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Förord 
 
Det är med blandade känslor jag inser att en lång resa nu slutligen går mot sitt 
slut. Det har blivit dags att sätta punkt. Det har varit lärorika och inspirerande 
år, men också utmanande och ibland frustrerande att arbeta med avhandlingen. 
Att jag nu slutligen är framme vid den sista punkten är på inget sätt enbart min 
egen förtjänst. Många personer har bidragit till att avhandlingen har varit möjlig 
att skriva. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de kvinnor som tagit 
sig tiden att engagera sig i mitt avhandlingsprojekt. Mötena med er har lärt mig 
mycket om äldre kvinnors liv, men också om mig själv. Ni har delat med er av 
erfarenheter och berättat om era unika liv och utan er hade det inte blivit någon 
avhandling. Jag vill också rikta ett tack till Institutionen för socialt arbete och 
Genusforskarskolan för att jag fick chansen att pröva den dröm jag hade burit 
på under ett antal år. Jag har haft förmånen att få befinna mig i två inspirerande 
forskningsmiljöer och jag vill tacka de många personer och grupper som under 
årens lopp har granskat, kommenterat och kommit med värdefulla synpunkter 
på olika texter och utkast. 

Min handledare, Stina Johansson, har följt mig under hela mitt arbete och 
jag vill rikta ett stort och varmt tack till dig för ditt engagemang, dina kloka 
synpunkter och all den kunskap du har delat med dig av. Samarbetet med dig 
har varit mycket givande och du har med stort tålamod låtit mig söka och hitta 
min egen väg. Min andra handledare, Åsa Andersson, ska också ha ett stort, 
varmt tack. Mina texter har förbättrats genom dina noggranna läsningar, kloka 
kommentarer och respektfullt framförda, men högst relevanta ifrågasättanden. 
Speciellt vill jag tacka er båda två för de många intressanta och inspirerande 
möten och diskussioner vi haft. De har gett mig ny kraft och energi att jobba 
vidare och ni har utgjort ett stort stöd i mitt avhandlingsarbete.  

Ett tack vill jag även rikta till Marianne Liliequist, som i början av avhand-
lingsarbetet på många sätt inspirerade mig i mitt tänkande kring livsberättelser. 
En annan person som hade en avgörande betydelse för att jag överhuvudtaget 
befinner mig här idag är Gunborg Jakobsson vid Åbo Akademi i Vasa. Tack för 
att du, under något pressade tidsförhållanden, fick mig att söka doktorandtjäns-
ten. 

Vid Institutionen för socialt arbete finns många personer som har varit vik-
tiga för avhandlingsarbetet, men kanske främst för mitt personliga välbefinnan-
de. Ett stort och varmt tack vill jag ge till de personer jag har delat rum med 
under längre perioder; Petra Ahnlund och Katarina Andersson. Tack Petra för 
läsning av texter, ditt stöd och din vänskap– med dig är det lätt att både skratta 
och gråta. Tack Katarina för stöd och uppmuntran och många trevliga prat-
stunder, samt genomgången av vad jag trodde var en färdig litteraturlista. Tack 
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också Joakim Isaksson för ditt stöd och trevliga pratstunder, samt för läsning av 
avhandlingstext i slutfasen. Till sist också ett varmt tack till övriga kollegor vid 
institutionen, samt doktorandkollegor för givande samtal om stort och smått 
och om tillvaron som doktorand. Ingen nämnd och ingen glömd. Tack vill jag 
även säga till Ewa Persson för hjälp med redigering av manus.  

Till mina föräldrar vill jag ge ett innerligt varmt tack. Ni har hela tiden stöt-
tat och uppmuntrat och så mycket ni kunnat har ni underlättat vardagen för 
oss. Tack mamma för all omtanke om oss och all hjälp med flickorna. Tack 
pappa för alla praktiska bestyr, inte minst flytthjälp, som du bistått oss med 
under de här åren. Tack också till mina bröder med familjer, svärföräldrar och 
övrig släkt för visat intresse och stöd. Jag vill även tacka fina vänner och gran-
nar som på olika sätt har visat sitt stöd.  

Slutligen vill jag ge min man och tillika kollega, Fredrik Snellman ett stort, 
varmt tack. Att flytta till Umeå var inte ett lätt beslut för dig och jag är oerhört 
tacksam för att du storsint valde att ge det en chans. Tack för all läsning, alla 
synpunkter och kommentarer genom åren och för att du trott på mig när jag 
själv inte har gjort det. Att genomgå en forskarutbildning samtidigt som vi har 
gjort har haft sina nackdelar, men också många fördelar. Vi har ett antal händel-
serika och roliga år bakom oss, men det har inte heller varit lätt alla dagar. Idag 
är jag stolt över vad vi tillsammans har uppnått.  

Att livet inte bara består av avhandlingsarbete har min familj dagligen på-
mint mig om. Till sist vill jag därför mest av allt tacka de viktigaste personerna i 
mitt liv; Fredrik, Tindra och Nellie.  
 
Marie-Louise Snellman 
Umeå den 6 december 2009  
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KAPITEL 1 Inledning och bakgrund 
 
 
Introduktion  
Den här avhandlingen handlar om att vara äldre kvinna, och att åldras i en spe-
cifik kontext vid en specifik tidpunkt och med unika livserfarenheter som me-
ningsbärande för åldrandet. Åldrandet är i sig en individuell process som upp-
levs olika av olika personer, samtidigt som individer i olika kohorter delar ge-
mensamma erfarenheter av åldrandet knutna till samhället och dess förändring-
ar. Betraktat ur ett samhällsperspektiv får dock åldrandet som en kollektiv erfa-
renhet i vårt senmoderna samhälle i allt högre grad ge vika för en mer individu-
aliserad och reflexivt konstruerad erfarenhet. Individerna förväntas aktivt och 
reflexivt skapa sin egen tillvaro utifrån en mängd olika valmöjligheter och alter-
nativ och vi förväntas tidigt i livet planera för vårt eget åldrande (Öberg 2005).  

Den välfärdspolitiska utvecklingen i vårt samhälle har medfört en tryggare 
tillvaro och en högre levnadsstandard för gruppen äldre individer, men det 
skapar samtidigt förändrade förväntningar på hur vi ska leva och utforma vår 
tillvaro under den senare delen av våra liv (Higgs & Gilleard 2006). En allmänt 
vedertagen diskurs om ”det goda åldrandet” som det eftersträvansvärda målet i 
hög ålder antyder implicit varje individs personliga ansvar för att nå dit. Det är 
emellertid ett ”gott åldrande” som definieras med utgångspunkt i en vit, manlig 
medelklassposition och som döljer betydelser av kön, klass och etnicitet som 
centrala aspekter för huruvida det ”goda åldrandet” överhuvudtaget är möjligt 
att uppnå (Cruikshank 2003). I vårt samhälle där produktivitet, effektivitet och 
självständighet värderas högt har de äldre ofta kommit att betraktas som en 
börda och ett problem för samhället och de yngre generationerna. Den ökade 
livslängden har dock medfört att de yrkesverksamma åren minskar i relation till 
antalet levnadsår och i det konsumtionssamhälle som växt fram sedan andra 
världskriget får de äldre därmed en ny roll som viktiga konsumenter. I den glo-
bala ekonomiska utvecklingen får den äldre befolkningens konsumtionsförmå-
ga en allt viktigare funktion, samtidigt som förutsättningarna för att konsumera 
är beroende av kontexten och individernas sociala positioner. Trots en sådan 
mångfacetterad bild av de äldre individerna i vårt samhälle så osynliggörs åld-
randet som ett komplext fenomen, genom stereotypa uppfattningar om äldre 
som en kategori. Inte minst inom forskningen beskrivs äldre individer ofta som 
en homogen grupp individer, även om åldrandets villkor i själva verket ser olika 
ut för de enskilda individerna (jfr Tornstam 2005).  

Avhandlingen handlar om tio kvinnor i åldern 75-85 och deras livsberättel-
ser. För enkelhetens skull benämner jag framöver kvinnorna som ”äldre kvin-
nor”. I allmänna beskrivningar av de äldre som sällan konkretiseras genom 
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kopplingar till specifika individer döljer sig en stor grupp individer, med unika 
upplevelser, erfarenheter och livslopp. Vilka är dessa äldre och hur ser deras 
tillvaro och liv ut?  

Avhandlingen tar sin avstamp i de äldre kvinnornas perspektiv och inspire-
rad av feministiska ansatser som förespråkar vikten att lyfta fram kvinnors erfa-
renheter, har jag valt att närma mig dessa med hjälp av livsberättelser. Genom 
att låta de äldre kvinnorna berätta om sina liv är ambitionen att öka kunskapen 
om kvinnors liv och erfarenheter i ett specifikt sammanhang. Men ambitionen 
handlar inte enbart om ett synliggörande av kvinnornas historia, utan också om 
att betrakta kvinnor i termer av subjekt och aktörer som skapar sin egen histo-
ria. Det ligger en stor utmaning i att försöka förena ett strukturellt perspektiv 
med ett individperspektiv, men det är en utmaning jag betraktar som nödvändig 
för att inte förmedla förenklade och stereotypa bilder av kvinnors liv (jfr Edu-
ards 1992). I en dialog med Susan H. Armitage berör professor emerita Sherna 
Berger Gluck temat så här: 
 

How do we simultaneously understand and document women’s subordination 
and resistance? This is where the issue of the larger context comes in, the need 
for the ”scholar” to historicize the narrative. By this I mean not only the condi-
tions of women´s lives but also the political and social contexts in which the 
narrative is collected, as well as the specific conditions relating to the narrator 
and the recording. Realizing that even a life history is only a partial truth, it is 
critical that we spell out the latter conditions to help us understand that parti-
alness (Armitage & Gluck 2002:83). 

 
På ett personligt plan har även mitt val av forskningsområde styrts av en re-
spekt för äldres vishet, erfarenheter och kunskaper; något som riskerar att gå 
förlorat om vi i dagens allt mer individualiserade samhälle inte tar oss tid att 
lyssna till de äldre. En allmän nyfikenhet på åldrandet som fenomen har varit en 
stark inspirationskälla som genomsyrat arbetet. Denna nyfikenhet tangerar möj-
ligen också en ”rädsla” för det egna åldrandet, som av Betty Friedan (1995) 
påtalats som en förklaring till varför man väljer att forska om åldrandet och de 
äldre. I samhället generellt har man på senare tid kunnat ana ett ökat intresse 
för äldres erfarenheter och en historisk tid, bl.a. i form av populärvetenskapliga 
och skönlitterära böcker och systematiskt insamlande av äldres berättelser. Vad 
detta är en symbol för kan jag enbart spekulera i, men en förklaring är sannolikt 
en ökad medvetenhet om att befolkningen åldras, vilket i sin tur medfört ett 
ökat forskningspolitiskt intresse för frågor som rör äldre och åldrandet. Kanske 
har det också en koppling till den osäkra och komplexa tillvaro vi lever i, med 
oändliga valmöjligheter och höga krav på den enskilda individen. Det finns 
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onekligen en trygghet i de äldres livserfarenheter och värderingar som formats 
under en tidsperiod när varje individs uppgift var klart och tydligt utformad; en 
trygghet som kanske inte är lika lätt att finna idag.  

Att ta sig an uppgiften att representera ett antal äldre kvinnors berättelser 
om sina liv har upplevts som en stor utmaning och stundvis har arbetet präglats 
av stor frustration. För vem är jag att inta positionen att göra kvinnornas berät-
telser rättvisa och är det ens möjligt? Att ”ge röst” till osynliggjorda och margi-
naliserade grupper av kvinnor genom att beskriva deras olikartade erfarenheter 
har poängterats inom det feministiska forskningsfältet (se t.ex. Gilligan 1982; 
Gluck & Patai 1991; Reinharz 1992). En sådan ansats kan fungera som inspira-
tionskälla, men de beskrivningar av kvinnornas berättelser som görs av mig kan 
aldrig betraktas som deras ”egen” röst. Kvinnornas tolkningar av sina liv, så-
som de kommer till uttryck i deras livsberättelser, är knutna till en specifik kon-
text och en interaktionsprocess där jag som forskare är delaktig. Vidare är de 
tolkningar och beskrivningar som presenteras ett resultat av olika val och beslut 
fattade av mig i forskningsprocessens olika steg. Kvinnornas berättelser är där-
för återgivna i den skrivna texten med min röst. Jag instämmer därmed med 
Cathrine Kohler Riessman som säger:  
 

We cannot give voice, but we do hear voices that we record and interpret. [...] 
Investigators do not have direct access to another´s experience. We deal with 
ambiguous representations of it- talk, text, interaction, and interpretation.  
(Riessman 1993:8) 

 
Äldre i  fokus 
Det är ingen nyhet att det västerländska samhället åldras och att andelen indivi-
der i hög ålder kommer att öka de närmaste decennierna.1 Tornstam (2005) 
menar i och för sig att det inte handlar om någon ”demografisk bomb” såsom 
det ofta målats upp i medier och samhällsdiskussioner. Vad Tornstam däremot 
inte beaktar är att konsekvenserna av ett åldrande samhälle också är beroende 
av sammanhang; att samhället åldras får en annan innebörd i en landsbygds- 
eller glesbygdskontext än vad det får i en storstadsmiljö. De kommande demo-
grafiska förändringarna får konsekvenser både på nationell och på regional 
nivå, vilket i sin tur påverkar den politiska diskussionen och den konkreta pla-
neringen för framtida äldreomsorg. Problem med att lösa personalfrågan inom 
omsorgsverksamheter i framtiden gör bilden ännu mera komplicerad, framför 

                                                
1 I den lokala dagstidningen Vasabladet uppmärksammades i en notis 090328 att det nu finns fler 
gamla än unga finländare. Under 2008 var antalet finländare som fyllt 65 år för första gången 
större än antalet finländare under 15 år. Antalet individer under 15 år har inte varit på en sådan 
låg nivå sedan 1896. 
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allt i regioner med hög utflyttning av arbetsför befolkning. I senare års diskus-
sioner har man vanligen fokuserat på den hjälp, stöd och vård som den växande 
gruppen av äldre människor kommer att behöva i framtiden. De äldre ses ofta 
som ett problem eller en utmaning; en börda snarare än en tillgång för samhäl-
let (Socialstyrelsen 2007a). Synen på de äldre som en homogen grupp individer 
med liknande behov, önskningar och förutsättningar i hög ålder, medför att 
man bortser från den diversitet som finns i erfarenheter av åldrande. Fortfaran-
de vet vi mindre om skillnader i attityder och känslor hos de äldre själva än vad 
vi vet om samhällets attityder gentemot äldre (Jamieson 2002). Därmed riskerar 
viktig kunskap att gå förlorad och de äldre löper risk att utsättas för särbehand-
ling i olika former.  

I en kunskapsöversikt över den nordiska äldreomsorgsforskningen framgår 
att det sammantaget finns mycket forskning på äldreomsorgsområdet. Fokus 
har dock legat på forskning om den offentliga äldreomsorgen, hemtjänsten och 
personal inom äldreomsorgen. De äldre själva och deras erfarenheter och upp-
levelser vet vi betydligt mindre om. Särskilt saknas kunskap om de äldre som 
står utanför den offentliga omsorgen och idag utgör dessa en stor andel av den 
äldre befolkningen2 (Socialstyrelsen 2007a; Szebehely 2005). Eftersom många 
äldre når en hög ålder idag, kommer en stor del av de äldre som idag står utan-
för den offentliga omsorgen att småningom behöva stöd och hjälp från samhäl-
lets sida. Inom gerontologin finns en stark dominans av omsorgsforskning som 
fokuserar på den fjärde åldern (äldre-äldre) och de äldre som är i behov av hjälp 
och stödinsatser. Men forskning om de äldre som inte ännu har behov av hjälp 
är viktig, eftersom det är dessa som senare kommer att befolka den fjärde ål-
dern (Öberg 2005). Våra föreställningar om äldre generellt får även konsekven-
ser för hur vi betraktar äldre med behov av stöd och omsorg. Därmed utgör 
forskning kring äldre i allmänhet utan koppling till omsorgsbehov en viktig del 
av äldreforskningsområdet. 

Studien riktar in sig på tio äldre kvinnor i åldern 75-85 som bor på lands-
bygden i Västerbotten i Sverige, samt i Österbotten i Finland. Den åldrande 
befolkningen utgörs generellt av en högre andel kvinnor, varav den största 

                                                
2 Av totala antalet individer över 80 år i Sverige står ca 63 procent utanför den offentliga omsor-
gen (ca 37 procent får hemtjänst i ordinärt boende eller bor i särskilt boende). I ålderskategorin 
75-79 år är det strax under 90 procent av gruppen som inte erhåller offentlig omsorg. Statistiken 
visar också att det är först i riktigt hög ålder som den offentliga omsorgen kommer in. Av de allra 
äldsta i Sverige, 95 år och över, får ca 93 procent offentlig äldreomsorg (Socialstyrelsen 2007b). I 
genomgången av den nordiska äldreomsorgen menar Szebehely (2005) att det är svårt att göra 
jämförelser mellan de nordiska länderna, bl.a. på grund av skillnader i statistikföring. Trots detta 
kan man konstatera att äldreomsorg i form av institutioner och hemtjänst nås av ungefär lika stor 
andel (15-16 procent) av den äldre befolkningen (65+) i Finland och Sverige.  
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gruppen utgörs av ensamboende kvinnor. Kvinnorna har en högre medellivs-
längd, samtidigt som de ofta är yngre än de män de levt tillsammans med och 
de överlever därför ofta sina makar (Socialstyrelsen 2007a). Det finns dock 
tecken som tyder på att diskrepansen mellan mäns och kvinnors medellivslängd 
allt mer kommer att krympa i framtiden. Ett landsbygdsperspektiv är av bety-
delse utifrån det faktum att forskning kring äldre oftast utgått från ett stads- 
eller tätortsperspektiv (Dorfman, Murty, Evans, Ingram & Power 2004; Lilie-
quist 2009). Gruppen äldre kvinnor är intressant bl.a. utifrån det faktum att 
man tidigare inom den gerontologiska forskningen har betraktat åldrandet som 
ett fenomen oberoende av kön (Kangas & Nikander 1999). Mäns åldrande har 
varit den norm varigenom även kvinnors åldrande har betraktats. Detta har i sin 
tur medfört att äldre kvinnor kommit att konstrueras och betraktas som ”pro-
blem”, eftersom de möter andra utmaningar och förutsättningar som äldre än 
vad män gör (Gibson 1996).  
 
Äldre kvinnor i  e t t  l ivs loppsperspektiv 
Ett flertal socialgerontologiska studier sedan 1990-talet och framåt har visat på 
betydelsen av att betrakta ålderdomen som en integrerad del av hela livet (se 
t.ex Thorsen 1998; Tornstam 1993; Öberg 1997). Eftersom ålderdomen inte är 
något som plötsligt inträffar när vi uppnår en viss ålder är det nödvändigt med 
ett helhetsperspektiv på åldrandet för att kunna förstå åldrandets villkor. För-
klaringar till ett problemfyllt åldrande, eller likaså ett positivt åldrande kan enligt 
detta perspektiv inte enbart sökas på nära håll, i tid och rum. Ett livsloppsper-
spektiv ger däremot möjlighet att se hur förhållanden tidigare i livet påverkar 
den situation man har idag som äldre.  

Ett livsloppsperspektiv ger möjlighet att se mångfalden bland äldre och de-
ras livserfarenheter och det skapar därmed även förutsättningar att motverka 
stereotyper, negativa handlingsmönster och särbehandling riktade mot de äldre. 
Livsloppsperspektivet utgör ett dynamiskt ramverk som betonar hur olika faser 
av livsloppet är sammanlänkade, vilket medför att bilden av åldrandet som ett 
isolerat fenomen förlorar sin bärighet. De äldres livserfarenheter skapas av 
individen inom en kontext av förändringar i samhället över tiden, vilket gör att 
det som ytligt sett kan betraktas som individuella beslut också kan vara en kon-
sekvens av utanförliggande orsaker, t.ex. i form av lagstiftning eller politiska 
beslut. Ett livsloppsperspektiv understryker även individers olika sätt att hante-
ra roll- och statusförändringar när de åldras och betonar individers menings-
skapande av sina erfarenheter. Att leva i enlighet med sina värderingar är cent-
ralt för alla individer, men vad som värderas kan variera beroende på olika bio-
grafiska erfarenheter som även är kopplade till individers olika sociala positio-
ner såsom kön, klass, etnicitet och ålder. Likaså kan variationer finnas mellan 
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olika kohorter som levt sina liv genom olika historiska perioder. Ett livslopps-
perspektiv kan synliggöra hur värderingar och attityder som man har anammat 
tidigare under livet fortfarande påverkar hur man som äldre lever och tolkar sitt 
liv. För att kunna fånga detta krävs att vi fokuserar de äldres egna perspektiv, 
istället för att betrakta de äldre huvudsakligen som passiva mottagare av be-
handling och omsorg (Arber & Evandrou 1993).  

Intresset för biografiska metoder och människors livsberättelser har ökat 
under de senaste åren bland forskare från skilda discipliner. I föreliggande av-
handlingsarbete utgår jag från berättelser om livet; livsberättelser, och placerar 
mig därmed inom det biografiska forskningsfältet. Den fritt formulerade livsbe-
rättelsen har kompletterats med en tematiserad intervju, som även den behand-
lat livet som helhet. När jag i fortsättningen refererar till livsberättelserna inne-
fattar det både den fritt formulerade livsberättelsen, samt den biografiska tema-
intervjun. Ambitionen har varit att få en så heltäckande bild som möjligt av 
kvinnornas liv, samtidigt som jag är medveten om den begränsning som finns i 
en sådan målsättning. Detta ger emellertid min specifika ingång till hur jag läser 
och hanterar livsberättelserna, dvs. som helheter snarare än med ett särskilt 
fokus på förhandsbestämda teman. 

Överlag har intresset för subjektiva, kvalitativa metoder inom äldreforsk-
ningen ökat och en relativt ny företeelse är att använda sig av biografisk metod 
(narrativ metod) och livshistoria som metodiskt verktyg (Herrman 1998; Ruth 
& Kenyon 1996; Tornstam 2005). I förhållande till andra kvalitativa metoder 
möjliggör den biografiska metoden en förståelse för åldrandet som en process 
och hur ett levt liv återspeglar sig i och ger mening åt ålderdomen. När man 
väljer att anlägga ett livsloppsperspektiv och utgår från att arbeta med livsberät-
telser i forskningen kring äldre kan man enligt min uppfattning välja att lägga 
tyngdpunkten på olika aspekter. I flertalet livsloppsstudier inom det socialge-
rontologiska fältet i en nordisk kontext har det huvudsakliga syftet varit att 
tydliggöra vikten av att betrakta ålderdomen som en del av livet i sin helhet. En 
annan gemensam aspekt är att man genom ett sådant livsloppsperspektiv har 
försökt finna förklaringar och orsaker kopplade till välbefinnande och livskvali-
tet i ålderdomen (se exempelvis Thorsen 1998; Waerness, Ruth & Tornstam 
1993; Öberg 1997). Även i förekommande avhandlingsarbete är sådana aspek-
ter av betydelse, men tyngdpunkten är något mera förskjuten till att förstå 
kvinnors livsberättelser i förhållande till strukturella och individuella villkor och 
förutsättningar under livet.  

I avhandlingsarbetet finns en målsättning att kunna förstå de äldre kvinnor-
nas situation idag utifrån det liv de berättar om. Det finns dock även andra skäl 
till den valda ansatsen. En ambition med avhandlingsarbetet är att kunna visa 
på den diversitet som finns i äldre kvinnors erfarenheter och upplevelser under 
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livet. Att relatera det individuella livsloppet till yttre historiska, kulturella och 
sociala villkor under livet utgör en nödvändighet för att kunna förstå de äldre 
kvinnornas helhetssituation. Den biografiska metoden betraktat i ett socialt 
perspektiv är också värd att betona. Metoden i sig lyfter fram individen och 
synliggör vikten av kunskap som kan erhållas från en personlig historia, vilket 
ger en förståelse för de val som människor gör och de begränsningar, antagan-
den samt beslut som strukturerar deras liv. I arbetet med att utveckla vård och 
omsorg för de äldre i framtiden behövs nya kreativa ansatser och där kan teore-
tiserande utifrån biografiska forskningsresultat bidra med nya infallsvinklar (se 
Chamberlayne, Bornat & Wengraf 2000). Trots att den muntliga berättelse-
forskningen kring äldre förvisso har ökat de senaste årtiondena3 så har man 
sällan fokuserat på äldre boendes i landsbygdsmiljö. Överlag finns kunskaps-
luckor gällande äldre i landsbygds- och glesbygdsmiljö (se Dorfman m.fl. 2004; 
Liliequist 2009).  
 
 
Syfte och frågeställningar 
Avhandlingsarbetet har huvudsakligen influerats av forskningen inom det soci-
algerontologiska, men även det omsorgsteoretiska fältet. Den forskningen har i 
det närmaste fungerat som en problembakgrund för att tydliggöra de bakomlig-
gande ambitionerna som finns med avhandlingsarbetet. Vidare har den forsk-
ningen fungerat som en yttre ram för vad avhandlingen kommer att behandla. 
En central sådan utgångspunkt handlar om att äldre kvinnor ofta generellt be-
traktas som en homogen grupp individer. Att synliggöra den diversitet i upple-
velser och erfarenheter som finns bland äldre kvinnor och som uttrycks i kvin-
nornas berättelser om sina liv, utgör därmed en betydelsefull aspekt i avhand-
lingsarbetet. Vidare riktas uppmärksamheten i avhandlingsarbetet mot kvinnor i 
en specifik kontext; landsbygdsmiljö i två olika länder. Den underliggande am-
bitionen som kan förklara detta handlar dels om att öka kunskapen om äldre 
kvinnor boendes på landsbygden, dels att undersöka och synliggöra eventuella 
kontraster och likheter som kan finnas i två olika kontexter.  

Avhandlingsarbetet skiljer sig från en mera traditionellt utformad forsk-
ningsprocess där syfte och frågeställningar vanligen avgör forskningsansats och 
metodval. Metoden var redan i ett tidigt skede given, vilket i sin tur har påver-
kat syfte och frågeställningar under arbetets gång. Den syftesformulering och 
de tillhörande frågeställningar som fanns i inledningsskedet har förändrats, men 
finns fortfarande delvis kvar i termer av olika övergripande målformuleringar 
                                                
3 Bornat (2002) menar dock att man inom gerontologin inte har använt sig av denna typ av mate-
rial i särskilt stor utsträckning, vilket delvis kan förklaras med att det är både kostnads- och tids-
mässigt krävande att arbeta med biografisk forskning. 
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(jfr Martinsson 2006). Att arbeta med livsberättelser, framför allt de fritt formu-
lerade, innebär att man inte förrän en bit in i forskningsprocessen kan avgöra 
vilken riktning avhandlingsarbetet ska ta. Teoretiska kunskaper och den empiri 
man har att tillgå och en pendling mellan dessa, medför att ett tydligt syfte 
småningom kan börja formuleras. Även om min ambition har varit att närma 
mig livsberättelserna utan en alltför teoristyrd läsning, så bör man ändå ha nå-
gon form av teoretisk förankring för att inte gå vilse i de omfattande beskriv-
ningarna av flera olika liv. För min del har omsorg och kön varit de bakomliggan-
de sökljus jag har använt mig av i läsningen av livsberättelserna och som också 
kommit att styra syfte och frågeställningarnas utformning.  

Ett syfte med avhandlingen är att utifrån ofta förekommande teman i livsbe-
rättelserna analysera olika innebörder i att vara kvinna född under den tidigare 
delen av 1900-talet (1920-1930) och boende på landsbygden. Vilka begränsan-
de, men också möjliggörande villkor kommer till uttryck i livsberättelserna? Hur 
kan dessa förstås utifrån den historiska, sociala och kulturella kontext som ra-
mat in kvinnornas liv? Syftet antyder därmed att kvinnornas liv och erfarenhe-
ter; innebörder i att vara kvinna, inte kan förstås utan en kontextuell inramning. 
Underliggande finns även ett antagande om ett socialt och kulturellt konstruerat 
kön, dvs. det finns ingen ”färdig kvinna” eller något ”evigt kvinnligt”, utan 
kvinna är något som görs på olika sätt i olika kulturer och under olika tidsepo-
ker (se t.ex. Butler 1990; Gothlin 1999). Kön förstås därmed som socialt och 
kulturellt förmedlat och historiskt föränderligt, där olika förväntningar och 
föreställningar om män och kvinnor kopplas till socialt och biologiskt kön, 
samt mäns och kvinnors olika levnadsförhållanden (jfr Andersson 2002).  

Ett andra syfte med avhandlingen är att synliggöra och analysera hur omsorg 
tar sig uttryck i kvinnors berättelser om sina liv. Med detta menar jag inte att 
omsorg är något som självklart kommer till uttryck i alla sammanhang och delar 
av en livsberättelse. Däremot menar jag att det är nödvändigt med en öppenhet 
för att omsorg kan komma till uttryck i sammanhang där man inte alltid väntar 
sig. Omsorg är ett mångbottnat begrepp som kan ha olika innebörder beroende 
på olika omständigheter. Omsorg och omsorgsarbete är dock något som vanli-
gen har förknippats med kvinnor och en kvinnlig identitet. Avhandlingsarbetet 
utgår från en bred förståelse av omsorg som en grundläggande förutsättning för 
mänsklig existens. Jag ser det som ett mångfasetterat begrepp som i det närmas-
te kan liknas vid ett spårhundsbegrepp4 i mitt arbete. Min utgångspunkt har varit 
att inte använda begreppet omsorg i mötet med kvinnorna för att undvika att 

                                                
4 Spårhundsbegreppet har utvecklats från Blumers begrepp sensitizing concepts. Spårhundsbegrepp 
vägleder oss i sökandeprocessen och ger förslag på riktningen av det fortsatta arbetet, i motsats 
till definitiva begrepp som säger oss vad som skall observeras (Dahlgren, Larsson, Starrin & 
Styrborn 1988). 
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fastna i en särskild definition av begreppet som därmed skulle kunna komma 
att styra kvinnorna i deras berättelser. Istället menar jag att man i människors 
beskrivningar av sina liv; i handlingar och ord, kan spåra omsorg som en del av 
mänskligt varande.  

Marta Szebehely (1996) menar att man sammantaget kan säga att begreppet 
omsorg säger något om vad som görs, om relationen mellan de inblandade 
personerna och om kvaliteten i det utförda arbetet. I livsberättelser utgör kvin-
norna aktörer som utför (eller inte utför) handlingar, vilka i sin tur kan förstås 
och tolkas i termer av omsorgshandlingar. Ofta knyts dessa handlingar till rela-
tioner med olika människor, men jag menar att omsorg kan och bör förstås i 
vidare termer än så. Omsorg om djur och ting utgör också möjliga beståndsde-
lar av begreppet omsorg. Szebehelys definition ovan för tankarna till det kon-
kreta omsorgsarbetet som utförs, informellt eller formellt, och kvalitetsaspekten 
blir då viktig för att kunna avgöra huruvida den omsorg som ges kan betraktas 
som av bättre eller sämre kvalitet. I denna studie menar jag att kvalitet kan ses i 
termer av de villkor och förutsättningar som kvinnorna har haft till sitt förfo-
gande under livet, och som får konsekvenser för hur omsorgen tar sig uttryck. 
Fokus hamnar därmed inte på att definiera vad som är bra eller dålig omsorg, 
utan på att förstå dess uttryck i en specifik kontext. Med andra ord; genom att 
beakta det sammanhang som ramar in uttryck för omsorg och omsorgshand-
lingar är ambitionen att bidra med en vidgad förståelse av ”omsorg”. 
 
 
Kön och omsorg som studiens sökljus 
I avhandlingsarbetet har framför allt kön och omsorg utgjort en avstamp som 
läsningen av kvinnornas livsberättelser har utgått ifrån. Jag vill därför härnäst 
kort introducera de teoretiska diskussioner kring begreppen som har influerat 
arbetet.  
 
Kön; en soc ia lkonstruktionis t i sk förs tåe lse  
Debatten om begreppen kön och genus har pågått under ett antal år och är 
fortfarande aktuell. När begreppet ”genus” infördes i debatten var avsikten att 
man skulle komma ifrån en essentialistisk syn på skillnader mellan kvinnor och 
män och istället fokusera på relationerna; vad som konstituerar manligt och 
kvinnligt. ”Genus” kom så att beteckna kön som socialt och kulturellt konstru-
erat (Hirdman 1988; Åsberg 1998). Även idag finns delade åsikter om begrep-
pen kön och genus. En del menar att kön är så laddat med betydelser knutna till 
biologin att det finns risk för missförstånd i användningen av begreppet. Be-
greppet genus ger oss istället möjlighet att se hur praktiker, tankar, idéer och 
föreställningar om kvinnligt/manligt genomsyrar världen omkring oss (se 
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Hirdman 2003). Andra menar istället att genus, eftersom det vilar på 
kön/genusdistinktionen, bör överges eftersom det bidrar till ett fortsatt dualis-
tiskt tänkande i dikotoma begreppspar (Moi 1997). Ett annat argument är att 
genusbegreppet döljer de maktrelationer som alltid är kopplade till det socialt 
och kulturellt konstruerade könet (jfr Wahl m.fl. 2008). I avhandlingen ansluter 
jag mig till den socialkonstruktionistiska förståelsen av kön, dvs. hur normer, 
föreställningar och värderingar knutna till begreppen manligt och kvinnligt 
ständigt skapas och återskapas i våra handlingar och i vårt samspel med vår 
omvärld. Jag har valt att använda mig av begreppet kön, eftersom det naturliga 
inte kan särskiljas från en kulturell och social förståelse av kön. 

