och
upplevelser arbetsfördelningen imännens patriarkala familjer ärav

det signifikativt könens går i riktning. Medanatt svarsmönster motsatt
det vanligast kvinnorna i den patriarkala familjetypenär att attuppger
de missnöjda med sitt äktenskapliga sexliv, gällerär det förmotsatta

iDet patriarkala familjer imännen. utsträckningär männen störstsom
de nöjda med makamas sexualliv. Och medanär mycketattsvarar en

liten andel kvinnorna i förhållanden med jämställd fördelning ärav en
missnöjda med sexlivet, det relativt vanligastär i densett männenatt
familjetypen missnöjda eller indifferenta se tabellär 36.

Med tanke frågans känsliga karaktärpå denna siffra sannolikt underskattning.är en
indifferenta de de varken nöjdaär eller missnöjda med sittatt ärsom uppger
sexualliv.
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allmänhet ochifråga relationenFörekomstTabell i35 missnöje omav
sexuallivet. Procent.

Missnöjd indifferentindifferent ellerMissnöjdeller
fråga allmänhetifråga relationeniisexuallivet omom

MänMän KvinnorKvinnor

203523Jämställd
1929 11Semijämställd 20
12152923Konventionell
10332337Patriarkal

18 142927Alla

säkerställdastatistisktskillnader inteDessa

ocksåkvinnors ochtabellframgår 35 svarsmönstermänsDet attav
olika håll.i allmänhet går Enmed relationenmissnöjedet gällernär

missnöjda ellerfamiljernapatriarkalakvinnorna i detredjedel ärav
jämföra medi allmänhetrelationenifrågaindifferenta att varom

patriarkalaijämställdhetsorienterade familjerna. Männendetionde i
de nöjdai utsträckningistället defamiljer ärstörst attär uppgersom

hande familjernationde i ärmed relationen. Bara attuppgermanvar
lever imissnöjd.han Avindifferent ingen männenäratt somuppger

däremothushållsarbetetjämställd fördelningfamiljer med äraven
i kvin-femtedel. Tendenseneller indifferentamissnöjdaandelen en

tillfredsställelse medgällerdetoch svarsmönster närmäns sexu-nors
samtliga åldersgrup-ii allmänhet densammarelationenallivet och är
utgör in-verkligfördelninghushållsarbetetsbekräftaroch att enper

kvinnor ochmellantressekonflikt män.

Uppbrott
konfliktermed äktenskapligavanligtganskavi detSom ärsett om

ellernågonmissnöjet såIbland blirorganisering.hushållets attstort
den andra.lämna Merreflekterarmakarna änbåda över att enav

surveyundersökningkvinnorna i vårtredjedel 36 procent uppgerav
fem-nuvarande ochsinhotat lämnagång harde någon attatt enman

samboellerderas makedet har hänttedel procent21 attattsvarar
famil-mellan olikaskillnaderlämna dem. Någrahotathar störreatt

avseende. Blanddettaföreligger inte i ärmännens mot-jetyper svar
respektive knapptfjärdedel procent26svarande siffror drygt enen

fjärdedelhoten.Ibland realiseras Nästantredjedel procent.31 aven
statistikenligt officiellåttiotalet hadebörjansig igiftedem avsom
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skilt sig inom tioårsperiod. absolutaI tal eller skiljer sigen separerar
omkring 50 000 årligen Skilsmässor och 1995.separationer,par

går juridisktDet lätt och ganska snabbt skiljas. prin-sett Denatt
cipiella ståndpunkten i svensk skilsmässolagstiñning kvinnasär att en
eller vilja skiljas alltid ska respekteras. Ingen makarnaatten mans av
måste något skäl för skiljas och medling inte nödvändig.att ärange
Äktenskapet i det avseendet avtal kanär ett sägas part.som upp av en

de fall det finnsI barn under år16 eller makarna så begärom en av-
gäller dock betänketid månader. andra fallI kan äktenska-en sex-

lösas omgående Agell, 1995.pet upp
Det antalet separationer och skilsmässor betyder intestora fa-att

miljen institution har spelat sin roll. En svensk undersökningutsom
visar såväl gamla fortfarande värderar familjenatt högtunga som
Hammarström, 1993. Och de flesta har skilt sig flyttarsom samman
med efter tid. hellerInte kan ökningen skilsmäs-partneren ny en av

tecken kärleken har spelat sin roll.tas Mer nå-att ut änsorna som
gonsin tidigare gifier sig människor på grund kärlek. En rimligareav
tolkning istället det inte längre nödvändigtär kvar iatt är att stanna ett
äktenskap kärlek jfr Collins och Coltrane, Giddens,1991;utan
1992.

Man kan skilsmässa finnssäga möjlighet ända frånatt en som en
den dag flyttar ihop eller gifter sig. tenderar iDetta sig be-ett attpar

manlig maktutövning inom familjen. Riskengränsa kvinnanatt upp-
löser äktenskapet finns alltid där. Skilsmässoaltemativet stärker på så
vis kvinnornas förhandlingsposition inom äktenskapet och bidrar
därmed till utvecklingen jämlika förhållanden mellan makarav mer
jfr England och Kilboume, 1990; Hobson, 1990.

Bland barnfamiljer benägenheten skilja sigär barnenstor att när är
små Skilsmässor och Med1995. tanke deseparationer, på påfrest-
ningar de nyblivna föräldrarna ställs inför i form ökadsom av en ar-
betsbelastning och ofta ekonomi detta kanske ingetsämre är atten
förvånas Flera de frånskilda elleröver. separerade kvinnorna ochav

vi har intervjuat berättarmännen vardagslivets organiseringattsom
innebar på förhållandet, antingen detta berodde påstoren press en
ojämn arbetsfördelning eller på det i och med barnen inte längreatt
fanns så mycket tid för varandra. sistaDet gällde inte minst par som
hade valt förvärvsarbeta olika tider för deras barn inte skulleatt att
vistas på daghem eller hos dagmamma. Anders, för exempel,att ta ett
erinrar sig det jobbigt hans hustru arbetade hanatt att närvar var
hemma, och fick ingenDe tid tillsammans. tidigatvärtom. Pånästan
kvällen allt började lugna sig då somnade hon. Sedannär jagnärner
skulle gå och lägga mig, då skulle hon gå och jobba, exemplifierar
han.
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enfor-andelenhar ökatskilsmässomakonsekvens ärEn attattav
vuxit kraftigt iharensamstående mödrarfrämstälderfamiljer an---

bestårunder femton årmed barnfamiljsjundetal. Nästan enavvar
fådel 4. Förmed barn F0B 90,förälderensamstående att en upp-

konsekvenserskilsmässomasochhur kvinnorfattning män serom
instäm-frågeformulärsvarade vårtbad vi demför barnen attsom

förälder kanensamståendepåståendetavstånd fråni eller attta enma
lever tillsammans.föräldrartvålika brabarnhand ettta somsomom

kvinnornautsträckningiframgår äntabell 36 större tarmännenAv att
ijämförelsesju tiopåståendet. Det mänavstånd från det nästangör av

ikönsskillnademakvinnorna. Störsthälften ärmed knappt svarav
fjärdedelardär såsmåbamsföräldrama,bland tregott pappor-avsom

tiofyralitebarafrån tanken,avstånd än mammor.tar avmermenna
baraarbetarfamiljerideltidsarbetande småbarnsmammor tarBland

framför-0rdmed andrapåståendet. tycksDetavstånd fråntredjevar
familjensnödvändighetenfärdemaallt tror samman-avsomvara

skull. Mödramakanske sinochför barnenshållning anseregen --
sig ochklaraskulle kunnadeutsträckningiistället attstor ensamma

brabarnsina sätt.ett

påståendetavstånd frånellerAndelTabell 36 instämmer atttar ensom
bra tvåbarn likahandförälder kanensamstående ettta somom

familjesituationuppdelat efterlever tillsammansföräldrar som
och kön. Procent.

SummaTar heltellerVarken/ellerInstämmer
avstånddelvisdelvishelteller

MänMän KvinnorMän KvinnorMän KvinnorKvinnor

1001005030 1420 15barnUngautan
10010043 7427 1830 8Småbarn
1001006416 44232033Skolbarn

Äldre 10010050 6416212029barnutan
10010046 6825 171529Alla

kvinnornautsträckningmindrei äntolkningEn männen anserattav
lika bra tvåsitt bamhandförälder kanensamstående ta somatt omen

familjenberoendedetillsammanslever ärföräldrar är att avmersom
tyder påundersökningarstödstolkningenkvinnorna. Denän somav

liksomtill skilsmässa,initiativet attoftarekvinnor mänän taratt en
sig hauppleverkvinnorskildautsträckningskilda i änstörremän
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1990.4förlorat skilsmässanpå Svedin, 1995; Moxnes, Dock tar en
lika andel kvinnor 52 iprocent vår surveyunder-stor mänsom
sökning helt eller delvis avstånd från påståendet skilsmässa of-att en

den bästa lösningen harär svårt lösa sinatast äkten-när ett attpar
skapliga problem.

Ovan sade vi ökningen antalet skilsmässor har jämställd-att av en
hetsskapande effekt. Samtidigt den till del resultatetär ökadstor av en
ekonomisk jämställdhet mellan könen. förvärvsarbeteEtt och in-eget
komst kvinnan inte längre behövergör i dåligt äktenskapatt stanna ett

ekonomiska skäl. Tanken kvinnors ekonomiska inver-attav resurser
kar på deras vilja bryta dåligt äktenskap får stödatt ett attupp ur av
kvinnor med höga inkomster skiljer sig i utsträckning andrastörre än
kvinnor Skilsmässor och 1995.separationer, En studie inomannan
Kvinnomaktutredningen visar också ökade för kvinnornasatt resurser
vidkommande kan del förklaringen till det betydligtärattvara en av
vanligare med skilsmässor bland invandrarfamiljer från vissa länder
t.ex. Iran och Chile bland svenska familjerän Darvishpour,
1997. inkomstEn i kombination med jämställdhetsnonner ochegen

liberal lagstiftning möjliggör för kvinnorna den skilsmässaen som
kanske otänkbar ekonomiska och andra skäl i det gamla landet.var av
Sambandet mellan skilsmässor och kvinnors ekonomiska ställning

i statistiken. taktI med kvinnomaäven ökade sitt yrkesarbeteattsyns
från mitten sextiotalet blev också skilsmässorna fler Trost, 1993.av

skilsmässornaAtt har positiva effekter jämställdhetssynpunktur
betyder förstås inte enskilda individer alltid upplever uppbrottetatt

något positivt. skilsmässaEn medför på eller all-nästansom gott ont
tid förändringar i människas livssituationstora och vardagsliv ochen
det ofta känslomässigtär omvälvande upplevelse medatten vara om

upplösa sin familj och sitt hem. För denatt blivit lämnad kan si-som
tuationen upplevas mycket svår.

sitter härJag ganska idag. Och sedan har jag mått såensam
gräsligt dåligt så jag har fått isolera mig. harJag inte orkat
umgås med någon människa. jagUtan kommer hemnär
kvällen då jag helt slut och då håller jagär mig för mig själv.
Karl-Erik

Här kommer dock de känslomässiga aspekterna skilsmässarent av en
få undanskymd plats. Vårt syfteatt istället belysa intresse-är atten

konflikter uppstår i samband med skilsmässan och undersökaattsom

Enligt den svenska undersökningen Svedin, 1995 kvinnan oftare initiativet tilltog
skilsmässan i tio fall. Undersökningen bygger intervjuerpå med l57sex av av
skilda kvinnor och 88 kvinnor och 69män män. Någon aktuell svensk statistiskt
representativ undersökning initierar skilsmässanoch skilsmässoorsakerav vem som
har vi inte funnit.
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konflikter bliranvändning latentatillmaktresurser kommer närhur
motiven bakomfråganvi dock kortskamanifesta. Först ta omupp

skilsmässoma

manlig dominansKärleksbrist och

ingår i vårochseparerade kvinnorfrånskildade mändelEn somav
våld-samboende upplöstesäktenskapderasstudie berättar utanatt

tillsjälva skilsmässan. Närföre eller undersigkonflikter, varesamma
hennessig hon ochdet komfrågan hurLouise fickexempel att man

enkeltäktenskapet heltskiljas svarade honförbestämde sig attatt
med sindelade den känslanhontristare ochtristare ochkändes att

frågadet intekonflikterpåtagligadåvarande Några om.varman.
detföre detta hustruoch hans överensOckså Torsten att varomvar

skildabäst vägar.att

varand-vuxit ifråndet vi hadepratade mycketVi och attsatt om
kunde börjavarandra.känslor kvar för Manhade ingaVira. . detproblem,kunde intesmåsaker,tjafsa utanprata ommenom

diskuterade viSedantjafs och bråk, kanbara säga.manvar
ifrån varandra. Glidithade vuxitdet ochmycket att merom