Kön är något som strukturerar våra liv på alla nivåer i samhället i en ständigt 
pågående process, kön är något som ”görs”.5 Som individer är vi delar av en 
viss rådande genusordning i samhället, eller ett genussystem, som bygger på 
olika idéer om vad som kan anses vara kvinnligt och manligt (jfr Connell 2003; 
Hirdman 1988). Det finns dock inte enbart en femininitet och en maskulinitet 
utan multipla mönster för femininitet och maskulinitet i vårt samhälle, som 
konstrueras av enskilda individer i en specifik historisk, social och kulturell 
kontext (Connell 2003; Moi 2005).  

En inspirationskälla är Simone de Beauvoir (2002 [1949]) som i det numera 
klassiska verket Det andra könet synliggör hur biologin ingalunda är avgörande 
för innebörden i att vara kvinna; det finns ingen inneboende kvinnlig natur. Det 
”evigt kvinnliga” har istället ekonomiska, sociala och historiska rötter. I Det 
andra könet beskrivs hur kvinnans situation i det patriarkala samhället känne-
tecknas av en spänning mellan transcendens och immanens. Samtidigt som 
kvinnan i egenskap av människa är subjekt och transcendens definieras kvinnan 
av kultur och samhälle som den Andre; som objekt och immanens. Därmed 
förnekas hon subjektivitet och transcendens som är förbehållna männen i det 
patriarkala samhället. Beauvoir (ibid.) beskriver vidare hur kvinnan har låsts fast 
i denna position, vilket sedan institutionaliserats i lagar och förordningar och i 
föreställningar om vad en kvinna är eller bör vara. 

Beauvoirs klassiska uttryck: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 
(ibid.:325) är ett sätt att närma sig en förståelse för hur vi blir kvinnor och män. 
Beauvoirs texter har citerats och använts i många olika sammanhang, framför 
allt i diskussioner om hur kvinnor kan ses som ”det andra könet” i förhållande 
till mannen som är normen. Med utgångspunkt i Beauvoirs resonemang menar 
Toril Moi (1997) att distinktionen mellan kön och genus saknar betydelse om 
man vill försöka förstå vad det innebär att vara kvinna eller man i ett givet sam-
hälle. Även andra kategorier gör oss till kvinnor och män och formar vår upp-

                                                
5 Se West & Zimmerman (1987) som först tog upp frågan om ”doing gender”. 
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levelse av att vara kvinnor och män, såsom klass, ras och etnicitet. Mois poäng 
är att vi bör se människan i sin helhet, en människa som gör olika val i olika 
situationer. För Beauvoir är inte distinktionen kön/genus av betydelse för att 
förstå kvinnors villkor, utan istället har kroppen en central betydelse. Moi 
(1997:118) skriver: ”Den kvinna jag har blivit är mer än bara genus, hon är en 
helt och hållet förkroppsligad människa vars vara inte kan reduceras till hennes 
könsskillnad, vare sig den är naturlig eller kulturell”. Den gemensamma faktorn 
för de äldre kvinnorna i avhandlingsarbetet är att de alla fötts med kvinnliga 
kroppar; en kropp som emellertid inte är tillräcklig för att definiera dem som 
kvinnor, men som är av betydelse i relation till samhälleliga och kulturella vär-
deringar, normer och attityder. ”Vår biologi får vissa konsekvenser för kultu-
ren, men vår kultur kan inte läsas fram ur biologin”, skriver Moi (ibid.:119). 
Moi tar även fasta på begreppet ”levd erfarenhet” och säger att den i flera avse-
enden betecknar ”[...] totaliteten av individens subjektivitet. Närmare bestämt 
beskriver termen det sätt på vilket individen förstår sin situation och sina hand-
lingar” (ibid.:108). Att analysera levd erfarenhet handlar om att utgå från det 
alltid förkroppsligade och situerade, upplevande subjektet. Om vi vill förstå vad 
en kvinna är, menar Moi, bör vi studera variationerna i kvinnors levda erfaren-
het. När det gäller de kvinnor som deltagit i denna studie handlar det bl.a. om 
på vilket sätt de förhåller sig till de rådande genusnormerna och hur de sedan 
internaliserar eller avvisar dessa. 

Kvinnornas berättelser och hur de kan förstås i förhållande till kön kan inte 
enbart förstås ur ett individperspektiv. Kön är också knutet till det historiska, 
sociala och kulturella sammanhanget. Kön och de samhälleliga strukturer som 
är knutna till kön är dessutom något som ständigt förändras, vilket är särskilt 
märkbart i de äldre kvinnornas berättelser om sina liv. Ett sätt att närma sig de 
aspekterna är att även beakta de könade strukturella och ideologiska villkor som 
varit rådande under kvinnornas liv. 
 
Omsorg i  människors l iv  
En annan teoretisk ingång till arbetet är social omsorg. I tider av nedskärningar 
och omstruktureringar inom äldreomsorgen och allt större fokus på den infor-
mella omsorgen, diskuteras förutsättningarna för omsorgsarbetet och vad det 
ska och bör innehålla. I den här studien är inte omsorg förstått i termer av den 
formella omsorgen som ges ute i olika verksamheter det centrala. Istället utgör 
omsorg som ett mellanmänskligt fenomen och en förutsättning för mänsklig 
existens ett ramverk för hur omsorg ska förstås i avhandlingsarbetet. Beroende 
är utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv grundläggande för mänskligt liv och för 
mänskliga relationer. Det ömsesidiga beroendet hamnar då i fokus istället för en 
strävan efter oberoende (Kittay 2005). Synen på vad som kan anses vara ade-
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kvat omsorg kan variera mellan olika kulturer och över tid, samt mellan olika 
grupper i samhället. Trots detta är omsorg en universell aspekt av mänsklig 
existens; vi är alla ömsesidigt beroende av varandra eftersom vår existens förut-
sätter andras existens. Omsorg blir då något som genomsyrar våra liv, vilket 
också formar våra erfarenheter och upplevelser under livet och som därmed 
blir möjligt att fånga i människors berättelser om sina liv. 

En sådan allmän och könsneutral förståelse av begreppet omsorg döljer 
emellertid viktiga aspekter av omsorgens uttryck. I västvärlden, men också i 
många andra kulturer har omsorg och omsorgsuppgifter alltid kopplats till indi-
vider lägst ner i hierarkin. Den konkreta omsorgen om barn, äldre och sjuka har 
så gott som alltid ansetts höra till kvinnors uppgifter. Ännu i dagens moderna 
samhälle har omsorgsarbetet generellt låg status; det sker i obetald form eller 
också är den ekonomiska ersättningen låg. Fortfarande är det också främst 
individer med det minsta inflytandet i samhället som står för omsorgsarbetet 
(Tronto 1993; Waerness 2007). Kvinnor är de som i första hand har stått för 
och fortfarande står för omsorg både i det privata och i det offentliga, men vad 
denna omsorg kan bestå av och vilken innebörd den har i olika kvinnors liv är 
därmed inte självklart. Det är nödvändigt att utifrån ett feministiskt perspektiv 
beakta omsorgens yttre villkor, utan att för den skull betrakta omsorg som in-
neboende egenskap hos kvinnor. I vardagliga situationer vet de flesta vad som 
menas med omsorg; helt enkelt att vi tar hand om varandra och ger och tar 
emot omsorg i olika relationer. Om man betraktar begreppet omsorg rent ve-
tenskapligt är det svårare att definiera. Det forskningsfält som kan benämnas 
omsorgsforskning är omfattande och belyser många olika perspektiv som bl.a. 
visar på hur svårfångad omsorg som fenomen är. Hur omsorg ska förstås och 
vad det innebär är inte entydigt och det är kanske inte ens önskvärt att fånga in 
det och tydligt avgränsa dess betydelse (se t.ex. Eliasson 1996). Däremot är det 
intressant att diskutera olika tolkningar av omsorg ur ett mera vardagsnära och 
individuellt perspektiv. Nya infallsvinklar är nödvändiga för en fortsatt teoreti-
sering kring begreppet, vilket i sin tur kan vidga vår förståelse för omsorg och 
vad det kan innebära. Genom att lyssna till äldre kvinnors berättelser om de liv 
de levt i en specifik kontext finns möjlighet till nyanserade tolkningar av be-
greppet omsorg och dess innehåll och innebörd. 
 
Avhandl ingens re l evans;  forsknings fä l t  och ämnet soc ia l t  arbete  
Avhandlingsarbetet omfattar äldre kvinnor som bor på landsbygden i Väster-
botten och i svensktalande Österbotten. Generellt har de flesta undersökningar 
om äldre riktat sig till dem som bor i städer eller tätorter, medan ett landsbygds- 
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eller glesbygdsfokus sällan återfinns.6 Ett liv i stadsmiljö ser naturligtvis annor-
lunda ut än ett liv på landsbygden. Jag utgår därmed från att den miljö och den 
sociala kontext som kvinnornas liv har formats inom inverkar på deras upple-
velser, erfarenheter och hur de reflekterar över sina liv.  

Jämförelsen mellan Sverige och Finland är inte huvudsakligt fokus för av-
handlingsarbetet. Jag betraktar det inte heller som rimligt att ha en sådan ut-
gångspunkt, eftersom fokus då också skulle bli att finna de bakomliggande 
faktorer som orsakar eventuella skillnader eller kan förklara vissa likheter. Or-
saken till valet av två olika länder, men näraliggande geografiska områden, är 
snarast att försöka synliggöra kontraster och likheter som kan finnas i två likar-
tade, men ändå vitt skilda kontexter. Eftersom studien begränsar sig till att om-
fatta ett litet antal kvinnor boendes på landsbygden finns inga anspråk på att 
representera kvinnor i allmänhet, vare sig i Sverige eller i Finland. Vad gäller 
kvinnorna i Finland tillkommer dessutom ytterligare en dimension genom att 
de är finlandssvenskar, vilket gör att de delvis har en annan kulturell bakgrund 
och tillhörighet än vad majoriteten av kvinnorna i Finland har. Målsättningen 
med studien är inte att kunna bidra med allmängiltiga och generella kunskaper 
om äldre kvinnor i de två länderna, utan ambitionen är snarare att synliggöra 
variationer som finns bland äldre kvinnor. Jag betraktar min studie som ett 
komplement till den forskning som finns på området, både som ett bidrag till 
äldreforskningen och till omsorgsforskningen. 

Avhandlingen tangerar inte enbart äldreforsknings- och omsorgsforsknings-
området. Den utgör i sig även ett viktigt bidrag till att synliggöra kvinnors histo-
ria i en specifik kontext, som en del i en mer genomgripande struktur. Idag 
betraktas kvinnors medborgerliga rättigheter som en självklarhet, framför allt 
bland de generationer som vuxit upp med detta som något naturligt. Att kvin-
nor inte har varit myndiga, haft rösträtt eller rätt till utbildning och arbete under 
särskilt lång tid historiskt betraktat är något som ofta glöms bort. Inte heller 
tänker vi allmänt på att kvinnor inte ens haft rätt till sina egna kroppar i form av 
möjlighet till abort förrän så sent som på 1970-talet. Preventivmedel var länge 
förbjudet och p-piller har bara funnits i ca 50 år. Att kvinnor i Sverige och Fin-
land idag har rättigheter och kan leva som fria och självständiga individer är inte 
förhållanden som plötsligt kommit till av sig själva. Det är ett resultat av hårt 
arbete för kvinnors mänskliga rättigheter: kvinnokamp, feminism eller jäm-
ställdhetsarbete. Denna historia tenderar att försvinna och för nya generationer 
är det svårt att förstå hur kvinnors situation har sett ut för bara några decennier 
sedan. De äldre kvinnorna som deltagit i studien har levt sina liv under en tids-
period när stora förändringar har skett, bl.a. när det gäller kvinnors medborger-
                                                
6 Liliequist (2009) har dock nyligen publicerat en studie om den regionala identitetens betydelse 
för ”det goda åldrandet” bland äldre glesbygdskvinnor i Jämtland.  
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liga rättigheter och möjligheter att leva som självständiga individer. Genom att 
lyfta fram äldre kvinnors berättelser om sina liv får vi även ta del av en historia 
som annars riskerar försvinna och mynna ut i en ”historielöshet”, som i sin tur 
kan utgöra ett hot mot den position som kvinnor genom många års kamp har 
tillskansat sig, både i det offentliga men också det privata.  

Avhandlingen har kommit till inom ramen för ämnet socialt arbete. På vilket 
vis kan man då anse att den kunskap som förmedlas är relevant för ämnet? 
Metodologiskt finns många naturliga kopplingar till socialt arbete, eftersom 
berättelser är centrala i arbetet med individer som befinner sig i utsatta livssitua-
tioner. Genom samtal och möten mellan hjälpsökande och socialarbetare kon-
strueras och formas berättelser som ligger till grund för fortsatta insatser och 
stödjande arbete. Många gånger har också själva berättandet rent terapeutiska 
funktioner. Att förstå människan och mänskligt samspel är väsentligt för det 
praktiska sociala arbetet, men också för den berättelseforskning eller narrativa 
forskning, som bedrivs inom socialt arbete. Berättelseforskningen inom det 
sociala arbetet har framför allt betraktats som central för att förstå och ge röst 
åt marginaliserade grupper och individer i samhället (Larsson, Sjöblom & Lilja 
2008). 

Det finns emellertid även andra betydelsefulla aspekter i arbetet med äldre 
kvinnors livsberättelser som är värdefullt för ämnet socialt arbete. Eftersom 
kvinnor generellt lever längre än män är det främst äldre kvinnor som i de sena-
re delarna av livet är i behov av offentlig omsorg och vård. En allmän bild av 
kvinnors åldrande som något problematiskt får betydelse för den vård och om-
sorg äldre kvinnor får och det finns studier som antyder att äldre kvinnor i 
högre grad riskerar att utsättas för ålderism och sexism i dessa sammanhang (se 
Chambers 2004; Bernard 1998). En narrativ ansats kan utmana den förförståel-
se och de föreställningar vi har om äldre kvinnor. För både studenter och prak-
tiskt verksamma inom det sociala arbetsfältet medför ansatsen en möjlighet att 
beakta kvinnors erfarenheter under livsloppet och hur detta formats av struktu-
rella, kulturella och institutionella villkor. Diversiteten bland de äldre kvinnorna 
synliggörs och istället för att betrakta de äldre kvinnorna som passiva offer för 
omständigheterna, skapas en ram för att förstå kvinnor som handlande aktörer 
(jfr Gunnarsson 1993). Kvinnors berättelser ger verksamma inom det sociala 
arbetet en möjlighet att förstå hur det tidigare levda livet påverkar nuvarande 
omständigheter i en individs liv. Stereotypa bilder av äldre kvinnor kan utmanas 
genom att vi försöker förstå kvinnornas subjektiva, men även objektiva verklig-
het med utgångspunkt i deras berättelser (jfr Chambers 2004).  
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Två länder; en historisk kontext 
De tio deltagande kvinnorna kommer från två olika länder och det finns orsak 
att kort beröra skälen till det. Huvudsakligen handlar det om mitt intresse för 
de likheter och skillnader som kan finnas bland individer i två geografiskt nära-
liggande och tillsynes liknande miljöer, men ändå skilda länder. Vad kan man få 
syn på om man kontrasterar kvinnors liv i två olika miljöer? Mitt intresse för 
sådana skillnader och likheter har naturligtvis också att göra med min bakgrund 
som finlandssvensk och med erfarenheter av att ha bott i båda länderna.  

Jag vill härnäst kort beröra övergripande nationella och historiska aspekter 
som kan ge en mera konkret bild av det sammanhang som livsberättelserna 
formas inom. I ett senare kapitel kommer även historiska sammanhang med 
fokus på kvinnors historia att presenteras. Den historiska kontexten är också 
central i de empiriska avsnitten, men då med särskild koppling till de teman 
som berörs.  

Finland och Sverige har en lång gemensam historia som delar av samma rike 
under drygt sexhundra år. Den gemenskapen upphörde 1809 och de båda län-
derna har genomgått stora förändringar sedan dess. Industrialisering, järnvägars 
tillkomst, städers expansion, allmän utbildning, politisk demokrati och välfärds-
samhällets utformning är exempel på den samhällsutveckling som skett både i 
Sverige och i Finland, men under delvis olika tidsrymder (Junila, Sandlund & 
Westin 2006). Trots många likheter i den utveckling som skett finns också skill-
nader som är värda lyfta fram. Jag väljer här att lägga fokus på händelser som 
utspelat sig under den tidsperiod som kvinnorna har levt sina liv, där det cen-
trala är att försöka fånga det gemensamma, men också det specifika för länder-
na var för sig.  
 
Finland och Sver ige ;  f rån gemensamt t i l l  särski l t  
Ett av de skeenden som bundit samman de båda länderna under 1900-talet är 
krigstiden 1939-1945. Under den perioden förflyttades över 70 000 krigsbarn 
från Finland till Sverige i vad som har kommit att benämnas ”världens största 
barnförflyttning” (se Lagnebro 1994). De flesta återvände efter krigets slut, men 
många blev kvar i Sverige hos sina fosterföräldrar. Efter andra världskrigets slut 
1945 och när återuppbyggandet av Europa väntade hade Sverige och Finland 
helt olikartade villkor och förutsättningar. Sverige, som inte hade varit indragna 
i kriget, hade vid krigsslutet en välutvecklad verkstadsindustri och en samhälle-
lig infrastruktur som var helt intakt. Efterfrågan på svenska industriprodukter 
var stor ute i Europa. Finland i sin tur drabbades hårt av kriget. Industrialise-
ringen kom igång senare än i Sverige och kriget medförde att man tvingades 
avträda stora landområden och betala ett tungt krigsskadestånd till Sovjetunio-
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nen. Många familjer förlorade anhöriga, men också egendom.7 Finland var vid 
krigets slut ett fattigt land där huvudnäringen fortfarande utgjordes av ett små-
skaligt och förhållandevis ineffektivt jord- och skogsbruk (Junila & Westin 
2006).  

Förödelsen efter kriget påverkade det finländska samhället under en lång tid 
framöver. Modernisering och effektivisering av jordbruket, välfärdssamhällets 
utbyggnad samt den fortsatta industrialiseringen fördröjdes å ena sidan, men å 
andra sidan har utvecklingen skett snabbt när brytpunkterna väl har kommit. 
Sverige i sin tur upplevde en kraftig ekonomisk utveckling under efterkrigsåren. 
Lönenivåerna låg betydligt högre än i Finland och efterfrågan på arbetskraft var 
stor, medan den svåra ekonomiska situationen i Finland medförde en omfat-
tande arbetslöshet, framför allt i norra och östra Finland. Detta gav upphov till 
den största emigrationen i Finlands historia, som samtidigt är den största im-
migrationen i Sveriges historia. Finländare sökte jobb i Sverige och svenska 
företag rekryterade arbetskraft från Finland. Den stora folkomflyttningen star-
tade i början av 1950-talet och pågick fram till 1970-talet. Då minskade efter-
frågan på arbetskraft i Sverige, samtidigt som den finska samhällsekonomin 
starkt förbättrades (ibid.). Sammanfattningsvis kan sägas att det neutrala Sverige 
under det kalla krigets tid hade en stor betydelse för Finland. Samarbetet ökade 
mellan länderna och i det finska reformarbetet blev Sverige en förebild, även 
om impulser också från annat håll inverkade på den finländska samhällsutveck-
lingen (Bladh & Kuvaja 2005).  

Trots att 200 år har passerat sedan det svenska riket splittrades, är de nuva-
rande staterna Finland och Sverige än idag präglade av sin gemensamma histo-
ria. Mentaliteter, grundläggande värderingar och synsätt i de båda länderna har 
många liknande drag, som direkt eller indirekt kan hänföras till den gemen-
samma tiden. Många likheter finns gällande samhälleliga institutioner, samt 
folkliga minnen och stereotypa föreställningar om det svenska i Finland och det 
finska i Sverige. Svenskspråkiga och finskspråkiga fanns och finns ännu idag på 
båda sidor om Bottniska viken (Junila & Westin 2006). I Finland finns en be-
folkningsgrupp med en alldeles särskild ställning och som också ingår i avhand-
lingsarbetet, nämligen finlandssvenskar.8 I den stora arbetskraftsmigrationen till 
Sverige under 1960- och 1970-talen var finlandssvenskarna klart överrepresen-
terade i förhållande till de finskspråkiga. Trots att antalet emigranter har mins-
                                                
7 Vid krigsslutet 1945 var antalet krigsänkor i Finland över 30 000 och 50 000 barn hade blivit 
faderlösa (se Westerholm 2004). 
8 Enligt Finlands grundlag från 1919 är både finskan och svenskan landets nationalspråk. De två 
språken är rent juridiskt att betrakta som jämlika, men i praktiken fungerar det inte alltid så (Li-
ebkind, Nyström, Honkanummi & Lange 2006). Med svenska som modersmål i Finland är man 
en del av en minoritetsgrupp och det egna språkets utrymme är begränsat (Hedberg 2006).  
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kat sedan dess så har finlandssvenskarna inte för den skull slutat flytta till Sveri-
ge. Idag räknar man med att ca 70 000 finlandssvenskar bor i Sverige, vilket 
utgör en femtedel av hela befolkningsgruppen finlandssvenskar (Kepsu 2006).  
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KAPITEL 2 Att berätta liv; metodologiska  
överväganden 
 
Inledande utgångspunkter 
Kvalitativ forskning strävar efter att klargöra karaktären eller egenskaperna hos 
ett fenomen, dvs. fenomenets innebörd eller mening (Widerberg 2002). Meto-
den för att samla in det empiriska materialet i avhandlingsarbetet utgörs av en 
specifik form av kvalitativ intervju, nämligen kvinnors livsberättelser. Som 
komplement till dessa har även en uppföljande temaintervju genomförts, där 
livsberättelsen dock fortfarande varit i fokus. Kvalitativa intervjuer grundar sig i 
en syn på individer som meningsskapande och om livsberättelsen som kvalitativ 
forskningsmetod säger Robert Atkinson:  
 

Life story interviewing is a qualitative research method for gathering informa-
tion on the subjective essence of one person´s entire life that is transferable ac-
ross disciplines. As a method of looking at life as a whole, and as a way of carry-
ing out in-depth study of individual lives, the life story interview stands alone 
(Atkinson 2001:123). 

 
Avsikten med att behandla metodologiska frågor och den för forskningen valda 
metoden i ett separat kapitel är inte att ge intrycket av att dessa kan betraktas 
som en separat del av forskningsprocessen. Den stora mängd metodlitteratur 
som idag finns tillgänglig kan också skapa bilden av att metodfrågor är något 
tekniskt som enbart ska övervinnas och behärskas, för att få tillgång till det 
material som sedan utgör grunden för de resultat som ska produceras (jfr Wi-
derberg 2002). Karin Widerberg poängterar vikten av att betrakta metoder som 
redskap som kräver aktiva val och ställningstaganden av forskaren, och inte 
som färdiga lösningar som ”bara kan tas i bruk” (ibid.:66; se även Sulkunen 
2008). Min utgångspunkt är att metodologiska spörsmål som även innefattar 
teoretiska ställningstaganden genomsyrar forskningsprocessen, vilket bör syn-
liggöras genom att tillämpa ett reflexivt förhållningssätt.  

Reflexivitet kan förstås och hanteras på många olika sätt i forskningsproces-
sen, men en grundläggande tanke är att subjektiviteten ses som en tillgång i 
forskningsprocessen (Finlay 2003). Den kunskap som produceras är nära sam-
mankopplad med forskarens sociala och kulturella erfarenheter, vilket medför 
att det som Billy Ehn och Barbro Klein (1994) benämner ”tänkandet om det 
egna tänkandet” blir centralt. Jag har strävat efter att låta det reflexiva förhåll-
ningssättet bli genomsyrande för forskningsprocessen som helhet, med syftet 
att dels synliggöra mina egna utgångspunkter och positioner, dels betrakta kun-
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skapandet som situerad i en viss kontext och som en produkt av samarbete 
mellan mig och kvinnorna. Det i sin tur relaterar även till etiska frågeställningar 
som genomsyrar forskningsprocessen. I ambitionen att göra forskningsproces-
sen och de resultat som produceras transparenta finns naturligtvis även en tan-
ke om att öka trovärdigheten för studien. Jag vill tydliggöra att de tolkningar 
och slutsatser som görs är tentativa, partiella, samt situations- och kontext-
bundna (jfr Andrews 2008). Inte desto mindre utgör de möjliga och relevanta 
tolkningar och sätt att förstå kvinnornas berättelser om sina liv.  
 
 
Berättelsen i det vetenskapliga sammanhanget 
 

If you want to know me, then you must know my story, for my story defines 
who I am. And if I want to know myself, to gain insight into the meaning of my 
own life, then I, too, must come to know my own story. I must come to see in 
all its particulars the narrative of the self- the personal myth- that I have tacitly, 
even unconsciously, composed over the course of my years. It is a story I conti-
nue to revise, and tell to myself (and sometimes to others) as I go on living (Dan 
P. McAdams 1993:11). 

 
Att berätta utgör ett grundläggande mänskligt sätt att kommunicera, från ”vag-
gan till graven” omges våra liv av berättelser. ”Storytelling appears to be a fun-
damental way of expressing ourselves and our world to others”, menar Dan P. 
McAdams (1993:27). Med hjälp av berättelser förstår vi den värld vi lever i och 
de relationer vi är en del av, samtidigt som berättelser ger struktur, mening och 
sammanhang till våra erfarenheter. Vår uppfattning om världen, oss själva och 
andra konstrueras och kommuniceras genom berättelser. Inte minst har berät-
telserna stor betydelse för vår självförståelse; genom att reflektera och sätta ord 
på händelser, upplevelser och känslor kan vi upptäcka en djupare mening med 
våra liv (Adelswärd 1997; Atkinson 1998; Ekman 2004; Järviluoma, Moisala & 
Vilkko 2003; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998). Därmed ter det sig inte 
heller konstigt att det finns ett så pass stort intresse för berättelser i vårt sam-
hälle idag, vilket är synligt både inom och utanför den akademiska världen.  

Den biografiska forskningen finns inom ett tvärdisciplinärt forskningsfält, 
som också brukar benämnas som berättelseforskning, eller narrativa studier (Roberts 
2002). Riessman (2008a) påtalar att det är svårt att tydligt definiera när narrativa 
studier egentligen fick sin början inom samhällsvetenskapen, men vanligen 
kopplas den biografiska forskningens början till Chicagoskolans arbete på 1920-
talet (Denzin 1995; Johansson & Öberg 2008; Roberts 2002; Öberg 1997). 
Under flera årtionden därefter kom kvantitativt inriktade studier att dominera 
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forskningssamhället och först under 1970-talet kom en vändning som bl.a. har 
diskuterats i termer av ”the narrative turn” (Riessman 1993:1; 2008a:14) eller 
”the turn to biographical methods” (se Chamberlayne m.fl. 2000:1). Den bio-
grafiska metoden med utgångspunkt i teoretiska ansatser som betonar subjekti-
vitet i sociala processer, blev återigen intressant inom vetenskapen när en för-
ändrad kunskapssyn började växa fram under 1960 och 70-talen (Kohli 2005; 
Nilsen 2008). Den nya synen på språk och språkanvändning inom humaniora 
och samhällsvetenskap betonade den sociala verkligheten som språkligt eller 
diskursivt konstruerad, vilket i hög grad påverkade intresset för berättandet9 
(Hydén 2008).  

Också inom den feministiska forskningstraditionen vaknade intresset för 
muntligt berättande när man på 1970-talet uppmärksammade hur en manlig 
norm inom vetenskapen hade osynliggjort kvinnors erfarenheter. Genom 
muntligt berättande såg feministiska forskare en möjlighet att låta förtryckta 
röster komma till tals; kvinnors egna perspektiv och erfarenheter skulle lyftas 
fram (Gluck & Patai 1991). Muntliga och biografiska källor användes redan 
under 1970-talet av bl.a. feministiska historiker för att visa på marginaliseringen 
av kvinnor i beskrivningar av historiska skeenden, något som traditionella kvan-
titativa tillvägagångssätt hade misslyckats med (Chamberlayne m.fl. 2000). Fe-
ministiska forskares intresse för kvinnors muntliga historier har även andra 
orsaker. Att uttrycka samhörighet med andra kvinnor, utveckla feministisk teo-
ri, samt öka möjligheterna till social rättvisa har i sig även utgjort viktiga mål-
sättningar10 (Reinharz 1992). 

Inom gerontologin tog forskning med utgångspunkt i biografiska metoder 
fart under 1980-talet (Ruth & Kenyon 1996). Narrativ gerontologi fokuserar 
vissa insikter om åldrandet i sig, men även hur vi studerar åldrandet. Ett grund-
läggande antagande inom ansatsen är att människor inte enbart har berättelser, 
utan också är berättelser. Narrativ gerontologi undersöker de olika funktioner 
som berättelser har i våra liv, samt hur vi som individer också själva är berättel-
ser (Kenyon & Randall 2001). Den narrativa gerontologin har bidragit med en 
ny förståelse för åldrandet som fenomen, men även åldrandet som en process. 
Förutom att visa på betydelsen av att betrakta ålderdomen som en integrerad 
del av hela livet, har ansatsen också synliggjort den stora variationsrikedomen i 
äldre människors erfarenheter under livet. Narrativ gerontologi ger möjlighet 
                                                
9 Ytterligare en aspekt som kan betraktas som bidragande till det ökade intresset för berättelser är 
det moderna samhällets utveckling till att bli allt mer individualiserat, vilket i sin tur även influerar 
metodologiska ställningstaganden inom forskningen (Rustin 2000). Att samhällsutvecklingen 
också har bidragit med nya tekniska hjälpmedel har i sin tur skapat nya möjligheter för berättelse-
forskningens utveckling (Riessman 2008a).  
10 Den strikta uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är något som bl.a. Silver-
man (2001) kritiserade redan på 1990-talet (se även Bryman 2008; Oakley 2000).  



 29 

att studera hur det levda livet återspeglar sig i och ger mening åt ålderdomen. 
Genom att fokusera på berättelser erhåller vi värdefulla insikter och kunskaper 
om åldrandets ”insida” (Kenyon & Randall 1999; Öberg 1997).  
 
Val av centrala begrepp inom et t  tvärvetenskapl ig t  fä l t  
En övergripande utgångspunkt i avhandlingsarbetet grundar sig i en tanke om 
att livet som helhet måste tas i beaktande om vi vill nå en förståelse för de äldre 
kvinnornas livssituation idag. Med en sådan utgångspunkt där strävan är att de 
äldre kvinnornas egna tolkningar och definitioner ska vara i fokus, hamnar 
berättelser om livet i förgrunden. I arbetet har jag därför använt mig av den 
muntliga livsberättelsen som metodiskt verktyg. Livsberättelsen återfinns inom det 
biografiska forskningsfältet, ett fält som ingalunda är enkelt att beskriva eller 
sammanfatta. Användningen av biografisk metod inom samhällsvetenskapen 
kan ha olika syften och utgå från olika perspektiv. En del studier fokuserar på 
enskilda individer och deras identitetsutveckling, medan andra studier är inrik-
tade på sociala processer. Att studera en kultur eller utveckla teori kan vara 
andra målsättningar. Syftet är här inte att ge en uttömmande beskrivning av 
fältet, utan det handlar snarare om att visa på komplexiteten, samt redogöra för 
de begrepp som jag har valt att använda mig av i mitt avhandlingsarbete.  

Det finns ingen entydig definition på biografisk metod och de olika begrepp 
som används inom forskningsområdet. Inte heller finns det någon enhetlig och 
given biografisk metod och syfte och inriktning hos biografisk forskning (narra-
tiv forskning, berättelseforskning) är olika inom olika vetenskaper (Skott 2004). 
Norman K. Denzins beskrivning ger en god bild av områdets omfattning:  
 

A family of terms combines to shape the biographical method […] method, life, 
self, experience, epiphany, case, autobiography, ethnography, auto-ethnography, 
biography, ethnography story, discourse, narrative, narrator, fiction, history, per-
sonal history, oral history, case history, case study, writing presence, difference, 
life history, life story, self story and personal experience story (Denzin 1989: 27). 

 
Biografi betyder att skriva liv och biografier är därmed berättelser om livet11 (se 
t.ex. Svensson 1997; Öberg 1997). Ett nära angränsande begrepp till livsberät-
telse är livshistoria. Ett sätt att skilja dem åt är att utgå från Daniel Bertaux´s 

                                                
11 Min egen berättelse om mitt liv, muntlig eller skriftlig, är en självbiografi; skriven av någon annan 
är den en biografi (Tornstam 2005; Öberg 1997). Inom den biografiska forskningen cirkulerar flera 
likartade begrepp för närliggande fenomen. Bristen på enhetlighet gällande begreppsanvändning-
en inom muntlig historieforskning (oral history) har bl.a. påvisats av Reinharz (1992). Samma 
begrepp kan beteckna olika saker hos olika författare (se även Arvidsson 1998; Bornat 2002, 
2008; Roberts, 2002). 
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(1981) definition där livsberättelsen (life story) står för en persons egna fria 
berättelse om sitt liv, medan livshistoria (life history) är personens berättelse om 
sitt liv, kompletterad med andra källor12 (jfr Atkinson 1998; Denzin 1989; Ro-
berts 2002). Definierade på det sättet synliggörs även en kunskapsteoretisk 
skillnad mellan de två begreppen, där den senare ansatsen kan antas utgå från 
att det finns en objektiv verklighet som är möjlig att representera genom livshi-
storien. Trots att det råder en viss begreppsförvirring finns enligt Joanna Bor-
nat (2002) en gemensam nämnare för det biografiska forskningsfältet och det 
är: ”a focus on the recording and interpretation, by some means or other, of 
the life experience of individuals” (ibid.:118). Däremot finns skillnader i tillvä-
gagångssätt och metoder för datainsamling och analys. 

Synonymt med berättelse används ofta begreppet narrativ. Inom vissa discipli-
ner, såsom antropologi används narrativ för att referera till en hel livshistoria; 
dvs. hela livsberättelsen betraktas som en narrativ. Inom andra forskningstradi-
tioner används begreppet i en mera restriktiv betydelse och fokus är närmast 
korta, avgränsade berättelser. En tredje ansats utgörs av forskare som placerar 
sig någonstans mitt emellan dessa ytterligheter. Trots skillnader mellan olika 
ansatser så finns en del grundläggande antaganden som forskare inom det nar-
rativa fältet delar (Riessman 2008a, 2008b). I föreliggande arbete används livsbe-
rättelse, eftersom jag menar att det tydliggör ansatsen att omfatta hela det levda 
livet, samtidigt som det också är ett mera vardagligt begrepp. Begreppet narrativ 
i sin tur, kan enligt min tolkning ges olika innebörder i olika sammanhang och 
ofta kopplas det samman med ett lingvistiskt intresse för struktur och form.  
 
Livsberätte l sebegreppet  i  avhandl ingsarbete t   
Det finns ett flertal definitioner på begreppet livsberättelse (se t.ex. Atkinson 
1998; Denzin 1989; Lieblich m.fl. 1998; Roberts 2002). En definition som in-
spirerat mitt eget förhållningssätt fokuserar individers egna tolkningar: ”[...] en 
berättelse (eller en samling berättelser) som bygger på personens eget liv, där 
den person som berättar är representerad som berättelsens subjekt och där han 
själv definierar vad som skall- och inte skall- inkluderas i berättelsen”13 (Roos 

                                                
12 Atkinson (1998) definierar begreppen på ett annat sätt och menar att livsberättelse (life story) och 
livshistoria (life history) egentligen bara är olika begrepp för samma sak, medan skillnaden mellan 
livsberättelse och muntlig historia (oral history) oftast handlar om att den senare fokuserar på en 
specifik aspekt av en individs liv, istället för att omfatta hela livet. 
13 Utformningen av livsberättelser kan variera och ett sätt att klassificera dessa presenteras av 
Plummer (2001) som dels gör en distinktion mellan långa och korta berättelser, dels klassificerar 
berättelser utifrån djup i framställningen. Plummer skiljer mellan heltäckande (comprehensive), aktu-
ell/ämnesfokuserad (topical) och redigerad (edited) livsberättelse. Den heltäckande livsberättelsen går på 
djupet och berättarsubjektets röst är i fokus, medan en specifik aspekt eller fråga är central i den 
ämnesfokuserade livsberättelsen. I den redigerade formen är det forskarens röst som är mest 
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1988:140; se även Öberg 1997). I människors berättelser om sina liv vävs per-
sonliga erfarenheter, sociala förhållanden, historia och kultur samman. Livsbe-
rättelser ger oss därför möjlighet att förstå de sociala processer vi ingår i, samt 
att förstå individen i relation till det samhälle och den kontext som denne är en 
del av. När man berättar om sitt liv skapas mening i det förflutna ur nuets per-
spektiv och nuet ges mening utifrån kunskaper och erfarenheter som byggts 
upp under livets gång. Livsberättelserna bygger på minnen och erfarenheter 
från tidigare perioder i livet, vilka i sin tur utgör rekonstruktioner och efterkon-
struktioner utifrån den kunskap och erfarenhet man har idag. Att berätta sitt liv 
blir en pågående process av tolkningar. Den livsberättelse som konstrueras idag 
är inte exakt densamma som berättas för någon annan och inte heller den 
samma om något år, när andra erfarenheter styr tolkningar av tidigare skeenden. 
Livsberättelsen framställer en upplevd värld berättad ”mot en fond av senare 
års erfarenheter” (Frykman 1992:249).  

En annan aspekt att beakta är kulturens betydelse för vad som berättas. Det 
finns vissa kulturella konventioner som får betydelse för hur livsberättelsen 
konstrueras och den tolkning individen gör av sitt eget liv. I olika kulturer finns 
olika förväntade life-scripts; dvs. idéer om hur en livshistoria ska se ut som 
individerna förhåller sig till (ibid.). ”Livsberättelsen är en del i en myriad av 
processer, där otaliga relationer och aspekter är involverade” skriver Peter 
Öberg (1997:79). En individs upplevelser och erfarenheter genomgår flera olika 
filter, innan den representeras av forskaren i en slutlig text. Den ursprungliga 
upplevelsen är därmed konstruerad och omkonstruerad av individen och fors-
karen i flera olika led, inom ramen för en viss samhällelig och kulturell kontext.  
 
Individen och samhäl le t  i  l ivsberätte l sen  
Livsberättelsen kan ta sig olika uttryck; den kan vara faktabaserad, metaforisk 
eller poetisk, men oberoende vilken form livsberättelsen har så skapar den alltid 
ordning och mening åt det som berättas, både för berättaren och för intervjua-
ren. Den hjälper oss att se våra liv både subjektivt och objektivt samtidigt. Sam-
tidigt tydliggörs och upprätthålls vår placering i ett socialt sammanhang (Atkin-
son 1998). Livsberättelser är dock inte enbart ett sätt att förmedla en uppfatt-
ning om världen eller berätta om sitt liv. Livsberättelser är också identitetskon-
struerande och utgör ett medel för att förmedla en bild av vem berättaren är, 
men också vem berättaren inte är (Mishler 1999; Ruth & Kenyon 1996). Genom 

                                                                                                              
framträdande. I mitt avhandlingsarbete är det den ”heltäckande” livsberättelsen som utgör ut-
gångspunkt med ambitionen att kvinnornas ”röst” ska vara i fokus. Samtidigt är det jag som 
forskare som tolkar kvinnornas berättelser och framställer den skrivna texten, vilket gör berättel-
sen oundvikligen redigerad i någon mening.  
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livsberättelsen får vi en uppfattning om hur personen har blivit den han eller 
hon är, samt hur personen vill bli betraktad. Genom berättandet konstituerar 
berättaren sig själv (Johansson & Öberg 2008; Öberg 1997). En styrka med den 
biografiska metoden som ofta har påtalats, inte minst inom det socialgeronto-
logiska fältet, är det inifrånperspektiv som man genom ansatsen kan uppnå. Livs-
berättelsen skapar möjlighet att få tillgång till människors subjektiva upplevelser 
och erfarenheter, samt hur de förstår sig själva och sina liv.  

Livsberättelserna ger emellertid inte enbart kunskap om den enskilda indivi-
den. De ger också en inblick i de historiska perioder som individen levt sitt liv 
igenom, och förmedlar därmed även en kollektiv subjektivitet genom de upple-
velser av skeenden i samhället som delas av individerna. Livsberättelserna ger 
oss således också kunskap om samhället och kulturen och i livsberättelsen finns 
både det kollektiva och det individuella sammanvävt (Ehn 1992; Ruth & Keny-
on 1996). När man som forskare arbetar med livshistoriska material hanterar 
man berättelser om liv som kan sägas å ena sidan representera ”ett samhällelig-
görande av det privata” och å andra sidan ”en individualisering av historien och 
samhällsstrukturen” (Ehn 1992:216). Att livsberättelserna på en och samma 
gång både kan läsas som individuella uttryck och uttryck för samhällstrukturen 
riktar fokus mot en annan central aspekt. Den samhällsstruktur som återspeglar 
sig i livsberättelser är också präglad av ett visst rådande genussystem.14 Jag be-
traktar inte livsberättelserna som mer eller mindre ”kvinnliga” till sin utform-
ning, utan det centrala är att beakta hur kön konstrueras i kvinnornas livsberät-
telser, samt hur detta kan förstås dels utifrån en strukturell nivå, dels utifrån den 
kulturella och lokala kontexten och en individnivå. Det menar jag synliggörs 
genom de begränsande, men även möjliggörande villkor som kommer till ut-
tryck och konstrueras i kvinnornas berättelser. 
 
 
Livsberättelsen och ett vetenskapligt förhållningssätt 
Berättelser kan studeras på olika sätt och berättelsens betydelse uppfattas på 
olika sätt bland olika forskare inom samhällsvetenskapen. Lars-Christer Hydén 
(1997) gör en uppdelning mellan två olika förhållningssätt till berättelser inom 

                                                
14 Redan på 1980-talet diskuterades olikheter mellan mäns och kvinnors livsberättelser och ett 
manligt, autonomt och ett kvinnligt, relationellt berättarjag (Bertaux-Wiame 1981; se även Nouri 
& Helterline 1998). Inbyggt i ett sådant resonemang finns en essentialism som döljer att kvinnor 
talar från en samhällsposition som underordnade männen. Uppdelningen mellan manliga och 
kvinnliga berättelser har allt mer kommit att ifrågasättas inom den feministiska biografiska forsk-
ningen och intresset har riktats mot variationer i kvinnors berättelser, bl.a med utgångspunkt i ett 
intersektionalitetsperspektiv. Andra har poängterat vikten av att inte betrakta relationalitet och 
autonomi som könsspecifika drag i självbiografiskt berättande, eftersom kön alltid är något som 
görs i läsandet och tolkandet av biografier (se Johansson & Öberg 2008, Järviluoma m.fl. 2003). 
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samhällsvetenskapen. En del forskare betraktar berättelser som intressanta ur 
ett metodologiskt perspektiv. Berättelsen utgör en av många möjliga källor till 
kunskap om den sociala verkligheten; berättelsen betraktas som en av flera 
språkliga eller diskursiva former. Andra forskare utgår från ett ontologiskt för-
hållningssätt och menar att den sociala verkligheten är narrativ till sin natur, och 
tar sig därmed uttryck i en berättelseform (Hydén 1997; se även Johansson 
2005).  

Vad gäller min egen positionering gällande de båda förhållningssätten så har 
det under forskningsprocessen skett en förskjutning mot ett ontologiskt för-
hållningssätt. I inledningen av forskningsprocessen var det onekligen ett meto-
dologiskt perspektiv som intresserade mig, men med tiden har jag kommit att 
uppleva detta alltför snävt och begränsande med tanke på min vida förståelse 
av berättelser. Samtidigt som ett ontologiskt förhållningssätt är centralt genom 
att jag betraktar berättandet dels som en universell kunskapsform, dels grund-
läggande för mänsklig existens och socialt liv så finns fortfarande också ett 
metodologiskt intresse kvar. Framför allt ser jag ett metodologiskt perspektiv 
som en nödvändighet i det konkreta empiriska arbetet. Livsberättelsen som 
metodiskt verktyg medför vissa förtjänster, men också problem som inte är 
direkt jämförbara med andra kvalitativa intervjuformer. Att diskutera livsberät-
telsen som metodiskt verktyg i kunskapssökandet kräver därmed vissa defini-
tionsmässiga ramar, men också ett kritiskt förhållningssätt. I föreliggande arbete 
anser jag mig därför inspirerad av både ett ontologiskt och ett metodologiskt 
förhållningssätt. 
 
Livsberätte l sen som konstruktion  
Till följd av det ökande intresset för livsberättelser inom många olika discipliner 
finns även skillnader i kunskapsteoretiska perspektiv på livsberättelser. En van-
lig uppdelning när det gäller hur livsberättelsen teoretiskt kan betraktas är ett 
naturalistiskt, realistiskt perspektiv och ett konstruktionistiskt perspektiv (Atkinson 
2001; Johansson & Öberg 2008). Den tidiga biografiforskningen dominerades 
av ett realistiskt perspektiv och livsberättelsen sågs som ett medel för att få 
tillgång till objektiva fakta om historien, samhället och individen. Berättelsen 
förväntades spegla en verklighet utanför berättelsen och man sökte tillförlitliga 
och sanningsenliga tolkningar av objektiva händelser (Denzin 1995; Nilsen 
2008; Tigerstedt 1992; Öberg 1997).  

Det konstruktionistiska, berättelsefokuserade perspektivet utgör en avstamp 
i föreliggande arbete, vilket medför att livsberättelsen betraktas som socialt 
situerad och konstruerad. Forskningsuppgiften består således inte i att hitta 
sanningsenliga rekonstruktioner av liv, utan i att tolka livsberättelserna som 
symboliska konstruktioner. Istället för att tolka självbiografin ’i verkligheten’ 
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blir det centralt att undersöka hur den samhälleliga verkligheten finns represen-
terad i livsberättelsen. Berättelsen kan aldrig bli en återgivning av ett liv som det 
faktiskt var (Johansson 2005; Tigerstedt 1992). 
 

Ett ”konstruktivistiskt” perspektiv på olika slags levnadsberättelser innebär att 
man ser livshistorier som socialt uppbyggda och situationsbundna versioner. 
Detta perspektiv poängterar vikten av att undersöka hur människor presenterar 
sina liv i skilda sammanhang och hur forskare medverkar i och omskapar dessa 
berättelser. Med ett sådant synsätt betonas livserfarenheternas uttrycksform och 
organisation. (Ehn 1992:200).  

 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan ha olika innebörder i olika sam-
manhang. Kenneth J. Gergen (2001) menar att man kan betrakta det som en 
metateori, en social teori, eller som ett perspektiv som influerar social praktik. Vivi-
en Burr (2003) i sin tur poängterar att det inte finns något entydigt sätt att defi-
niera en socialkonstruktionistisk positionering, men de gemensamma drag hon 
lyfter fram handlar om ett kritiskt förhållningssätt till kunskap som tas för gi-
ven, kunskapens historiska och kulturella specificitet, kunskap som konstruerad 
genom sociala processer, samt sambandet mellan kunskap och sociala aktioner. 
Med anknytning till berättelseforskningen förespråkar Öberg (1997) en tolkning 
av det som han benämner ”det berättelsefokuserade, konstruktivistiska”15 per-
spektivet i termer av ett bibehållande av referensen till den sociala världen. 
Även om forskningsobjektet utgörs av berättelser om livet och inte livet i sig 
självt, så finns en ”verklig” person; kvinnan som har levt ett liv som hon berät-
tar om. Samtidigt kan livsberättelsen inte heller ses som ett transparent fönster 
till en bakomliggande verklighet; berättelserna är inte verkligheten.  

Socialkonstruktionism är det begrepp som jag valt att använda mig av i mitt 
avhandlingsarbete med utgångspunkt i att perspektivet utmanar tanken om att 
det finns en sann, reell ”verklighet”. Mening i berättelserna är något som pro-
duceras i samspel med andra individer och genom språklig kommunikation, i 
ett specifikt kulturellt och historiskt sammanhang. Därmed betonas också den 
historiska föränderligheten i de sociala kategoriseringar vi använder oss av för 
att förstå vår verklighet. 
 
Livsberätte l sen som genre 
Vad kännetecknar en livsberättelse och vilken typ av kunskap kan utvinnas ur 
den? Frågor av denna karaktär tangerar teoretiska aspekter, men även förutsätt-

                                                
15 I texten ovan använder jag det begrepp Öberg själv har använt i den text som refereras, men 
min tolkning är att Öberg med ”konstruktivistisk” menar det jag i föreliggande text avser med 
”konstruktionistisk”. 
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ningar som är kopplade till metoden i sig. Jag vill här lyfta fram några centrala 
aspekter som karaktäriserar livsberättelsen och som har varit mer eller mindre 
vägledande för hur jag har närmat mig berättelserna. Livsloppsperspektivet 
utgör en sådan grundläggande aspekt, eftersom livsberättelser i allmänhet be-
traktas som beskrivningar av ett livsförlopp, från födseln fram till dagens situa-
tion. Det i sig behöver inte innebära att livsberättelsen organiseras kronologiskt, 
men däremot så struktureras den kring en tydlig tidslinje. Berättelsen som be-
stående av en början, en mitt och ett slut utgör en vanlig utgångspunkt för att 
särskilja berättelsen från andra språkliga former eller diskurser Därmed finns 
även inbyggt ett antagande om att de händelser som beskrivs ska vara kopplade 
till varandra på ett sådant sätt att de leder från en början till ett slut. Idag menar 
dock många att en kronologisk tidsföljd och kausalitet inte är självklara kriterier 
för att definiera en berättelse (Johansson 2005). Koherens utgör ett annat cent-
ralt kriterium i diskussionen kring vad en berättelse är. Olika delar bör hänga 
ihop för att en berättelse ska bli en förståelig helhet, men hur strikt man betrak-
tar kravet på koherens kan variera (ibid.; se även Mishler 1986; Linde 1993).  

Bland kvinnorna i materialet finns olika sätt att organisera och strukturera 
berättelserna. Några kvinnor har hållit sig förhållandevis strikt till ett kronolo-
giskt berättande med början i barndomen, medan andra kvinnor har växlat 
mellan nutid och dåtid genomgående i berättelsen. Som helhet betraktad omfat-
tar emellertid alla livsberättelserna en tidslinje som sträcker sig från barndomen 
och fram till nuet. Hur innehållet organiseras, dvs. hur man berättar, brukar 
inom berättelseforskningen benämnas som intrig. Intrigen är den tolkande refe-
rensram som används för att beskriva innehållet i en händelse och den skapar 
en berättelse av enskilda händelser. Öberg skriver: 
 

Det narrativa organiserandet av en berättelse till en intrig, gör alltså de individu-
ella händelserna begripliga genom att intrigen identifierar den helhet till vilken 
de enskilda händelserna bidrar och genom vilken de får sin innebörd (Öberg 
1997:83). 

 
Intrigen blir på så vis en slags övergripande struktur som ger innebörd till be-
rättelsens olika delar. Samtidigt fungerar inte vilka intriger som helst som me-
ningsskapande. Som läsare och lyssnare till en berättelse och som berättare är vi 
styrda av vissa kulturella konventioner för hur en berättelse ska se ut (Johans-
son 2005). 

En annan aspekt som enligt Denzin (1989) karaktäriserar livsberättelser är 
vändpunkter (epiphanies) i en individs liv. Avgörande vändpunkter, eller bryt-
punkter, delar in livet i ett ”före” och ett ”efter” och utgörs av händelser, ofta 
kriser, som lämnar spår i människors liv. Vissa sådana händelser är förväntade, 
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medan andra kommer helt oväntat och kan endast ges innebörd retrospektivt 
(Öberg 1997). Etnologen Alf Arvidsson (1998) har i sitt arbete använt vänd-
punkten som analytiskt verktyg och han menar att det i den levnadshistoriska 
intervjun inte är: ”vilka händelser som helst som individen har varit med om 
som är intressanta att berätta, utan de viktiga händelserna är de som kan ses 
som vändpunkter i livet” (ibid.:61). Vad som är vändpunkter är inte alltid tydligt, 
men Arvidsson menar att de ofta markeras exempelvis genom utvärderande 
kommentarer.  

I arbetet med livsberättelser fokuseras ofta ”hela livet” som det man strävar 
efter att försöka fånga. I verkligheten är detta en omöjlighet och oberoende av 
hur omfattande de livsberättelser man har att utgå ifrån är, så finns alltid områ-
den som inte har berörts eller också berörs i väldigt liten omfattning. Så är även 
fallet när det gäller livsberättelserna som ingår i föreliggande avhandlingsarbete. 
Men hur kan man då förstå och tolka sådana utelämnade teman och områden? 
Vad är det som berättas och vad är det som förblir dolt i människors berättelser 
om sina liv? En av kvinnorna kommenterar att det i någon mån blir en ”för-
skönad” bild som presenteras när man berättar om sitt liv. Det allt för känsliga, 
och det tunga och svåra sållas bort, kanske för att bilden av ens liv inte ska 
framstå i allt för negativ dager. Det som utelämnas i livsberättelsen kan också 
förstås som så självklart och vardagligt att det inte ifrågasätts och än mindre 
kommer upp till minnets yta. Vardagen utgör en ”livsvärld” som är så välbekant 
att vi inte förmår se den, än mindre förmedla den vidare. Våra vardagliga upp-
levelser och handlingar blir helt enkelt sorterade innan de blir föremål för re-
flektion (Frykman 1992). 

Öberg (1993:39) diskuterar utelämnandet av områden och teman i termer av 
svarta fält16 och han presenterar fyra olika möjligheter att tolka och förstå varför 
informanten utelämnar vissa aspekter. En tolkningsmöjlighet är att berättaren 
väljer att undvika konfliktfyllda teman. Det kan också handla om att berättel-
sens ”röda tråd” kräver att vissa områden utelämnas, för att inte berättelsen ska 
bli motstridig. Teman som utelämnas kan också tolkas som att de inte har varit 
betydelsefulla och meningsskapande för berättaren, eller så har man ett specifikt 
motiv för sin berättelse. I en del fall kan det också handla om att berättaren ger 
den berättelse som man tror förväntas. Ett sätt att hantera ”svarta fält” i livsbe-
rättelseintervjuer är att göra uppföljande intervjuer (jfr Öberg 1997). Dessa ger 
möjlighet att fylla ut de luckor som kan uppstå i en livsberättelse, samtidigt som 
man genom uppföljningsintervjun också kan få bekräftelse på vad som egentli-
gen är de ”svarta fälten” i den enskilda berättelsen och hur de kan tolkas. I 
kvinnornas livsberättelser är det möjligt att applicera alla de fyra tolkningsmöj-

                                                
16 Danielsen (1993) benämner dessa utelämnade teman och händelser som ”hvite flekker”. 
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ligheterna. Jag menar dock att det inte enbart räcker med att göra fler intervjuer, 
om det inte är samma person som utför intervjuerna som också sedan analyse-
rar och tolkar materialet. Det väsentliga för att överhuvudtaget kunna tolka de 
”svarta fälten” är enligt min mening att man har helhetsberättelsen men också 
upplevelsen av mötet med informanten som tolkningsbakgrund.  

Narrative editing utgör ett annat centralt begrepp i sammanhanget, som syn-
liggör berättaren som en redigerare som: [...] constantly monitors, modifies and 
revises themes and storylines” (Holstein & Gubrium 2000). Berättaren skapar 
mening inte enbart genom att länka samman erfarenheter på olika sätt, utan 
också genom att ställa sig utanför berättelsen och byta perspektiv. På så vis 
formas berättelsen, men samtidigt förmedlas även hur berättelsen ska förstås; 
vad man vill att lyssnaren ska höra (ibid.; Gubrium 2001).  

Slutligen finns ytterligare en aspekt som kännetecknar den biografiska 
forskningen och livsberättelser som jag vill beröra. Det handlar om det retro-
spektiva elementet i berättandet om liv; ”livshistorien berättas med facit på 
hand” (Öberg 1997:48). Det förflutna ges mening ur nuets perspektiv i kon-
struktionen av livsberättelsen, både genom en refererande dimension och ge-
nom en evaluerande dimension, där händelser under livet värderas utifrån vil-
ken mening de har i nuet (ibid.). Den meningsbärande samtidskontexten blek-
nar när förfluten tid blir till biografisk tid; ”minnet ser det förflutna i ett brutet 
perspektiv” (Frykman 1992: 246).  
 
Vägen t i l l  förs tåe lse  
Genom att benämna livsberättelserna som fria har min strävan varit att vara 
öppen och förutsättningslös i insamlandet av datamaterialet. Med detta menar 
jag att kvinnornas subjektiva upplevelser har varit utgångspunkt och ambitio-
nen i mötet med kvinnorna har varit att försöka undvika att fokusera på vissa 
fenomen framom andra, samt att undvika en förutbestämd tolkning av de stu-
derade fenomenen (Tornstam 1993). I intervjusituationen har en fenomenolo-
gisk strategi präglat mitt förhållningssätt. Att lyssna empatiskt för att få kvin-
nors berättelser att framträda har varit i fokus, snarare än att vara teoristyrd i 
mötet (Larsson m.fl. 2008). Samtidigt är det en omöjlighet att sätta sin förförs-
tåelse och sina föreställningar inom parentes, som forskare kan jag aldrig ställa 
mig helt utanför mig själv (Finlay 2003). Inom vetenskapsfilosofin har det ock-
så betonats att det inte finns några ”rena” data. Vi ser alltid verkligheten genom 
någon form av förförståelse och teoretiskt filter och de data vi får är alltid re-
dan tolkade (Alvesson & Sköldberg 1994; Silverman 2001).  

Mening och betydelse är aldrig direkt tillgänglig för oss, utan karaktäriseras 
av en mångtydighet eftersom de uppstår i interaktionen mellan individer. Me-
ning är därför flytande och kontextuell; aldrig fixerad och universell (Josselson 
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2004; Riessman 1993). En tolkande, hermeneutisk ansats blir därmed central. I 
analysen av livsberättelserna har jag ständigt pendlat mellan delar och helhet i 
livsberättelsen och mellan teori och empiri. Processen vill jag närmast beteckna 
som en hermeneutisk spiralrörelse, där lager på lager läggs på och leder vidare i 
förståelseprocessen. Kvinnorna har sin upplevelse och tolkning av det de berät-
tar om, samtidigt som jag som forskare måste försöka förstå deras tolkningar 
och beskrivningar i sin framställning av berättelsen, men också i nästa led tolka 
kvinnornas tolkning. Ett sådant förhållningssätt kan benämnas dubbel hermeneu-
tik,17 vilket beskriver denna spiralliknande tolkningsprocess för att förstå vår 
verklighet. Samhällsforskare förhåller sig till en värld som redan är tolkad av 
individerna själva. Samtidigt är detta inte tillräckligt för forskaruppgiften, utan 
samhällforskaren måste ”gå längre än de sociala aktörernas självuppfattning” 
(Gilje & Grimen 1992:181); dvs. göra teoretiska tolkningar av aktörernas tolk-
ningar av det som berättelserna handlar om.  

I livsberättelserna möts historiska och individuella förlopp. Att tolka livsbe-
rättelserna handlar därför om att ta hänsyn till denna dubbelhet; dels att förstå 
enskilda livsberättelser i förhållande till ett socialt och kulturellt sammanhang, 
dels förstå de individuellt konstruerade versionerna av denna sociala och kultu-
rella kontext.  
 
 
Studiens upplägg och genomförande 
För att få en heltäckande bild av kvinnornas liv har jag dels valt att använda mig 
av fritt formulerade livsberättelser, dels uppföljande intervjuer som byggt vidare 
på den fria livsberättelsen, men i en mera tematiserad form. De kompletterande 
tematiska intervjuerna har utgjort en bekräftelse på hur jag förstått den fria 
livsberättelsen. De uppföljande intervjuerna har också inneburit en utveckling 
av livsberättelsen, samt att jag kunnat få en vidgad förståelse för det som vid 
första mötet tedde sig som ”svarta fält” i livsberättelserna. Avsikten med de 
kompletterande intervjuerna har varit att stimulera kvinnornas reflekteranden 
över sina liv, men de har även möjliggjort en naturlig återkoppling och en upp-
följning av kvinnorna, vilket också är forskningsetiskt betydelsefullt. De uppföl-
jande temaintervjuerna har dock genomgående haft en underordnad, men ändå 

                                                
17 Den dubbla hermeneutiken kan även förstås i termer av att man som forskare lyssnar och 
uppmuntrar en fenomenologisk berättelse, samtidigt som man även förhåller sig kritiskt till den. 
Detta har beskrivits av Josselson (2004) som en skillnad mellan en tilltrons hermeneutik (hermeneu-
tics of faith) och en misstankens hermeneutik (hermeneutics of suspicion). En sådan uppdelning 
riskerar dock att skapa en förenklad bild av den ständigt pågående tolkningsprocessen för att nå 
förståelse. Som forskare utgår man delvis från intervjupersonernas utsagor, men samtidigt försö-
ker man även överskrida eller gå bortom de rent deskriptiva beskrivningarna för att teoretiskt 
kunna förstå dem på en annan nivå. 
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på många sätt viktig roll och det som framkommit i dessa har hela tiden relate-
rats till den fria livsberättelsen.  
 
Urval och t i l lvägagångssätt  
Att bestämma ett visst antal intervjupersoner är inte oproblematiskt i en under-
sökning som denna, eftersom det inte finns några enkla svar på vad som kan 
vara ett optimalt antal deltagare.18 Det är också svårt att på förhand bilda sig en 
uppfattning om hur omfattande materialet kan komma att bli. Vägledande ut-
gångspunkt var att jag eftersökte ett djup i materialet och utifrån vad som be-
dömdes som rimligt inom ramen för avhandlingsarbetet bestämde jag mig för 
att börja med att söka upp tio kvinnor. Med i planeringen fanns möjligheten att 
utöka deltagarantalet om det skulle bedömas nödvändigt, men så blev inte fallet 
och det slutgiltiga antalet kvinnor blev därmed tio. I efterhand kan man natur-
ligtvis utifrån olika perspektiv diskutera det valda antalet kvinnor. Jag menar att 
tio livsberättelser utgör ett lämpligt antal utifrån de rådande förutsättningarna 
och utifrån ansatsen att gå på djupet, snarare än på bredden.  

Vägledande för valet av en viss ålderskategori kan delvis kopplas till över-
gripande historiska skeenden och samhällets utveckling. De deltagande kvin-
norna är födda under åren 1920-30 och när intervjuarbetet påbörjades var de 
mellan 75 och 85 år gamla. Kvinnor i den ålderskategorin har upplevt bl.a. 
krigstid, ekonomisk depression och samhällets modernisering vilket sannolikt 
har betydelse för hur de konstruerar sina livsberättelser. En orsak till att kvin-
norna skulle vara minst 75 år var att jag ville träffa kvinnor som hade hunnit 
vara ålderspensionärer under några år. Jag förmodar att de kvinnor som yrkes-
arbetat konstruerar en identitet som är starkt kopplad till det arbete man haft 
ännu en tid efter pensioneringen, medan de kvinnor som hunnit bli äldre också 
kan ha andra erfarenheter som grund för sina reflektioner. Åldern 85 år sattes 
som en övre gräns dels för att avgränsa urvalsgruppen, dels med tanke på att 
studien skulle omfatta kvinnor som inte var i behov av offentlig omsorg.19  

                                                
18 I Öbergs (1997) avhandling ingick 37 informanter, vilket han i efterhand ansåg medförde ett 
alldeles för stort material. Ett annat exempel är Wolanik Boström (2005) som till en början sam-
lade in trettio levnadsberättelser, av vilka hon sedan valde ut tio som fokuserades i avhandlings-
arbetet. Detta för att ”kunna göra berättelserna rättvisa och kunna uppmärksamma vars och ens 
komplexitet och särart” (ibid.:20). 
19 Av totala antalet individer i Sverige över 80 år står ca 63 procent utanför den offentliga omsor-
gen, men ju högre ålder desto större sannolikhet för att man ska vara i behov av stöd och hjälp i 
vardagen (Socialstyrelsen 2009). Som tidigare nämndes är valet att enbart omfatta äldre kvinnor 
som står utanför den offentliga omsorgen kopplat till att vi vet väldigt lite om denna grupp äldre. 
Samtidigt medför urvalet att den grupp kvinnor som ingår i studien kan, med diskursen om ”det 
goda åldrandet” i åtanke, betraktas som i någon mening privilegierade. Urvalet medför även att 
kvinnors berättelser om erfarenheter av både omsorgsgivande- och omsorgstagande positioner 
går förlorade. 
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För att få kontakt med kvinnor i den utvalda kommunen i Österbotten kontak-
tades avdelningschefen för äldreomsorgen. En forskningsanhållan (bilaga 1) 
skickades in och därefter fick jag tillgång till en förteckning med alla kvinnor i 
åldern 75 till 85 boendes på landsbygden. Jag fick även från kommunens sida 
hjälp med att utesluta de kvinnor som man inom hemservicen hade kontakt 
med, eller som man hade kunskap om var sjuka eller i sådan kondition att de 
inte skulle kunna delta i studien. Detta låg samtidigt i linje med att jag ville få 
kontakt med kvinnor som inte var i behov av offentlig vård eller omsorg. Dessa 
namn plockades av etiska skäl20 bort innan jag fick tillgång till förteckningen. På 
motsvarande sätt kontaktades ansvarig socialsekreterare och socialchefen i den 
svenska kommunen, men här visade det sig däremot vara omöjligt att få tillgång 
till de uppgifter jag önskade med hänvisning till sekretessen. Efter en anhållan 
hos SPAR-nämnden (bilaga 2) i Stockholm fick jag därifrån de efterfrågade 
uppgifterna. Även här ville jag undvika att kontakta kvinnor som av olika orsa-
ker inte skulle kunna delta i studien och jag vände mig därför återigen till soci-
alchefen. Två enhetschefer med stor kunskap om de äldre kvinnorna i kommu-
nen hjälpte mig slutligen med att radera de namn i förteckningen som de be-
dömde inte var aktuella för studien.  