Såi slutet. detfrämlingarVi bara gick därifrån varandra. som
bra på sig. Torstenlika säraattvar

upplever rela-därför makarnalösesäktenskap attAtt attnumera upp
känslomässigt utbytetillräckligtlängretionen inte attstortettger -

varandra ellerpåfall har tröttnatLouises och Torstensiman som
samlev-vårkan tecken påvarandraglidit ifrån atttas synsom-

Anthony Giddens 1991;engelske sociologensig vad dennad närmar
villrelationship.relationen Detden pure säga,kallar1992 rena

skulluteslutande för derasutsträckningingås i ökanderelationer egen
relationen till-finnerbådalängefortsätter bara såoch de partersom

begreppetmed illustrerarintervjun Jannefredsställande. Citatet ur
ville brytahanväl. Det upp.var som

pratadeochskulle tillsammansviville verkligenHon att omvara
ing-det finnspå sig. jagförsöka ändra Menhon skulle attatt sa

dig,inget fel påändra på.behöver Detenting du är utansom
det nå-älskaalltså slutarkänslormed mina Atthar göra.att man

ska fort-om vivarandra.bara JagtyckerMan attsaomgon.
medjag vi leverihop villbo värmer separataattsätta att som

skulleville vihonville hon inte köpadet attutansovrum, men
henne längre.jag inte älskadejagsamliv.ha Men attett sa

Janne

sDen huvudsakligenanalysenden kommandegrunden för utgörsempiriska av
familjerättssekretare.föräldrar ochskildamedintervjuerna
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Andra dennämner omedelbara skilsmässoorsaken derassom att part-
hade träffat någon Ullas till exempel, inledde för-ner annan. ettman,

hållande med kvinna. Ulla berättar det framförallt ti-atten annan var
den innan hennes berättade detta och lämnade henneman som var
svar.

det hemskt jobbigt han bodde hemma härnär och knapptvar
pratade med mig. Han kom hem på så skilsmässannätterna,sent
kom lättnad faktiskt. Det jättejobbigt ha honomsom atten var
boende här. kom ochHan middag, han hade sitt arbete mitt

här, och sedan stack han baraöver iväg. Ulla

Skilsmässor handlar dock inte alltid bara makarna har gliditattom
isär. harDe också sin grund i kvinnor inte längreatt accepterar man-
lig överordning och makt inom familjen. Enligt svensk undersök-en
ning skilsmässors orsaker det vanligt kvinnorär vill skiljasattav som
känner sig undertryckta sina Så mångamän. fyra tio kvin-av som av

i den studien ansåg det deras dominerandeattnor sättvar mans som
låg bakom skilsmässan. Var sjätte kvinna hennes hadeattuppgav man
misshandlat henne fysiskt Wadsby och Svedin, 1993. En studie från
Norge liknande resultat. Det bristande jämlikhet,gav var mannens
dominerande eller hans bruk fysisktsätt våld de vanligastav som var
förekommande skilsmässomotiven bland kvinnorna Moxnes, 1990.

Också för del kvinnorna medverkar i vår studie deten av som var
dominerande och/eller brutalitetsätt utgjorde huvud-mannens som

skälet till de ville skiljas. Nawal dem.att är Hon upplever atten av
hennes inte lät henne andas han försökte bestämmanärman att över
hennes liv till exempel uttrycka starkt missnöjeatt honnärgenom
träffade andra människor eller kontrollera hennes ekonomi.attgenom
Också i äktenskapLenas konflikterna många. De rörde förutomvar
fördelningen hemarbetet också barnens uppfostran och sexuallivet.av
Lena upplever sexlivet med hennes dåvarandeatt hanspåman var
villkor.

han ville.När villeHan sitta och titta på och sedanteveuppe
ville han och lägga sig och då skulle jag följa med i händelse

han ville det då. Sedan detatt så väldigt jobbigt, förvar.skulle jag iväg och rida kväll så jag ha lagattvungen atten var
middag tills han kom hem, ha diskat och plockat undan och
lägga barnen och sedan åka och rida. Och sedan komma hem och
då han och väntade jag skulle duschasatt och gå ochatt lägga
mig tillsammans med honom för då ville han ha orkadeJagsex.
inte det. Lena

Dock det hårdföra barnen utlöstesätt skilsmäs-motvar mannens som
i fall.Lenas hanNär vid tillfälle brukade våld derasettsan mot yngsta
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och begäraadvokatkontaktaförbestämde sig Lenadotter att en
skilsmässa.

dem. Miss-misshandlademedgiftaoch Karin mänAino somvar
tid ochförstaäktenskapetsunderfallen redanbörjade i bådahandeln
börjanfrånhonAino förklararår.åtskilligaundersedan attpågick

makensförändrakärlek skulle kunnasinhontrodde att genom
istället medblev hanDockdestruktiva sätt.ochtankarnegativa

Aino barabehärska växte.behovvåldsam. Hansalltmera attåren av
skils-innanoch årenhon,kontroll, berättartotalville ha attHan

Efterför sitt liv.fruktadeAinodagligen.helveteett enmässan var
sitt hem. Honfly frånlyckades honmisshandelsvårsynnerligen

skilsmässa.ansökteochpolisanmälde sin omman
under äkten-hemarbetandevarithadehuvudsakligenKarin, som

anställning.fickmed honsambandiskilsmässabegärdeskapet, att en
till-sinför lämnaplanerat närårunder mångahade honDå att man

fälle gavs.
påberoddeskilsmässavågadeoch attkundejagAtt ta utatt

dåbetydelsefullblevdet här jobbet. Jaghade fåttjag personen
nå-känt migoch inteha gått hemmaplötsligt efterhelt att som

Karingon.

sinalyckades lämnainnan deårKarin det mångaochAinoFör tog
pekatkvinnomisshandel harundersökerForskarerespektive män. som

Hydén, 1995;begripligt t.ex.dettaförhållandenantalpå görett som
tänka påsvårtexempelkan till1993. Det att1989,Lundgren, vara

ibland tendensDärför finnskvinna.misshandladsig själv enensom
familjerådgivaredevåld. Någraförrnildrakvinnanhos att avmannens

för-kvinnormisshandladehade erfarenhetmedtalatvi har somav
omfattning.grymhet ochvåldetsdöljasökte

onormalt.normalt ochvadbegreppet förDe ärtappar som
inteoch detdet här sättetknuffas väl ärAlla människor

normaliserarmed kniven.mig Manhotarså farligt hanom
Farniljerådgivarebeteende.normaltickenåt sätt ett

uppmärksammatsnormaliseras harvåldetmanligadetTendensen att
korthetinnebär ivåld.sexualiserat Processen attforskningeninom om

inormal inslagmindreellergradvis uppfattasvåldet ett var-som mer
blirkvinnanoch hosmisshandlarbådedagen hos sommannen som

miss-denockså vanligt1989.Lundgren, Detmisshandlad är att
Karin berättaroch skuld.både förvirringuppleverkvinnanhandlade

börjadeoch honsjälvförtroendettiden kommedhon attatt tappaatt
henneskändesproblemet.del Detsig själv nästan somavsom ense

blev slagen.fel honatteget
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Då undrar varför jag har gått igenom allt detta Och det kanman
jag inte på. Man kan fundera och slå sig i huvudetsvara men
jag trodde jag skulle kunna omvända honom.att Någon kärlek
fanns inte kvar, den slut väldigt fort. Sedan hadetog han flir-en
måga få känna mycket skuld.att Han överfördeatt vad hanen
kände på mig. Så jag tyckte det mitt fel hanatt slog mig,attvar
för han det för min skull. Karinattsa var egen

Karin i citatet honnämner trodde hon skulle kunnaatt omvändaatt
sin Sådana förhoppningar det ska bli bättre, han kommerattman. att-

sluta slå bara han får tillräckligtatt mycket kärlek, det sistaatt var
gången han slog kan öka benägenheten hos misshandlade kvinnor-

kvar i sina äktenskap.att Manstanna måste dock också fråga sig vad
händer kvinnorna de lämnar sinnär Det långt ifrånmän. givetärsom

de då undgår sin våld.att En del det allvarligaste våldetstormans av
kvinnor för skerutsätts i sambandtvärtom med separationsom en

Hydén, 1995.

Upplösningen

Skilsmässoprocessen kan betraktas desorganisationsprocesssom en
där familjerelationema omdefinieras och hushållet omorganiseras jfr
Moxnes, 1990. Föräldraskapet kommer förändras och den existe-att
rande hushållsorganisationen kommer lösas När makarna välatt upp.
har bestämt sig för skiljas måste de alltså förhandlaatt sig fram till
lösningar i rad centrala ñågor. Vem ska ha den juridiska vårdnadenen

barnen Hos ska barnen bo skaVem bo kvar i bostadenom vem
ska hemmetHur delas Och så vidare. Besluten den blivande flir-om

äldrarollen och ekonomin får betydelse för respektive makesstor
framtida liv. finnsDet därför alltid potentiellt intressekonflikt in-en
byggd i sådana frågor. Ibland lyckas makarna lösa denna konflikt utan

det uppstår några egentliga stridigheter.att Andra gånger denger
upphov till allvarliga och segslitna tvister.

konfliktladdadI uppbrottssituation händer det makarna fören att
första gången får erfara vad verkligen den andras makt-utgörsom

handlingsberedskap.och Då, inte förr, olikaprövasresurser typerom
för få de intressena tillgodosedda.att Ett exempelav resurser äregna

aldrig tidigare brukatnär män våld sin hustru detta imot görsom en
skilsmässosituation. Det vad hände Lena. Hon ville skiljas.var som

villeDet inte hennes misshandladeHan henne några dagar efterman.
det hon hade begärt skilsmässa och hotade henneatt tele-senare per
fon. polisanmäldeLena sin före detta blev dömd till fäng-man som
else.
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mig,livetskullehanmig,och hotaringa tabörjadehan av
skulle barnen. Detoch hanhelvetefåskulle taoch jag varett

bodde därochkvinnojourentill ettflyttademycket, så par
rättegång.detsedanochbesöksförbudfick han vartSedandagar.

rättegång,det blevochrättegångenöverklagade/.../ Han nyen
diskussio-ingadetfängelse, ochfick handethur än varvarmen

barnen.vårdnadenskulle hadomstolenfrån omsomvemomner
fickjagocksåhangjordevårdnad och detkrävdeJag menensam

Lenasig.sköttehanfickoch han umgängesrättden om

förkvinnorpåexempelflerafinnsintervjuatharviBland dem som
sambandisinahotadefysiskt mänochblivit slagnagångenförsta av

vanligtförhållandevisdettaindikation på ärEnskilsmässan. attmed
små-medensamståendeprocentfemte 17 mammanästanär att var

centralbyrånStatistiska attfrånstudierepresentativibarn uppgeren
1995.bostad Häll,våld i sineller hotvåldförhon utsatts om
maktresursenendaÖverlägsen inte denförståsfysisk styrka är

kapiteljfrskilsmässosituationkonfliktfylldianvändaskan ensom
andrakontrollen ärellertill barnen överFörhållandet1. pengarna

blikanförmågakommunikativaOcksåexempel. resurs.enpersonsen
idettaförehennesochhonAnna-Karin berättar oenseatt varman

övertala-vårdnadstvistundvikaboende. Förbarnens attfrågor enom
samarbetssamtalf‘ honAnna-Karin attkallade trori sådeltades de att

utsträckningiför sig,talalätt störrehon harresultat attattett avsom
samtalen.idesina kravgehör förfickdettaföresinän man

jagdetmycket, så mestinte denStefan pratar somär varsom
Då hadesig.ellermedfick väl hålla motsättaoch hanpratade

jagfick välDärförmed.kommaingaväl atthan större argument
ochvårdnadmedhärgrejer detdelpåvilja igenommin aven

Anna—Karinboende.

inteskilsmässosituation bestämsimaktresurserVad utgör ensom
dennahand detsistaområdet. I ärpålagstiftningenminst somav

tvist.ekonomiskellervårdnadstvistexempelvisiavgörandeblir enen
skilsmässormedsambandiintressekonflikternedan belyserviNär

vårdnad eller umgängeOm barnensi frågor rörinte kan er-föräldrarskilda somenas
vård-förhindramed dessaSyfiet. är att"samarbetssamtamedverka i enbjuds de att

familjerättssekreterare,oñasocialtjänsten,fråntill någonsånadstvist. De går enatt
kanSamarbetssamtalkonflikt.sinlösning påförsöka hittaföräldrarnahjälper att en

sarnarbetssaintalpåbeskriverfamiljerättssekreteraredomstol. Enförordnasockså av
inomhär på något änlösa det sättmöjligt annatförsökerVi attföljande sätt: om
Detellervårdnads- vetumgängesprocess.förhindraVi försökerdomstolens enram.

problem. Detingalöserfall. Detallra flestaförödande i dedeterfarenhet ärattav tillmöjligheteninteökardetslutändan,iproblem därjuridiskt sam-löser något men
domstols-allt vadmöjligheternaofia desaboterarså enTvärtom genomarbete. man

innebär.process
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beskriver vi därför också summariskt relevanta delar den svenskaav
lagstiftningenl

giftEtt får automatiskt vårdnad sina bam. Se-par gemensam om
dan lagändring 1983 kvarstår normalt det vårdnads-en gemensamma

de skiljer sig. Andelenansvaret skilda föräldrar medom gemensam
vårdnad har därför ökat mycket kraftigt. Till exempel visar under-en
sökning äktenskapsskillnadema år 1992 82 föräld-av att procent av

hade vårdnad. Detta innebar fördubblingrarna pågemensam en
mindre tio år Vårdnadän och underhåll 1992, 1993. Den gemen-

vårdnaden innebär båda föräldrarna haratt för och be-samma ansvar
stämmanderätt sina bam.över Således måste kunnade i viktigaenas
frågor barnen. Exempelvisrör kan inte den förälder barnen borsom
hos flytta den andra förälderns medgivande.utan Däremot betyder
inte det juridiska begreppet gemensam vårdnad barnen måste boatt
lika mycket hos sin och Lagen förutsätter föräld-mamma attpappa.

själva kan komma barnensöverens boende ochrarna om om um-
med den andra föräldern.gänget föräldrarFör inte varit giftasom

gäller andra regler. de familjernaI blir endast modern automatiskt
vårdnadshavare för barnen. Har inte ansökt vård-paret om gemensam

fårnad vårdnaden efter separation.mamman ensam en
flestaDe deltog i vår undersökning hade juridisksom gemensam

vårdnad sina barn. Den dagliga barnen hadeom omsorgen om man
dock löst på olika Några hade kommitsätt. delaöverens påattpar om
den vardagliga barnen, antingen barnenomsorgen att väx-om genom
elvis bodde i ungefär lika långa perioder hos båda föräldrarna eller

barn bodde hosatt ett och barn hosgenom ettmamman pappan.
Louise och hennes före detta redan innan skilsmässan tagitman som
ungefär lika för barnensstort tyckte det själv-ansvar attomsorg, var
klart barnen skulle bo hos dem båda.att Louise dessutom attmenar
barnens inte skulle ha gått med på något annat lös-pappa samt att
ningen med delad vardaglig nödvändig för hon skulleattomsorg var
kunna fortsätta sitt arbete. Ett exempel Kristinas barnannat är som

tillräckligt för självastora de skulleatt bo.avgöra Dotternvar var
valde bo med sinatt med sinmamma, sonen pappa.

Bland dem vi har intervjuat finns också exempel på pappor som
har sina bam boende hos sig. En dempermanent medav gemensam
juridisk vårdnad Lasse. Lasses hustruär träffade ochen annan man
tonårssonen valde bo kvar med honom.att Lasse behöll därför det

huset.gemensamma

7Vár sammanfattning lagstiftningen bygger Göranpå Ewerlöfs och Tor Svemesav
Barnets bästa 1993, Folke Grauers Familjerätt vardagslagi 1993 och på Lotta
Insulander-Lindhs och Karin Thunbergs lagens1 famn 1996.
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hemma ville intehärväl så grabben borDet attsom somvar
och försökerkvarDå ocksånånstans. jag jagflytta stannarattsa

år ochhan sjuttonharkåken kvar så han nånstanshålla var
ålder.känslig Lassedet är en

boendefrågan påvårdnad hade löstföräldrar medAndra gemensam
frånskildademed Förboddekonventionellt Barnensätt.ett mamman.

hadenaturligt.val Deföreföll dettaBörje och över-Jormamännen
hoskunde bobarnenmöjlighetenreflekterathuvudtaget inte över att

tagitalltid hadeföre hustrurdärför deras dettadem, kanske att ansva-
sinbor medbarnenenklastdetför bamen. Torsten är attattret anser

underKarl-Erik,ochmed han jobbar natti och att ensommamma
förtycker dettahalvtid,boende hos sighade barnenperiod att var

intehanförklararför honom. Hanför barnen ochjobbigt, både att
därför erbjödoch hanensamstående pappaskulle orka att vara en

båda bamen.före detta hustrusin att ta
bar-vårdnad inteföräldrar meddel överensEn omgemensam var

före dettahennesexempel, berättarAnna-Karin, tillboende. attnens
hadetiden med honom. Paret,halvabarnen ska bovill att somman

vårdnadstvist, vid in-undvikasamarbetssamtal fördeltagit i att varen
dockAnna-Karininte helttervjutillfállet attöverens.ännu man-anser
flyttade någraöverspelade sedan hanhalvtidsboendekrav äromnens

staden där hon bor.mil utanför

handet så härriktigtVi väl inte ännu, är attöverensär men nu
åkadet två halv miloch ochställeflyttade till är attannatett en

vårdnad bo likaoch dom skadå haungefär. Ska gemensam
då måsteinte där,han botvå, så kanmycket hos bägge utan

dåflyttar hithit. hanflytta Jagförst och främsthan närattsa
flytta-den diskussionen. hani Menvi börja kommakan överens

i Anna-Karinsanden.då detaldrig, såde utrarm

barnenden juridiska vårdnadenharbåde tillSer omvem somman
olikaurskilja någradetgårbor tillsammans med,och barnen attvem
dessaåskådliggöraföräldraskap efter skilsmässa. För atttyper enav

typologi figur 2.konstruerat sehar vi en

149



Kapitel 5

TypologiFigur 2 olika vårdnadsformer efter skilsmässaöver

Vardaglig barnomsorg om gemensamma

vårdnadJuridisk Delad Modern Fadern

Gemensam A B C
Fortsatt delat Ensam Ensammamma pappa
föräldraskap Söndagspappa Söndagsmamma

Modern D E Fensam
Fortsatt delat Ensam ///////////mamma

praktiskt Umgängespappa
föräldraskap

Fadern G H lensam
Fortsatt delat ///////// Ensam pappa

praktiskt Umgängesmamma
föräldraskap

Typologins vertikala dimension visar föräldrarna har denvem av som
juridiska vårdnaden barnen. horisontellaDess dimension visarom

har det vardagliga Cellema i typologin åskådliggöransvaret.vem som
olika lösningar vad gäller barnens vårdnad och boende. Cell inne-A
bär föräldrarna både har juridisk vårdnad ochatt deattgemensam
delar på den vardagliga barnen efter skilsmässan. Ocksåomsorgen om
i cell ochB C har föräldrarna vårdnad. Däremot bor bar-gemensam

hos den föräldern. Vanligt då den andra för-permanent är attnen ena
äldern träffar sina barn helg och under delar skolloven.varannan av

eller hon blirHan därmed kalladså söndagsförälder. Föräldraska-en
i cell och innebärE I respektive harpet såväl denatt mamman pappan

juridiska vårdnaden barnen boende hos sig. Den andra föräldernsom
har då normalt fått sitt med barnen fastställt i domstolumgänge
därav beteckningen umgängesförälder. cell harI D modern ensam
vårdnad, barnen bor halva tiden med sin Denna vårdnads-men pappa.
form sannolikt ovanlig kan tillär exempel förekomma föräld-närmen

varit samboende och har fått juridisk vårdnadrarna mamman ensam
barnen. cellI harG vårdnad, medan föräldrarnaom pappan ensam

delar den vardagliga barnen. Det lösa vård-sättet attomsorgen om
nadsfrågan förmodligen ovanligare det i cellär Vårdnads-än D.än
formerna i de två återstående cellerna F och H utomordentligtär
osannolika. innebär barnenDe bor hos den förälderatt permanent

inte har den juridiska vårdnaden.som
verklighetenI de olika vårdnadsformema i typologinär högst

ojämnt fördelade. Vi har redan 82 demnämnt att procent av som
skilde sig 1992 fick vårdnad sina bam. Ser vi till dengemensam om
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Uppskatt-annorlunda.bildenvardagliga barnen äromsorgen om
Vårdnad ochnio fall tioisinbor barnen medningsvis avmamma

vårdnadsformdenbetyderunderhåll 1992, 1993. Det att repre-som
ochensamståendetypologincell iB mamma ensenteras enovanav -

boende hosha barnenvanligaste. Attden i särklasssöndagspappa är-
lösning.ovanligganskaperioderlika långaväxelvis isig är ännu en

skils-efter föräldrarnasdettjugonde barn bor sättetUngefär var
innebärvilketcentralbyrån,Statistiskaberäkningarenligt avmässa en
1995.8ochSkilsmässoråttiotalet separationer,sedanökningviss

vårdnadharföräldrarnafemtedelknappaDen omensamsomav
kvinnor, 90majoritetöverväldigandetill änbestårsina barn merav

1993 slutakandettaunderhåll Avoch 1992,Vårdnadprocent man
vårdnads-förlorare iståroftastdetsig till äratt ensomsommannen

rättegångsakter iutvaldaslumpmässigtundersökning 70tvist. En av
bekräftar detnittiotaletunder börjanStockholmvårdnadsmål i attav

ivårdnaden 70Modern fickWidlund, 1997. procentpå det sättetär
föräldrarnaresterande fall komi över-ifadern 20fallen, procentav

vårdnad.°skulle haalltde trotsatt gemensamomens
ofta tillfallersåvårdnaden barnenkritikIbland riktas attmot om

negativresultatdåtvist.det råder Dettamodern ettnär avses som
tolka köns-tveksamtdock högstfádema. Detsärbehandling är attav

utslagvårdnadenjuridiskadenvad gällerskillnaderna ett avsom
domstolenfäller avgörandet i ärkönsdiskriminering. Det snararesom

Ewerlöf och Sveme,barnetförhuvudansvarettagitharvem som
1996.och Thunberg,Insulander-Lind1993;

mestadelsproblem.sig till det har Vembarnet närVem tyr som
och dagis.med skolankontaktför barnet. Vem tartar somansvar

visar.i det helaföräldrarnavilketOch storaengagemang
Familjerättssekreterare

förde kvinnor,vårdnaden, inte förmödrama ärfår utanSålunda att
devanligenbarnet.hand Dethar tagit ärdedet är mestatt omsom

En olikakonsekvenserforskningbefintlig nordisk typergenomgång avavomav
1996.liten Tomstam,område sekunskapen dettavisar på årvårdnadsaltemativ att

9Andelen tid.kraftigt på kortminskatvårdnad harharföräldrar sagtsomsom ensam
Årvårdnad.År och lkvinnorna männenhade 171992 procentprocent ensamavav

Vård-fädemationdel förochhälften för mödramamotsvarande andelar1983 envar
1993.underhåll l 992,nad och

Widlund, 1997.för incesti fallmisshandel och 4anklagad förfadernfall28 var
krafiigtinvandrarfamiljerfamiljerättssekreterare överrep-medintervjuerna ärEnligt

undersökningbekräftasfalletverkligenvårdnadstvister.i Att såresenterade är enav
domar i1131996:126. Avvård och iSverige,SocialSocialstyrelsen service,av
föddatingsrätt 54Stockholms männen ut-vårdnad vidtvistemål procent avvarom

fördrar sigsvenskafamiljer pådessa sätt ånskäl kanomlands. Ett ett annatattvara
Darvishpour, 1997.inför skilsmässan serådgivningsökaatt
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har tagit föräldraledigheten, gåttut på deltid, och så vidare.som ner
En traditionell arbetsfördelning kan med andra 0rd bli fören resurs
kvinnan i vårdnadstvist.en

Förändringarna praxis det gäller den juridiskanär vårdnadenav
har kritiserats för ensidigt öka fädemas rättigheter i förhållandetatt
till barnen Nordenfors, 1996. Särskilt uppmärksammas i kritiken att
huvudregeln vårdnad barnen innebärom attgemensam av som-
båda föräldrarna har bestämmanderätt barnet också efter skils-över

i praktiken betydermässan blir likvärdigamännen kandidater iatt-
vårdnadsprocessen det i de allra flesta fall kvinnornatrots att är som
har huvudansvaret för barnen Kurko-Suonio, 1995. Rättigheterna
och skyldighetema ifråga barnen blir så vis ojämnt fördeladeom
mellan könen. Medan kvinnan faktiskt sköter barnet och bär detom
dagliga för dess hon ändå beroende sin föreansvaret äromsorg av
detta i frågor gäller barnets vårdnad. Denman som gemensamma

maktutövning."vårdnaden kan därmed bli instrument för manligett
vårtI urval intervjupersoner finns alla vårdnadsformer i figur 2av