Från de slutgiltiga listorna med namn och adressuppgifter21 valde jag 
slumpmässigt ut fem namn från Sverige och fem namn från Finland. Jag skick-
ade därefter ut ett brev (bilaga 3) med information om mitt projekt, samt en 
förfrågan om kvinnorna kunde tänka sig att delta. En vecka senare ringde jag 
upp kvinnorna för att få ett svar och i denna första omgång tackade tre svenska 
och två finlandssvenska kvinnor ja till att delta. I nästa steg skickade jag ut brev 
till vardera tre kvinnor i de båda kommunerna och fick ytterligare två deltagare i 
Sverige och tre i Finland. I följande steg bokades datum för när vi skulle träffas 
och en provintervju med en kvinna i Umeå genomfördes. När intervjuarbetet 
hade påbörjats valde två av de svenska kvinnor som jag ännu inte hade träffat 
att avbryta sitt deltagande.22 Eftersom den tid jag fick använda uppgifterna från 
SPAR var begränsad hade jag inte längre möjlighet att ta namnlistan till hjälp 
för att hitta två ersättande kvinnor. Jag valde istället att fråga de tre återstående 
kvinnorna i Sverige om tips på kvinnor som jag skulle kunna kontakta. På så vis 

                                                
20 Man kan naturligtvis diskutera om det är etiskt försvarbart att utesluta individer pga. fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Även dessa äldre har en historia att berätta 
och kan på sätt eller annat vara ”biografiskt aktiva” (jfr Kenyon 1996). I föreliggande studie är 
uteslutandet av dessa individer därför inte att förstås i termer av att de därmed ses som inkompe-
tenta eller ointressanta.  
21 De slutgiltiga förteckningarna med namn och adresser bestod av 185 kvinnor i den västerbott-
niska kommunen och 318 kvinnor i den österbottniska kommunen. 
22 En kvinna angav hälsomässiga skäl till detta, den andra kvinnan att hon helt enkelt hade ändrat 
sig. 
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fick jag slutligen kontakt med ytterligare två svenska kvinnor som ville delta i 
studien.  

Kvinnorna som deltagit i undersökningen bodde alla självständigt i eget bo-
ende23 vid intervjutillfällena och ingen av dem var då i behov av offentlig vård 
och omsorg. Gemensamt för alla kvinnorna var att de bodde ute på landsbyg-
den i mindre och större byasamhällen, med varierande avstånd till kommunens 
centralort. Fyra av de finländska kvinnorna bodde kvar i sina hembyar, medan 
en kvinna hade flyttat till en närliggande by i samband med giftermål. Av de 
svenska kvinnorna bodde tre i sin hemby, men en av kvinnorna hade under 
livet bott också på andra orter. De övriga två kvinnorna hade flyttat till närlig-
gande byar inom kommunen i samband med giftermål. Åtta av kvinnorna hade 
varit gifta, fem av dessa kvinnor var vid intervjutillfället änkor. Tre av kvinnor-
na var fortfarande gifta och två av dem bodde tillsammans med sina män. Den 
tredje kvinnans man var svårt sjuk och bodde sedan några år tillbaka på en 
vårdinrättning. Två av kvinnorna har aldrig varit gifta, men den ena kvinnan har 
levt som sambo under många år. En närmare presentation av kvinnorna kom-
mer senare i texten.  
 
Genomförandet  av interv juerna 
När jag hade fått bekräftat att en kvinna ville delta i studien skickade jag till 
varje kvinna ett brev med ytterligare information om mitt arbete (bilaga 4). I det 
här skedet var jag mån om att noga förbereda kvinnorna så att de skulle kunna 
känna sig trygga och lugna inför vår träff. Jag beskrev projektet kortfattat och 
varför jag var intresserad av deras livsberättelser, samt betonade frivilligheten, 
konfidentialiteten och deras rättighet att ångra sitt deltagande. Jag presenterade 
även kortfattat mig själv så att de skulle kunna få en bild av vem de skulle möta.  

Jag har träffat alla kvinnor utom en vid två separata tillfällen.24 Valet av plat-
sen för intervjun och det som omger den har också betydelse för hur deltagare i 
en intervju väljer att presentera sig själva. Träffarna har ägt rum i kvinnornas 
hem, vilket var en självklarhet för kvinnorna, men det var också ett tydligt öns-
kemål från min sida. Dels för att kvinnorna skulle känna sig trygga i mötet med 
mig, dels också med tanke på det maktförhållande som finns inbyggt i en inter-
vjusituation. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det som tillsynes 
kan vara en strategi för att balansera maktpositionerna också kan ha en baksida. 
Det är sannolikt svårare att avbryta en intervju där man har bjudit in forskaren 

                                                
23 Vid intervjutillfällena bodde nio kvinnor i hus och en kvinna bodde i lägenhet. 
24 En av kvinnorna i den svenska kommunen valde att avstå från en uppföljningsintervju, efter-
som hon inte ansåg sig ha mera att berätta om sitt liv. Jag fick dock tillåtelse att ringa henne om 
jag hade frågor eller funderingar kring hennes livsberättelse, men det har jag inte bedömt som 
nödvändigt.  
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till sitt hem, än om man befinner sig på ett neutralt ställe. Att få uppleva kvin-
norna i sin hemmiljö såg jag trots allt som en viktig del i att bilda mig en upp-
fattning om kvinnorna, eftersom hemmet på många vis också ger en bild av 
människan som bor där. I min förståelse av kvinnornas liv har hemmet utgjort 
en viktig pusselbit; hemmet blir den ram som skapar mening i det som sägs i 
intervjuerna (jfr Thomsson 2002).  

Intervjuer i hemmet har också sina negativa sidor. I deras hem har jag som 
forskare inte kunnat ha kontroll över eventuella störningsmoment på samma 
sätt som om vi skulle ha träffats på en plats utvald av mig. I de flesta intervjuer 
har det funnits störande element, framför allt också beroende på att intervjuer-
na ofta blivit långa. Det vanligaste har varit ringande telefoner, men också av-
brott i form av bekanta och familjemedlemmar som kommit på besök, eller 
husdjur som pockat på uppmärksamhet. För det mesta har vi kunnat återgå till 
ämnet igen efter ett avbrott, men sannolikt har viktiga tankespår försvunnit 
utan att ha blivit uppföljda. Vid ett par tillfällen har intervjuerna också avslutats 
i samband med sådana händelser. 

Svårast att hantera, men också det mest intressanta ”störningsmomentet” i 
en intervjusituation, utgjorde maken som gärna själv ville delta i intervjun, trots 
mina försök att vänligt men bestämt tydliggöra att jag ville prata enskilt med 
kvinnan. Merparten av den första intervjun består således också av makens 
berättelse. Eftersom makarna hade levt tillsammans i 60 år blir de i allra hösta 
grad delar av varandras livsberättelse och fördelen med makens delaktighet i 
berättandet var att han kunde fylla ut berättelsen med sådant som kvinnan inte 
berörde, vilket tydliggjorde livsberättelsen som helhet. Nackdelen var istället att 
kvinnans egen berättelse kom i skymundan. Jag menar dock att detta i någon 
mån kunde avhjälpas genom att vi vid det andra intervjutillfället fick vara 
ostörda och kvinnan då fick en möjlighet att utveckla sin egen berättelse.  

Intervjutillfällena har genomgående börjat med en presentation av mig och 
mitt arbete, samt lite allmänt prat som utgått från det kvinnorna själva har valt 
att ta upp.25 Jag har försökt stämma av och lyssna in var kvinnorna befunnit sig 
i min strävan att uppnå en god och positiv stämning. För att avdramatisera 
intervjun och minska eventuell nervositet hos kvinnorna har jag också valt att 
berätta lite om mig själv och min bakgrund. I en situation där jag; en främman-
de person för dem, förväntat mig att kvinnorna ska dela med sig om sina erfa-
renheter har jag ansett det vara rimligt att även jag gett något av mig själv till 
dem. Min upplevelse är också att detta bidragit till att kvinnorna, men även jag, 
har kunnat känna oss bekväma i situationen (jfr Gluck 2002). Genom informa-
tion om mig själv har kvinnorna kunnat bilda sig en uppfattning om mig och 
                                                
25 Sådana inledande samtal har ofta kretsat kring byn, bostaden och familjen eller aktuella händel-
ser i kvinnornas liv.  
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utifrån aspekter av exempelvis olikhet- likhet kunnat hitta en bas för utform-
ningen av sin livsberättelse (jfr Thomsson 2002). Diskussioner kring etiska 
principer, studiens upplägg, tidsramar och hur användningen av livsberättelser-
na skulle komma att se ut i det fortsatta arbetet har varit återkommande under 
våra möten.26  

Kvinnorna har vid vårt första möte ganska snart börjat berätta om sina liv. I 
åtta av tio intervjuer har jag haft en nedtonad roll och kvinnorna har själva styrt 
samtalet. Vid de första intervjutillfällena har kvinnorna fått styra berättelsen och 
jag har endast ställt följdfrågor eller bett om förtydliganden. De två kvinnor 
som var gifta och bodde med sina män vid intervjutillfällena är också de kvin-
nor som jag har upplevt svårast att intervjua. De hade svårare för att prata fritt 
och i dessa intervjuer har jag intagit en mera aktiv roll.  

Kvinnorna fick på förhand information om att livsberättelserna skulle ban-
das och det var generellt inte något som kvinnorna hade synpunkter på, även 
om några kvinnor gav uttryck för att de kände sig nervösa till att börja med. 
Träffarna med kvinnorna har varit olika långa, allt från fyra till sju timmar. Det 
bandade materialet från det första intervjutillfället varierar från ungefär tre till 
fem timmar per intervju. En del kvinnor ville ta paus för fika och ibland lunch, 
medan andra ville fortsätta intervjun också under sådana pauser. Ett par kvin-
nor har tagit mig med på en promenad utomhus för att visa mig runt, medan 
andra har visat mig huset, fotografier och hantverk. När det gäller kvinnornas 
förväntningar har en del kvinnor inte trott sig kunna berätta fritt utan styrning 
från mig och några kvinnor hade förväntat sig en mera strukturerad intervju, 
trots den information som getts på förhand. Alla kvinnor har dock uttryckt att 
det kändes bra att få berätta, vilket de själva verkade förvånade över. En kvinna 
menade att ”det är nog nyttigt att ventilera sin livshistoria”, en annan kvinna 
tyckte att det ”kändes bra, som att prata med en väninna”.  

Vid det andra intervjutillfället har jag haft en mera aktiv roll och intervjuerna 
har haft en tematisk struktur, som byggt vidare på de teman som kommit upp i 
de fria livsberättelserna (bilaga 5). Jag har använt samma teman inför varje träff, 
men de konkreta frågorna har varit individualiserade utifrån vilken kvinna det 
rört. Till stora delar blev den andra intervjun en bekräftelse på den första och 
de övergripande dragen upprepades. Vissa delar av kvinnornas berättelser har 
fördjupats i den andra intervjun och ibland tillkom även ny information. Fram-
                                                
26 Jag har strävat till att så tydligt som möjligt beskriva de olika faserna i forskningsprocessen, 
samtidigt som det har varit svårt att ge konkreta svar på hur den slutliga texten skulle komma att 
utforma sig. Konfidentialitet och anonymitet har även diskuterats återkommande, oftast på mitt 
initiativ då jag har velat tydliggöra vikten av detta i arbetet. En del kvinnor har levt sådana liv att 
de skulle kunna identifieras förhållandevis lätt, och med dessa har jag diskuterat olika strategier 
för att anonymisera deras livsberättelser.  
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för allt har den andra intervjun kunnat bekräfta min förståelse av livsberättelsen 
och då handlar det inte enbart om det uttalade, utan även om en mera outtalad 
helhetsbild av kvinnan och hennes berättelse om sitt liv. Det har gett mig bättre 
möjlighet att ge en rättvis bild av kvinnorna och deras liv, vilket också är värde-
fullt sett ur ett etiskt perspektiv.  

Den andra intervjun har skett ungefär ett halvår efter den första träffen och 
inför det tillfället har alla kvinnor fått en redigerad utskrift på den första livsbe-
rättelsen. Avsikten med det var dels att få kvinnornas synpunkter på eventuella 
missuppfattningar, dels att använda den första intervjun som ett underlag för 
samtalet vid det andra mötet. En tredje orsak var att jag ville ge något tillbaka 
till kvinnorna och alla kvinnor uttryckte också en önskan om att få en egen 
version av sin livsberättelse. Detta var något som överlag uppskattades, men 
sammantaget var kvinnorna i Sverige mera ambivalenta inför upplevelsen att ta 
del av sin livsberättelse än kvinnorna i Finland. Orsakerna till det kan naturligt-
vis vara många, men en möjlig orsak kan vara att de finlandssvenska kvinnorna 
har upplevt sig mera trygga i relationen till mig, eftersom vi delar samma bak-
grund. En annan tänkbar förklaring kan också vara att det hos de svenska kvin-
norna har funnits en större medvetenhet, vilket de också gett uttryck för, om 
vad ett avhandlingsarbete egentligen är och att man därför är mera mån om hur 
man framställer sig själv.  

Ett par av kvinnorna på svenska sidan upplevde att de inte kände igen sig i 
texten och var till en början känslomässigt berörda och upprörda. Livsberättel-
sen i sig och det innehållsmässiga var de nöjda med, men däremot missnöjda 
och självkritiska till det sätt de hade uttryckt sig på. Att berätta om sitt liv kan 
utan tvekan väcka många känslor och tankar, vilket även berör etiska aspekter. 
En av dessa kvinnor ringde upp mig ett par år efter det andra intervjutillfället. 
Hon ville höra hur arbetet framskred, men framför allt ville hon berätta att 
livsberättelsen fått henne att reflektera kring sitt sätt att uttrycka sig. Hon berät-
tade att hon småningom kommit till insikt om att det är just så hon uttrycker 
sig, och min tolkning av det korta telefonsamtalet i efterhand var att denna 
insikt hade betytt mycket för henne; så pass mycket att hon även ville berätta 
det för mig.  
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Analysens genomförande 
 

”Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi.” 
William Dilthey (1833-1911) 

 
Det tolkande och analytiska arbetet är inget som sker i en viss fas av forsk-
ningsprocessen, utan är snarast något genomsyrar processen från början till 
slut. Analys och tolkningar är något som påbörjas redan i intervjusituationen 
(Braun & Clarke 2006; Kvale 1997; Widerberg 2002). Samtidigt är det nödvän-
digt att tydliggöra den fas då analysarbetet systematiseras och görs explicit. 
Denna fas inleds i och med att man börjar bearbeta den insamlade empirin. 
 
Materialbearbetning 
Efter varje intervjutillfälle under den första omgången av datainsamlingen har 
jag skrivit ner en kortfattad text om mötet med kvinnan, den omgivande miljön 
och vad jag har uppfattat som centralt i hennes berättelse. I anslutning till dessa 
texter skrev jag även en mera reflekterande sammanfattning med beskrivningar 
av hur jag uppfattat kvinnan och mina tolkningar av olika känslostämningar 
under intervjun. Jag skrev även ned de känslor och tankar som intervjun fram-
kallat hos mig själv.  

De fritt formulerade livsberättelserna har transkriberats i sin helhet. Efter-
som transkriberandet också är en del i tolkningsprocessen av materialet (Braun 
& Clarke 2006; Kvale 1997; Riessman 1993) och i sig kan betraktas som en 
analytisk akt som ger ”rika uppslag och associationer” (Klein 1990:62), valde jag 
att själv transkribera alla livsberättelser. I transkriberingsprocessen har arbetet 
med att pendla mellan delar och helhet påbörjats, i enlighet med min hermene-
utiska ansats. Trots att denna del av forskningsprocessen är både slitsam och 
tidskrävande ansåg jag det viktigt att genomföra den själv, dels för att komma 
närmare kvinnornas berättelser, men också för att ha kontroll över den ned-
skrivna texten. Transkriberingsarbetet pågick under en tidsperiod på ungefär 
sex månader parallellt med genomförandet av intervjuer och planeringen för 
det andra skedet av datainsamlingen.  

Livsberättelserna transkriberades i enlighet med hur de berättades, men det 
är samtidigt viktigt att betona att transkriberingen i sig innebär att transformera 
en uttrycksform till en annan; i utskrift är varje intervju en redigerad text (Ehn 
1992; Kvale 1997). Det är med andra ord omöjligt att i en transkribering återge 
den kontext och den situation som var rådande under intervjun. Jag valde att till 
största delen ändra det talade språket till skriftspråk för att underlätta läsandet, 
men med den ursprungliga betydelsen fortfarande behållen. En del talande 
dialektala uttryck valde jag att ha kvar i utskrifterna, vilket också har bidragit till 
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att kvinnorna framträtt tydligare i läsandet av utskrifterna. Vad gäller de svenska 
kvinnorna fanns inga större språkliga problem, medan de finlandssvenska kvin-
norna däremot försvårade transkriberingsarbetet, eftersom deras dialekt skiljer 
sig mycket från det skrivna språket. Det var ibland svårt att hitta ord i skrift-
språket som på ett bra sätt motsvarade det dialektala ordet. Jag markerade pau-
ser i texten, samt känsloyttringar såsom skratt och gråt. Mina egna frågor, samt 
även mina bekräftande hummanden och korta frågor inne i kvinnornas tal tran-
skriberades också. Jag valde att göra mig själv som intervjuare synlig på det 
sättet, för att senare kunna reflektera över min roll i situationen och min inver-
kan på det berättade.  

Livsberättelserna utskrivna i text blev omfattande; ca 400 sidor text och jag 
gjorde därför även en komprimerad version av varje livsberättelse. Den versio-
nen innehöll inte mina yttranden inne i löpande tal och upprepningar och långa 
pauser togs bort. Språket var också mera friserat till ett skriftspråk. Denna text 
var också den version som kvinnorna själva fick ta del av och som fungerade 
som utgångspunkt för vår andra träff. Den komprimerade texten har jag där-
emot inte använt mig av under analysarbetet, eftersom jag upplevde det lättare 
att ”höra” kvinnornas röst i den mera utförligt transkriberade versionen.  

Att transkribera livsberättelser som ofta är flera timmar långa är tidskrävan-
de och materialet kan bli stort och svårhanterligt. Jag valde därför att inte tran-
skribera den andra intervjun i sin helhet. Istället har jag gjort flera genomlyss-
ningar och därefter har jag transkriberat de partier som berört teman som har 
varit relevanta för analysen.27 Jag har därmed kontinuerligt under analysarbetet 
konkret lyssnat till kvinnornas röster om och om igen, vilket jag sannolikt inte 
hade gjort om alla intervjuer hade transkriberats i sin helhet. Jag anser att detta 
tillvägagångssätt också har haft stor betydelse för hur analysen formats. Genom 
att arbeta parallellt med den transkriberade texten och med bandupptagningar 
har spänningen mellan närhet och distans till kvinnorna genomsyrat analyspro-
cessen. Det har i sin tur fått mig att ständigt ifrågasätta mina tolkningar av 
kvinnornas uttryck, vilket jag menar är av stor betydelse för att kunna represen-
tera kvinnorna på ett trovärdigt sätt och göra tillförlitliga tolkningar. 

I de kapitel där det empiriska materialet presenteras har kvinnornas citat och 
de direkt återgivna berättelserna redigerats ytterligare ett steg från den transkri-
berade intervjun, med syftet att göra det mera läsarvänligt. Mina hummanden 
och uppmuntrande bifallskommentarer har tagits bort, men däremot inte pau-
ser och kvinnornas känslouttryck. I de fall jag har bedömt att mina frågor kan 
ha kommit att generera ett svar i en viss riktning har jag också synliggjort detta. 
Längre citat har ibland samlats från olika delar av livsberättelsen, eftersom det 

                                                
27 Transkriberingen av uppföljningsintervjun resulterade i ytterligare ca 100 sidor text. 
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inte är ovanligt att ett tema berörs och att man senare återkommer till det. Jag 
har då markerat sådana uppdelade citat med klamrar. Även då ett sidospår en-
bart har bestått av bara några meningar har jag valt att ta bort dessa för att tyd-
liggöra huvudtemat i citatet. Som ett led i min strävan att göra forskningspro-
cessen i möjligaste mån genomskinlig, har jag i återgivandet av längre citat från 
kvinnorna valt att tydliggöra om citatet härstammar från den fria livsberättelsen, 
eller från den uppföljande intervjun. Efter citaten anges därför ”intervju II” vid 
de citat som kommer från den andra intervjun. I citaten har ord och meningar 
som kvinnorna har betonat kraftigt markerats med fet stil. 
 
Påbör jandet  av det  konkreta analysarbete t ;  at t  br inga ordning i  
kaos 
Det existerar ingen färdig modell för hur man ska handskas med ett biografiskt 
intervjumaterial eller för hur analysen ska genomföras (Atkinson 1998; Riess-
man 1993; Squire, Andrews & Tamboukou 2008; Tornstam 2005). Analyspro-
cessen bör inte ses som en separat del av forskningen (Coffey & Atkinson 
1996), utan utgör snarare en ständigt pågående process och är därför inte helt 
enkel att återge. Den har dock präglats av ett induktivt och explorativt förhåll-
ningssätt. De transkriberade livsberättelserna lästes till en början om och om 
igen, dels för att få en helhetsuppfattning av varje livsberättelse, dels för att 
söka efter intressanta ingångar och trådar att ta fasta på i analysen. Eftersom 
livsberättelserna sällan följde en strikt kronologisk ordning lästes och strukture-
rades de till att börja med utifrån vilken livfas de olika delarna placerade in sig i. 
På så vis framgick det tydligare vilken period i livet som gavs mest utrymme i 
livsberättelsen. En del kvinnor berättar exempelvis utförligt om barndomen, 
men förhållandevis lite om det vuxna livet. Livsberättelserna lästes också i det 
här skedet med utgångspunkt i vad kvinnorna poängterade och lyfte fram som 
centralt i olika livsfaser. Under den här delen av analysprocessen var frustratio-
nen ofta stor och att bringa någon ordning i materialet upplevdes som en omöj-
lighet.  

För att komma vidare i analysarbetet valde jag i nästa skede att använda mig 
av ett datorprogram för kvalitativ analys, Open Code, för att sortera och orga-
nisera materialet. Jag hade ditintills förhållit mig skeptisk till att använda sådana 
datorprogram i hanteringen av livsberättelserna, eftersom jag inte vill splittra 
upp materialet och riskera att förlora helhetsberättelsen (jfr Holloway & Jeffer-
son 2000). Trots detta valde jag att ge det en chans för att öppna upp för nya 
insikter kring materialet, men avsikten var hela tiden att enbart använda Open 
Code för att sortera materialet. De transkriberade livsberättelserna omvandla-
des till ett nytt textformat och fördes sedan in i Open Code som två olika pro-
jekt; ett för de finlandssvenska livsberättelserna och ett för de svenska. I Open 
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Code lästes varje livsberättelse igenom och varje textavsnitt kodades utifrån: vad 
pratar man om. På så vis genererades 44 olika koder för det finlandssvenska ma-
terialet och 41 koder för det svenska. I det här första skedet fanns ännu inte 
total överensstämmelse mellan koderna för de båda länderna och inte heller 
mellan alla kvinnors livsberättelser. Kodningen gav mig trots allt en viss över-
blick och det som framför allt blev tydligt var omfattningen på vissa teman i 
livsberättelserna. Det blev nu uppenbart att alla kvinnorna ofta var upptagna 
med att prata om arbete i olika former, både det egna men också andras arbete. I 
de finlandssvenska berättelserna fanns arbete kodat 270 gånger, medan arbete 
som kod i de svenska livsberättelserna uppgick till 305. Närmast efterliggande 
kod i både de svenska och de finlandssvenska berättelserna var tal om de egna 
barnen; i Finland omnämndes barnen vid 192 tillfällen och i Sverige vid 137 
tillfällen. I den här fasen gjordes flera genomgångar och omkodningar av livsbe-
rättelserna med syftet att få samstämmighet mellan de olika berättelserna. I 
nästa steg valde jag att arbeta med koderna utifrån olika livsfaser som övergri-
pande kategorier, för att få en uppfattning om var koderna placerade in sig. 
Arbete kodades nu som tillhörande antingen barndomstiden, ungdomstiden, 
vuxentiden eller pensionärstiden. På det viset blev det också allt mer tydligt 
vilka olika former av arbete som diskuterades. 

I det här skedet valde jag att lämna Open Code och återgå till de transkribe-
rade livsberättelserna, eftersom jag upplevde att jag nu höll på att förlora kon-
texten och berättelserna som helheter. Genom att livsberättelserna splittrades 
upp fick jag allt mer en känsla av att inte längre kunna höra kvinnornas röster. 
Fördelen med att ha använt Open Code var att det gav mig en uppfattning om 
vilka teman som var mest förekommande, vilket var svårt att se i läsningen av 
de långa livsberättelserna. Likaså hjälpte programmet mig att se omfattningen 
på olika teman, eftersom de ofta låg inbäddade i annat prat i livsberättelserna. 
De mest framträdande teman som framkom genom bearbetningen i Open 
Code kom så också att bli de teman som fokuserades längre fram i analysen, 
med de olika livsperioderna som övergripande struktur runtomkring.  

I nästa skede valde jag att använda mig av ett vanligt ordbehandlingspro-
gram och jag inledde med att samla allt prat om temat arbete i ett separat do-
kument och med tydlig åtskillnad mellan kvinnorna. Efter det skrevs en empiri-
nära berättelse om arbetet i kvinnornas livsberättelser som ett första analyssteg, 
där syftet främst var att strukturera och organisera talet om arbete. Jag valde 
också att först skriva de svenska och de finlandssvenska kvinnornas arbetsbe-
rättelse var för sig, för att lättare kunna se eventuella likheter och skillnader. 
Först i följande steg har berättelserna förts samman till en helhet och koppling-
en till teorier och begrepp har aktualiserats. Arbetet med de övriga teman som 
fokuseras i analysen har följt samma arbetsmönster.   
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Analyt i ska utgångspunkter och förhål lningssät t  
Analysarbetet har präglats av ett explorativt och induktivt förhållningssätt där 
närheten till det empiriska materialet hela tiden har varit i fokus. I de inledande 
faserna av analysarbetet har jag till stora delar varit upptagen med att få syn på 
gemensamma teman som kvinnorna själva har lyft fram i sina livsberättelser 
och innehållet i berättelserna har därmed utgjort utgångspunkten. Utöver teman 
har läsningen också kretsat kring att uppmärksamma specifika händelser som 
skildrats, men också vilka personer och karaktärer som ingår i livsberättelserna, 
samt hur relationer mellan dessa framställs. Att teman växer fram ur läsningen 
av det empiriska materialet kan tolkas som att de redan ”finns” och bara väntar 
på att bli upptäckta, vilket gör att forskarens roll osynliggörs. Det bör därför 
uppmärksammas att processen alltid styrs av att forskaren aktivt identifierar 
och väljer ut intressanta mönster och teman. Det är med andra ord en process 
som bygger på forskarens förförståelse och teoretiska utgångspunkter (Braun & 
Clarke 2006). 

Anna Johansson och Peter Öberg (2008:82ff; se även Johansson 2005) dis-
kuterar tre olika analytiska dimensioner i arbetet med livsberättelser; innehålls-
analys, formanalys och analys av den interpersonella relationen. De menar att 
övergången till det konstruktionistiska perspektivet har medfört ett skifte i fo-
kus från det innehållsmässiga till berättandets form. I praktiken är de tre analy-
tiska dimensionerna sammanvävda, men olika forskare betonar olika aspekter. I 
föreliggande arbete har analysarbetet ingalunda avstannat vid det innehållsmäs-
siga i livsberättelserna. En fokusering på innehåll har däremot betraktats som 
en avgörande utgångspunkt för att kunna strukturera och organisera det omfat-
tande och stundvis spretiga materialet. När väl de ytliga, men också underlig-
gande teman som genomsyrat livsberättelserna valts ut, har intresset riktats mot 
formen för hur teman i livsberättelserna framställts och konstruerats. Frågor 
som då har riktats till materialet har kretsat kring hur berättelserna organiserats, 
vilken typ av intrig som är närvarande i berättelsen och vilka vändpunkter som 
lyfts fram. I vissa fall har jag reflekterat kring vilka ord kvinnorna väljer, t.ex. 
”jag” eller ”man” och den grammatiska formen, dvs. om passiv eller aktiv form 
använts. ”Svarta fält” (se Öberg 1993) som tidigare diskuterades har också 
uppmärksammats i några kvinnors livsberättelser. Det har då bl.a. handlat om 
att jag i tolkningsarbetet sett det som nödvändigt att förhålla mig till ”det som 
inte sägs” för att kunna säga något om ”det som sägs”.  

I analysen har även beaktats det faktum att berättelserna alltid är konstrue-
rade i en kulturell, historisk och social kontext och skapade i ett specifikt socialt 
sammanhang. Genomgående har min strävan därför varit att i analysen och i 
representationen av kvinnornas livsberättelser synliggöra interaktionen mellan 
kvinnorna och mig och min roll som medskapare i konstruktionerna av livsbe-
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rättelserna. Ambitionen har varit att tydliggöra mina utgångspunkter och hur 
jag positionerar mig i tolkningsarbetet, utan att för den skull landa i en självupp-
tagenhet, navelgazing (jfr Finlay 2003), där kvinnornas livsberättelser hamnar i 
skymundan. 
 
 
Metodologiska och etiska reflektioner 
Forskningsprocessen innebär alltid att en mängd val och ställningstaganden 
måste göras, som i sin tur för med sig vissa konsekvenser. Metodologiska och 
etiska frågor har tangerats även tidigare i kapitlet, men under denna rubrik är 
syftet att mera explicit redogöra för och diskutera dessa. 

Att arbeta med livsberättelser har både sina styrkor och sina svagheter. En 
fördel med användandet av biografier är att man får ett inifrånperspektiv på det 
fenomen man vill studera och som forskare tvingar man därmed inte på materi-
alet sina egna förutbestämda kategoriseringar och definitioner. Metoden är 
dock inte lämplig för att arbeta med stora datamaterial, eftersom arbetet med 
livsberättelser och narrativ är både arbets- och tidsmässigt krävande (Riessman 
1993; Öberg 1997). Ett syfte med valet att utgå från fritt formulerade livsberät-
telser har varit att minimera styrningen från mig som forskare och att låta kvin-
norna själva skapa en berättelse om sitt liv där de själva definierar vad som är 
centralt. I de genomförda livsberättelseintervjuerna framgår tydligt hur livsbe-
rättelser organiseras på olika sätt beroende på vem som berättar. Styrkan ligger 
därmed i att kvinnorna själva tematiserar och organiserar en berättelse utifrån 
vad de anser vara viktigt i sin självpresentation. En svaghet med användningen 
av fria livsberättelser är att det kan vara svårt att få en sammanhängande bild av 
livsloppet. Likaså kan det vara problematiskt att utifrån en livsberättelseintervju 
göra anspråk på att jag som forskare har uppfattat och förstått betydelsen av 
det som berättas korrekt. Att ett tema får väldigt stort utrymme i en livsberät-
telse kan bero på många olika faktorer och behöver inte betyda att intervjuper-
sonen i fråga anser det som överordnat andra teman under livsloppet. 