H.representerade, undantaget de i cellerna G och Vi har redan
exemplifierat olika vårdnad med hjälptyper våraav gemensam av
intervjuer. Christer tillhör den lilla minoritet fäder harsom ensam
vårdnad sina bam. hansNär hustru lämnade honom förom en annan

fick han sina rådet upplösavänner den vård-attman av gemensamma
naden. De påpekade denna skulle kunna bli hinder för honomatt ett
på sikt. Christers före detta hustru gick med hanspå yrkande om en-

vårdnad. Han bedömer hans förhandlingsposition vid det till-attsam
fället stark. Christer barnens bar på såtror att rättvar mamma myc-
ket skuld och hon kände det hon hade ställtatt till detatt var som
här. Han medger han i den situationen försökte tillgodoseatt sinaatt

intressen bästapå betonar samtidigtsätt, hans före dettaegna attmen
hustru på han själv hade haft möjlighetsätt änett annat reflekteraatt

den situationen.över nya

vi hade aldrig någon argumentation kring det, skullevem som
ha vårdnaden. hadeDet vi inte. enda jagDet jag villeattsa var

"Enligt förslag från Vårdnadstvistutredningen Vårdnad, boende och SOUumgänge,
1995: 79 ska den vårdnaden ytterligare stärkas. Idag domstolenärgemensamma
skyldig upplösa den vårdnadenatt föräldrarna begär.så Dengemensamma om en av
kan heller inte döma till vårdnad. Enligt det liggande utredningsför-gemensam nu
slaget ska domstolen kunna lösa denvägra att vårdnaden. Den skaupp gemensamma
också kunna besluta vårdnad förälders önskemål. Om föräld-motom gemensam en

har vårdnad ska domstolen enligt förslaget vi tvist också kunna be-rarna gemensam
hos barnet ska bo.stämma vem

Vårt urval speglar inte den verkliga fördelningen, sig det gäller barnensnärvare
boende eller denjuridiska vårdnaden. Detta heller inte vår avsikt. Vi strävadevar
istället efter få variation i urvalet.att storen
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sitt jagkanske såg hus,med barnen.hemskt bo Mangärna saom
jag villeinte ville ha det så här,egentligenväl jag attatt

dugånger efteråtväl någraDå har honskulle fortsätta. attsagt
har varitstrid.jag snäll och inte Hongladska togatt varvara

och ting.varit saker Menhar intelite överensnär omvass man
igenom detövervägande tänktmed ganskahon hade moget

skulle hända,mycket vadhade tänkthär innan. Hon som
inte jag visste någon-den här tiden dåskulle bli, underhur det

Christerting.

skulle få vårdna-hanmakarna enigafallChristersI att ensamomvar
inteföräldrarnaAndra gånger kommerbarnen.den de överens.treom

vårdnadsfrågan.fårhand domstolensistablir det i avgöraDå som
samarbetssamtal.föräldrarnaförordnas dockellererbjudsFörst --

domstolens in-hjälp,socialtjänstensde medSyftet utanär att men
frågorna vårdna-stånd lösning påfå tillsjälva skablandning, omen

brötfjärdedel demSå mycketochden umgänget. som uppen avsom
sin skilsmässai samband medmed socialtjänstenkontakthade1993

och SOU 1995:79.Vårdnad, boendeseparationeller umgänge,
samarbetssamtal.hade erfarenhethar intervjuatdemFlera avav

vårdnadstvister gälldeihade varit, indragnaellerdeFörutom som var,
samtalen dockhandladeKarl-Erik. AndersAnders och Fördetta mer

boende. hanvårdnad ochbarnens Detekonomi än somvaromom
blandefter skilsmässan,sig omedelbartboende hoshaft barnenhade

under skilsmäs-trångboddföre detta hustrudärför hansattannat var
barnenlägenhet harflyttade tillhonSedanförsta år. störreensans

kontaktadeoch sin Paretväxelvis hos Andersbottistället mamma.
för barnenekonomiskahur detför redafamiljerätten ansvaretutatt

det barnensKarl-Eriks fallsituationen.i den Iskulle fördelas varnya
råd-samarbetssamtalen. Familjerättenföriboende stod centrumsom

växelvis hosbarnen bodåvarande hustru låtahanshonom ochde att
önskemål börja-Karl-Eriksenlighet medfjortondagsperioder.i Idem

Ävenmed sintid boefterde dock barnen permanentatt mamma.en
skulle bo med sinville barnenKarl-Erikdet att mammasomvarom

det svårtsituation. uppleversin Hanbitterhethankänner attöveren
underhåll till sina bam.betalaallt måsteförlorathan som nu

Innan medPrövningen ska skevårdnadsutredning.krävsdomstolen fattar beslut en
fårinteföräldrarnabäst för barnet. Denvad bedömsutgångspunkt i somavvarasom

vårdnadshavarenfastställd i domslutet. Omfår normalt sinvårdnaden umgängesrått
vårdnad-vårdnadshavaren förloraträffa barnet kanfråneller hennehindrar honom att

skadomstolenlagbestämmelsesedan 1993Dock finnsbarnet. sägerattsomenaven
olovligenförsamband medbarnet irisken för umgänget utsätts övergrepp,beakta att

illaeller far påförs bort sätt.annat
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sitterHär jag. har ingentingJag kvar den här trasiga familjenav
och ändå ska jag betala varje månad. Det jobbigt.ären massa
Karl-Erik

föräldrarnaKan samarbetssamtal intetrots komma överens om vem
ska ha vårdnaden barnet, ska fallet i domstol. demsom prövas Avom

vi har intervjuat hade flera varit eller var indragna i vårdnadstvister.
Vi har redan Lena,nämnt fick vårdnaden sina barnsom treensam om
efter misshandel och hot. Av skäl miste Karinsmannens samma man
vårdnaden sina bam. Dag fick vårdnad sina tvåom sönerensam om

skäl. Barnens hadeett missbruksproblem.annat harDagav mamma
barn från tidigare äktenskap och i femtioåren.är be-Hanvuxna sena

många i hans omgivningrättar tvivladeatt på han skulleatt som man
klara hand sina tvåatt små pojkar.taensam om

mångaDet trodde det skulle bli problem det har detvar som men
inte blivit. har byttJag blöjor på barn sedan sextiotalet, så det har
inte varit något problem. Och jag har haft hand barn sedanom
min fick sitt forsta, då jagsyster bara fjorton år. Attvar vara en-

jag inga problem med det. Men det klart.sam pappa, Enärser
aldrig har varit vid hand barn, for sånatt måstesom tavan om en

det bli omställning. Dagen

Anna i den lilla skaraär kvinnor har förlorat vårdnadenen som om
sitt bam. Det Anna initiativet till skilsmässan.tog Honvar som upp-
levde det brast i kommunikationenatt mellan henne och hennes före
detta sambo, samtidigt ekonomiska problem gjorde de bråka-attsom
de allt ofiare. Anna berättar hennes sambo blev förtvivladatt honnär
ville bryta När Anna ändock vidhöll sitt beslut hotade han medupp.

vårdnaden deras dotter.att ta Han brukade också vid tillfälleom ett
våld Anna.mot

Det gjorde jag inte ville träffa honomatt kändeJag migmer.
hotad, jag rädd och Tove hemma han gjorde detnärvar var
här. sågJag ingen Tove flyutväg än och fältet kanatt taannan

Annasäga.man

Anna sin dotter med sig och flyttadetog till bostad. Underen annan
period bodde Tove där med sin Sin träffade honen mamma. pappa

helg. När Anna fick jobb på och ville sinvarannan ort taen annan
dotter med sig sade dock flyttadeAnna med flickanstopp.pappan

hans blev börjanDettrots påprotester. segdragen vårdnadstvist.en
Tove kom inte tillbaka efter helg hos sin Istället ringdeen pappa.

och berättade han hade beslutat påbörjaatt vårdnads-pappan att en
process.

Då hade han anlitat advokat, och han jag inte fickatten vetasa
hon och jag blev så chockad, jag hade aldrig tänkt denvar var,
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chocken i mitt livtanken, det ske. denskulle Det värstaatt var
fick hon Annahan det, och jag intenär vetaattsa var var.

Enligt gällande lagstiftning alla till rättshjälp vid tvisthar rätt en om
belopp.överstiger visst Ocksåbarnen, såvida årsinkomsten inte ett

därför advokat. Dock förlorade hon i förstakunde anlitaAnna en en
interimistiskt vårdnaden dottern.omgång vårdnaden. fickPappan om

följde sedan sin före detta sambosöverklagade domen ochAnna ex-
Efter behöll hon barnet. hennes dotterempel. umgängeshelg Nären

bad få träffa efter. Då behöll istäl-efter tid sin Annaatt pappa gaven
pågickflickan. Tvisten dottern underlet i sin äntur merpappan om

till fadern ficköverklagade ända regeringsrätten,år. Annaett men
fick känna sig kränktvårdnaden dottern. AnnaDomen att avom
och hon erinrar sig hur bortkommensamhället i sin roll mammasom

inte det kulturellakände sig under gång. besatthon Annaprocessens
underkunde ha hjälpt henne rättegångsprocessen.kapital som

tänker det vad bortadet ruskigtIdag närär man man
överallt lyssnade på advokaten ochbara åkte med ochManvar.

visste ingenting nå-litade alla.tingsrätten Man omman
idag. har lärt sig mycket under ti-känns det Mangonting, som

osäkerheten jag skulle deden. den härJust göraatt nog som
här så kanske det inte sig så bra ioch jag detsäger, säger passar
något spel där då.finns speciellt Annatingsrätten. Det

han lämnade sin sambo för hanbitterhet. NärkännerJanne attstor
vårdnad delängre hade de inteinte älskade henne gemensam om

medveten innebarinte dettatvå barnen. Janne attatt mammanvar om
vårdnaden de hade knappt fåttfå tvåskulle Hansönerna.omensam

drygt halvår före intervjun.träffa sina barn sedan han bröt ettupp

september. Då flyttade till landet, ochVi flyttade isär i jag när
försökte kontakten medtill landet så jag då upprätthållajag kom

princip, jagpojkarna frågade henne, ihenne och med och när
fickträffa till mig det får vi se".fick pojkarna. sade DetHon att

någontid, sade hon. Då det tilljag till sak har sinVar togsvar.
gång oktober, träffa dom i fyra timmar. Efter deti sedan fick jag

henneshar jag inte fått träffa dem någonting överhuvudtaget
frivilliga basis. Janne

samarbetssamtal kändeföre detta sambo inte ville delta iNär Jannes
och dom-hänvisad juridiska via advokathan sig gå den vägen,att

få träffa sinahade intervjutillfället yrkatstolsbeslut. vidHan att
helg vardag varje vecka.barn ochvarannan en

För Beloppet ökarmed beloppet 264 000 1996. någotföräldrar barn årett pervar
och underhåll, liksom vid skilsmässa, harför Också i tvistervarje bam. umgängeom

blimöjligheten rättshjälprättshjälp. förslag utredning börtill Pårätt attav en
restriktiv lnsulander-Lindh och Thunberg, 1996.mer

155

I997:I39SOU6



Kapitel 5

föräldrarollemas utform-intervjuer tydliggörExemplen våra attur
vårdnadenstatisk. Såväl den juridiskaskilsmässa intening efter ären

tid. gäller flera demförändrasboende kan Dettabarnens över avsom
sedan medförst med honom,Anders barn boddevi har intervjuat.

fall detoch Karl-Eriks Därföräldrarna. Nawalsbåda I tvärtom.var
boddetill barnenfrån delat boendeövergick permanentattettman

barnenjuridiska vårdnadenfall hade densin någramed I ommamma.
sin dotter.förlorade vårdnadentill exempel,förändrats. Anna, om

involverade ii ellerföräldraparOch vi några vägsett ensom var
intervjuerna utfördes.vårdnadstvist när

konfliktervisarberättademedIntervjun Janne attom ovansom
mellanekonomiska intressekonflikterskärpabarnen också kanom

frånden flyttade denmakar.före detta Janne gemensammavar som
lägenheten.hade kontraktet Hanbostaden. det hanMen var som

kontrakthar sittbarnenberättar han i kampen använtatt somom
kon-sambo hon fårföreslog sin före dettamaktmedel. Han övertaatt

vårdnad barnen.de harhon går med påtraktet att gemensam omom
intekohandeln fick hon hellermed på deninte villehonNär

omständigheterna intehan grundtilläggerkontraktet. Janne att av
har inteföre detta sambotill sina bam.har betalat underhåll Hans

intemed hanhan blev på det klarafått krona efter det attatten
bam.‘5träffa sinafick

från träffa sina bam.sin före detta sambohindradesJanne attav
dock: tyckerförekommerproblemetOckså det attmotsatta mamman

sinatill exempel, harför lite.träffar sina barn Torsten,att pappan
ochberättar handagar i månaden.hos sig Hanbarn boende atttre
villkonflikter detta.haft hel del Honföre detta hustru harhans omen

jobbet hinderoftare hosbarnen ska bo Torsten. Han sätterattatt anser
ivägen.