I vilken mån kan då kvinnornas berättelser betraktas som ”fria”? En styrka 
med metoden är att jag kommer nära kvinnors egna beskrivningar av sina liv. 
Men hur ”egna” är dessa beskrivningar? Livsberättelserna uppstår inte i ett 
tomt vakuum, utan i en viss kontext, i en viss situation och i min närvaro. Med 
begreppet fri är inte avsikten att påstå att berättelserna är ”sanna” i någon ob-
jektiv mening så att exakt samma livsberättelse skulle berättas två gånger. En 
fältbaserad studie kan aldrig exakt upprepas menar Harry F. Wolcott (2001) och 
han poängterar att: ”our work is always unique in time and place” (ibid.:233). 
Avsikten med användningen av livsberättelsen, eller att betona det fria inslaget i 
den handlar alltså inte om att jag vill eller tror mig kunna fånga ”äkta” och 
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”sanna” erfarenheter och upplevelser. Inte heller tror jag mig kunna fånga en 
människas hela liv genom min ansats. Däremot ger livsberättelserna oss tillgång 
till individers subjektiva beskrivningar av liv, och vi får en möjlighet att förstå 
hur olika individer skapar mening både i det förflutna och i nuet.  

Under livsberättelseintervjuerna kunde jag på flera sätt dra nytta av tidigare 
erfarenheter28 av att träffa både kvinnor och män för att lyssna till deras berät-
telser. En del människor har förmågan att berätta långa historier helt fritt, men 
min erfarenhet är ändå att de allra flesta behöver stöd från den som lyssnar för 
att kunna delge sin berättelse. Under den första fria livsberättelseintervjun har 
jag försökt att undvika att påverka kvinnornas berättelser, men jag har aktivt 
bekräftat det som sagts och ibland också kommenterat och ställt frågor. Jag har 
strävat efter att bara röra mig inom de områden som kvinnorna själva har tagit 
upp. De flesta kvinnorna har med denna typ av stöd kunnat formulera en berät-
telse där min roll är förhållandevis nedtonad. Ett par av kvinnorna hade där-
emot svårare att förmedla den fritt formulerade berättelsen, vilket synliggör att 
det kan finnas en del svårigheter när man arbetar med livsberättelser. Förutom 
informantens personlighet och förmåga att berätta, så är det också av stor bety-
delse hur pass väl intervjuaren lyckas förmedla trygghet i situationen, samt ut-
göra ett stöd i berättandet (jfr Randall, Prior & Skarborn 2006). Detta tangerar 
med andra ord även forskarens roll i konstruktionen av livsberättelsen. 
 
Livsberätte l sen som samproducerad   
Att inta ett konstruktionistiskt förhållningssätt till berättelser aktualiserar fors-
karens roll och betydelse för den berättelse som utformas och den kunskap 
som produceras. Detta väcker framför allt metodologiska och etiska frågor 
(Nilsen 2008; Roberts 2002). Peter L. Berger & Thomas Luckman (1991 [1966]) 
var tidiga med att betrakta mänsklig verklighet som en socialt konstruerad verk-
lighet, vilken skapas i ett dialektiskt samspel mellan individ och samhälle. Inne-
börden i sociala företeelser och de sociala kategorier vi använder oss av för att 
förstå vår värld är något som ständigt konstrueras och rekonstrueras i interak-
tion med andra. Att betrakta konstruktionen av livsberättelsen som en produkt 
av relationen mellan forskare och respondent blir därmed naturligt. De be-
skrivningar jag som forskare gör är även de konstruktioner som är situerade i 
en specifik kontext och de kan därför inte ses som slutgiltiga.  

Forskarens närvaro är något som genomsyrar alla stadier av forskningspro-
cessen genom de val och ställningstaganden som görs. Allt från vilka deltagare 
som utses, till vilka frågor som ställs eller inte ställs, hur problem formuleras, 

                                                
28 Jag har tidigare gjort ett antal livsberättelseintervjuer inom ramen för ett annat projekt vid Åbo 
Akademi, Vasa, under 2002. Det projektet var jag själv aldrig med om att avsluta eftersom jag i 
samband med detta fick min doktorandanställning vid Umeå universitet.  
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samt hur tolkningar och analys genomförs och hur kvinnorna slutligen repre-
senteras i en skriven text är frågor som reflexivt bör belysas. Ett sådant förhåll-
ningssätt kan minska risken för att producera förvrängda redogörelser för den 
sociala värld man studerar, vilket i sin tur även kan antas öka trovärdigheten för 
de resultat som produceras (Finlay 2003). Ur ett reflexivt förhållningssätt be-
traktas intervjusituationen som en kontext där konstruktionen av mening sker i 
interaktion mellan forskare och respondent. Den livsberättelse som konstrueras 
är en produkt av ett samarbete mellan kvinnorna och mig som forskare (Atkin-
son 1998; Ehn 1992; Ellis & Berger 2003; Koro-Ljungberg 2008; Roberts 2002; 
Yow 1994), och den skrivna, färdiga texten betraktas av en del forskare som en 
gemensamt skapad text (Ehn & Klein 1994).  

I intervjusituationen är den berättande kvinnan och jag som forskare delak-
tiga i det som Elliot G. Mishler (1986:52) benämner ”joint construction of me-
aning”. Vad kvinnorna väljer att berätta påverkas av vilken bakgrund jag som 
forskare har och vilken kännedom jag har om den lokala kontext där vi befin-
ner oss. Berättelsen påverkas även av vilken typ av lyssnare jag är, samt vilka 
frågor jag följer upp berättelsen med.29 Att fokusera på interaktionens betydelse 
i intervjusammanhang placerar relationen i fokus. Att sträva efter en god och 
förtroendefull relation är nödvändigt, men samtidigt kan och bör detta också 
diskuteras ur ett etiskt perspektiv. Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen (1997) 
menar att förtroendeförhållandet ur ett forskningsetiskt perspektiv kan bli en 
akilleshäl, om informanterna förväntar sig att forskaren ska fortsätta att uppträ-
da som en vän. Inom feministisk forskning har vikten av att sträva efter empati, 
ömsesidighet och respekt för deltagarna poängterats för att minska risken för 
objektifiering och exploatering av kvinnor (se t.ex. Oakley 1981). Judith Stacey 
(1991) menar att detta istället kan dölja en annan typ av exploatering. En aspekt 
är att kvinnorna delger mig personliga erfarenheter och jag får en inblick i deras 
liv som sedan hanteras som data i ett forskningsmaterial. Eftersom mina kon-
takter med kvinnorna begränsat sig till två träffar med ett klart syfte är risken 
inte stor att kvinnorna skulle ha missförstått vår relation och de intentioner 
som funnits med den. Däremot är det möjligt att den närhet som kan uppstå 
under en flera timmar lång sammankomst, kan mynna ut i berättelser som inte i 
första hand är riktade till mig som forskare, utan mig som medmänniska. De 
gånger det har förekommit mer personliga och intima berättelse är min upp-
fattning att dessa har uppkommit utanför själva intervjusituationen, exempelvis 

                                                
29 Att olika lyssnarstilar kan ha stor betydelse för vilken berättelse som genereras framgår exem-
pelvis i en studie gjord av Randall m.fl. (2006). I studien uppmärksammades de olika stilar de 
själva anammade i livsberättelseintervjuer och dessa beskrevs i termer av steering, supporting eller 
standing by. Författarna konstaterar att: ”our stories shaped their stories, or at least the version of 
them that they chose to share with us on that particular occasion” (ibid.: 394).  
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under samtal efter avslutad intervju när kvinnorna möjligen inte längre enbart 
betraktat mig som ”forskare”. På så vis blir de episoderna lätta att urskilja och 
utgör inte en del av datamaterialet. Däremot har de bidragit till den helhetsbild 
jag har fått av kvinnorna och deras liv.30  

Den andra aspekten som Stacey (1991) pekar på handlar om den slutliga 
produkten. Den skrivna avhandlingen är forskarens och inte kvinnornas, skri-
ven av mig utifrån mina syften, med mina tolkningar och med min röst. Frågor 
om representation är synnerligen viktiga att förhålla sig till i den kvalitativa 
forskningstraditionen, inte minst ur ett etiskt perspektiv. Ett sätt att hantera 
frågor som dessa är min strävan att inta ett reflexivt förhållningssätt, samt att 
tydliggöra hur min roll som forskare får betydelse för hur kvinnornas liv repre-
senteras. Det handlar då närmast om genomskinlighet i forskningsprocessen. I 
relation till kvinnorna själva finns alltid en risk att den slutliga produkten blir 
något helt annat än vad de har förväntat sig. Min ambition har genomgående 
varit att, utöver de tolkningar som görs av mig, synliggöra de beskrivningar och 
tolkningar som kvinnorna själva har gjort. Det är emellertid oundvikligen en 
text som är filtrerad genom mig, men min förhoppning är att jag har kunnat 
göra kvinnornas berättelser som sina upplevelser och erfarenheter rättvisa på 
ett sådant sätt att det även kan omfattas av kvinnorna själva. 
 
Att posi t ionera/posi t ioneras ;  maktre lat ioner i  forskningsprocessen  
I det ovan skrivna tangeras frågor om maktpositioner i relationen mellan fors-
kare och informant. Som forskare befinner jag mig alltid i en maktposition 
gentemot deltagarna i studien oberoende av vilka medel jag tar till för att försö-
ka hitta en balans.31 Maktpositionerna mellan forskare och deltagare är inget 
som är fixerat och statiskt, utan det är snarast något som förändras och är be-
roende av diskursiva positioneringar i förhållande till exempelvis ålder, kön, 
klass, utbildning, etnicitet och ideologi (Yow 1994, Aléx & Hammarström 
2008). I mötet med de äldre kvinnorna har våra olika utbildningsbakgrunder 
och kunskapsbaser placerat mig i en maktposition gentemot kvinnorna. Deras 
ålder och erfarenhetsgrundade kunskap har dock medfört att det även före-
kommit intervjusituationer där maktpositionerna har förskjutits utifrån kunskap 

                                                
30 Jag bedömer på det hela taget att jag inte har fått ta del av berättelser som på något sätt kan 
anses vara allt för personliga eller närgångna och jag har noga respekterat de gränser kvinnorna 
har markerat i samtalen. Dock finns en del episoder som kan betecknas som privata och känsliga, 
och som jag har valt att utesluta i hanteringen av datamaterialet helt enkelt för att inte riskera 
kvinnornas anonymitet. 
31 Jag är medveten om att det finns etiska dilemman med att sträva mot en jämbördig relation, 
eftersom den i någon mening aldrig kan bli det. Här finns också kopplingar till den risk för ex-
ploatering av deltagare i en studie som nämndes tidigare. För en diskussion kring förändringar i 
maktpositioner i en intervjusituation, se Aléx & Hammarström (2008).  
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och erfarenheter som jag på intet vis har kunnat göra anspråk på att inneha. 
Flera kvinnor har under delar av intervjuerna intagit en undervisande roll, med 
utgångspunkt i min avsaknad av kunskap om historiska skeenden och omstän-
digheter. Detta kan även betraktas i termer av ett aktivt försök att balansera 
maktpositionerna. En annan aspekt är att de deltagande kvinnorna har haft 
makten att avgöra vad som ska berättas eller inte berättas för mig i intervjusitu-
ationen, vilket sannolikt också har påverkats av den relation som uppstått mel-
lan oss.  

Redan i inledningsskedet av datainsamlingen har kvinnorna skapat sig en 
bild av vem jag är och vad de tror att jag vill höra. Kvinnorna har haft vissa 
förväntningar på mig som forskare, mig som kvinna i en viss ålder, men också 
på den studie jag gör, vilket också har fått betydelse för berättelsens utform-
ning. Därmed tangeras frågor om berättelsens situering och vem berättaren 
riktar sig till och varför (Johansson & Öberg 2008), men också frågor om makt. 
Bland de svenska kvinnorna i Västerbotten var det tydligt att mitt ursprung 
spelade roll. Kvinnorna har förhållit sig till det genom att konkret benämna det, 
vilket innebär att de har bildat sig en uppfattning om mig som också får bety-
delse för livsberättelsens utformning. I förhållandet till de svenska kvinnorna är 
det möjligt att min finlandssvenska bakgrund har gett kvinnorna ett visst över-
tag, språkligt och kulturellt. Även kvinnorna i Österbotten har varit främlingar 
för mig, men vi har till skillnad från de svenska kvinnorna, delat en gemensam 
kulturell bakgrund där finlandssvenskheten ingår som komponent. Kopplat till 
den finns en språklig dimension. De österbottniska kvinnorna delade en dialekt 
med mig som gjort mig och sannolikt också kvinnorna mera bekväma i inter-
vjusituationen, men som också förenat oss i något slags samförstånd. Maktposi-
tionerna blir mera balanserade eftersom vi delar erfarenheter av att tillhöra en 
minoritetsgrupp.  

Att det är stor åldersskillnad mellan mig och de kvinnor jag träffar kan ses 
som en nackdel genom att det kan bli svårare att nå en gemensam förståelse på 
grund av så olika erfarenhetsgrund32 (jfr Yow 1994). Den biografiska ansatsen i 
sig ger dock mig som ung forskare större möjligheter att nå en förståelse för de 
äldre kvinnornas livsvärld, eftersom: 
 

A biographical approach increases the possibility of bridging the potential gap 
of ´intersubjectivity´ and of really entering the lifworld of the narrator. […] Bio-
graphical material gives a younger person access to information about ageing 
and history; however, it is a history that has been lived by the older person (Ke-
nyon 1996:667).  

                                                
32 I intervjumaterialet finns exempel på hur jag i vissa situationer missförstår kvinnan på grund av 
åldersskillnaden och därmed synliggörs att vi i mötet utgår från olika erfarenhetsgrunder.   
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Jag menar också att den stora åldersskillnaden kan vara en fördel i och med att 
jag som ung forskare kan uppmärksamma sådant som kvinnorna själva tar för 
givet och inte fäster vikt vid i sitt berättande. Däremot krävs sannolikt mera av 
forskaren vad gäller fingerstoppskänsla, engagemang och förmåga till inlevelse 
för att minska den distans som åldersskillnaden medför. Åldersmässigt kan man 
å ena sidan se det som att kvinnorna innehar en maktposition i förhållande till 
mig; de besitter mera kunskap och erfarenhet om livet. Å andra sidan kan man 
tänka sig att det i vissa situationer under intervjuerna uppstår tillfällen när fors-
karens ungdom istället medför en viss makt i form av kunskap som äldre inte 
alltid har tillgång till, exempelvis gällande det allt mer teknologiserade samhället.  

Den stora åldersskillnaden är inte enbart aktuell i intervjusammanhanget, 
utan den har naturligtvis även haft betydelse för hur jag har närmat mig materi-
alet och genomfört tolkningar och analys. Inte minst gäller detta olika värde-
ringar och synsätt i olika generationer, som får konsekvenser för hur man tolkar 
och förstår det som sägs. Min strävan har därför varit att noggrant uppmärk-
samma sådana aspekter i materialet där det kan vara så att kvinnorna och jag 
har en annorlunda värderingsgrund. Ett konkret sådant exempel utgörs av deras 
tal om aga, vilket några av kvinnorna beskriver sig ha blivit utsatta för som 
barn. Även om ingen av kvinnorna idag skulle godkänna ett sådant beteende, så 
har de personligen upplevt en period i historien då samhället präglades av ett 
synsätt där detta var helt legitimt. Att de själva har blivit utsatta för det beskrivs 
av flera kvinnor som något helt naturligt. Hos mig som forskare med en annan 
tolkningsram väcker det i stället andra reaktioner, vilket skulle kunna få till följd 
att jag ger det en helt annan betydelse när jag i text representerar kvinnornas 
uttryck, än vad kvinnorna själva hade för avsikt med sina beskrivningar. Dessa 
frågor är med andra ord nära knutna till den makt forskaren även besitter när 
det gäller representationen av deltagarnas berättelser och beskrivningar.  

Även forskarens kön har betydelse och det en del feministiska forskare har 
tidigare hävdat att det bör vara kvinnliga forskare som ägnar sig åt forskning 
bland kvinnor. Att man skulle erhålla ”bättre” data genom att matcha forskaren 
och deltagaren utifrån vissa karaktäristika är något som har ifrågasatts, bl.a. av 
Ann Phoenix (2001). Att man är av samma kön behöver inte på något naturligt 
sätt medföra en god relation mellan forskare och deltagare. Det finns också 
många faktorer utanför själva intervjusituationen som kan ha betydelse, såsom 
livssituation, andra människor och forskningsämnet i sig. Min åsikt är att man 
inte kan bortse ifrån att det även handlar om personlighet, men vill för den 
skull inte förringa betydelsen av kön som naturligtvis har betydelse för hur och 
vad kvinnorna väljer att berätta. Trots åldersskillnad delar vi erfarenheter av att 
vara kvinna, om än med olikartade villkor och förutsättningar, i ett specifikt 
samhälle och en specifik kontext.  
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När det gäller aspekter av kön så har jag dock som kvinna mina egna erfarenhe-
ter av det könade samhället och min omgivning med mig in i forskningen. 
Därmed så deltar jag i konstruktionen av kön, men även ålder, i min forskning. 
Hur jag positionerar mig i förhållande till kön och ålder är av betydelse, efter-
som det är med utgångspunkt i detta jag också gör mina tolkningar.  
 
Etiskt förhål lningssät t  
Forskningsprocessen har genomsyrats av ett etiskt förhållningssätt där varje val 
som gjorts har präglats av en strävan att hela tiden utgå från de deltagande 
kvinnornas perspektiv och situation (jfr Kenyon 1996). Därmed har jag också 
låtit etiska aspekter återkomma på olika ställen i texten där sådana har varit 
relevanta att ta upp. God forskning genomsyras av att de etiska spörsmålen 
integreras i forskningsprocessens olika delar och att det också synliggörs. Det 
kan ändå ha sina fördelar att också samla några etiska reflektioner under en 
specifik rubrik. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning har i en mera konkret bemärkelse varit vägledande för 
arbetet (Vetenskapsrådet 2002). De forskningsetiska principerna betonar indi-
videns skydd i förhållande till samhällsforskningens krav i form av informa-
tionskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Som tidigare 
beskrevs har intervjuerna föregåtts av skriftlig information om projektet och 
dess syfte. Vid det första mötet har alla kvinnor fått ytterligare muntlig informa-
tion kring projektet och de ovannämnda etiska kraven har alla behandlats och 
kvinnorna har getts möjlighet att ställa frågor vid oklarheter. Jag har tydligt 
informerat om att jag är den enda personen som känner till kvinnornas identi-
tet, samt att alla bandupptagningar avidentifieras och förvaras inlåsta i kassa-
skåp. 

I den skrivna texten används fingerade namn och jag har i urvalet av citat i 
texten ständigt gjort avvägningar för att så långt som möjligt garantera kvinnor-
nas anonymitet. Jag har även valt att inte presentera livsberättelserna som längre 
helheter, eftersom jag bedömt att det ökar risken för att kvinnorna kan kännas 
igen. Detaljer eller omständigheter i kvinnornas livsberättelser som skulle ha 
kunnat leda till igenkänning har också utelämnats. Genomskinlighet i forsk-
ningsprocessen är centralt för att kunna visa på studiens giltighet och trovär-
dighet, samtidigt som det inte får medföra att skyddet av individerna blir lidan-
de (jfr Skaerbaek 2007). Det är en balansgång som inte är helt lätt att hantera, 
men min utgångspunkt har varit att hela tiden sätta kvinnornas bästa i första 
rummet. Trots att jag på olika sätt har strävat till att beakta anonymitetskravet 
är det svårt att helt garantera i kvalitativa studier. Det är möjligt att någon i 
kvinnornas omedelbara närhet kan känna igen dem i vissa delar av avhandlings-
arbetet. Två av de svenska kvinnorna har jag fått kontakt med genom tips från 
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de övriga tre deltagande kvinnorna. När sådana tips förmedlades bad jag om 
flera namn på kvinnor att kontakta för att säkerställa att det inte skulle gå att 
veta vem som slutligen kom att delta i studien. Jag har dock förstått vid det 
andra intervjutillfället att detta diskuterats mellan kvinnorna och att ifrågava-
rande kvinnor sinsemellan haft kunskap om varandras deltagande i studien. 

Som forskare har jag ett stort ansvar för att se till att de deltagande kvinnor-
na inte på något sätt kommer till skada, men det finns alltid en risk att kvalitati-
va intervjuer startar processer hos de deltagande personerna som kan vara svåra 
att överblicka. Att berätta om sitt liv får sannolikt konsekvenser i någon form 
för den deltagande kvinnan. Berättelsen kan väcka mer eller mindre omedvetna 
känslor och minnen till liv, som kan komma att påverka personen både i positiv 
och i negativ bemärkelse. Berättandet kan också bidra med en ny förståelse för 
vem man är och de val man gjort under livet. Vid intervjutillfällena har många 
känslor kommit upp till ytan och flera kvinnor har pendlat mellan skratt och 
gråt. Eftersom jag endast funnits där i intervjusituationen har jag inte haft nå-
gon kontroll över hur kvinnorna upplevt det när jag lämnat deras hem. Upp-
följningsintervjun var på så vis ett bra tillfälle att få bekräftat att kvinnorna inte 
hade påverkats i negativ bemärkelse av att berätta om sitt liv. Jag har också 
tydliggjort att jag funnits tillgänglig efter intervjuerna, bl.a. med tanke på even-
tuella känslor som skulle kunna uppstå efteråt. Jag har däremot inte själv kon-
taktat kvinnorna efter att uppföljningsintervjun genomfördes. Några signaler 
om att någon kvinna skulle ha upplevt det som negativt att berätta om sitt liv 
har jag inte fått, däremot bekräftelse på hur värdefullt kvinnorna har ansett det 
vara. Det fritar dock inte mig som forskare från ansvaret att beakta och reflek-
tera kring frågor som dessa.  

Samtidigt som de ovan beskrivna etiska principerna är av stor vikt och i allra 
högsta grad måste beaktas vid samhällsvetenskaplig forskning så menar jag att 
det finns en risk att de behandlas förhållandevis lättvindigt. Att enbart tydliggö-
ra att man tagit hänsyn till de etiska principer som är gällande säger egentligen 
ingenting om de många etiska ställningsstaganden som måste göras genomgå-
ende i en forskningsprocess och som kräver ständig reflektion. Vi kan aldrig 
vara helt övertygade om att de personer som deltar i forskningsprojektet tolkar 
och förstår innebörden i den information som ges på det sätt som vi har avsett. 
Inte heller är det säkert att de är införstådda med hur vi som forskare kommer 
att hantera datamaterial och att den slutgiltiga produkten sannolikt kommer att 
se annorlunda ut än vad intervjupersonerna föreställer sig när de väljer att delta 
i en studie. Balansgången mellan individernas integritetsskydd och forskningens 
samhällsnytta är ingalunda lätthanterlig. Hur man ska hantera sådana frågor 
skulle sannolikt kunna diskuteras i ännu högre utsträckning än vad som görs 
idag inom samhällsvetenskapen.  
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KAPITEL 3 Tidigare forskning och teoretiska  
utgångspunkter 
 
 
Tidigare socialgerontologisk, feministisk och biografisk 
forskning 
Avhandlingsarbetet tangerar ett flertal olika forskningsområden. I arbetet har 
jag influerats av olika discipliners forskning och en avgränsning vad gäller det 
mest centrala har inneburit en utmaning i sig. I detta avsnitt är avsikten att 
teckna en bild av den aktuella forskning som anknyter till avhandlingsarbetet 
och som på olika sätt har inspirerat mig i forskningsprocessen. Senare i kapitlet 
presenteras de teoretiska ramverk, samt ett antal centrala begrepp som analysen 
av det empiriska materialet tar sin avstamp i. 

Forskning kring äldre och åldrande bedrivs idag inom många olika discipli-
ner, även om det inte alltid i första hand definieras som gerontologisk forsk-
ning. Någon tydlig gräns för vad som kan anses vara gerontologisk forskning är 
därför inte enkel att dra. Den socialgerontologiska forskningen har expanderat 
kraftigt under de senaste årtiondena men kan fortfarande betraktas som ett 
forskningsområde av ungt datum.33 Ur ett sociologiskt perspektiv på åldrandet 
är det viktigt att poängtera att socialgerontologisk forskning handlar om att 
studera ålder i ett brett perspektiv och inte nödvändigtvis i termer av att vara 
gammal. Det vanliga är trots det att den empiriska forskningen inom socialge-
rontologin fokuserar på äldre individer, eller de senare delarna av livet (Jamie-
son 2002).  

Länge dominerades den socialgerontologiska forskningen av kvantitativa an-
satser och statistiska analyser som grund för att utveckla generella teorier om 
åldrandet. Med början under 1980-talet uppmärksammades allt mer behovet av 
att också fokusera på de äldres subjektiva erfarenheter och upplevelser och man 
började nu även diskutera i termer av att; ”The ’inside’ of aging has largely been 
forgotten” (Ruth & Kenyon 1996:1). Kvalitativa ansatser förespråkades för att 
synliggöra komplexiteten och variationerna i äldres livssituation, samt för att 
kunna tolka och förstå unika och individuella upplevelser av åldrandet (Russell 
2007; Tornstam 2005; Tornstam 1993). Jay Ginn och Sara Arber (1995:13) 
skriver: ”It is vital that quantitative research on older people is balanced by rese-
arch with older people, in which older people are the subjects of research and 
their perspectives and concerns orient the research”. Trots att behovet av 

                                                
33 Se Tornstam (2005) och Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry (2002) för en historisk översikt 
och beskrivning av teoriutvecklingen inom området. 
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forskning med utgångspunkt i de äldres erfarenheter har påtalats under en läng-
re tid, så bygger fortfarande förhållandevis få studier om äldre och åldrande på 
en sådan ansats. 

Idag betonar många inom det socialgerontologiska forskningsområdet bety-
delsen av att beakta ett livsloppsperspektiv i studier av åldrandeprocesser, vilket 
skapar förutsättningar för att förstå hur tidigare erfarenheter under olika livsfa-
ser också formar äldres situation idag (Arber & Evandrou 1993; Hareven 1995; 
Waerness 1993; Öberg 2004). Individers liv betraktas som formade inte enbart 
av inre behov och motiv, utan även av strukturer i det omgivande samhället 
samt de sociala grupper man som individ är en del av (se t.ex. Hareven 2001). 
Ett livsloppsperspektiv kan ha olika innebörder och har kritiserats för att sakna 
teoretisk styrka, bl.a. på grund av diffusa begreppsmässiga kopplingar. Svårighe-
ten i att samtidigt beakta och analysera flera olika variabler knutna till tid och 
kontext, samt avsaknad av tolkande perspektiv är andra svagheter som nämns 
(se Bengtson m.fl. 2002). Däremot, hävdar Annie Jamieson (2002), medför 
livsloppsperspektivet att forskningsfältet definieras utifrån ett teoretiskt per-
spektiv, snarare än med utgångspunkt i olika intressegrupper eller politiska 
intressen. Som utgångspunkt får ansatsen även metodologiska implikationer i 
form av en betoning på longitudinella forskningsupplägg, där även livshistorisk 
forskning inkluderas.  
 
Äldre forskning,  l ivs loppsperspektiv och l ivsberätte l ser  
Även om livsloppsperspektivet numera är etablerat inom gerontologisk forsk-
ning så är det huvudsakligen med fokus på kvantitativa studier och kohortstu-
dier. En kvalitativ ansats är inte lika vanlig i utforskandet av de äldre och åld-
randet som fenomen (Närvänen 2004; Russell 2007). Ett sätt att närma sig åld-
randet ur ett livsloppsperspektiv och samtidigt fånga de subjektiva erfarenhe-
terna hos äldre individer är, som tidigare nämnts, genom den biografiska meto-
den. Intresset för biografisk forskning inom socialgerontologin har under de 
senaste årtiondena ökat och den metodologiska debatten har intensifierats, men 
fortfarande är det förhållandevis ovanligt med livshistorisk forskning när det 
gäller äldre individer och åldrande (Närvänen 2004).  

I Norden finns ett antal empiriska studier som har haft som syfte att fånga 
äldres subjektiva upplevelser och erfarenheter. Ett exempel utgör ett nordiskt 
samarbetsprojekt där man studerade äldre ensamboende med utgångspunkt i 
deras berättelser om livet (se Waerness, Ruth & Tornstam 1993). Med inspira-
tion av Højrups livsformsanalys utvecklades en analysform som fokuserade på 
livsloppsformer med syftet att fånga föränderliga livspraktiker i ett socialhisto-
riskt sammanhang. I denna antologi deltar flera av de forskare som kan anses 
ha varit eller är centrala inom biografisk äldreforskning i Norden. En av dem är 
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Peter Öberg (1997) vars avhandling; Livet som berättelse. Om biografi och åldrande 
bygger på muntliga livsberättelser bland äldre män och kvinnor i Helsingfors. 
Öberg identifierar sex olika livsloppsformer som bidrar med en förståelse kring 
hur det levda livet återspeglas i ålderdomen.  

Från norskt håll deltog Kirsten Danielsen och Kirsten Thorsen i den ovan-
nämnda samnordiska studien. Både Thorsen och Danielsen är centrala för den 
forskning kring äldre med livshistorisk ansats som återfinns i Norge. Thorsen 
(1998, se även 1992) har även i sin avhandling analyserat äldre, ensamboende 
kvinnors och mäns muntliga livshistorier. I avhandlingen utgör kön en central 
aspekt tillsammans med klass när hon undersöker hur ålderdomens ”könade 
själv” kan kopplas till den livslånga, personliga utveckling som sker inom en 
samhällelig moderniseringsprocess. Tillsammans med de studier som ingår i det 
samnordiska forskningsprojektet utgör Öbergs och Thorsens studier de som i 
en nordisk kontext ligger närmast den ansats jag själv har valt.  

Det finns många beröringspunkter mellan Öbergs och Thorsens studier, 
men även väsentliga skillnader. En skillnad är exempelvis frånvaron av kön i 
Öbergs studie, vilket Thorsen i sin tur poängterar som en av sina utgångspunk-
ter. Öberg är också mer intresserad av ett strukturellt perspektiv, med följden 
att de äldre placeras in i olika kategorier utifrån gemensamma beröringspunkter 
i de äldres livsberättelser. De resultat Öberg presenterar är viktiga och angeläg-
na för äldreforskningsfältet. Jag menar dock att ansatsen att beakta äldres indi-
viduella och subjektiva erfarenheter riskerar att förlora sin betydelse genom 
kategoriseringar som förvisso fångar det ”gemensamma”, men tenderar att 
dölja det unika. Thorsen är i sin tur mera intresserad av aktörerna och förhåller 
sig mera empirinära, med följden att de äldres egna perspektiv får en mera 
framtonad roll. Min strävan är att försöka fånga både den handlande individen 
och samhällsnivån, men med en betoning på kvinnorna som aktörer.  

Ett annat exempel av nyare datum i en svensk kontext är Clary Krekulas34 
(2006) avhandling inom sociologi. Hon intresserar sig för äldre kvinnors (75+) 
identitetsprocesser i ett livsloppsperspektiv med syftet att teoretiskt utveckla 
diskussionen kring hur ålder och kön som sociala kategoriseringar korsar var-
andra. Avhandlingen är intressant genom dess explicita ansats att öka förståel-
sen om samspelet mellan kön och ålder. I en ny svensk avhandling av Fredrik 
Snellman (2009) ingår en delstudie som behandlar finlandssvenska äldre kvin-
nors och mäns livsberättelser med syftet att analysera och att kontrastera livsbe-
rättelsernas egentliga innehåll mot det tolkade innehållet. Ytterligare ett exempel 
på sociologisk forskning som använder sig av livsberättelser är Ulla-Britt Wen-

                                                
34 Krekula använder sig inte av livsberättelser, men väl kvinnors narrativ eller berättelser struktu-
rerade kring vissa teman som centrala för att förstå hög ålder ur ett socialpsykologiskt identitets-
perspektiv. 
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nerströms (2003) avhandling om fjorton kvinnor i olika åldrar och deras klass-
resa.  

Även inom andra ämnesområden finns exempel på äldreforskning som an-
vänder sig av berättelser i någon form. Inom etnologi har Ninni Trossholmen 
(2000) studerat kvinnligt pensionärsliv i ett klass- och livsloppsperspektiv, med 
utgångspunkt i både skriftliga och muntliga berättelser. Bo Nilsson (1999) har 
studerat tio ”gammpojkars” livsberättelser för att undersöka hur manliga identi-
teter uttrycks i muntligt berättande. Nilsson lyfter fram hur berättelserna synlig-
gör kroppens och heterosexualitetens betydelser för manlig identitet. Gunilla 
Carlstedts och Annika Forsséns (1999) avhandling behandlar äldre kvinnors 
livsberättelser med fokus på arbete, hälsa och ohälsa. Intressant med denna 
studie är att författarna kombinerar ett medicinskt perspektiv med ett samhälls-
vetenskapligt perspektiv.  

Forskning som fokuserar på de äldres subjektiva erfarenheter har utgjort 
viktiga inspirationskällor. I en svensk kontext har betydelsen av ett livslopps-
perspektiv i forskningen poängterats av Evy Gunnarsson (1999, 2002a, 2002b) i 
studier av medelålders och äldre kvinnliga socialbidragstagare. Med utgångs-
punkt i en kvalitativ ansats undersöker Gunnarsson kvinnornas livsvillkor och 
hur ett utsatt livslopp formas i den svenska välfärdsstaten. I en senare studie 
använder Gunnarsson (2009) livsloppsperspektivet för att undersöka äldre 
mäns och kvinnors (75+) upplevelser av sitt vardagliga liv.  

Aktuell forskning kring äldre i ett finländskt sammanhang utgörs exempelvis 
av Riitta-Liisa Heikkinens (2000, 2004) studier som bygger på narrativa berät-
telser bland 20 äldre finländska män och kvinnor födda 1910. Heikkinen under-
söker de äldres erfarenheter av åldrandet med fem års intervaller och hon visar 
hur de äldres upplevelser av sitt eget åldrande förändras över tid. I ett annat 
finländskt exempel studerar forskarna hur alkoholanvändning konstrueras i 
äldre mäns och kvinnors (90+) livsberättelser (Tolvanen & Jylhä 2005).  

Inom omvårdnadsforskningen35 använder man sig också ofta av narrativ 
och berättelser kring erfarenheter och upplevelser av sjukdom, ibland med 
specifik fokus på de äldre. Lena Aléx (2007) exempelvis, analyserar äldre mäns 
och kvinnors berättelser om att bli och vara gammal utifrån ett etnicitets- och 
ett genusperspektiv och vill därmed visa på olika sätt att skapa kvinnligheter 
och manligheter.  

På ett internationellt plan finns även intressant forskning kring äldre som 
utgår från de äldres livsberättelser eller narrativ. Pat Chambers (2004, 2005) 

                                                
35 Ett antal forskare och lärare inom vårdvetenskap har t.ex. med Skott (2004) som redaktör, gett 
ut boken Berättelsens praktik och teori- narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. När man diskute-
rar berättelseforskning i en svensk kontext bör även den berättelseforskning som utvecklats vid 
Linköpings universitet nämnas, under ledning av Lars-Christer Hydén och Margareta Hydén. 
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problematiserar exempelvis den rådande bilden av äldre änkor, medan Marilyn 
Nouri & Marilyn Helterline (1998) använder sig av narrativ för att analysera hur 
äldre män och kvinnor konstruerar mening om livlsoppet. Bornat (1993, 2002) 
har använt sig av en livshistorisk ansats och muntliga historier för att analysera 
både äldre kvinnors berättelser om sina liv, men även äldre män och kvinnor 
gemensamt, bl.a. med fokus på förändringar i familjekonstellationer. Metodolo-
giska frågor har också behandlats av Bornat, (se 2002, 1993) samt diskussioner 
kring kopplingen mellan muntlig historieforskning och feministisk forskning 
(Bornat & Diamond 2007). Bornat (2001) har även fört en diskussion om hur 
reminiscens och livshistoriska ansatser i relation till äldre individer skulle kunna 
närma sig varandra och också ha nytta av varandra.  

Den ovan presenterade forskningen synliggör hur man på olika sätt använt 
sig av berättelser, livshistorier och narrativ i forskning kring äldre. Forsknings-
fältet är omfattande och ambitionen har varit att ge en bild av hur mångfacette-
rad den aktuella forskningen är.  
 
Äldre i  en landsbygdskontext 
I en nordisk kontext är forskning som studerar äldre i en landsbygds- eller gles-
bygdsmiljö kombinerat med ett livsloppsperspektiv och biografisk metod säll-
synt. I mina sökningar internationellt har jag funnit en del studier som riktar sig 
till äldre i en rural miljö. Kombinationen äldre i landsbygdsmiljö och livberättel-
ser/livshistorier eller narrativ är däremot inte något som enkelt återfinns. Ett 
undantag utgör emellertid en studie av äldre individer på landsbygden i USA 
där man intresserade sig för identitet och historia i de äldres narrativ. Forskarna 
konstaterar själva att: ”The growing body of oral history research with elders 
has rarely focused on the reflections of rural elders” (Dorfman m.fl. 2004:187). 
Ett annat exempel utgör en studie som jämför två äldre landsbygdskvinnors 
narrativ och självidentitet, där den ena kvinnan lider av demens (Shenk, Davis, 
Peacock & Moore 2002). 

I antologin Rural ageing. A good place to grow old? problematiseras åldrandet i en 
rural miljö med utgångspunkt i ett livsloppsperspektiv, ett humanekologiskt 
perspektiv, samt kritisk gerontologi. Norah Keating & Judith Phillips (2008) 
konstaterar att vi vet allt för lite om vad glesbygds- eller landsbygdsmiljön inne-
bär för åldrandet och ett flertal författare från olika discipliner försöker belysa 
frågan om huruvida en rural miljö är en bra kontext att åldras i. Eftersom beto-
ningen på individernas produktivitet, effektivitet och självständighet är stark i 
vårt samhälle, riskerar de äldre att bli betraktade som en börda och ett problem 
(se t.ex. Tornstam 2005). Med de långa avstånd och sviktande befolkningsun-
derlag som råder i glesbygds- och landsbygdskommuner finns en risk att äldre i 
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en rural miljö ses som ett ännu större problem för samhället, bl.a. när det gäller 
organiseringen av offentlig omsorg.  
 
Feminist i sk och soc ia lgeronto log isk forskning 
Inom den feministiska forskningen har man ägnat lite uppmärksamhet åt äldre 
kvinnor och åldrandeaspekter (Arber & Ginn 1991; Bernard & Meade 1993; 
Calasanti & Slevin 2006; Cruikshank 2003). De kvinnofrågor man intresserat sig 
för var länge kopplade till arbetsmarknad, reproduktion och sexualitet. Frågor 
om åldrandet och äldre kvinnors osynlighet i forskningen kan delvis förklaras 
med de aktuella forskarnas sociala position och forskningsintresse, även om en 
del feministiska forskare tidigt påtalade behovet av att även beakta åldrandet 
och den senare delen av livet som en viktig aspekt (se t.ex. Harrison 1983; 
Reinharz 1986). Att åldrandet inte uppmärksammats mer inom feministisk 
forskning kan också delvis förklaras med att gerontologi utgör ett litet forsk-
ningsfält i förhållande till ämnen som sociologi, historia, psykologi, antropologi 
och litteraturvetenskap, som länge har influerats av feministiska perspektiv. Det 
kan även vara så, konstaterar Margaret Cruikshank (2003:175), att ”[...] aging is 
emphatically not a trendy subject”. På senare år har feministiska forskare börjat 
intressera sig för åldrandet som fenomen. När de som var aktiva, unga feminis-
ter på 60-talet så småningom själva personligen konfronterats med åldrandet 
har även frågor om kvinnors åldrande uppmärksammats som en central fråga 
(se t.ex. Friedan 1995; Greer 1994). Julia Twigg (2004) menar emellertid att man 
i feministisk forskning har visat större intresse för subjektiva beskrivningar av 
den ”tredje åldern”, dvs. den period i livet då man fortfarande är vid god hälsa 
och lever ett oberoende och aktivt liv. En förklaring till detta kan vara de aktiva 
forskarnas ålder och ett intresse för de frågor som ligger dem själva nära, men 
också en rädsla att konfronteras med det åldrande vi alla är på väg mot. Twigg 
menar vidare att det finns en tendens att beskriva hög ålder; det som brukar 
benämnas den ”fjärde åldern” på ett distanserat och objektivt sätt. Eftersom de 
som är aktiva inom forskningen vanligtvis inte själva har uppnått den ”fjärde 
åldern” blir deras beskrivningar av den ”fjärde åldern” beskrivningar av de 
Andra. Att betrakta individer i hög ålder ur ett ”utifrånperspektiv” och hög 
ålder i sig som en särskild kategori medför emellertid en risk för ett ”vi och 
dom”- perspektiv som kan resultera i ålderism (ibid.).  

Gerontologin har fokuserat på omsorgsforskning kopplad till den fjärde ål-
dern, till skillnad från den feministiska forskningen som snarast intresserat sig 
för de tidigare faserna av åldrandet. Inom gerontologin är det istället de tidigare 
faserna i termer av den aktiva och friska perioden av åldrandet, som är bristfäl-
ligt utforskat (Öberg 2005). Behovet av teoriutveckling inom det socialgeronto-
logiska fältet har varit en aktuell fråga under de senaste åren (Bengtson m.fl. 
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2002; Tornstam 2005). En central fråga som diskuterats är hur utveckling av 
teori inom feministisk forskning och genusforskning, samt på motsvarande sätt 
inom socialgerontologin ska kunna närma sig varandra och bidra till en teore-
tisk utveckling (Ginn & Arber 1995; Krekula 2007; Krekula, Närvänen & Näs-
man 2005). När kön har beaktats inom socialgerontologisk forskning har det 
vanligen skett i termer av en adderande variabel, vilket får som konsekvens att 
skillnader mellan män och kvinnor betonas. Män blir den norm som kvinnor 
jämförs med. När det gäller äldre kvinnor har fokus därmed hamnat på hur 
ålder och kön tillsammans resulterar i en dubbel utsatthet,36 i form av ålderism 
och sexism. Inom socialgerontologin har detta kommit att bli ett väletablerat 
antagande som ofta fått stå oemotsagt (Gibson 1996; Krekula 2007; McMullin 
1995). Att vara kvinna och äldre och dessutom boende på landsbygden skulle 
med utgångspunkt i ett sådant perspektiv kunna resultera i ytterligare marginali-
sering. Problemet med sådana utgångspunkter är att det även får konsekvenser 
för vad som är möjligt att se bortom ett sådant perspektiv. Genom att beskriva 
kvinnors åldrande som mer problematiskt än männens fastställs även kvinnligt 
kön och hög ålder som problem.  

Diane Gibson (1996) menar att problemfokuseringen på äldre kvinnor dels 
grundar sig i feministiska forskares upptagenhet med könsbaserad ojämlikhet, 
dels i socialgerontologins generella fokus på åldrandet som ett socialt problem. 
”Double jeopardy” ansatsen som dominerande perspektiv i forskningen kring 
äldre kvinnor får även konsekvenser för den allmänna bilden av äldre kvinnor i 
samhället. Genom att inta ett sådant perspektiv konstrueras en bild av äldre 
kvinnor och deras åldrande som ett problem för samhället, medan de problem 
samhället skapar för äldre kvinnor tenderar att försvinna (ibid.). Att som äldre 
kvinna bli änka är ett faktum som många kvinnor möter när de blir äldre. Att 
leva som änka är emellertid något som oftast getts negativa konnotationer inom 
forskningen och förlusten av en partner har betraktats som en av de mest stres-
sande rollförändringar man som individ kan uppleva (Tornstam 2005). Sådana 
problemfokuserade bilder av kvinnor och åldrande har inte fått stå helt oemot-
sagda, även om de kommit att dominera den allmänna bilden. I en studie av Pat 
Chambers (2005) utmanas exempelvis bilden av äldre änkor som ”lonely, de-

                                                
36 Diskussionen härstammar från Susan Sontag (1978) som redan i slutet av 1970- talet myntade 
begreppet ”the double standard of ageing” för att synliggöra att män och kvinnor åldras på olika 
sätt. Kvinnor löper risk att utsättas för en dubbel utsatthet i form av både ålderism och sexism. 
Samtidigt, vilket poängteras utifrån ett intersektionalitetsperspektiv, kan inte olika former av 
utsatthet enbart läggas på varandra och därmed orsaka dubbel eller trippel utsatthet, eftersom det 
finns strukturella skillnader mellan olika former av förtryck. Dessutom medför det även att indi-
viderna som aktiva aktörer med egen handlingsförmåga osynliggörs. Det är snarare vad som sker 
när olika sociala positioner, såsom klass, kön, ålder och etnicitet korsar varandra som är det 
intressanta att undersöka för att förstå olika maktrelationer och konsekvenserna av dessa. 
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pendent, depressed” (Chambers 2005:9). Hon visar istället på komplexa erfa-
renheter som bottnar i den personliga biografin och i ett kvinnligt livslopp, 
snarare än i det faktum att de är äldre änkor.  

Utifrån ett nationalekonomiskt och strukturellt perspektiv har många förfat-
tare poängterat äldre kvinnors sämre förutsättningar i förhållande till männen 
när det gäller inkomst och boende. Äldre kvinnor löper även större risk för att 
bli beroende av offentlig service och att bli institutionaliserade. Uppfattningar 
som dessa bidrar till att enbart se ”the problem of old women” (Gibson 
1996:436) och därmed förblir positiva aspekter av åldrandet osynliga. Att också 
betrakta kvinnors erfarenheter under livsloppet som något fördelaktigt och 
positivt är centralt för att kunna få en mer nyanserad helhetsbild av de äldre 
kvinnornas liv. Vår kunskap om de äldre kvinnornas liv är partiell och den all-
männa uppfattningen om äldre kvinnor som missgynnade är inte självklart en 
uppfattning som delas av kvinnorna själva. 

En konsekvens av att kvinnors åldrande kommit att betraktas som ett ”pro-
blem” är att man inom forskningen riktat stor uppmärksamhet mot just äldre 
kvinnor,37 medan forskning om äldre män och vad åldrandet innebär för dem i 
stort sett har lyst med sin frånvaro (Arber, Davidson & Ginn 2003; Calasanti 
2003; Gibson 1996; Hearn 1995). Intresset för äldre kvinnor inom äldreforsk-
ningen behöver inte betyda att det självklart är kvinnornas erfarenheter eller 
deras röster som är i fokus (jfr Krekula 2007). I själva verket har mycket av den 
forskning som bedrivits utgått från en syn på äldre kvinnor som objekt (se Kre-
kula 2007; Russell 2007).  

Det är otvivelaktigt så att åldrandet är könat i bemärkelsen att äldre kvinnor 
generellt möter andra utmaningar och problem som äldre än vad män gör, ex-
empelvis vad gäller ekonomiska förutsättningar. Att enbart utgå från ett struk-
turellt perspektiv och fokusera på frågor kring hur äldre kvinnor missgynnas 
och har sämre förutsättningar än män skapar dock en bild av en homogen 
grupp individer, där andra erfarenheter av att vara kvinna och äldre tenderar att 
försvinna. Erfarenheter av försämrade omständigheter när det gäller ekonomis-
ka, sociala och hälsomässiga aspekter är en del av kvinnors åldrande, men utgör 
knappast hela bilden av erfarenheter. För att få en fylligare bild krävs att vi inte 
enbart fokuserar på hur kvinnor skiljer sig åt från männen, utan också på vad 
som är det unika med de äldre kvinnornas individuella erfarenheter. Vi behöver 
kombinera kunskap om åldrandet utifrån ett strukturellt perspektiv med kun-
skap från en mikronivå, dvs. med utgångspunkt i de äldres egna erfarenheter 
och upplevelser. 

                                                
37 En annan möjlig orsak till varför man inom forskningen intresserat sig för kvinnor är att ge-
nusforskning generellt har riktat fokus mot kvinnor, men också att feministiska forskare ofta är 
kvinnor själva och vanligtvis intresserar sig för den grupp de själva tillhör.  
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Omsorgsperspektivet och begreppet omsorg 
I avhandlingsarbetet är jag intresserad av hur omsorg kommer till uttryck och 
konstrueras i kvinnors livsberättelser. Jag har valt att närma mig begreppet om-
sorg ur en bred infallsvinkel på så vis att jag inte utgår från någon entydig defi-
nition. Istället har omsorg som tema fått växa fram ur berättelserna genom ett 
öppet förhållningssätt där kvinnornas uttryck har varit vägledande för att kunna 
betrakta deras olika beskrivningar i termer av omsorg.  

Den forskning som berör omsorg och som är relevant för avhandlingsarbe-
tet är främst knuten till en del centrala begrepp som fokuserar innebörder och 
betydelser av omsorg. Avsikten är därför att framför allt fokusera på den om-
sorgsforskning och de teoretiska diskussioner som huvudsakligen har proble-
matiserat begreppets innebörd och olika skepnader. För att komma dithän ser 
jag det som nödvändigt att först göra en kort genomgång av omsorgsforskning-
en och dess utveckling, både i en skandinavisk och i en internationell kontext.  
 
Att närma s ig  e t t  omsorgsteore t i skt perspektiv  
Omsorgsforskningen och dess historia har utvecklats utifrån två olika riktning-
ar. Den ena inriktningen har varit fokuserad på att utforma och planera färdigt 
definierade omsorgsverksamheter, medan den andra inriktningen kan sägas ha 
varit mera upptagen med att problematisera omsorgen i sig. Det är i den senare 
forskningstraditionen som fick sin början genom att kvinnoforskare började 
intressera sig för ämnet, som frågor kring omsorgens innebörd och vad omsorg 
egentligen är har blivit centrala (Eliasson 1996). 

Omsorg är ett vedertaget begrepp och de flesta har en klar uppfattning om 
hur man kan förstå begreppet omsorg i de sammanhang där det förekommer. 
Trots detta är omsorg ett begrepp som är oklart i vårt allmänna språkbruk, men 
som också vetenskapligt är svårt att tydligt definiera. Det som för några årtion-
den sedan var ett praktiskt begrepp har med tiden kommit att bli allt mer 
mångdimensionellt och komplext (Johansson 2002). En förklaring till det är att 
omsorg som begrepp dels kan syfta på kvaliteten på olika sociala relationer, men 
också som en beteckning på verksamheter med uppgift att ta hand om människor 
som är i behov av det. Vidare omfattar omsorg både instrumentella uppgifter 
och känslomässiga relationer (se Abel & Nelson 1990; Waerness 1980). Littera-
turen som behandlar omsorgsbegreppet är idag omfattande. En naturlig av-
stamp för att närma sig begreppet är att redogöra för diskussionerna i en skan-
dinavisk kontext. Dessa har också influerats av teoretiska resonemang med 
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brittisk eller amerikanskt ursprung och det blir därför också nödvändigt att 
redogöra för centrala sådana.38  

Till följd av den traditionella arbetsdelningen mellan könen är omsorg och 
omsorgsuppgifter något som oftast förknippas med kvinnor, oavsett vilken 
form den har. Många av de aktuella omsorgsdiskussionerna är knutna till kvin-
nors liv och arbete, samt till den kvinnovetenskapliga forskningstraditionen.39 I 
de tidiga faserna av den anglosaxiska feministiska forskningen närmade man sig 
omsorgsfrågan utifrån olika perspektiv. Den tradition som har betonat de in-
strumentella aspekterna av omsorg betraktade omsorgsarbetet i termer av kvin-
noförtryck. Man menade att det kapitalistiska samhället gynnats av kvinnors 
reproduktiva, osynliga arbete i hemmen samtidigt som strukturella villkor i 
samhället gjort det svårt för kvinnor att aktivt välja bort omsorgsgivandet. 
Kvinnors ansvar för omsorgsuppgifter har samtidigt medfört en ofördelaktig 
position på arbetsmarknaden. För att stärka kvinnors position i samhället bör 
omsorgen, enligt ett liberalt feministiskt synsätt, föras över till det offentliga för 
att frigöra kvinnorna från hemmen. Därigenom skapas möjligheter för kvinnor 
att träda ut på den offentliga arbetsmarknaden på samma villkor som männen 
(se Voet 1998). 

Ett annat sätt att närma sig omsorgsfrågan utifrån ett feministiskt perspektiv 
har varit att betona de emotionella aspekterna av omsorgsgivande; omsorgsgi-
vandet betraktas då som en meningsfull aktivitet för många kvinnor (se t.ex. 
Gilligan 1982). Eftersom många kvinnor upplever ett starkt engagemang för 
omsorgsuppgifter, kan man förstå det som att det inte enbart handlar om att 
kvinnor tvingas in i en tillskriven roll som omsorgsgivare. Omsorg utifrån ett 
sådant perspektiv bygger på ömsesidighet och därmed osynliggörs de kvinno-
förtryckande aspekterna som andra feministiska teoretiker har pekat på (Abel & 
Nelson 1990). En sådan feministisk linje betonar istället strategier som stärker 
kvinnors position genom bidrag och understöd för den omsorg som utförs på 
frivillig basis och i hemmen. 

De ovan presenterade perspektiven på omsorg som Waerness (2005:17) be-
nämner ”perspective of misery” respektive ”perspective of dignity”, lyfter fram 
viktiga, kompletterande, aspekter av omsorg. Senare har många omsorgsforska-
re försökt kombinera omsorgsarbetets praktiska och emotionella sidor (se t.ex. 

                                                
38 Den skandinaviska och anglosaxiska omsorgstraditionen har utvecklats från motsatta håll. I 
USA började man redan tidigt diskutera omsorg i filosofiska termer, medan omsorg i Skandinavi-
en till en början inte handlade om omsorgens innehåll, utan om hur man praktiskt skulle lösa 
omsorgsfrågan i samhället (se Johansson 2002).  
39 Det finns emellertid även studier som beaktar andra perspektiv, och som därmed kan fånga 
andra aspekter av omsorg. Nilsson Motevasel (2000) diskuterar exempelvis olika etiska och filo-
sofiska teorier, där omsorg inte finns med som ett centralt begrepp, men som däremot säger 
något om relationen till den andre. 
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Finch & Groves 1983). Man menar därmed att omsorg bör betraktas som be-
stående av både kärlek och arbete, ”labour of love”; ett arbete som måste fortgå 
även om det huvudsakligen präglas av plikt (se Graham 1983). Detta kan för-
stås som att ett känslomässigt engagemang därmed inte är ett nödvändigt krav 
för omsorgsarbetet. 

I den skandinaviska kontexten fokuserade den feministiska forskningen re-
dan från början på både den informella och den formella omsorgen och tidigt 
fanns kopplingen till välfärdsstat och socialpolitik med i bilden. Den anglosax-
iska och skandinaviska omsorgsforskningen utifrån ett feministiskt perspektiv 
har småningom närmat sig varandra. Enligt Waerness (2005) finns idag olika 
utvecklingslinjer inom denna forskning när det gäller att närma sig omsorgens 
innehåll och betydelse. Den huvudsakliga betoningen ligger fortfarande på om-
sorg som ”något gott”, men som ständigt hotas av värderingar och intressen 
som bygger på manlig, vetenskaplig, byråkratisk och marknadsekonomisk ratio-
nalitet, och på omsorg i form av kvinnors arbete.  
 
Omsorg ,  kön och re lat ioner 
En gemensam nämnare för olika teorier om omsorg är fokuseringen på relatio-
nen mellan den som ger och den som mottar omsorg. De tidiga omsorgsteorier-
na byggde på skillnader mellan könen, varpå kvinnlighet blev något som sam-
mankopplades med en relationsorientering eller ett visst omsorgsmoraliskt 
förhållningssätt (se Chodorow 1988; Gilligan 1982). Den amerikanska filosofen 
Nel Noddings (1984) lyfte fram en feminin omsorgsetik som omsorgens ontologis-
ka bas. Hon menar att kvinnors förmåga till omsorg gör dem omsorgsmoraliska 
i sina handlingar medan mäns moral istället bygger på principer och regler. 
Resonemangen ovan bygger på en essentialistisk syn på kvinnor där förmåga att 
ge omsorg betraktas som en kvinnlig egenskap. Ur ett konstruktionistiskt per-
spektiv blir detta problematiskt, eftersom kvinnlighet är något som görs på 
olika sätt av olika individer i olika sammanhang och situationer.  

Trots en syn på kön präglad av 1980-talets feministiska omsorgsforskning, 
presenterar Noddings resonemang som är av intresse när det gäller innebörden 
i begreppet omsorg. I Noddings förståelse är relationens betydelse för omsorg 
central och hon menar att genuin omsorg bygger på känslor och engagemang, 
vilket medför att en regel- och principstyrd omsorg därmed inte kan kallas för 
genuin omsorg. De som finns i vår närmaste krets och som vi har en personlig 
relation till ingår i en inre, intim cirkel, där förutsättningarna för en genuin om-
sorg som bygger på kärlek och vänskap finns. Individer som vi inte har en per-
sonlig relation till behöver vi inte engagera oss i, eftersom en sådan omsorg inte 
bygger på ett känslomässigt engagemang. Genuin omsorg kan endast uppstå 
om båda parter bidrar och tar ansvar för omsorgsrelationen och därmed är 
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ömsesidighet (reciprocity) ett centralt begrepp i Noddings (1984) resonemang. 
Denna växelverkan mellan de parter som ingår i en omsorgsrelation har inom 
omsorgsforskningen kommit att karaktärisera den ”goda omsorgen”. Det man 
då bortser ifrån är alla de situationer då ett gensvar och en bekräftelse från om-
sorgsmottagaren inte är möjlig (se t.ex. Kittay 1999).  

Vilken betydelse kan ömsesidighet sägas ha i förståelsen av den omsorg som 
kommer till uttryck i de deltagande kvinnornas liv? Finns uttryck för omsorg 
som inte präglas av ömsesidighet och vad får då en sådan omsorg för innebörd 
i kvinnornas liv? Kan ömsesidigheten ha olika betydelser i olika omsorgsrela-
tioner och under olika skeden i livet? 

Noddings presenterar en oproblematiserad bild av omsorg som bygger på 
att det hos kvinnor finns en naturlig önskan och en motivation att vara om-
sorgsgivare. I den fortsatta feministiska diskussionen har Noddings bl.a. kritise-
rats för att bortse från det konkreta arbetet som ingår som en komponent i 
omsorgsbegreppet (labour of love). Min tolkning av Noddings, men även andra 
omsorgsteoretiker är att man presenterar en idealiserad bild av omsorgen. Jag 
menar att ”den goda omsorgen” också är beroende av sammanhanget och inte 
enbart byggd på känsla och engagemang. Många förutsättningar och villkor 
måste uppfyllas, vilket också flera nyare studier inom omsorgsforskningen visar 
på, bl.a. när det gäller den offentliga omsorgen (se t.ex. Ahnlund 2008; Anders-
son 2007). Men även omsorg i de informella nätverken, i de kretsar där Nod-
dings menar att de bästa förutsättningarna för genuin omsorg finns, påverkas 
av många olika faktorer. Det är inte självskrivet att omsorg inom familj och 
släkt alltid präglas av kärlek och värme och man kan också fråga sig om kärlek 
alltid är en förutsättning för den bästa omsorgen? Generellt finns en tendens till 
att romantisera den informella omsorgen, eftersom den ramas in av relationer 
som har en historia och en framtid (jfr Sand 2004). Genom ett konstruktionis-
tiskt perspektiv blir det möjligt att betrakta omsorgen som något som görs i ett 
specifikt sammanhang och med specifika förutsättningar. Därigenom skapas 
möjlighet till en nyanserad bild av innebörder och betydelser i begreppet om-
sorg.  
 
Formel l  och informel l  omsorg 
Inom den kvinnovetenskapliga omsorgsforskningen var det från början den 
informella omsorgen som intog en central plats. Waerness (1980, 1984, 1996) 
närmar sig omsorg från en annan synvinkel än de ovan nämnda teoretikerna 
och intresserar sig för både den informella och den formella omsorgen. Fokus 
för hennes diskussioner har legat på omsorgsarbetet som lönearbete i välfärds-
staten. Hon gör en indelning av olika omsorgsformer där omsorg baserad på en 
balanserad ömsesidighet är knutet till långvariga, personliga relationer mellan män-
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niskor, såsom inom familjen och där man omväxlande ger varandra omsorg. 
Personlig service handlar om att göra en tjänst för någon som lika gärna kunde 
göra det själv utan krav på motprestation. Spontana omsorgstjänster uppstår i spon-
tana möten mellan människor. Slutligen menar Waerness (1980) att omsorgsarbete 
är de former för omsorg som innebär ansvar och förpliktelser för omsorgsgiva-
ren. Omsorgsarbete riktar sig till individer som enligt allmänt accepterade nor-
mer inte kan klara sig på egen hand. Skillnaden mellan personlig service och 
omsorgsarbete är kopplad till statusförhållandet mellan omsorgsgivaren och 
omsorgsmottagaren. När det handlar om personlig service befinner sig den som 
tar emot tjänsten i en överordnad position gentemot utföraren. När det gäller 
omsorgsarbete såsom Waerness (ibid.) definierar det, är förhållandet det mot-
satta– den som tar emot omsorg är beroende och hjälplös och befinner sig 
därmed i en underlägsen position. Det är alltså inte tjänstens karaktär som av-
gör om det handlar om personliga tjänster eller omsorgsarbete, utan 
(makt)relationen mellan givare och mottagare. 

I Waerness förståelse är inte personlig service ett uttryck för omsorg. Jag 
menar att sådana tjänster utgör en väsentlig del av vardagliga omsorgshandling-
ar individer emellan. Omsorg, såsom jag betraktar det, är därför inte enbart 
något som ges när en person inte själv kan tillgodose sina behov.  

Waerness (ibid.) synliggör vidare i sin diskussion hur olika aspekter av makt 
ingår i olika omsorgsrelationer. Att ha omsorg för andra handlar om en asym-
metrisk relation, medan omsorg för varandra bygger på en symmetrisk relation. 
Vidare menar Waerness att det är viktigt, oberoende av om vi betraktar omsorg 
som ”labor” eller som ”love”, att göra en teoretisk distinktion mellan omsorg om 
den som befinner sig i en beroendeställning, omsorg om den som är i en överordnad position, 
samt omsorg i symmetriska relationer. För kvinnor som försöker öka sitt oberoende 
ger dessa kategorier av omsorgsrelationer upphov till olikartade problem (Wa-
erness 1984).  

Waerness (ibid.) har även utvecklat begreppet omsorgsrationalitet som har fått 
stor genomslagskraft inom omsorgsforskningen. Med begreppet vill hon visa 
att det finns en skillnad mellan kvinnors tanke- och handlingsmönster och tra-
ditionellt lönearbetes målmedelrationalitet. Det traditionella synsättet anger en 
avsaknad av känsla som Waerness vill lyfta fram som en positiv kraft i det för-
nuftiga handlandet och hon menar att omsorgsrationalitet fångar upp denna 
aspekt. Omsorgsrationalitet utgår från medmänsklighet och medkännande som 
sätter omsorgsmottagarens behov i första rummet, vilket ses som ideal för om-
sorgsarbete. Waerness menar att praktisk erfarenhet av omsorgsarbete och 
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kunskap om enskilda hjälpmottagare krävs för att den som ger omsorg ska 
kunna uppvisa ett omsorgsrationellt handlande40 (Waerness 1984).  

De ovan presenterade diskussionerna ger en bild av hur man inom det fe-
ministiska perspektivet har närmat sig omsorgsbegreppet med en betoning på 
att kvinnor har en annorlunda relation till omsorg än vad män har. Konsekven-
sen är att kvinnor handlar och tänker annorlunda än vad män gör; de ger om-
sorg på ett annat sätt än vad män gör. I och med sådana antaganden föreligger 
en risk för essentialism och i senare feministiska diskussioner har man också 
poängterat att omsorgsgivandet inte är en ”naturlig” och inneboende egenskap 
hos kvinnor. Omsorg är ett arbete utfört med avsikt och omtanke, som dock 
vanligen utförs av kvinnor (Feder & Kittay 2002; Kittay 1999).  

Olika perspektiv inom omsorgsforskningen visar på komplexiteten i om-
sorgsbegreppet och dess svårfångade natur. Min uppfattning är att det generellt 
saknas en diskussion om kontextens betydelse, vilket innefattar de villkor och 
förutsättningar som är av central betydelse för att förstå omsorgen i sitt sam-
manhang. Utan en sådan inramning blir det svårt att förhålla sig till och uttala 
sig om omsorgens olika skepnader och vilken innebörd den kan ha i olika kvin-
nors liv. En omsorgsteoretiker som uppmärksammar kontextens betydelse, 
framför allt i ett globalt perspektiv är Eva Feder Kittay. Hon synliggör sam-
manhangets betydelse för både den som ger omsorg, men även den som tar 
emot omsorg: 

 
Who is available to do the labor of care, and who gets the care they require is 
contingent on political and social organization. Similarly, norms surrounding 
both the giving and receiving of care, while dictated in part by nature of human 
need, is also conditioned by cultural and ethical understandings and by econo-
mic and political circumstances. (Kittay 2005:443) 
 

Ett intressant sätt att vidga perspektiven visar även Ingrid Nilsson Motevasel 
(2000) genom att ta in männen och deras omsorgshandlingar i sin undersökning 
om omsorg i mans- och kvinnodominerade yrken. Förutom att fokusera på den 
traditionella kopplingen mellan omsorg och varaktiga relationer och person-
kännedom, lyfter hon även in ”situationella omsorgshandlingar” i sitt resone-
mang. Det ger en antydan om att omsorg kan förstås på många olika sätt och 
att det kan innebära olika saker i olika sammanhang.  
 