och meddet funkar inte.skulle vilja ha dem IJag attmer, men
folk så ställerövertid. Behövs detså dum så jobbarär manman

jagnej. samtidigt tyckerjag så svårt Menjag har sägaattupp,
så jagBehövs det folk ställertjänadet kulär extraatt pengar.

lidande på det detbarnen blir Detoch då kanske sättet. ärupp
det jobbet. Torstenjag harjustenda ärnu,

Föräldrama underhållsskyldig-efter förmåga delaockså efter skilsmässan påska
underhållsbi-andra betaladen föräldern ska denför barnen. barnet hosheten Bor ena

underhållsbidragets storlek, isamråd bestämmakan själva idrag. Föräldrarna annat
får visst belopp varjebarneti domstol. Statenfall regleras beloppet ettattgaranterar

ÅrEwerlöf och Sveme, 1993.bidragsskyldig inte betalarmånad den ärom som
alla bam.för hälften 49 procentbidragsförskott1993 betalade nästanstaten av

underhállsskyldiga,debiterades de38 denMellan 34 och restenprocent av summan
1995.täcktes allmänna medel Dunér,av
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Också familjerättssekreterarna berättar de ofta kontaktasatt av ensam-
stående undrar vad de kan för få sina före dettagöra attmammor som

upprätthålla kontakten med barnen.män att

Mödrama frågar: Vad ska jag göra Min fore detta sambo el-
ler ex-make, han hörs inte han borde." Eller han ringerav som
och han ska hämta och så kommer han inte och barnensäger att

såblir besvikna och far så illa. Vad ska jag verkli-göra Det är
vanligt problem. Familjerättssekreterareettgen

fallI Karins problemet på lite annorlunda Barnensut sätt.ettser
har utnyttjar inte denna regelbundet. Iställetumgängesrättpappa men

han under långa perioder borta från barnen, for sedan plötsligtär att
dyka och kräva sin Och då, Karin, hanärumgångesrätt.upp anser

främmande forperson bamen.som en

dyker gubben i lådanHan helt plötsligt och säger attupp som nu
ska han träffa bamen. Och då har det kanske gått år. Sedanett
håller han och ringer sedan han borta igen. /.../ Manärett tag,
får andningshål han borta och så får kallduschett när är man en

han dyker Karinnär upp.

inte bara föräldrarollenDet förändras i samband medär som en
skilsmässa. Någon eller båda måste flytta från sin bostad. Och hem-

måste delas juridiskt det oftastRent den makarnamet ärupp. av som
har behov bostaden det vill har barnen boendestörst sägaav som-
hos sig har bo kvar på sin sida. undersökningvårrätten lattsom-
skedde i fall.så många inteDen hade barnen lämnade bostaden.som

också andra förhållandenMen inverkar. För Aino blev våldmannens
avgörande. Sedan hon flydde från villa hade bodelningingenparets
skett. Ainos fore detta bodde kvar i det huset. Ainoman gemensamma
känner sig tudelad det gäller huset. Medan hon å sidan tyckernär ena

det hon har skapat hemmet, känner hon å andra sidanäratt attsom
huset belastat med väldigt negativa minnen. Eftersom Ainoär är
livrädd för sin före detta upplever hon dessutom störreman en
trygghet i bo i flerfamiljshus.att ett

kan inte komma helst. OchHan sedan har jag etableratnär som
bra kontakt med mina Grannen bor bredvid, hangrannar. som

ocksåhar sånt där tittöga, så det någon jag inteärett vetom som
ska komma -jag har till alla mina dom ska ringavännersagt att

dom ska komma för jag inte for helst-när öppnar vem som men
det ändå ringer, så ringer jag till såoch kollar hanom grannen

sitt titthål, för det där. Ainogenom syns

Om familjen före skilsmässan bodde i hus eller bostadsrätt kaneget
kvinnans eller ekonomiska bli utslagsgivande förmannens resurser

kommer bo kvar i bostaden. eller han haHon måste rådattvem som
lösa den andra och själv betala amorteringarna. blirHäratt ut män-
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allmänhet inkomster tillgång. Enligt undersökningi störrenens en en
de kvin-grundas levnadsnivådata det bara 57 procent avsom var

bodde i villa tiovid sin skilsmässa bodde i hus,ett eget somnor som
trenden mindre uttaladår de frånskilda denFör männensenare. var

liknande visar sig i undersökning.Gähler, 1997:33. vårEtt mönster
det i allmänhet kvinnorna flyttade.Hade hus Deparet ett eget var som

enkelt inte tillhade många gånger helt råd bo kvar i huset. Näratt ex-
förklarar i huset hänvisarempel Karl-Erik det han bor kvaräratt som

fallhan till hans före detta hustru inte har råd bo här. derasIatt att
frågan värde upphov konflikter. intehusets till De överensgav om var

och Karl-Erik berättar det fruktansvärt mycket stridigheteratt var
fram tillbaka innan de till slut hittade lösning.och en

dock inte alltid privilegium för få bo kvar iDet är ett attmannen
Kristina och försökte säljadet huset. hennes fore detta attmanegna

sitt hus de skildes. visade sig mycket svårt och huset vidDettanär var
fortfarande omöjligttillfället för intervjun inte sålt. Eftersom Kristina

klarar amorteringarna sin låga den välavlönadepå lön, måste mer
bo kvar i huset. heller för honom det dock lätt fåInte är attmannen

ekonomin ihop, Kristina. Kristinas före dettapoängteraratt man
har inte haft råd lösa hennes lån och de har därför fortfarandeatt ge-

lån Börje befann liknandepå huset. och Louise sig imensamma en
situation. Louise hade sina lån kvar i huset där mannen numera
bodde. Börjes fall såldes den villan förlust.med Re-I gemensamma
sultatet både han och hans före detta hustru fortfarande betalarär att

skulder på lån. efter skilsmässa kan såle-Ocksåav gemensamma en
förblides före detta makar ekonomiskt bundna till varandra. juri-Den

diska grundregeln dock deras ekonomiska gemenskap harär att upp-
hört. gäller bland det tidigare ömsesidiga försörjnings-Det annat
ansvaret. det gäller egendom huvudregeln respektiveNär är är att
make kan anspråk på boets halva förmögenhetsvärde.göra

undersökning framträder framföralltI vår konflikter vårdnadom
och med barnen. Också ekonomiska konflikter mångaumgänge var
gånger relaterade till barnen hur underhållsbidragt.ex. stort som
skulle betalas eller skulle köpa olika saker till barnet. Na-vem som
wal till exempel mycket missnöjd med sin före insatserdettaär mans

det gäller han borde köpa saker tillHonnär attsonen. anser sonen,
han betalar underhållsbidrag.även om

han köper ingenting till Adam. veckan skrek jagFörra "Köp
några och lämna hos dig du vill hand honom.närstrumpor ta om

Ett undantag döms betala underhåll till sin före detta hustru. Detär när attmannen
kan bli aktuellt i fall där hon under varit hemarbetandeoch därför undermånga år en
övergångsperiod behöver ekonomiskt stöd för kunna vidareutbilda sigatt etc.
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honomGe honom byxor, köpextra någon-strumpor, extrage
ting betalarJag underhållsbidrag", han. betalar detHansäger
minsta, det lägsta i underhållsbidrag Nawal

dem viFör några intervjuat själva bodelningen upphov tillav gav
konflikter." Ullas fallI rörde bodelningen belopp.stora Honstora

och hennes före detta hade stridit de ekonomiska frågornaman om
under flera år. Ett antal advokater hade anlitats konflikternamen
kvarstod intervjun genomfördes. Också Aino och hennesännu när

ägde ganska mycket tillsammans. Aino drygt föreår in-ettman som
tervjun hade lämnat bostad hals huvud hade inte fåttöverparets ännu
något fannsdet i det hemmet. Under hela perio-av som gemensamma
den hade hon levt i lägenhet i på den bodelningnästan väntantomen

föreden detta enligt Aino, med hjälp sina advokatersom mannen, av
hade lyckats förhala.

sammanfatta:För Flera maktresurser kan komma tillatt typer av
användning i den konfliktsituation skilsmässa ofta innebärsom en
fysisk styrka, kontroll ekonomiska kulturelltöver kapitalresurser,

detetc.. gäller vårdnadenNär barnen spelar makamas relation tillom
barnen avgörande roll. Låt därför apropå tidigarevår diskus-en oss
sion arbetsfördelning och ekonomi avsluta med citera advokatattom

Insulander-LindhLotta Insulander-Lind och Thunberg, 1996:203.

Vad jag advokat skull vilja till enskilda detsäga är attsom par;
kvinnan ska bry sig familjeekonomin och attmer om mannen-
ska ökat för barnen och det praktiska vardagslivet.ta ansvar
Medan de fortfarande lever ihop. Annars slutar separation oftaen
med hon känner sig ekonomiskt förfördelad medan han inteatt
förstår varför han inte fick vårdnaden barnen.om

Med andra ord: det sker med frågor vårdnad och ekonomi närsom om
makar bryter bestäms till delar hur arbetet och ekonominstoraupp av
organiserades under äktenskapets gång.

Äktenskapets långa arm

Inte minst det omställningen föräldrarollen förändrarär av som var-
dagslivet efter skilsmässa, antingen förändringen innebär atten man

får för barnens eller förlorar den dag-ansvaret attensam omsorg man
liga kontakten sinamed barn. skilsmässanMen medför också föränd-
ringar kvinnans och ekonomiska omständigheter. Vanli-av mannens

dessa förändringar olika för kvinnor och det gäl-Närut män.gen ser

"Om makarna inte kan komma hur hemmet ska delas finnsöverens det möjlighetom
för dem anlita bodelningsförättare. Det oña advokatatt ären utsesen person som av
tingsrätten och får domares det gäller dela boet. Både i Ullas och irätt när attsom en
Ainos fall sådanaförättare inblandade i bodelningen.var
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defår erfarakvinnornahushållsekonomin det generelltler är sett som
Gähler, 1997.efter skilsmässainkomstförsämringamastörsta en

hos sig.boende Nor-får ha barnenoftast kvinnandetDäremot är som
vård-detta,makarna själva närävenmalt kommer överens menom

vårdnadenoftastfår moderndomstolmåstenadsfrågan avgöras omav
cirkaföräldrar tillensamståendekategorinSålunda bestårbarnen.

År 19901995.Skilsmässor ochkvinnor separationer,80 procent av
kate-å deni åldersgruppen 35-44,tionde svensk kvinnatillhörde var

för-samtligautgjordeensamstående föräldrar 13ochgorin procent av
de-andel tvådubbelt såäldrahushåll 1991. Det är nästan stor somen

ochsöndags-familjen,svenska 1994. AvDencennier tidigare um-
ochSkilsmässoriställetgängesföräldrama 85 mänär procent sepa-

81995.rationer,
ensamstå-forsituationendiskuteraavsnittet har vi valtdet härI att

understrykameddå börjaVi villoch söndagspappor.ende mödrar att
någraeller söndagspappormödrarensamstående ärsigatt vare
situa-upplevelserlevnadsvillkorkategorier. Såvälenhetliga avsom

och Enkvinnormellan enskildasig naturligtvis män.tionen skiljer
mycketmedidentifierade tvåundersökningdansk extremgrupper

bestodensamstående mödrar.bland Denvillkorolika avgruppenena
självständigaochakademisk utbildningkvinnor medvälavlönade yr-

kvinnor.bidragsberoendeocharbetslösaden andrakeskarriärer, av
brottasproblemhade olikabådai deKvinnorna atttyper avgrupperna

problemet,tidsbrist detyrkeskarriärmeddem störstamed. För varen
fattig-materiellrelativistället ledarbetslösa mödramamedan de av

dela detkunde intetyranni ochlevde under knapphetensdom. De
det danskaförhärskande ikonsumtionoch denlivsmönster ärsom

och 1993.samhället Sörensen,Larsen
dagligadenharochvi har intervjuat,kvinnordeAv ensammasom

sådantillhöregentligen ingensina barn, finnsvårdnaden ensomom
sudien,danskaidentifierades i den ävenvälbeställd extremgrupp som

välavlönadfrånskild ochbeskrivningenväl påUlla passarom
dendelar påföre dettaoch henneshonkarriären. Menkvinna i man

denågrabarnen.de Däremotvardagliga stämmertre avomsorgen om
andradenbeskrivningenintervjuat in påkvinnor vi har extrem-av

boddedem. Hondanska undersökningen. Lottai den är en avgruppen
kök.ochimed sina döttrarintervjutillfället tillsammansvid ett rum

räcka.fåsvårigheteroch hadearbetslös attHon attstora pengarnavar
honhan,sambo försin före detta säger,besviken påLotta attär som

till flickorna.fickakronabetalarinte ur egenen

Fortsättningsvis umgängestör-inkluderasöndagsföräldrarvi begreppetlåter
åldrar".
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jättejobbigtDet för allting hänger på mig. krävsär Det så
mycket med bam. Varenda kläder,det framförallt.säsong är nya