                                                
40 Omsorgsrationalitet som begrepp har kommit att användas av många inom omsorgsforskning 
och i teoretiska sammanhang har det ofta använts synonymt med begrepp som omsorgsetik, 
omsorgsmoral och ansvarsmoral. Det beskriver då närmast en typisk, kvinnlig rationalitet där den 
moraliska kvaliteten i kvinnors förhållningssätt poängteras (Eliasson 1995). 
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Begreppet  omsorg ;  föremål för  e t i ska och pol i t i ska resonemang 
De ovan beskrivna omsorgsdiskussionerna synliggör hur man närmat sig be-
greppet genom att beskriva olika omsorgsformer och aspekter som har betydel-
se för att förstå omsorgen och dess uttryck. Under de senaste årtiondena har 
omsorgsteoretiker även utvecklat och försökt definiera begreppet som en grund 
för etiska och politiska resonemang. En övergripande koppling till social rättvi-
sa och vår moraliska skyldighet att ha omsorg om varandra, men även oss själva 
synliggörs i dessa diskussioner. Omsorg betraktas som en avgörande social 
praktik för samhällets fortlevnad och reproduktion (se t.ex. Kittay 1999).  
 

On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity 
that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our ’world’ 
so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our 
selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, 
life-sustaining web (Tronto 1993:103).  

 
Övergripande och abstrakta definitioner som dessa fångar omsorgen som ett 
fenomen som omringar allas våra liv, men gör det samtidigt svårt att konkreti-
sera omsorgens uttryck. För vad är då egentligen omsorg? Är allting omsorg, så 
länge målet är ”maintaining, continuing or repairing the world”? Vilka kompo-
nenter måste ingå för att något ska betraktas som omsorg? Omsorgsteoretiker 
har problematiserat frågor av denna karaktär på olika sätt. Min avsikt är här inte 
att vidareutveckla de olika argument som förts i de mera filosofiska diskussio-
nerna. Jag har istället låtit mig inspireras av ett exempel på hur omsorgsbegrep-
pet med avstamp i dessa kan vidareutvecklas och konkretiseras.  

Daniel Engster (2005) diskuterar omsorg i termer av tre mål som bör upp-
fyllas och som är nödvändiga för individuell överlevnad, utveckling och för 
social reproduktion. Omsorg omfattar då dels att bidra till att andra kan tillgo-
dose sina grundläggande behov, dels att hjälpa andra att utveckla och upprätt-
hålla sina grundläggande förmågor. Det tredje målet som bör uppfyllas innebär 
att hjälpa andra att undvika lidande. Den nog så viktiga omsorgen om sig själv 
förblir i en sådan förståelse osynliggjord. Att enbart möjliggöra andra individers 
överlevnad och att bidra till att de kan fungera på en anständig nivå är inte hel-
ler tillräckligt, menar Engster. Vissa komponenter måste ingå för att handlingar 
och uttryck ska kunna betraktas som omsorg. Att vara uppmärksam på andras 
behov och kunna agera i enlighet med detta på ett empatiskt sätt är centralt. Att 
vara mottaglig och lyhörd för andras behov likaså. Slutligen krävs även respekt 
för den andra individen. Utifrån en sådan förståelse handlar omsorg därmed 
inte enbart om att uppnå vissa mål, utan också om att agerandet för att uppnå 
målen måste ske på ett omsorgsfullt sätt. Vidare pekar Engster (ibid.) på att om-
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sorg kan uttryckas på olika sätt och omsorg bör därför inte enbart betraktas 
som något som uppstår i mötet mellan två individer. Vi kan ha omsorg om 
andra även indirekt eller på avstånd. 

Varför bör vi då ha omsorg om andra och vem är det vi bör ha omsorg om? 
Omsorg om andra kan dels bygga på ett känslomässigt engagemang, men det 
finns även en moralisk aspekt som synliggör vår skyldighet att ge omsorg. 
Därmed kommer vi in på det begrepp som denna skyldighet kan sägas grunda 
sig i; vårt beroende av varandra (Kittay 1999).  
 
Beroende,  oberoende,  ömses idigt  beroende och autonomi 
Härnäst tar jag upp några begrepp som är centrala för analysen och som jag 
hämtat inspiration till ifrån det omsorgsteoretiska fältet, men även socialgeron-
tologin. Ett begrepp som har en nära anknytning till omsorg är beroende. Bero-
ende betraktas emellertid vanligen som något negativt41, medan omsorg istället 
har mera positiva konnotationer.42  

Behovet av omsorg är som mest påtagligt och tydligt under vissa faser eller 
omständigheter i livet. Barn, funktionshindrade, sjuka och äldre är vanligen de 
som förknippas med ett sådant beroende, men beroende är egentligen något 
som genomsyrar våra vardagliga liv även som friska och självständiga individer. 
Genom att ha omsorg om andra synliggörs även vårt beroende av andra för att 
kunna ge omsorg. Vidare är vi även beroende av andra människors omsorg om 
varandra för att vårt samhälle ska kunna fortsätta att existera. ”Our survival and 
development depends upon an extensive web of relations that makes caring 
possible (Engster 2005:60). Vi existerar med andra ord i ett nätverk av beroen-
de och omsorg och beroende utgör därmed en grundläggande och allmän 
aspekt av en människas livslopp. Vi är alla därför ömsesidigt beroende (interde-
pendent) av varandra (se Kittay 1999). I Kittays förståelse är denna relation 
dock inte nödvändigtvis präglad av en omedelbar och direkt ömsesidighet, utan 
ska förstås i termer av nested-dependencies. Det handlar om en ”fördröjd ömsesi-
dighet”; den omsorg vi ger idag får vi igen vid ett annat tillfälle, från en annan 
omsorgsgivare (ibid.). 

                                                
41 I en numera känd artikel av Fraser och Gordon (1994); A Genealogy of Dependency: Tracing a 
Keyword of the U.S. Welfare State, beskriver författarna en historisk utveckling av begreppets an-
vändning samt synliggör vilka antaganden och betydelser som finns inbyggt i begreppet såsom 
det använts i välfärdsdebatten i USA. 
42 Inom forskningen har teoretiserandet kring de båda begreppen utgått från skilda paradigm med 
konsekvensen att de uppfattats som två vitt skilda fenomen, utan någon koppling sinsemellan. På 
senare tid har dock diskussioner om hur en förnyad förståelse av begreppen kan uppnås genom 
att beakta den maktaspekt som genomsyrar både omsorg och beroende, men som vanligen har 
försummats (Kittay 1999; Fine & Glendinning 2005). 
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Hur kan då beroende förstås betraktat separat från en omsorgsinramning? Fö-
reställningar om beroende och oberoende är symboliska och dessa genomsyras 
av en mängd kulturella betydelser som varierar över tid. Den uppfattning vi 
exempelvis har om kvinnors beroende idag efter åratal av kvinnoforskning, är 
inte överensstämmande med hur man betraktade beroende för några årtionden 
sedan. Föreställningar om beroende är kopplade dels till en strukturell sam-
hällsnivå, men också till ideologier i familjen eller den sociala grupp man tillhör. 
Ideologier kan samtidigt vara klass- eller könsspecifika (Arber & Evandrou 
1993). När de kvinnor som deltagit i studien påbörjade sina vuxna liv betrakta-
des kvinnors ekonomiska beroende som något legitimt och självklart. Män som 
istället var ekonomiskt beroende av kvinnor hörde till ovanligheterna och sågs 
sannolikt som något udda och avvikande vid den tiden. På ett liknande sätt 
betraktas mäns beroende av en hustru som sköter hushåll och matlagning ännu 
idag som mera legitimt än det motsatta förhållandet. Den jämställdhetsdiskurs 
som starkt präglar vårt samhälle medför emellertid att detta knappast är något 
som uttrycks tydligt eller erkänns. 

Individer är sällan helt beroende eller oberoende. Jag menar att det istället 
handlar om ett spänningsförhållande där man under vissa perioder och i vissa 
sammanhang är mera beroende och i andra mera oberoende. Det finns även 
olika dimensioner av beroende som bör beaktas. Som individ kan jag vara be-
roende av olika sorts resurser eller olika serviceformer. Det kan handla om 
ekonomiska resurser, boende, hälso- och sjukvård, eller social omsorg. En an-
nan dimension av beroendet berör vem eller vad jag som individ är beroende av; 
dvs. en partner, barn, släktingar eller vänner, eller också staten. Hur beroende 
betraktas är kopplat till autonomi, kontroll och makt. Dessa dimensioner av 
beroende påverkar om relationen uppfattas som en beroenderelation, vilket i 
sin tur får konsekvenser för hur det påverkar individens självuppfattning och 
självkänsla (se ibid.).  

Begreppen oberoende och beroende kan ha olika betydelser i olika sam-
manhang. Genom att diskutera vad oberoende kan innebära blir även beroende 
som begrepp tydligare. Föreställningar om oberoende handlar om individers 
möjlighet att tillgodose sina behov och önskemål utan att behöva förlita sig på 
någon annan för att uppnå dem. Ett sätt att synliggöra innebörden i oberoende 
är Sara Arbers & Maria Evandrous (ibid.) uppdelning i fyra sinsemellan över-
lappande sfärer som främjar oberoende. Dessa är ekonomiska resurser, en bostad och 
ett hem, fysisk hälsa/funktionella resurser, samt ömsesidiga sociala, emotionella och sexuella 
relationer. En avsaknad av dessa, eller illa utformade stödformer för att avhjälpa 
en sådan avsaknad, kan resultera i beroende och påverka självkänslan negativt. 

Nära kopplat till oberoende finns även begreppet autonomi. Autonomi, själv-
ständighet och individualism är värderingar som i allra högsta grad är centrala 
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och eftersträvansvärda i dagens västerländska samhälle. Autonomi bygger på 
föreställningar om oberoende, men för att uppnå autonomi är vi även beroende 
av andra individer. På så vis utgör autonomi en separat dimension av oberoen-
det, eftersom en individ kan vara beroende av en annan person men ändå ha 
autonomi. För att uppnå autonomi krävs en ömsesidighet i relationen mellan 
individerna (se Wilson 1993; Young 2002). 
 
 
Samhälle och individ; samhälleliga förändringar och 
kvinnors handlingsutrymme 
Beroende/oberoende och autonomi är begrepp som även är nära förknippade 
med den utveckling som skett kring kvinnors ställning i samhället; både i det 
offentliga och i det privata, framför allt under 1900-talet. I detta avsnitt är där-
för avsikten att skapa ett genusteoretiskt ramverk för att förstå kvinnornas livs-
berättelser i relation till en samhällelig och kulturell nivå. Att historiska händel-
ser har ägt rum kan synliggöras på olika sätt, men hur de tolkas och förstås i 
efterhand; vilken betydelse olika händelser får för män eller kvinnor är beroen-
de av sammanhang och olika forskningsperspektiv. Vilket perspektiv man intar 
blir också avgörande för hur man ser på individers möjligheter att agera i för-
hållande till de övergripande strukturerna. Min ambition är även att synliggöra 
hur möjliga handlingsutrymmen kan förstås i relation till en strukturell nivå. 
 
Kön/genus;  en s trukture l l  förs tåe lse  
Olika genusteoretiker har närmat sig de strukturella villkorens betydelse för 
könsordningen på olika sätt. Tankegångarna är liknande hos de teoretiker jag 
valt att låta mig inspireras av, men vad som delvis skiljer dem åt är vilket hand-
lingsutrymme individen ges i de teoretiska förklaringsmodellerna. Eftersom 
kvinnors handlande och tillgång till handlingsutrymme är centralt i avhandlings-
arbetet har jag försökt kombinera olika analysramar för att skapa bryggor mel-
lan samhälle och individ.  

En genusteoretiker med konkret anknytning till den kontext som avhand-
lingen skrivs inom är Yvonne Hirdman (1990), som med utgångspunkt i histo-
rien med fokus på det politiska och en strukturell nivå beskriver det svenska 
välfärdssamhällets utveckling och vad det inneburit för kvinnor, men även män. 
Hon visar hur kvinnors situation förvisso i många avseenden har förbättrats, 
men samtidigt är det alltid kvinnor som varit förlorare eftersom genussystemet 
motverkar kvinnors integrering på olika samhällsområden och istället strävar 
efter en fortsatt underordning av kvinnor. Det som vid första anblicken kan te 
sig som ett stort framsteg ur kvinnoperspektiv visar sig också ofta innehålla en 
baksida; makten som fanns inom räckhåll förvandlas plötsligt till ökat ansvar 
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när kvinnorna närmar sig den. I det teoretiska resonemanget kring genussystemet 
tar Hirdman (1988) fasta på den maktaspekt som finns nära knuten till 
kön/genus och utvecklar en teori om genussystem som är: ”[...] en ordnings-
struktur av kön. Ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, 
ekonomiska och politiska ordningarna” (ibid.:19).  Hennes diskussioner om 
genussystemet och de två logikerna ”isärhållande” och ”mannen som norm”, samt 
det rådande genuskontraktet under olika tidsperioder i kvinnornas liv är an-
vändbart i min analys för att förstå de villkor och förutsättningar som kvinnor-
na levt sina liv under.  

Genussystemet handlar om samhällets uppbyggnad och innebär att samhäl-
let är ett patriarkalt system, som ordnar människor enligt deras biologiska kön. 
Strukturer som bär upp vårt samhällssystem är viktiga för att vi ska kunna fun-
gera i vardagen och de fungerar väl så länge individernas viljor och önskemål 
passar in i dessa strukturer. För att förstå utformningen av de äldre kvinnornas 
liv i avhandlingsarbetet och deras villkor och möjligheter under livet, är det 
också viktigt att beakta det genussystem som omgärdat och genomsyrat deras 
liv. Att inte anpassa sig till det rådande genussystemet kan vara svårt för den 
enskilde individen. De äldre kvinnorna som undersökningen riktar sig till för-
väntades exempelvis att stanna hemma med barnen, kanske under många år, 
och att gå emot det då rådande genussystemet sågs knappast med blida ögon av 
omgivningen. Att gå emot strukturerna gör att man blir synlig och sårbar, kan-
ske ses man inte som en ”riktig” kvinna, samtidigt som sådana gränsöverskri-
dande strategier är det som gör genusordningen synlig i mitt material.  

Enligt Hirdman (1988, 2003) är en av de bärande tankarna med genussyste-
met den reproducerande kraften. Vi bidrar alla, både män och kvinnor, till att 
upprätthålla och reproducera en genusordning där kvinnor underordnas män-
nen. Detta medför att ”rörligheten” i systemet är begränsad och vi tenderar att 
bli låsta i våra positioner, vilket gör att inga förändringar kan ske. Hirdman 
presenterar dock en lösning på dilemmat och menar att det under extrema hi-
storiska perioder kan ske ett överskridande av gränser mellan manligt och 
kvinnligt. Problemet är, enligt Hirdman, att det i sig inte behöver innebära nå-
gon förändring i genussystemets bärande logiker, eftersom männen ofta tende-
rar att flytta sig till nya arenor när kvinnorna kommer in på deras mark. På så 
vis kan kvinnors underordning fortgå. Utöver den stabilitet och tröghet som 
finns inbyggt i en strukturell analys som Hirdmans, så riktar den också in sig på 
homogena grupper och det gör det därmed svårt att tolka enskilda landsbygds-
kvinnors handlande enbart utifrån hennes resonemang.  
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Kvinnors handl ingsutrymme 
Kvinnors underordning är en central aspekt av feministisk teori, men vad som 
utgör kärnan i denna underordning finns olika uppfattningar om. En uppfatt-
ning som man delar inom feministisk teori är synen på kvinnor som medvetet 
handlande subjekt, men att kvinnors handlingsutrymme är begränsat i förhål-
lande till männens.  

Som nämnts tidigare utgör Beauvoirs (2002 [1949]) skildring av kvinnans si-
tuation i samhället ett tidigt försök att knyta föreställningar om vad som kom-
mit att betraktas som kvinnlighet till ekonomiska, sociala och historiska rötter. 
Att agera, skapa, göra och att ha friheten att välja utgör centrala mänskliga 
egenskaper, men detta är något som kvinnor har berövats enligt Beauvoir. Hur 
enskilda kvinnors transcendens förhåller sig till kollektivets frigörelse diskuteras 
även av Maud Eduards (2002) som vänder sig till Eva Lundgren-Gothlins tolk-
ning av Beauvoirs resonemang om att individens möjlighet till transcendens 
förutsätter att denne befinner sig bland fria individer. Därmed blir det svårt för 
kvinnor att hjälpa andra kvinnor att uppnå transcendens. Eduards (ibid.:138) 
tolkning av Beauvoir mynnar ut i att det ”[...] finns en gemensam nämnare för 
kvinnor som kategori– den handlingskraft som har förnekats dem” och hon 
menar vidare att den transcendens som förvägras kvinnor är kopplad till en 
föreställning om social förändring.  

Hur kan man då förstå det handlingsutrymme som kvinnor har tillgång till? 
I den frågan har jag låtit mig inspireras av Eduards (1992, 2002) definition av 
handlingsutrymme som innefattande människors möjligheter till ”[...]svängrum, 
valfrihet, självbestämmande, en ny eller större arena att röra sig på, överskri-
dande av gränser och möjligheter att påverka den politiska dagordningen” 
(Eduards 2002:16). Skillnader och glapp mellan kvinnors erfarenheter och rå-
dande norm- och regelsystem ger kvinnor varierande handlingsutrymme. Edu-
ards är närmast intresserad av kvinnors kollektiva handlande och ett politiskt 
handlingsutrymme, men jag menar att begreppet handlingsutrymme i sig är 
användbart även i en mera allmän betydelse när det gäller enskilda kvinnor. 
Faran, menar Eduards (1992), med att enbart beakta kvinnors individuella erfa-
renheter är en total relativism. Det handlar snarare om en ofrånkomlig spän-
ning mellan gemensamt och särskilt som bör teoretiseras. 
 
Strateg ier ,  Taktiker och Taktiskt-Strateg iskt handlande 
Hur kan man då förstå kvinnors agerande för att öka sitt handlingsutrymme? 
Vilka verktyg har de använt sig av under livet och vilka aktualiseras i berättan-
det för att begripliggöra olika val, beslut och handlingar? Att tänka i termer av 
strategier är ett sätt att närma sig kvinnornas agerande. Med strategier menar jag 
de handlingar som bygger på de möjligheter som en individ uppfattar är till-
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gängliga utifrån sin specifika situation. Samtidigt menar jag att strategi gör det 
möjligt att synliggöra förhållningssätt som kan vara svåra att artikulera, efter-
som de inte alltid är uttalade. Därmed fångar strategi något mer än bara ”agera” 
eller ”handla”. Begreppet strategi ger dock ett intryck av medvetna och plane-
rade val. Kvinnors motstånd mot den rådande (genus)ordningen; mot prakti-
ken, som inte alltid ett medvetet val blir med ett sådant begrepp svårt att fånga.  

Michel de Certeau (1984) diskuterar två olika handlingslogiker; strategier och 
taktiker. Strategin står för den typ av handlingar som strävar efter kontroll och 
dominans genom att utnyttja rummet, eller platsen, för att skapa en egen ord-
ning eller ett eget system. Det handlar om planering och beräkning och enligt 
Certeau utgår politisk, ekonomisk och vetenskaplig rationalitet från denna mo-
dell. Strategin dikterar en viss ordning men enligt Certeau kan ordningen aldrig 
dominera i absolut mening. De praktiker som vanligen betraktas som passiva 
och improduktiva, såsom vardagliga, återupprepade handlingar, kallar Certeau 
för taktiker. När människor använder och manipulerar de av strategin givna 
förutsättningarna på ett sätt som inte var tänkt är det fråga om taktik. Taktik ter 
sig i Certeaus förståelse som mera slumpartat; genom intuition, känsla och att ta 
tillfället i akt skapas andra handlingsmönster än vad som beräknats. Tiden utgör 
därför en faktor som strategiernas ordning inte kan kontrollera.  

Att splittra upp motstånd i mer eller mindre medvetna eller slumpartade 
handlingar med hjälp av Certeaus begreppspar kan vara fruktbart för att få syn 
på hur individer förhåller sig till de maktstrukturer som omger dem. Samtidigt 
ger en sådan dikotom förståelse en endimensionell bild av komplexa hand-
lingsmönster, som också är knutna till de relationer vi ingår i. Våra olika identi-
teter gör att vi i vissa sammanhang kan agera mera självständigt och fatta stra-
tegiska val, i andra sammanhang får sådana autonoma jag stå tillbaka för andra 
identiteter som gör att våra egna intressen inte kan prioriteras. Hur vi reagerar 
och agerar i olika situationer kan inte alltid beskrivas med ord; vi är inte genom-
skinliga ens för oss själva. För att bättre kunna fånga spänningsförhållandet 
mellan vad som framträder som ett medvetet och kraftfullt motstånd och de 
motståndshandlingar som ter sig mera slumpartade och omedvetna har jag låtit 
mig inspireras av Maria Lugones (2003). Hon menar att det förkroppsligade 
aktivt handlande subjektets motstånd är omöjligt i Certeaus förståelse på grund 
av den dikotoma uppdelningen mellan strategi/taktik. Lugones använder istället 
taktiskt-strategiskt handlande för att synliggöra ett motstånd som inte enkelt låter 
sig inordnas i antingen det ena eller det andra. Det sätt som jag använder be-
greppet taktiskt-strategiskt handlande är avsett att synliggöra att motståndet kan 
ta sig olika uttryck i olika sammanhang. Motstånd är inte alltid strategiskt och 
medvetet och det behöver inte alltid vara kraftfullt och med ett tydligt mål. 
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Ibland är de små handlingarna ett kraftfullare motstånd i sig, även om de rent 
av kan vara osynliga för det/den man gör motstånd emot.  
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KAPITEL 4 Från ett historiskt samhällsperspek-
tiv på kvinnors liv till enskilda kvinnors liv 
 
 
Ett urval av historiska skeenden kopplade till kvinnors liv 
Historiska idéer om män och kvinnor präglar samhällens ekonomi, politik och 
kultur. Var män och kvinnor ska vara, vad de ska göra och hur de ska förhålla 
sig till varandra är exempel på det (Hirdman 1994). Föreställningar om kön är 
dock inte statiska, utan samhällen förändras, värderingar nyanseras och nya 
idéer föds, som får konsekvenser också för enskilda individer. För att förstå 
kvinnornas livsberättelser i sitt rätta sammanhang är det därför viktigt att titta 
närmare på hur samhället såg ut under den period de beskriver. Det är också 
nödvändigt att se lite längre bakåt i historien, eftersom värderingar och synsätt 
inte uppstår i ett tomrum, utan är påverkade av tidigare tidsperioders politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar och ideér. Vilka möjligheter 
och begränsningar fanns för kvinnor, både sett ur ett samhälleligt, men också ur 
ett individuellt perspektiv? Vilka värderingar fanns och har funnits under den 
tid de har levt sina liv, som har påverkat deras valmöjligheter på olika sätt? Un-
der kvinnornas liv har samhället genomgått en rad förändringar och omvälvan-
de händelser har ägt rum. Krigstiden, samhällets modernisering och omvärde-
ringar i synen på kvinnors förvärvsarbetande och familjelivet i kombination 
med utvecklingen av välfärdssamhället utgör några exempel. Syftet med kapitlet 
är att ge en övergripande beskrivning av en historisk samhällskontext. Hur 
denna kontextualisering skrivs fram måste ses i sitt sammanhang. Faran med att 
göra historiska tillbakablickar är att föreställningar om historiska skeenden re-
produceras och befästs. Jag vill därför poängtera att den bild av historien som 
tecknas är en möjlig bild med utgångspunkt i vissa val och ställningstaganden, 
som i sin tur även får konsekvenser för hur det empiriska materialet läses. Som 
avslutning på kapitlet sker en återgång till en individnivå genom en presentation 
av de tio kvinnor som ingår i studien.  
 
Kvinnor som samhäl lsmedborgare  
Under den första hälften av 1800-talet saknade kvinnor i det svenska och fin-
ländska samhället de flesta medborgerliga rättigheterna. De var omyndiga, kun-
de inte bestämma över sin inkomst eller sin egendom, saknade tillträde till ut-
bildningar och hade få möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. I Sverige 
blev ogifta kvinnor myndiga kring 1860-talet, medan det skulle dröja fram till 
1921 innan gifta kvinnor blev myndiga. Från 1850-talet fanns möjlighet att gå 
vissa utbildningar och ha vissa yrken för ogifta kvinnor. År 1873 fick kvinnor 
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tillträde till universiteten, men inte förrän 1928 till statliga läroverk. Kvinnor var 
under en lång tid utestängda från akademiska karriärvägar, för även om kvinnor 
fick möjlighet att studera vid universitet innebar det inte att de var välkomna 
högre upp i hierarkierna. Först år 1923, dvs. närmare 50 år efter att kvinnor fick 
tillträde till universiteten kom den så kallade behörighetslagen som gav kvinnor 
behörighet till ett antal högre statliga tjänster, exempelvis vid universitet. Det 
fanns emellertid många undantag som i praktiken gjorde att kvinnor fortsätt-
ningsvis utestängdes helt från vissa yrkesområden och ända fram till 1938 sak-
nade gifta kvinnor rätt till yrkesarbete (Ohlander 2005; Ohlander & Strömberg 
1996). 

Efter första världskriget var Sverige det enda nordiska landet som ännu inte 
hade infört allmän rösträtt. Genom den lag som trädde i kraft 1921 fick kvin-
norna i Sverige formellt medborgerliga rättigheter, dvs. de fick rösta, de var 
valbara och de fick tillgång till de flesta statliga tjänster. Den kvinnliga represen-
tationen i riksdagen var dock länge svag (Hirdman 1994; Ohlander 2005). Trots 
formella medborgerliga rättigheter har svenska kvinnor under stora delar av 
1900-talet saknat rätten att själva fullt ut bestämma över sina kroppar43, även 
om kvinnor ända sedan början av 1900-talet kämpat för rätten till abort. Pre-
ventivmedel tilläts inte förrän 1939 och ända fram till 1974 tilläts aborter enbart 
i särskilda fall (Karlsson 1999). 

I Finland blev ogifta kvinnor myndiga 1864, medan det dröjde ända tills 
1929 innan den gifta kvinnan blev myndig då makes målsmanskap avskaffades 
(Markkola 1986, se även Markkola 1990). Under 1870-talet var kvinnor i Fin-
land fortfarande tvungna att söka dispens för att få möjlighet till högskolestudi-
er. Systemet avskaffades helt 1901 och kvinnor fick då rättighet till studier vid 
universitet på samma villkor som männen. Möjligheterna till akademiska studier 
för kvinnor i Finland mötte inget större motstånd, men en högre utbildning 
gjorde inte kvinnorna kvalificerade för högre positioner. Inte förrän 1926 blev 
det möjligt för kvinnor att inneha statliga tjänster (Korpi-Tommola 1990; Utrio 
2006).  

Finland införde som det första landet i Europa kvinnlig rösträtt redan 1906, 
men det skulle dröja till omkring 1930-talet innan kvinnors rättigheter omfatta-
de rätt till utbildning, till yrken och tjänster, rösträtt och att de var valbara. Vi-
dare hade kvinnor rätt att bestämma över sin egen egendom och sin inkomst 
(Korpi-Tommola 2001). Det skulle däremot dröja till 1970 innan en ny abortlag 
kom. Lagen föregicks av en livlig diskussion, men i jämförelse med många 
andra västländer mötte man inga större svårigheter med införandet av den nya 

                                                
43 Karlsson (1999) menar att självbestämmande i form av kontroll av den egna kroppen troligen 
är en förutsättning också för politisk jämställdhet, vilket i så fall kan förklara att det var först efter 
att den fria aborten införts, som kvinnor på allvar kom med i politiken. 
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lagen. Abortfrågan sågs inte som i första hand kvinnans ansvar, utan man ut-
gick istället från att beslutet att avbryta en graviditet var ett gemensamt beslut 
för både kvinnor och män. Mäns ansvar när det gällde graviditet och barnafö-
dande poängterades alltså, men å andra sidan betonades därmed också mäns 
rättighet att påverka en kvinnas beslut om att föda eller inte föda. Barnets bästa 
betonades också; man hävdade att varje barn har rätt att bli födda som önskade 
barn. Betraktad ur feministisk synvinkel beaktade således abortlagen i Finland 
inte alls kvinnors rätt till självbestämmande, trots Finlands i övrigt goda rykte i 
jämställdhetsfrågan (Parvikko 1992).  
 
Äktenskap 
Äktenskapet som institution har historiskt betraktat haft en central funktion i 
samhället, vilket också var orsaken till att de flesta äktenskap förblev livslånga 
ända in på 1900-talet. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att livslånga 
äktenskap ofta hade en annan innebörd än idag, eftersom det då var vanligare 
att man blev änka eller änkling redan i förhållandevis unga åldrar. En annan 
aspekt som också är viktig att ta hänsyn till är det faktum att skilsmässor inte 
var en möjlighet förrän en bit in på 1900-talet. Äktenskapet var inte bara en 
förening mellan två individer, utan det hade även en ekonomisk, politisk och 
social betydelse i och med de nätverk som kunde byggas mellan släkter. Dess-
utom baserade sig det ekonomiska överföringssystemet, bestående av jord, på 
äktenskap genom hemgift, arv och kontakter. Den underordnade ställning som 
kvinnan hade lagstiftningsmässigt i Sverige, ändrades till det bättre från och 
med mitten av 1800-talet, då lika arvsrätt för kvinnor och män infördes 1845. I 
Finland dröjde det till 1877/78 innan lika arvsrätt infördes (Taussi Sjöberg 
1994). 

Under perioden 1858 till 1920 var skillnaden mellan att vara gift eller ogift 
för en kvinna i Sverige radikal. Som nämndes ovan blev ogifta kvinnor myndiga 
kring 1860-talet de kunde även gå vissa utbildningar och ha vissa yrken. Om 
den ogifta kvinnan däremot valde att ingå äktenskap blev hon därmed omyndig 
och förväntades också automatiskt och enligt lagen lämna sin anställning.44 I 
samband med att gifta kvinnor blev myndiga 1920 fick mödrar även ökad rätt 
till sina barn, men mannen stod fortfarande som ensam förmyndare för barnen 
när det gällde förvaltning av egendom fram till 1950 (Ohlander 2005; Taussi 
Sjöberg 1994). Efter första världskrigets slut hade samhällsutvecklingen med-
fört att även äktenskapets funktion rent samhälleligt förändrades. Det var inte 
längre självklart att kvinnans plats enbart skulle vara i hemmen, utan rent for-
mellt fanns också andra försörjningsalternativ för dem. År 1915 kom den 

                                                
44 Det fanns dock vissa undantag, såsom barnmorskorna. 
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skilsmässolagstiftning som möjliggjorde att makar kunde skiljas på grund av 
”djup och varaktig söndring”, vilket medförde en kraftig ökning av skilsmäs-
sornas antal (Taussi Sjöberg 1994).  

Av särskilt intresse för denna avhandling är att i en samhällsgrupp var anta-
let skilsmässor mycket lågt och det var bland jordbrukarna. I en agrar miljö har 
i alla tider egendom och ägande haft en nära koppling till äktenskapet. Ägande-
rätten till jord har varit av stor betydelse, eftersom det ger tillgång till resurser, 
makt och inflytande, både i familjen och i lokalsamhället, men också i relation 
till samhället i stort. Genom giftermål har egendomsrelationer skapats och 
överföring av egendom inom familjen och släkten har varit vanligare inom 
familjejordbruk än inom andra typer av företagsverksamhet. När äktenskapsla-
gen reformerades 1921 i Sverige innebar det att kvinnor formellt blev ekono-
miskt likställda med sina män. Den nya giftermålsbalken skulle gälla för äkten-
skap som ingåtts efter 1920. I äktenskap som ingåtts före 1920 reglerades egen-
domsrätten av den äldre giftermålsbalkens regelverk och av mannens måls-
manskap i ekonomiska frågor (Niskanen 2001).  

I Finland var äktenskapet i många avseenden en helig institution ända in på 
1900-talet och även om de äktenskapliga förhållandena var dåliga var det inte 
lätt att skiljas. Förlovning och löfte om giftermål var redan det så gott som 
bindande, och ett äktenskap var i princip omöjligt att bryta. Skilsmässorna var 
vanligare i städerna än på landsbygden, men överlag väldigt sällsynta fram till 
andra världskrigets slut. Efter krigets slut ökade antalet skilsmässoansökningar, 
delvis beroende på de så kallade krigsäktenskap som ingicks under kriget mellan 
i princip främmande människor (Utrio 2006). Äktenskapslagens i princip vikti-
gaste partiella förnyelse skedde år 1987, då skilsmässorna blev fria (Gottberg 
2005). 
 