skaDet på bordet varenda dag och de vill sakermat göravara
och det jättejobbigt vi inte har råd.är jättetungtDetsägaatt att är
och jag tycker det alltså Och lika derasär tungt rent ut sagt.
skolgång, deras framtid. försöker några hundralapparJag ispara
månaden för de ska ha något de blir Sådant existeraratt när stora.
inte för honom. finnsDet inte helt enkelt allting läggs påutan
mig, det praktiska. Lotta

svensk studieEn klargör den ekonomiska krisen har drabbatatt en-
samstående mödrar mycket hårt Bjömberg, 1996. Till exempel är
det vanligt med arbetslöshet bland ensamstående mödrar, den iär ge-
nomsnitt dubbelt så hög bland ensamstående mödrar bland giftasom
mödrar. Bland ensamstående 20-24 år ökade arbets-unga mammor
lösheten från till7 29 mellan åren och1991 1994. Förprocent mot-
svarande gifta mödrar siffrorna respektive2 17 procent.grupp var
Enligt undersökning baseras levnadsnivådata ären annan som
dessutom andelen fattiga hushåll bland ensamstående mödrar,större

bland mödrar giftaän eller samboende: 8,3är respektive 3,5som pro-
1996.Hobson och Takahashi,cent

inte baraDet arbetslösa ensamståendeär lever undermammor som
små ekonomiska omständigheter. Också för dem har för-ettsom
värvsarbete kan det svårt få räcka. Redan i kapi-att attvara pengarna
tel sade vi4 kvinnor får betala pris för könsarbetsdelningenatt ett
inom familjen i form låga löner och uteblivna karriärer. lång-Deav
siktiga konsekvenserna arbetsfördelningen visar sig framförallt vidav

skilsmässa. I representativ undersökning Statistiska central-en en av
byrån ensamstående hon hade svårtatt attuppgav varannan mamma
klara de löpande utgifterna Skilsmässor och 1995.separationer, Och
enligt Socialstyrelsen fick tredje någon gång socialbidrag undervar
1995 Social vård ochservice, Sverige 1996,i 1996:136.omsorg

Frånskilda drabbas inte inkomstförsämringarmän i ut-av samma
sträckning kvinnorna, visar longitudinell undersökning in-som en av
komstemas utveckling i några olika mellan åren 1981 ochgrupper
1990 Gähler, 1997. Oavsett hur inkomstbegreppet definierades om
transfereringar inkluderades eller ej, hänsyn till skalfördel-togsom
ar eller ej hade ensamstående kvinnor lägre inkomster andraän un-
dersökta de frånskildaFör den ekonomiska si-männengrupper. var

Ändåtuationen betydligt bättre. finns tecken på frånskilda kvinnoratt
i utsträckning frånskildastörre upplever deras ekonomiskaän män att

undersökningen användes relativt fattigdomsmått. Ensamståendemödrar medett
inkomster under halva medianinkomsten defmierades fattiga Hobson och Taka-som
hashi, 1996:195.
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samband medförbättrades iinkomstförsämringar,situation, trots
överblickenkontrollen ochdenförklaringskilsmässan. En är att egna
bland kvin-OcksåSvedin, 1995.hushållsekonomin blev störreöver

själva kunnavärdetde betonarintervjuat finnsvi har attavsomnorna
skils-henneskonsekvenservilkafrågaekonomi. Påsinplanera omen

exempeltill Lena:haft,harmässa svarar

kasta honomhar gjort.bästa jag Attdet rent ututDet är nog
kan pla-så bra Jagaldrig haft detjag hardärför attsagt, som nu.

Även precisså jagjättekärvtdetekonomi.min är vetomnera
underhåll tillbetalar ingetHanvarenda vägen.öre tarvart

leksaker till domkläder ochingahellerköper utanbarnen. Han
tycker jaghar jag köpt. Dethonom domde har hosleksakerdom

dettvinga honomnågon bordeför jävligt, görafor sigi och attär
mig med.vad jag harjag precissamtidigt rörasjälv, attvetmen

Lena

ekonomiska si-kärvagångermångaensamstående mödrarnasdeOm
för-fördelningentidigare beslutföljddelvistuation är avomaven

vanligen borfaktum barnendethemarbete kanochvärvsarbete att
boen-barnenMödrama får hatolkas påsin sätt.med sammamamma

Ävenhand dem.tagithardeför dethos sigde mestäratt omomsom
bo med sinskabarnenflesta fallallramakarna i de är överens attom

den vardag-förloraförsvårtkännasändåkan det attmannenmamma
skilsmässa fårvidkvinnornaMedanbam.med sinakontaktenliga en

handlarfamiljen,könsarbetsdelningen iförekonomiskt prisbetala ett
kostnader.socialavidkommandefördet männens snarare om

och kun-bristandeväl hurKarl-Erik illustrerarmedIntervjun vana
konsekven-fåsitt hushåll kanochsina barnhandskap storaatt ta om

svårtdettyckerhanKarl-Erik berättar ärskilsmässa.vid attattenser
Ändå det hansigkännersjälv.för sig Hanleva somatt varensam.

kändederas Hanmedboskullebarnenville permanentatt mamma.
vardagslivets be-allaklaraalltför svårtdet för honom attatt avvar

styr.

generelltväl inteför det gällerfuntad det,bättrekvinna ären
i eldenha många järnkvinna kanpåstårdekanske, att enmen
detkännerdet, och jaginte klararkarlsamtidigt, medan aven

medhjälpa demochhålla och lagaintelite så. kanJag mat
inte.det funkarsamtidigt,blir för mycketDetläxoma.

Karl-Erik

funnit sighaKarl-ErikbättreBörje tycktes påoch änsättTorsten ett
tvehåg-markerarsituation, Torstensinmedtillrätta även enomnya

vunnit påhan har sättsituation hansin ettsenhet sägernär attöver
har vunnitjagfamiljen,har förloratförlorat sätt. Jagoch ett men
tillkomma hemsvårtupplever det tornmin frihet. ärJonna attatt en
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lägenhet för ställa sig och laga till sig själv. kännerHan sigatt mat
och har inga Barnen vill inte komma till honomnästan vänner.ensam

längre, berättar Jonna. De vill träffa kompisar och inte sitta här.
Enligt den svenska skilsmässostudie vi tidigare refererat till har

kvinnor och olika upplevelser skilsmässa Svedin,män 1995.av en
Många deltog i den undersökningenmännen upplevde, liksomav som

ochJorma Karl-Erik, deras livssituation efter skilsmässan hadeatt
försämrats på alla väsentliga områden. Hushållsekonominsnart sagt
hade blivit de hade förlorat sociala kontakter och desämre, mådde

psykiskt och fysiskt.sämre
Kvinnorna ansåg istället i utsträckning skilsmässan i detstor att

hela hade haft positiva konsekvenser, deras inkomsterstora även om
hade minskat. De upplevde deras möjligheter och kon-att att styra
trollera sina liv hade ökat och självförtroendet hade vuxit.att

den refereradeAv undersökningen drar författaren slutsatsen att
skilsmässans förlorare. liggermännen helDet del i den slut-var en

den kanhända lite för kategorisk med tankeäven på vadsatsen, ärom
tidigare ekonomiska situation. Mänsagtssom om ensamma mammors

tycks i allmänhet beroende familjen kvinnor givetochänvara mer av
könsarbetsdelningen i familjen har de också förlora äk-att attmer

Äktenskapsinstitutionentenskapskontraktet upplöses. tjänar fortfar-
ande intressen bättre kvinnornas. Därmed förstås intemännens än är

skilsmässaalla upplever något negativt.män Patrik,sagt att en som
till exempel, sammanfattar sina erfarenheter sin skilsmässa medav
orden: migFör skilsmässan det jävligaste jag varit medvar om, men
det bästa hänt mig.som

Med något enda undantag upplever de frånskilda kvinnor vi har
intervjuat skilsmässan något positivt. Framförallt betonar de attsom
den inneburit ökad självständighet och autonomi. Också kvinnoren

inte kände sig dominerade sin före detta framhåller detsom av man
positiva värdet i själva få bestämma sina liv. vadAtt sägaatt över
jag vill, tycka vadjag vill, tänka vadjag vill. mig själv,Att vara som

kvinna uttrycker det. Alldeles särskilt stark den känslan för-ären av
klarliga skäl hos de kvinnor för misshandel. Karin arbeta-utsattssom
de vid intervjutillfället på sjukhus. När hon har sovit några tim-natt

förmiddagen,på kommer barnen hem från skolan. harHon nästanmar
ingen tid för sig själv. Och det svårt få räcka,är ävenatt attpengarna

hon får ekonomisk hjälp sin och arbetskamraternaom av mamma
skänker kläder till barnen. köpa kläderAtt till sig själv eller läggaatt

Ändåpå nöjen inte tänka på.är nästan upplever sig Karinattpengar
lyckligt lottad. förklararHon efter vad jag har gått igenomattsom

känns det paradiset. kanJag skratta jag vill, och mignärsom vara
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Utanoch vadsymaskinen, attsjälv, och göra oss.som passarsy
för någo .räddvara
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Omförhandlade genuskontrakt:
mellan patriarkat och jämställdhet

Föreställningar och hur familjelivet ska organiseras följernormer om
inte längre självklart de traditionella könsrollsmönstren;sättett
handlingarna i familjen har blivit föremål för reflektion. betyderDet

de inte på tidigareatt sätt seder och traditioner.styrssamma som av
Fasta har delvis reflexivitet Giddens, 1991.ersatts Närnormer av
arbetsfördelningen i familj inte längre given finns detär utrymmeen
för förhandlingar mellan makarna eller samboma skaom vem som

vad. kan därför förväntaMan siggöra det beroende på intressen,att
maktförhållanden och andra omständigheter förekommer betydan-en
de variation familjersi organisera arbete och ekonomi.sätt att

Men familjelivets organiseringäven i ökad utsträckning blivitom
föremål för förhandlingar finns gamla för könsrelationer kvarmönster
samtidigt har etablerats. förstaVårtmönster syfte har varitsom nya

undersöka variationema mellan olika familjer iatt hur de organiserar
arbete och ekonomi och samtidigt söka efter eventuellaatt möns-nya

vi harMen också försökt förstå uppkomstenter. och varieran-av nya
de Vi har frågat vilkenmönster. roll rationella ochargumentoss
överväganden spelar, vilken roll gamla och kulturella föreställ-nya
ningar kön och spelar och i vilken utsträckning arbetsför-om genus
delning och familjelivets organisering påverkas och kvinnorsmänsav
tillgång till olika maktresurser.typer av

Våra resultat tyder på vissa idéer jämställdhet har stark för-att om
ankring på principiellt plan. Både bland kvinnor ochett detmän är
drygt åtta tio makar och sambor bör lika mycketatt taav som menar

för det praktiska arbetet med hem och bam. Samma sak gälleransvar
försörjningen. Cirka åtta tio såväl kvinnor män attav som anser an-

för familjens uppehälle bör delas lika mellan makarna.svaret
faktiskaDen arbetsfördelningen mellan makar och sambor visar

dock idealet jämställdhet tycks svårt förverkliga.att Detatt ärom
bara i drygt tionde familj hushållsarbetet verkligen jämntärvar som
fördelat mellan kvinnan och Men vi kan också konstatera attmannen.
det bara i omkring fjärde familj denär traditionella köns-var som
rollsuppdelningen lever kvar, det vill det kvinnan stårsäga äratt som
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alla fa-två tredjedelarhushållsarbete.allt Iför i nästansettstort av
fjärdedelhushållsarbetet, och iinsats imiljer männengör avenen

bi-omfattning.relativt Männensinsatsdennadessa familjer är storav
nämnd ord-städning ihandla ochframförallt disk,drag gäller att

dockskötermatlagning.utsträckning Tvätteni vissning, ävenmen
fortfarande själva.kvinnorflestade allra

jämställdhets-variationer det gällerfunnitalltsåhar närVi stora
tolkning kanMed generösförverkligande. säga attidealets manen

fördelningfamiljer finnsalla när-tredjedeli drygtdet somenaven
tredjedelytterligare drygarbetsfördelning.jämställd lsig enenmar

intedockhushållsarbetet,detkvinnornafamiljerna gör mesta avav
arbetsför-familjer råderfjärdedel allaallt. i liteMen än enavenmer

patriarkalajämställdhet. dessatal Ialltdelning går tvärt emot omsom
kvin-desjälvakvinnorminoritetfinnsfamiljer att somansersomen

uppfattningenhushållsarbetet. Denförhuvudansvaretbör ta om-nor
barafamiljernapatriarkalakvinna i defjärdefattas knappt menvarav

familjer.jämställdhetsorienterade Deti ärtjugonde kvinnaav var
familjer uppleverpatriarkalakvinnor ivanligarebetydligtockså att

hemmetdehushållet, liksomskötapliktdet sin attatt antarattsom
varierar inteSåledessjälva för derasför dembetyder än man.mera

finnsfamiljer. Detfördelning mellanfaktiskahushållsarbetetsbara
arbete.dettauppfattningari kvinnorsvariationerbetydandeockså om

traditionellamedsida vid sidalever idagjämställdhetIdéer nor-om
föreställningar.ochmer

patriarkala famil-utsträckning ii långtDock det männenstörreär
mellanarbetsfördelningentilltraditionell inställningjer harsom en

kvin-intedet därförfamiljerflertalet dessakvinnor och I ärmän. av
deförklararhushållsarbeteföreställningar görattsomomegnanornas
värde-uppfattningar ochIstället detdet hemma. är männensmesta

kvin-delar inteMånga gångergenomslag.fåttringar har störstsom
i dennaförträfflighetenönskvärdheten ochåsiktermännens omnorna

medutsträckning missnöjdaiocksåoch dearbetsfördelning är stor
fa-inflytande i dessaarbetsfördelningen. Männensden sneda större

ekonomiskahar betydligtgrad på desig i höggrundar störremiljer att
ekonomisktkvinnornadet villkvinnorna, ärsäga attänresurser

sinaberoende män.av
likaganskamakarna sambomafamiljerna delarjämställdadeI

familjer kani dessaintehushållsarbetet. sägaMen attpå manens
innebär inteJämställdhetenupphävts.arbetet harkönsmärkningen av

handlarhar försvunnit,uppgifter heltoch manligakvinnliga utanatt
hushålls-mycket tid påungefär likamakarna läggeratt nerommera

åtskilliga arbetsupp-könsuppdelningalltjämtfinnsarbete. Det aven
initiati-mycketjämställda familjer tycksOch i mångagifter. även av
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och det slutliga för städning och andra hushållsuppgiftervet ansvaret
ligga kvinnorna,hos kanske beroende på kvinnornas och männensatt
förhållningssätt till hushållsarbete och heminredning i viss mån skiljer
sig åt. våra uppväxtmiljöer finns fortfarande tydliga könsmärktaI tec-

formarken och symboler påverkar och dispositioner, ellerosssom
handlandet. Kanske kan också hävda delarhabitus, styr attsom man

hushållsarbetet kopplat till könsidentitet och månganäraär attav en
kvinnliga och manliga uppgifter därförföreställningar vad ärsomom

lever kvar.
det finns alltså betydande variationer och vi har i tidigare ka-Men

beskrivit dessa och försökt finna förklaringar till uppkomstenpitel av
olika lösningar i familjemas organisering arbete ekonomi.ochav

kan vi konstatera arbetsfördelningen i hushållet tillFörst att stor
del beror hur familjen i vilket stadium i familjecykelnpå ut-ser som
den befinner sig och framförallt det inträffar avgörande föränd-att-

sitt förstaringar får bam. familjer barnI ärnär ett utanpar yngre ar-
jämställd i övriga. kan denbetsfördelningen Manän säga ärattmer

tredjedel dessa familjer och jämställd i fyrajämställd i ganskaen av
tio. ñärdedelar de barnlösa familjerna har såledesI treav av yngre

hushållsarbetet betydande jäm-fördelningen inriktning motav en
vi sedan jämför finnsställdhet. dessa med familjer där detOm par

dramatisk skillnad ismåbarn finner arbetsfördelning. deAven se-
fyradet knappt tio tillnärmelsevis jämställda.är ärnare paren av som

Åldersskillnader-inteskillnad beror generationsskillnader.Denna
barnmellan och småbamfamiljer inte Skill-utan är stora.parna unga

arbetsfördelning mellannaden i de båda kategorierna därför inteär en
skulle haföljd andra värderingar. Skillnaden ligger iatt yngreav

familjesituationen, detsjälva vill har barn eller inte.säga paretom
till hushållsarbetetsförklaring fördelning förändrasEn näratt ett

får barn inte förändrar sin anknyt-kvinnan,är attpar men mannen,
ning till arbetsmarknaden. kvinnornaundantagslöst detNästan är som

föräldraledigheten och därefter jobbar flertalettar ut merparten av
deltid. Kvinnorna vanligen de arbetar deltid för familjensattuppger
skull. Kanske då främst barnen de tänker Föreställningendet på.är

det inte bra för vistas för länge daghem och förskolorbarn påäratt att
vitt spridd. också svårigheterna både heltidsarbeta ochMenär att

sköta småbamshushåll påverkar beslutet. dubbelarbeteDetta ärett
ofta betungande inte sällanoch upphov till svârlösta tidspussel.ger
Således kvinnorna fortfarande i utsträckning sina yrkes-storanpassar
liv efter familjesituationen. Bland dem med riktigt barn desmå är
flesta föräldralediga. Och dem med barn mellan två och årtrettonav
arbetar tio deltid. andel heltids-mödrarnaDennästan sex avav som

frånarbetar ökar barnet mellan och två år20 när ärprocent yngsta ett
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till det35 mellan sju och år och 54när är närprocent tretton procent
det de kvinnornaAv barn det däremotär över ärtretton. utanunga

arbetar deltid.bara yrkesliv påverkas däremot4 Männensprocent som
fårinte alls de bam. fortsätter arbeta heltid oberoen-Denästan när att

sin familjesituation. i sjunde familjde i vår undersökningBaraav var
tiondel föräldraförsäkringens ochdagaränuttog mannen mer en av

bara hade någon familjeskäl6 gång arbetatmännenprocent av av
deltid månader i sträck.änmer sex

förändrade situation inträder kvinnan nyblivendenI närsom som
förälder plötsligt tillbringar tid hemma sin ligger detänmera man,

till hands hon inte bara för barnetsstörrenära att tar ett ansvar, om-
Ändåför hushållsarbetet i allmänhet. vi invändavillävenutansorg,

den förenklade hushållsarbetets fördelning uteslutandemot attsynen
effekt hur mycket tid respektive make förvärvsarbetet.är ägnaren av

hälften de familjer där kvinnani cirka arbetar heltidBara görav man-
relativt mycket arbete i hushållet. den andra hälften tycks detInen

överhuvudtaget inte finnas formnågon tidsgrundad rationalitetav
kan förklara fördelningen. kvinnan sitt heltidsarbeteDär gör trotssom

allt arbete i hushållet.merparten av
vi ska försöka klargöra varför detNär alltid kvinnannästan är som

hand barnen kan vi konstatera opinionen betydligtärtar mest attom
delad det gäller på barnens det gällernär än närsynenmer omsorg

hushållsarbete i allmänhet. Hela 60 kvinnorna och 70procent av pro-
instämmer helt eller delvis i påståendet kvinnormännencent av

hemma med barnen debör små. de traditionellaOmnär ärvara
könsrollema i allmänhet har försvagats och förändrats det gällernär
hushållsarbete, gäller detta inte alls i utsträckning föräldraroll-samma

finns starka moderskapHär och faderskap väg-ema. normer om som
leder handlandet. många fall upplever både kvinnorna ochI männen
det självklarhet kvinnan ska hemma bar-underatt mestsom en vara

törsta år. innebörden kvinna förMen och ärnets attav vara mamma
den skull inte entydig. skiljer sig olikaHär kvinnor åt.grupper av
Småbamsmödrar med hög utbildning arbetar till heltidexempel i
ganska utsträckning. Det dem med aka-gör änstor mer varannan av
demisk utbildning bara fjärde de lågutbildade kvinnorna.men var av
Och det bara drygt tredjedel kvinnorna i högre tjänstemanna-är en av
familjer instämmer i kvinnor bör hemma barnennär ärattsom vara

jämföra medsmå två tredjedelar kvinnorna i arbetar-nästanatt av
familjer.

det främst kvinnorna hand barnen tycks inteAtt är tarsom om
bero på deras yrkesliv spelar underordnad roll. Kvinnornaatt en anser
i lika utsträckning förvärvsarbete viktigt förmännen ärstor att ettsom
deras identitet och för liv. Och flesta,deras de både kvinnor och män,
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viktigt för kvinnor förförvärvsarbete lika män.äratt ett sommenar
flertalet kvinnor påförefaller detDäremot sätt änannatettsom om

hand under be-familjen komma i förstatänka sig låtakanmännen att
tidsperioder i deras liv.gränsade

rationalitet eller nödvändighet inspelar ekonomiskfallmångaI
föräldra-förhandlar hur de ska delaochkvinnannär uppommannen

familjen kan-mycket högre harinkomsterledigheten. Om ärmannens
föräldraledighet. På så vislängremed han någonske inte råd att tar ut

kvinnojobb få bety-mansjobb ochmellanlöneskillnademakan
sina hushåll. i vårfamiljer organiserar Menför hur enskildadelse un-

har högre inkomsterkvinnorvi funnit ocksådersökning har att som
föräldraledigheten.det allrai allmänhetsina män mestaän tar ut av

utsträckninglitentill i såmöjlig förklaringEn männen ut-attannan
skulle riskeraföräldralediga de dånyttjar möjligheten är attatt vara

kvinnor,gäller detta också mångakarriärchanser. delsmissa Menatt
längreväljervälutbildadedet främst dedels männen att ta utär som

föräldraledighet.perioder av
föreställningarnadetbotten tyder våra resultat pågrund och ärI att

föräldraledig;föravgörandemoderskap ärär mest somvemsomom
kvinnorföreställningar. Samtidigt vill mångaochbåde kvinnors mäns

föräldra-delskaifrån alladock långt störremännen utatt ta aven
förskulle bättre barnenhälften dettaledigheten. Mer än tror att vara

flerahenneskvinna hade önskatoch fjärde använtatt manegenvar
mycketkvinnor medföräldraförsäkringen. tycksdagar Det som omav

har lättare fåutbildning, inkomster elleri form attstatusavresurser
tillgodo-hemma med barnenönskemål skasina att mannen varaom

vilja hosockså finnasdet måstesedda. Men att varamannenen
de inte kan tvingaKvinnorna upplevermed barnet.hemma män-att

ofta harkanföräldraledighet. Man männensäga attutatt ta ennen
sig i sina barnvälja mellanmöjlighet att stan-attatt genomengagera

vanligt eller mer.fortsätta jobba Nor-hemma, eller attatt somna
kvinnornaväl hand barnen.mödrama Förmalt litar de på att tar om

för bar-inte på sigvalfrihet. Villfinns inte denna ansvarettamannen
möjlig-alternativ.omvårdnad har kvinnan oftast inget Hennesnets

önskningaravseende beroendevälja i dettaheter äratt av mannens
och vilja.

kvinnormoderskapföreställningar ochNär avgör attnormer om
och sedan också idelen föräldraledighetenden störstatar ut av

situationför heltid har videltid i ställetmånga år arbetar av nor-en
Ändå handlarhävda det barakan knappastmativ makt. attatt omman

fårtraditionella föreställningar ochhänvisa tillmän att normergenom
föräldraledigheten.all eller Intesina hustrur merpartenatt ta ut av

ekonomiska ochi kraft sinaheller påståkan störremännenatt avman
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fysiska i allmänhet tvingar kvinnorna hemma, ävenattresurser vara
deras hade varitdet finns åtskilliga kvinnor önskar attsom manom

utsträckning interna-hemma med barnen. handlar iDet stor ommera
kvinnor villönskningar hos kvinnorna. Mångaliserade ochnormer

tid. situationenmed sina barn under deras förstahemma Den nyavara
mellan makar-förstärker asymmetrisk relationskapar dock eller en

för förhandlingar förändras liksom derasUtgångspunkten derasna.
kvinnor-förhandlingsposition. Ochrespektive Närcementeras.vanor

barnen förskjuts alltid också fördelningenhemma medär nästan avna
och rutinersjälva hushållsarbetet och det utvecklas vanor som senare

etablerad arbetsfördelningkan visa sig svåra bryta. förändraAttatt en
genomgripande sällan lätt. ligger detpå Därutöversätt ärett en-mera

förändra fördelningen hon återgår tillsidigt i kvinnans intresse näratt
heltid. i första handsitt yrkesarbete eller åter går på Det ärupp

förändras. deltagande i hus-hennes situation Kravet störreettsom
för vidkommande uteslutande ökadhållsarbetet betyder mannens en

arbetsbelastning.
makt i kombination med intresseskillnader två mekan-Vanans är

ismer förklara fördelning hushållsarbetetkan att upp-som en av som
oftaförvärvsarbetade olika timmar,stod makarna mångaattgenom

Möjligensådana omständigheter inte längre aktuella.lever kvar ärnär
varför hushållsarbetets fördel-kan dessa mekanismer också förklara

kvinnanojämn i familjer med skolbarn.ning allra Där görär mest
familjerna.betydligt i hushållet sin i fjärdedelarän tre avmera man

skaBesluten ska sitt yrkesliv och tasatsa vem somom vem som
för får med andra ordhuvudansvaret barnen de smånär är stora men

sikt.ofta oavsiktliga konsekvenser
i de allra flesta famil-Kvinnornas inkomster lägreär än männens

kvinnorna får betala för sittjer. de kostnaderDet störreär av somen
i och hem. Dock det främst makar ochbarn närär sam-engagemang

bor detta får märkbara negativa ekonomiskagår skilda vägar som
för och gifta harkonsekvenser kvinnan. Så länge hon hennes ärman

räkningar ochde vanligtvis lika mycket sig medröra närattpengar
andra nödvändiga utgifter betalda. Förmodligen på grund dennaär av
interna omfördelning upplever också överväldigandeav pengar en
majoritet både kvinnor och fördelningen i derasmän attav av pengar
familj rättvis. hindrar dock inte inkomstDettaär störreatt mannens

potentiell maktresurs i konfliktsituation.utgör en en
finns tendens till kvinnans och inkomsterDet atten an-mannens

ochvänds till olika saker. Kvinnornas lön betalar ofta familjens mat
barnens kläder medan bil ochlön betalar amorteringar, hyra,männens
kapitalvaror. uttalat detta i familjer där tjänar betyd-Mest är mannen
ligt de hushålls-sin hustru. familjerna, liksom i familjer därIänmer
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kontrollvanligt hargod, det ocksåekonomin störstär är att mannen
kvinnorna kontrollerar ochhushållsekonomin. typiskaDet näröver

hushållsinkomstema så små detiställetförvaltar ärär attattpengarna
till det nödvändiga.få räckasvårtär attatt pengarna

vanligt frågorhushållets ekonomi dålig detOm rörär är att som
mellan makarna, i övrigt tycksupphov till osämja menpengar ger

fördel-källa till konflikter. Hushållsarbetetsinte storpengar vara en
Även makarna oftastning konflikthärd. är överensstörreutgör omen

första tiden, ochhemma med barnet denkvinnan ska attatt varaom
ideltid, råder det långt ifrån alltid konsensushon sedan ska påner

föreliggergäller själva hushållsarbetet. Härfrågor tvärtom ensom
framförallt grundas ioch latenta konfliktermångfald öppna attsom

fördelning. tredje-kvinnorna missbelåtna med hushållsarbetets Tvåär
tredjedelmake ska hemma ochdelar önskar deras göraatt mera en

skill-känner sig missnöjda med fördelningen. Dock finns här stora
beroende hur arbetsfördelningen mellan makarnanader på Iut.ser

det kvinnor allt hushållsarbetesynnerhet gör nästan ärär somsom
flar-missnöjda. patriarkala familjerna ändå drygtdeI utgörsom en-

dedel samtliga upplever hälften kvinnorna arbets-än attav mer av—
fördelningen orättvis och ungefär lika många makarnaär attuppger
ibland ofta hur de ska fördela arbetet.eller Det är ävenär oense om

latenta konflikter i dessa familjer. Hälften kvinnornavanligt med av
för husfridens skull i frågor hus-håller ofta eller ibland rörtyst som

fördelning och har givit försöken få sinhållsarbetets många attupp
i dessa patriarkala familjer situatio-Männengöraatt serman mer.

med andra Till skillnad från kvinnorna de i mycketögon.nen anser
fördelningen rättvis och inte hellerutsträckning de uppleverärstor att

i utsträckning det finns konflikter i denna fråga. Kvinnor-attsamma
och upplevelser och erfarenheter i de patriarkala familj-männensnas

skiljer sig så markant skulle kunna tala förekoms-atterna man om
jämställdhetsorien-hennes och hans äktenskap. deIten ett ettav

familjerna kvinnornas erfarenheterterade ochär männens tvärtom
sarnstämmiga. Kvinnorna hela ganskaganska dessutom i detär stora

tillfreds med hushållets organisering och erfar i betydligt mindre ut-
kon-sträckning kvinnorna i patriarkala familjer det förekommerän att

flikter fördelningen.om
familjerrikliga förekomsten och latenta konflikter iDen öppnaav

fördelning hushållsarbetet visar inte i förstamed sned dennaatten av
hand det kvinnorna önskar sådan fördelning.beror på äratt som en
Fördelningen har främst med maktrelationer mellan makarna.göraatt
Många använder uppenbarligen sina maktresurser nonna-störremän
tiva, ekonomiska och i vissa fall fysiska till genomdriva sinaatt

Åönskemål och tillgodose sina intressen. andra sidan förekomstenär
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konflikter och kvinnligt missnöje också tecken påett stort mänsattav
normativa makt i familjen minskat. Många kvinnor finner sig inte
längre i vidare allt hemma. därförJust har fördel-göra nästanatt utan
ningen hushållsarbetet i ökad utsträckning blivit föremål för äk-av en
tenskaplig maktkamp.

vissaI avseenden tycks beroende familjenmän änvara mera av
kvinnor. Småbamspappor i betydligt utsträckning små-större änanser
bamsmammor familjen bör hålla ihop för barnens skull, ochatt un-
dersökningar visar frånskildamånga upplever deras livs-mänatt att
situation försämrades på alla områden efter skilsmässan. Blandnästan
frånskilda kvinnor det istället vanligt betona skilsmässansär posi-att
tiva konsekvenser, i synnerhet känslan ökad självständighet ochav en
autonomi. Det manliga beroendet tycks dock i ringastörre grad på-
verka förhandlingarna hushållsarbetets fördelning. Också närom
kvinnorna ställer krav på ökat deltagande från sina slutar detett män
ändå oftast med de får huvudansvaret för hushållet. Sålunda kanatt ta
kvinnorna deras för lite de har sällannär mänprotestera gör men
makten tvinga ändra sig.påmännenatt att

situationI där kvinnans missnöje med hushållsarbetets fördel-en
ning inte några resultat kan hon ge ochupp motvilligt finna isigger

den hemma. Konflikten hushållsarbetetsgöratt mestvara som om
fördelning förändras då från till dold konflikt. kvin-öppen Menen en

kan också utnyttja sin möjlighet till sorti: hon kan lämna äkten-nan
skapet jfr Hirschman, 1972. Möjligheten till skilsmässa stärker ge-
nerellt kvinnors förhandlingsposition inom äktenskapet. kvin-Känner

sig undertryckt sin kan hon hota lämna honom, och harattnan av man
också i de flesta fall reell möjlighet detta. alla fall behö-Igöraatten

hon sällan ekonomiska skäl kvar i sitt äktenskap. Precisstannaver av
i fallet med konflikter hushållsarbetet kan ökningen anta-som om av

let skilsmässor delvis uttryck för kvinnor inte längreett attses som
makt inom äktenskapet: manligmäns dominansaccepterar är en van-

ligt förekommande skilsmässoorsak bland kvinnor.
denI konfliktsituation skilsmässaöppna ofta innebärsom en

kommer olika maktresurser till användning. Många gångertyper ärav
det först i denna situation det står klart vad det verkligenärsom som

sådana och hur dessa kanutgör användas. flagrantEttresurser exem-
pel i samband med sin skilsmässaär när för första gångenen man an-
vänder fysiskt våld sin hustru. ocksåMen på vilket hus-mot sättet
hållsarbete och ekonomi har organiserats kan få konsekvenser.stora
Är makarna inte frågor barnensöverens vårdnad och bo-rörom som
ende blir det ofta för kvinnans vidkommande ha varit denatten resurs

har tagit huvudansvaret för barnen. För kan iställetmännensom
eventuella ekonomiska bli fördel i frågorstörre gällerresurser en som
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fördelaktigaoftaFramförallt medför derasdelning.hemmets po-mer
kvin-mindre i inkomsterarbetsmarknaden de förlorar änsition på att

för-situationekonomiskaallmänhet kvinnornasiDet är somnorna.
efter skilsmässa.sämras mest en

organise-familjerolikamellan hurskillnaderidagfinnsDet stora
alla familjerUngefär fjärdedelekonomi.sinochsitt arbete avenrar

maktstrukturen,ochpatriarkala traditionendenitycks leva kvar me-
jämställdutvecklatfamiljer hartiondel allaomkringdan enaven

Övriga befinner sig ifamiljerkvinnan.ochmellanfördelning mannen
jämställd-ochkönrollsuppdelningtraditionellmellansituation enen
tredjedelarcirka tvåalltsåfamiljer,bland dessaOckså utgörhet. som

jäm-ochpatriarkatmellan polemavariationerfinnsfamiljer,allaav
Ändå iurskiljavi kan mönsterställdhet. att gemensammamenar man

kanfamiljer.i dessa Dessakönsrelationema mönster ettses somnya
skulle kunnaskissartat1990"genuskontrak jfr Hirdman,nytt som

ochkvinnanfamiljer gällerde flestaföljande Förbeskrivas attsätt:
försörjning.familjens Attförlikai princip storttar ansvarmannen
till denoch bidraförvärvsarbetaskakvinnor ochbåde män gemen-

värde-grundläggandeförankradfamiljeekonomin starktär ensamma
heltid ochnödvändigtvis arbetadock inte mänbehöverring. Kvinnor

inkomsterhögretid.deltid under någon längre Mänsska inte arbeta
fördet blirordning,bakgrunden till dennadelfinns där avsom en

deltid,arbetarekonomisk förlust änfamiljen större omom mannenen
famil-utanför självaförhållanden liggerOcksådet.kvinnan gör som

kvinno-uppdelningen iinnehåll:på kontraktetsalltsåjen inverkar
ochfamiljenkönsuppdelningen iförstärker tvärt-mansjobbjobb och

detbetyderkarriärmöjligheterochskillnaderna i löneroch attom
rationelltekonomisktförefallakortsiktigt kan satsarattmest mannen

kvin-självklartockså i detyrkeskarriär.sin Det attpå närmasteär
för jobbetdet gårsmå. Ombarnenhemmaska när ärmestvaranorna

för-delpositivtdockdetoch karriären männen utär tar en avom
med sinatvingas hemmakan intedeäldraledigheten. Men att vara

ochför detsjälva kännerbara deföräldraledigaskabam. De omvara
enligt dettaskaför jobbet.har möjligheter Däremotde männenom

inte likahushållsarbetet,delgenuskontrakt göra myc-menen avnya
det honkvinnans ochHuvudansvaretkvinnorna. ärket är somsom

hel-Makar skabehövertill sakerinitiativet ochska göras.närsägata
manligakvinnliga ochuppgifter. finnsallaler inte dela på Det syss-

gardiner ochdukar på borden,undan, läggalor. Plocka vattnasy
bilar ellerbyta däck påkvinnorblommor ska sättagöra; att gar-upp

sysslor fördinstänger män.är
sysslor i hemmettäcker inte lika mångakönsnorrnemaDe somnya

för-eller hablöjor, dammsugabåde bytakantidigare. Män numera
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kläde på sig behöva skämmas inför kompisar eller släktingar.utan att
På så vis har könsnormernas räckvidd det gäller hushållsarbetenär
minskat. idagDet färre områden eller uppgifter heltär köns-ärsom
märkta. könsmärkningDen finns dock alltjämt stark jfr Thu-ärsom
rén, 1996. visar sig inteDetta minst i skilda förväntningar på kvin-

och föräldraskap och då särskilt i den utbredda föreställ-mänsnors
ningen det naturligen bör föräratt störsttamammorna som ansvar
de små barnens omvårdnad.

liggerDet dock viss fara i tala förekomstenatt ett nytten om av
genuskontrakt. Om alltför mycket uppmärksamhet riktas tänktmot ett
norrnalhushåll risken likheter mellan familjer betonasär alltföratt
mycket. denna undersökningI har vi gång på gång kunnat konstatera

det finns betydande variationer i familjers organisera arbeteatt sätt att
och ekonomi. finns familjerDet där kvinnan så allt igör gott som
hemmet och det finns familjer där makarna delar lika på hushållsar-
betet. Och såväl den föredrar traditionell fördelning hus-som en av
hållsarbetet den har jämställdhet riktmärke kan åberopasom som som
föreställningar och i samhället för stödja sin sak: olikaattnormer
normativa strukturer existerar sida vid sida. Variationerna i familjers
arbetsfördelning kan åtminstone delvis förklaras med makarnas res-
pektive maktresurser. Män kan förvisso åberopa traditionella normati-

föreställningar kön ofta räcker inte detta för isomatt pat-va om men
riarkala familjer helt och hållet förhandla bort för hushålls-ansvaret
arbetet. Den normativa makten måste understödjas med överlägsna
ekonomiska många jämställdaI familjer det säkerligenärresurser.

fast Kvinnorna måste övervinnasätt, tvärtom. männens mot-samma
stånd eller tröghet för få till stånd jämställd fördelning fa-att en av
miljens arbete och ekonomi. Utifrån stark position arbetsmark-en
naden hög utbildning och hög inkomst och hänvisa tillattgenom

jämställdhet kan de lyckas med detta. Då kan kvinnornanormer om
förhandla sig fram till förmånligare genuskontrakt.ett
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