Kvinnors arbete  
Även om kvinnor alltid har arbetat, har deras rätt till ett yrke inte alltid varit en 
självklarhet. I termer av förvärvsarbete fanns det rent juridiskt en stor skillnad 
mellan att vara gift eller ogift kvinna i Sverige, under perioden slutet av 1800-
talet och fram till slutet av mellankrigstiden. Oberoende av civilstånd var kvin-
nors situation ständigt problematisk. Ännu en bra bit in på 1900-talet relatera-
des både den gifta och ogifta kvinnan till äktenskapet genom att man använde 
äktenskapet som argument för att begränsa ogifta kvinnors karriärmöjligheter, 
men samtidigt också för att neka den gifta kvinnan anställning. Mannens civil-
stånd betraktades på ett annat sätt. Som gift betraktades mannen enligt lagen 
som familjeförsörjare, vilket krävde fasta anställningar, karriärmöjligheter och 
en god lön. Men också för den ogifte mannen gällde samma argument för att 
han skulle kunna gifta sig. Även om situationen för kvinnor rent formellt såg ut 
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på detta vis så var verkligheten en annan; de flesta gifta kvinnorna i Sverige 
arbetade utöver sitt hushållsansvar också för familjens försörjning (Ohlander 
2005). 

Arbetsgivaren hade långt in på 1900-talet rätt att avskeda kvinnor som gifte 
sig, vilket påverkade äktenskapsfrekvensen negativt. Det i sin tur påverkade 
nativiteten som i början av 1900-talet var oroväckande låg. Regeln om avsked 
vid giftermål gällde i praktiken inte för arbetarklassen. Det normala där var 
istället att kvinnor arbetade som statarhustrur, hjälpkvinnor i jordbruket och 
som arbeterskor inom alla industrigrenar. Detta var en självklar nödvändighet 
för att familjernas försörjning, vilket också gällde bondhustrur. Trots att kvin-
nornas arbete var en förutsättning för familjens överlevnad så har detta arbete 
osynliggjorts. Det ofta tunga, slitsamma arbete de utförde har inte betraktats i 
termer av arbete, vilket också framkommer i några av avhandlingens livsberät-
telser. År 1932 kom den lag som gav kvinnor tillträde till högre statliga befatt-
ningar, men först 1938 kom den lag som gav gifta kvinnor rätt till yrkesarbete. 
Då hade arbetsgivaren inte längre rätt att avskeda en kvinna på grund av gif-
termål eller graviditet. Lagen medförde att äktenskapsfrekvensen då steg bland 
arbetande kvinnor (Ohlander 2005; Ohlander & Strömberg 1996).  

Finland är ett land med en liten befolkning som länge var koncentrerad till 
landsbygden. I förhållande till andra västeuropeiska länder förblev Finland 
länge ett agrart samhälle där jordbrukandet har satt sin prägel både kulturellt, 
socialt och politiskt. Ännu år 1950 var nästan hälften av den arbetsföra befolk-
ningen sysselsatta inom jordbruket. Kvinnorna i Finland lönearbetade långt 
innan de fick sina lagliga rättigheter, men fram till 1960-talet var det främst 
ogifta kvinnor som lönearbetade i Finland. Under slutet av 1800-talet och fram 
till 1940-talet var jordbruket den viktigaste sektorn för kvinnors arbete. Under 
andra halvan av 1800-talet då industrierna växte uppstod en ny arbetsmarknad 
för kvinnor mellan barndomen och giftermål. Tillgången på kvinnlig arbetskraft 
var en fördel för arbetsgivare eftersom de kunde betala kvinnorna mindre lön 
än männen. Proportionen av kvinnlig arbetskraft inom industrin i Finland före 
första världskriget var högre än i något annat nordiskt land (Pohls 1990).  

Hur kvinnors arbete genom tiderna har betraktats är nära sammankopplat 
med politiska och ekonomiska förutsättningar, men också sociala och demogra-
fiska aspekter har betydelse. En vanlig uppfattning vad gäller kvinnors och 
mäns jämlikhet i arbetslivet, är att nittonhundratalets två världskrig skulle ha 
inneburit viktiga vändpunkter för kvinnornas situation. I samband med dessa 
fick kvinnorna, i brist på manlig arbetskraft, ta över många av de arbetsuppgif-
ter som varit förbehållna männen, vilket en del av de deltagande kvinnorna 
också vittnar om. Kvinnohistorisk forskning har dock visat att kvinnor efter 
krigens slut fått kliva tillbaka till kvinnliga uppgifter i hemmen (se Wikander 
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1994). Maritta Pohls (1990) menar att finländska kvinnors inträde på den avlö-
nade arbetsmarknaden inte är någon indikation på speciellt hög jämställdhet 
inom det finska samhället, utan mera ett svar på naturliga omständigheter och 
behovet av arbetskraft. Nationen hade inte råd att lämna den kvinnliga arbets-
kraften outnyttjad. Att kvinnor började lönearbeta så tidigt kan däremot i sig ha 
skyndat på jämställdheten. 
 
 
Välfärdssamhällets utveckling 
Alla industrisamhällen har byggt upp en välfärdsstat, men vad välfärd innebär 
och hur den organiseras kan se olika ut. I ett samhälle där landets ekonomi 
bygger på individers lönearbete är kvinnor mera sårbara än män, eftersom 
mycket av deras omsorgsarbete är oavlönat, villkoren inom arbetslivet ser an-
norlunda ut än männens och fortfarande finns en syn på mannen som den 
huvudsakliga familjeförsörjaren. Den nordiska välfärdsmodellen brukar 
benämnas som kvinnovänlig i jämförelse med andra västerländska välfärdsmo-
deller. Kvinnorna i studien har levt sina liv under den tid då välfärdssamhället 
byggdes upp, vilket gör det centralt att beskriva de förändringar det medförde 
för att kunna förstå de villkor och förutsättningar detta skapade för kvinnorna 
under deras livslopp. 
 
Två l ika, men ändå o l ika väl färdsstater  
Välfärdsstatsforskning har traditionellt sett bortsett från aspekter som berör 
relationer mellan kvinnor och män. Kvinnor har oftast varit osynliga i socialpo-
litisk forskning och i forskning om välfärdsstatens utveckling (Sainsbury 1993). 
Tendensen har varit att utgå från manliga erfarenheter, som sedan analytiskt har 
gjorts om till generella erfarenheter. Kunskap om kvinnors och mäns olika 
platser i det offentliga livet och på vilket sätt olika välfärdssystem skapar ojäm-
likhet mellan könen är något som vuxit fram under de senaste trettio åren. Li-
kaså gäller detta kunskap om kvinnors deltagande i politisk eller annan offentlig 
verksamhet (Lundqvist 2007).  

Ur ett jämförande perspektiv kan man se att de två grannländerna Sverige 
och Finland byggt upp sina välfärdsstater på delvis liknande sätt. I Sverige har 
man en lång tradition av socialdemokratiskt styre. Man har strävat efter ett 
samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för att uppnå hög 
ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och tillräckliga resurser för att kunna 
upprätthålla en välfärdsstat med hög nivå på förmåner, tillgängliga för alla. Det-
ta brukar benämnas ”den svenska modellen”, vars framgångar även kan sägas 
ha gynnat kvinnors jämställdhet i och med att det funnits resurser att tillgå för 
att öka jämställdheten mellan könen i det svenska samhället. Att få ut kvinnor i 
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arbetslivet har varit en nödvändighet i den svenska strategin för att säkra den 
ekonomiska utvecklingen och välfärdsstatens utveckling (Acker 1992).  

Den finländska välfärdsstaten är en variant av den s.k. nordiska välfärdsmo-
dellen. Sverige brukar nämnas som ett mönsterexempel på denna välfärdsmo-
dell, där de centrala dragen är ett utvecklat universellt socialskydd, korporativis-
tiska förhållanden och en socialdemokratisk styrning. Den finländska välfärds-
statens utveckling skiljer sig emellertid från den svenska både politiskt och eko-
nomiskt, trots att organiseringen av välfärdsstatliga system till stora delar liknar 
varandra (Rantalaiho 1994). I Finland fördröjdes utvecklingen av välfärdsstaten, 
vilket allmänt brukar förklaras med den sena industrialiseringen och urbanise-
ringen, samt frånvaron av en stark arbetarklass och en socialdemokratisk rörelse 
(Julkunen 1990). Inte förrän på 1980-talet hade man i Finland uppnått samma 
nivå som i övriga Norden. Socialförsäkringsförmåner, tillgängligheten på väl-
färdstjänster och kvinnors arbetsmarknadsdeltagande hade då nått en sådan 
nivå och omfattning att det kunde anses uppfylla de kriterier som kännetecknar 
en nordisk välfärdsstat (Anttonen 1994). 
 
Hemmafru e l l er  inte  
I Sverige hade mönstret med enförsörjarfamiljen växt fram från sekelskiftets 
början, vilket hade präglat kvinnors förvärvsarbete på så vis att deras arbete 
betraktades som tillfälligt och villkorligt. Utöver det fanns också uppfattningen 
att kvinnors arbete borde knytas samman med de kompetensområden de hade i 
hemmen och kvinnors inneboende ”moderlighet”. Mellankrigstiden i Sverige 
präglades av depression och arbetslöshet och med det som bakgrund växte 
ifrågasättandet av gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete. Det manliga familjeför-
sörjaridealet strukturerade kvinnors förvärvsarbete och den dominerande upp-
fattningen var att kvinnor borde sluta arbeta när de gifte sig (Sommestad 2001). 
Hirdman (1994, 1990) beskriver tidsperioden 1930-1960 i termer av ett osynligt 
kontrakt som upprättades mellan samhället och kvinnorna; husmoderskontrak-
tet. Det byggde på uppfattningen att männen skulle svara för det stora hushållet 
och kvinnorna för det lilla, vilket därmed fick som konsekvens att kvinnornas 
ställning på arbetsmarknaden inte förbättrades.  

Samtidigt fokuserades under mellankrigstiden kvinnors uppgifter som möd-
rar och husmödrar och befolkningsfrågan placerade kvinnan som mor i cent-
rum för debatten. Under 1930-talet bekymrades man av det låga barnafödandet 
och en av de visioner som fanns byggde bl.a. på ett socialt ingenjörsskap, vars 
lösning på problemet var att kvinnorna å ena sidan skulle förse samhället med 
barn, men å andra skulle de frigöras från hemmet och vårdandet av barn genom 
ersättningar och stöd från samhällets sida. Samtidigt fanns också andra åsikter 
och visioner som styrdes av de gamla kvinnoidéerna om den professionella 
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hemmafrun och mannen som familjens försörjare. Reformarbetet efter andra 
världskrigets slut medförde att kvinnor i rollen som mödrar fick stor hjälp i 
form av olika bidrag, men också genom den bostadspolitik som utvecklades. 
Normen var att kvinnors plats var i hemmet, vilket medförde att det var enbart 
de kvinnor som var avvikare, frånskilda eller ogifta mödrar som hade tillgång 
till daghemsplatser (Hirdman 1994, 1990; Sommestad 2001). Hirdman (1994) 
menar att denna husmorsnorm var så stark, att de kvinnor som trots allt för-
värvsarbetade i statistiken kallades för ”förvärsarbetande husmödrar”.  

Även inom skattesystemet gav husmorsnormen avtryck. Sambeskattningen 
som infördes på 1920- talet byggde på att man betraktade familjen som en en-
het. Om hustrun förvärvsarbetade lades båda makarnas inkomster ihop och 
beskattades som en inkomst. Det medförde en högre skatt i jämförelse med om 
makarna hade skattat var för sig. Hirdman (2001) pekar på två olika konsekven-
ser som denna skattepolitik fick; det var den gifta mannen som gynnades av 
detta, bl.a. genom att en lägre skatteskala för gifta infördes. Den andra effekten 
var att så länge kvinnor inte tjänade för mycket så förlorade inte familjen på att 
modern arbetade. Först när hustruns lön blev högre ”straffbeskattades” famil-
jen, vilket alltså betydde att hemmafrutillvaron därmed belönades och kvinnor 
som försökte utbilda sig och arbeta heltid bestraffades. ”Alltså bidrog skattepo-
litiken till att aktivt forma en tidstypisk kvinnlighet”, menar Hirdman (2001:92).  

Internationellt anses decennierna före och efter andra världskriget som den 
gyllene perioden för hemmafruidealet. I Finland har detta hemmafruideal aldrig 
etablerats på samma sätt som i andra västerländska samhällen, vilket har att 
göra med den samhällsekonomiska situationen. Ända in på 1950-talet var Fin-
land ett agrart samhälle och var långt ifrån ett helt och hållet industrialiserat 
land. På grund av fattigdom var antalet arbetande kvinnor mycket högre i Fin-
land än i andra länder. I takt med att landet blev rikare och urbaniserades för-
väntades andelen arbetande kvinnor sjunka. Ännu under 1960-talet var politiker 
i Finland upptagna med att lösa problemet med hur man skulle få kvinnorna i 
Finland att stanna i hemmen (Julkunen 1990).  

Det hade dock även i Finland i början av 1900-talet funnits inslag av det 
borgerliga hemmafruidealet, bl.a. utifrån en inverkan från övriga europeiska 
länders kvinnorörelser. Små grupper av borgerliga stadskvinnor inom Martha-
rörelsen; den tredje största kvinnoorganisationen kring sekelskiftet 1900, ville få 
organisationen att gå med på deras krav att införa hemmafrumodellen. Det 
lyckades inte, eftersom organisationens kvinnliga anhängare huvudsakligen 
arbetade inom jordbruk och därmed saknade ekonomiska möjligheter att för-
verkliga en sådan modell. Också inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen i 
städerna gjordes försök att göra hemmafrumodellen till den generella modellen 
för arbetarfamiljen. Inte heller denna grupp hade någon framgång i frågan och 
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istället förblev det traditionella familjejordbruket den centrala utgångspunkten 
för organiseringen av kön ända fram till mitten av 1950-talet. Det finländska 
samhället har därmed aldrig upplevt någon historisk fas där hemmafrun har 
haft någon större betydelse (Pfau-Effinger 2004). Inte ens under modernise-
ringsprocessen fick hemmafruidealet någon större historisk betydelse i Finland, 
vilket Birgit Pfau-Effinger (ibid.) menar orsakades av en försenad urbanise-
ringsprocess. I motsats till många andra västeuropeiska länder präglades indust-
rialiseringen i Finland av agrara normer och värderingar. Pfau-Effinger menar 
vidare att den familjeekonomiska modellen fortfarande var den mest allmänna 
på 1950-talet, medan modellen med mannen som familjens försörjare inte hade 
någon betydelse, varken på en kulturell eller på en strukturell nivå.  
 
Hemmafruepokens s lut ;  1960- tale t  och framåt  
Under högkonjunkturen i Sverige på 1960- talet lockades allt mer kvinnor ut på 
arbetsmarknaden. Allt fler välfärdstjänster började produceras i offentlig regi, 
vilket medförde att hemmafruarnas utträde på arbetsmarknaden tog fart (Axels-
son 1992). Perioden omtalas ofta som den tidsperiod då kvinnorna vällde ut på 
arbetsmarknaden (Florin 1999). Även om kvinnor i högre omfattning än på 
1950-talet nu tog klivet in på arbetsmarknaden, så kan en del av förklaringen till 
de höga siffror som redovisas under 1960-talet delvis förklaras med att det 
osynliga kvinnoarbetet nu lyftes fram och fick en plats i statistiken. Den hem-
mafruepok som föregått 60-talets arbetsmarknadsutträde dolde en stor mängd 
kvinnor som förvärvsarbetade, men som förblev osynliga i statistiken. Deltids-
arbete under en viss nivå redovisades inte och hustrur som hjälpte sina män i 
företag (såsom lantbrukarhustrur) synliggjordes inte heller i statistiken (Ohlan-
der & Strömberg 1996).  

Under 1960- talet blev könsrollsbegreppet flitigt debatterat i Sverige och de 
förvärvsarbetande kvinnornas dilemma med ”dubbla arbetsbördor” kunde nu 
diskuteras även på en samhällsnivå, och inte enbart som ett husmorsbekymmer 
(Hirdman 2001). Småningom kom även sambeskattningsfrågan upp på den 
politiska agendan och man började argumentera för särbeskattning ur ett ar-
betsmarknads-, fördelningspolitiskt och jämställdhetsperspektiv. 1971 avskaffa-
des sambeskattningen och kvinnor fick då tillträde till arbetsmarknaden som 
fristående ekonomiska individer (Florin 1999; Hirdman 2000). Fortfarande var 
avsaknaden av offentlig barnomsorg ett problem för många familjer45, men 
under 1970-talet påbörjades en stor utbyggnad av barndaghem, främst under 
påtryckning från olika kvinnoorganisationer (Ohlander & Strömberg 1996). 

                                                
45 Vid 1960- talets slut fanns ännu bara omkring 10 000 daghemsplatser som var finansierade av 
samhället. Under 1970- talet skapades ungefär 120 000 daghems- och fritidshemsplatser (Ohlan-
der & Strömberg 1996). 
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Utöver utvecklingen av den offentliga barnomsorgen medförde en successiv 
utbyggnad av föräldraförsäkringen att det blev lättare för kvinnor att kombinera 
förvärvsarbete med barnafödande.  

I Finland debatterades kvinnors dubbla roller under 1950-talet, men först på 
60-talet blev det en tydligt ideologiskt ståndpunkt; kvinnors lönearbete sågs 
som en väg till emancipation. Sociala reformer med utgångspunkt i emancipato-
riska strategier implementerades under hela 1970-talet. Viktigast var de som 
gällde dagvård.46 Ett modernt system för offentlig dagvård introducerades ge-
nom en lag 1973.47 Andra reformer strävade till att lätta på kontrollen för de 
reproduktiva områdena av kvinnors liv: liberalisering av abort, familjeplanering, 
utökat moderskapsstöd och moderskapsledighet, introduktion av faderskapsle-
dighet, samt särbeskattning. Trots att alla reformerna var jämställdhetspolitiska 
objekt, förverkligades inte alla genast. En del kom synnerligen mycket senare, 
såsom t.ex. jämställdhetslagstiftningen som kom 1986, i jämförelse med den 
svenska som kom 1980. Gemensamt för alla dessa reformer var att de påskyn-
dade kvinnors inträde på arbetsmarknaden (Julkunen 1990). 
 
Välfärdspol i t i ska ski l lnader och l ikheter ;  exemplet  famil j epol i t ik i  
Sver ige  och Finland 
Ur ett kvinnoperspektiv har den familjepolitiska utvecklingen under 1900-talet 
varit central, framför allt eftersom den har haft starka kopplingar till moderska-
pet. Historiskt finns många likheter gällande den familjepolitiska utvecklingen i 
Sverige och Finland. Ända från 1930-talet var Sverige en förebild för Finland 
inom många områden, också när det gällde familjepolitiken. Bland annat följde 
Finland Sveriges exempel i fråga om barnbidrag och moderskapsförmåner. På 
1970-talet riktades familjestödet i Finland och Sverige in på familjer med små 
barn, något som skilde sig från utvecklingen i andra länder. Man utvecklade 
moderskapsförmåner (senare som föräldraförsäkringar) och genomförde också 
om omfattande satsningar på barnomsorg (Hiilamo 2002).  

I många sammanhang räknas Finland och Sverige till samma nordiska väl-
färdsmodell. Att det trots detta finns det skillnader i socialpolitik brukar ofta 
förklaras med hur samhällsstrukturen ser ut, samt vilken politisk inriktning som 
har varit styrande i landet. Den politiska makten, dvs. vem som har makten att 
fastställa den politiska diskurs som inramar den samhälleliga diskussionen har 
anknytningar till samhällets strukturer. I Sverige intog socialdemokraterna redan 

                                                
46 I en svensk kontext använder man begreppet barnomsorg när man hänvisar till samhällets orga-
nisering av offentlig omvårdnad av barn under skolåldern, under den tid föräldrarna förvärvsar-
betar. I Finland används begreppet dagvård. 
47 År 1970 fanns 37 000 dagvårdsplaster och 490 000 barn under skolåldern i Finland (Julkunen 
1990). 
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på 1930-talet en ledande ställning och trots några kortare perioder med borger-
ligt styre sedan dess, så har den socialdemokratiska politiken även då haft ett 
stort inflytande. I Finland däremot, har det socialdemokratiska partiet aldrig 
uppnått samma hegemoniska48 position som i Sverige. Ännu år 1960 var drygt 
en tredjedel av arbetskraften sysselsatt inom lantbruket i Finland, medan bara 
en dryg tiondel av svenskarna arbetade inom lantbruket vid samma tidpunkt. 
Detta medförde att en agrarborgerlig politik var den som blev styrande i Fin-
land, vilket i sin tur kan ha påverkat de båda ländernas olika familjepolitik (Hii-
lamo & Kangas 2007).  

Vårdnadsbidraget49 är ett tydligt exempel där länderna valt olika lösningar. 
Detta kan även kopplas till de två olika feministiska strategierna med syfte att 
stärka kvinnornas position i samhället; dels den liberalfeministiska linjen som 
velat skapa möjligheter för kvinnors offentliga arbetsmarknadsdeltagande, dels 
en annan linje som förespråkat nödvändigheten att istället ge stöd för kvinnors 
arbete i hemmen. Att mödrar kunde få lön av något slag var en tanke som dök 
upp redan på 1940-talet både i Sverige och i Finland. De borgerliga partierna i 
Finland har gällande frågan om vårdnadsbidrags framhållit valfrihet och rättvisa 
som argument. För att hitta en lösning på kvinnors dubbla börda med både 
förvärvsarbete och hemarbete, förespråkade man i Finland möjligheten att välja 
vårdform och man betonade värdet av det arbete som utfördes i hemmet, fram-
för allt ur barnens synvinkel. Vårdnadsbidraget sågs som en ersättning och ett 
erkännande av hemarbetet. I Sverige har man försökt lösa frågan utifrån att det 
ska vara möjligt att både ha familj och att arbeta; det ska vara möjligt att för-
verkliga sig själv både på arbetsmarknaden och i rollen som förälder. I Finland 
handlade diskussionen snarare om att välja antingen eller. I Finland argumente-
rade man för att barnen mår allra bäst i hemmet, medan man i Sverige framhöll 
att den allmänna och offentliga barnomsorgen erbjöd de bästa förutsättningar-
na för barns välfärd och utveckling. I ett finländskt perspektiv har vård av barn 
i hemmet sett som en förmånligare lösning för staten än att placera barn i of-
fentlig dagvård. I Sverige har man istället haft ett mera långsiktigt perspektiv där 
barnomsorgssystemet är en nödvändighet för att möjliggöra att kvinnor går ut i 
arbetslivet, vilket i sin tur bidrar till den ekonomiska utvecklingen i samhället 
och en ökad välfärd. I Finland framställdes vårdnadsbidraget som något posi-
tivt, medan man i Sverige såg det som en ”kvinnofälla” (Hiilamo & Kangas 
2007).  

                                                
48 Dvs. att socialdemokraterna i Sverige har haft makten att fastställa den politiska diskursen; de 
har kunnat bestämma de ramar som funnits i den samhälleliga diskussionen.  
49 Dvs. det bidrag som betalas åt en förälder som stannar hemma med sitt barn efter föräldrale-
dighetens slut. 
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Vilken familjepolitik partierna valt att föra fram har i tidigare undersökningar 
kopplats till de förändringar som skett kring kvinnors deltagande i arbetslivet. 
Här finns likheter mellan länderna, men också skillnader. Till följd av skillnader 
i sysselsättningspolitik, samt strukturella faktorer har utveckling sett olika ut i 
Sverige och i Finland vad gäller sysselsättning och arbetslöshet. Bristen på ar-
betskraft i Sverige på 1960- och 1970-talen medförde att all outnyttjad arbets-
kraft behövdes och bl.a. utvecklingen av den offentliga barnomsorgen möjlig-
gjorde för kvinnorna att förvärvsarbeta. I Finland led man tidvis av arbetslöshet 
och i en sådan situation blev vårdnadsbidraget ett sätt att minska behovet av 
arbete (Hiilamo & Kangas 2007).  
 
 
Kvinnor och arbete på landsbygden 
Från att ha gett en övergripande bild av de två ländernas historiska kontext i 
sker nu en övergång till att beskriva den historiska kontext som specifikt berör 
de deltagande kvinnorna. Gemensamt för dem alla är att de har växt upp och 
levt sina liv i landsbygdsmiljö och det är även i denna kontext som kvinnorna 
lever sina liv som äldre.  
 
Kvinnor på landsbygden 
Kvinnors arbete är den dimension som ägnats mest uppmärksamhet inom soci-
alhistorisk och etnologisk forskning om agrarsamhällen, samt inom agrarhisto-
risk kvinnoforskning.50 Två dominerande huvudlinjer kan skönjas när det gäller 
kombinationer av försörjningsmönster och könsarbetsdelning. Den ena typen 
bygger på att hela familjens arbetskraft har använts inom jordbruket. Utmär-
kande för denna modell är kvinnors och mäns delade ansvar för produktion 
och ekonomi och en komplementär arbetsdelning.  

En annan typ av produktion, med ett annat mönster av könsarbetsdelning 
och försörjningsmönster kan man finna inom jordbruk där en del av familjen 
har arbetat med andra uppgifter utanför jordbruket. Hit kan räknas jordbruk 
med skogsarbete eller skogsbruk som biinkomstkälla och kust- och skärgårds-
jordbruk. Arbetsdelningen mellan könen har varierat beroende på demografiska 
och geografiska förutsättningar, samt efterfrågan av arbetskraft. I kust- och 
skärgårdsregioner där det periodvis har rått brist på män på grund av migration 
och arbeten på annan ort, har kvinnor haft ansvar för hela jordbruksproduktio-
nen (Niskanen 1998).  

                                                
50 Östman menar dock att den historiska forskningen i Finland nästan inte alls har uppmärksam-
mat kvinnors arbete i den agrara sektorn, trots att den dominerat det finländska samhället långt in 
i efterkrigstiden. Hon anser detta förvånande med tanke på att ”arbete varit det bärande temat 
inom finländsk kvinnohistoria” (1994:203). 
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Kulturellt och samhälleligt har jordbruket betraktats som en verksamhet som 
bedrevs av en man och till sin hjälp hade han kvinnor och barn. Att den faktis-
ka situationen kunde se helt annorlunda ut visar att könsarbetsdelningen inte 
enbart är en social organisation av könsskillnaderna, utan kön bygger på sociala 
och kulturella föreställningar om hur dessa skillnader fungerar. Idag vet vi att 
det har funnits stora regionala variationer gällande könsarbetsdelningen i jord-
bruket. Genom kvinnohistorisk forskning har det också visat sig att det inte 
finns några enkla samband mellan kvinnors bidrag till produktionen och vilken 
makt och position kvinnorna haft i jordbrukarhushållen. Även om män och 
kvinnor alltid har delat ansvaret för produktionen inom familjejordbruket, så 
har jordbrukssamhällen ändå präglats av en viss hierarki och en ojämn fördel-
ning av uppgifter och resurser mellan könen (Niskanen 1998). 

Att besvara vad kvinnor på landsbygden gjorde genom att prata om ”kvin-
nors arbetsuppgifter” är otillräckligt, menar Pirjo Markkola (1990). Förutom en 
könsarbetsdelning, måste man också ta i beaktande att det fanns en arbetsdel-
ning också kvinnor emellan. Arbetsdelningen var en avgörande strukturerande 
faktor i samhällets organisering. För kvinnor på landsbygden var arbetsdelning-
en viktigare för att avgöra status och position än lagstiftningen. På en normativ 
nivå fanns en klar uppdelning mellan mäns arbete och kvinnors arbete och 
utifrån denna normativa beskrivning var arbetsfördelningen strikt och utan 
gränsöverskridningar. En viss flexibilitet fanns dock när det gällde kvinnorna; 
de förväntades göra mäns arbete också, medan det motsvarande inte förvänta-
des av männen, vilket även är något som åskådliggörs i kvinnornas livsberättel-
ser. Kvinnor som gjorde mäns arbetsuppgifter var inte så ovanligt som man 
kunde förvänta sig. Samtida beskrivningar ger en skiftande bild av livet på 
landsbygden och arbetsdelningen varierade också till en viss grad i olika delar av 
landet. I Österbotten var det exempelvis vanligare med kvinnor i utomhusarbe-
te och ofta var de också ensamt ansvariga för jordbruket när männen var 
tvungna att arbeta utanför hemmet. Kvinnorna i Österbotten sågs som an-
märkningsvärda eftersom de också skötte plogningsarbetet. Studier i andra 
länder har också visat att det kunde finnas stora regionala skillnader; en tydligt 
kvinnlig uppgift på en ort kunde samtidigt vara tydligt manlig på en annan. Man 
kan alltså dra slutsatsen att det inom jordbrukandet inte finns någon arbetsupp-
gift som inte utförts av kvinnor vid någon tidpunkt eller under vissa omstän-
digheter (ibid.). 

För att förklara könsarbetsdelningen räcker det inte med att enbart se på hur 
fysiskt krävande arbetsuppgifterna var; kvinnors arbetsuppgifter var ofta tunga. 
Den sociala positionen, också kvinnor emellan, var ytterligare en faktor som 
hade betydelse för könsarbetsdelningen. En tredje faktor utgjorde ålder och hur 
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den påverkade arbetsdelningen. Denna var som mest strikt under vuxenlivet 
och mest flexibel under barndomen och i äldre åldrar (Markkola 1990). 

Tidigare forskning har visat på att den traditionella arbetsdelningen och 
uppdelningen av arbetsområden i jordbrukarhushåll var både komplementär 
och asymmetrisk.51 Det komplementära bestod i att män skötte åkerbruket och 
kvinnor ansvarade för mjölk- och boskapsskötsel och hushåll och på en norma-
tiv nivå var delningen av arbetet klar och tydlig.  Det asymmetriska bestod i att 
kvinnor vid behov och under högsäsongen för jordbruket vid sådd och skörd 
arbetade i åkerbruket och utförde då också uppgifter med manliga förtecken. 
Motsvarande överskridning av könsgränserna skedde endast undantagsvis och 
motvilligt när det gällde männen. Just detta ensidiga gränsöverskridande fram-
ställs ofta som ett framträdande drag när det gäller könsarbetsdelningar i agrara 
miljöer. Vissa områden som var särskilt starkt könskodade, såsom mjölkhus-
hållningen, befattade sig männen praktiskt taget aldrig med. Mjölken omgärda-
des av en strikt barriär och gränserna kring arbetet i fähuset överskreds sällan, 
vilket är något som har varit märkbart i hela Norden (Niskanen 1998; Östman 
1998). 

Inom det förindustriella svenska och finländska bondesamhället hade kvin-
nan en stark ställning i produktionen. Kvinnors arbetsinsats var självklar, men 
också nödvändig för familjens överlevnad. Arbetet var fysiskt tungt och arbets-
dagarna var långa. Kvinnor hade inte heller rätt till pauser och vila på samma 
sätt som männen. Industrialiseringsprocessen medförde på sikt en förändrad 
situation för kvinnorna på landsbygden och de områden där kvinnors kompe-
tens hade varit av särskild vikt, såsom inom textilframställning och mjölkföräd-
ling, fick småningom en minskad betydelse. Det i sig medförde inte att könsar-
betsdelningen inom jordbruksfamiljer förändrades från en dag till en annan, 
utan fortfarande under mellankrigstiden då de flesta jordbruk ännu var små 
familjejordbruk, var behovet av den kvinnliga arbetskraften stor52 (Sommestad 
2001).  

                                                
51 Östman (1998) menar att könsarbetsdelningens asymmetri kan förstås utgående från hur man 
värderade mansarbete och kvinnoarbete, men en annan tolkningsmöjlighet är att utgå från ett 
samband mellan synen på kvinnokroppen, sexualitet och kvinnoarbetet. Hon visar genom empi-
riska exempel från svenska Österbotten under 1800-talet hur kvinnokroppen tillskrevs en magisk 
kraft och att det fanns en sammankoppling mellan sexualitet och kvinnoarbete. Mäns möte med 
kvinnors (mjölk)arbete var förknippat med skamkänslor, vilket Östman menar kan knytas till det 
sexualiserade arbetet. 
52 I Österbotten har kvinnors delaktighet i åkerbruksarbetet varit en självklarhet också under 
efterkrigstiden och österbottniska kvinnor stod länge för en stor del av arbetet utomhus. Östman 
(2001a:57) menar att ”detta arbetsfält förblev en viktig del i bilden av kvinnlighet, en viktig del av 
kvinnlighetsidealet”. Att de österbottniska kvinnorna utfört ett omfattande arbete har dock osyn-
liggjorts, eftersom arbetet betraktats som manligt och därmed har det också präglat samhällets 
syn och historieskrivningar om det tidigare bondesamhället (ibid., se även Östman 2001b).  



 94 

I en industrialiserad stadsmiljö betraktades under mellankrigstiden kvinnors 
arbete som något tillfälligt och villkorligt, eftersom man ansåg kvinnor i all-
mänhet försörjda inom äktenskapet. Detta skilde sig däremot från situationen 
för kvinnor i den agrara miljön (Sommestad 2001). Anita Nyberg (1989) visar i 
sin undersökning om kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande att de 
flesta av jordbrukets gifta kvinnor aktivt deltog i produktionen på 1930- talet. 
Mjölkning och skötsel av djur hörde till de viktigaste kvinnliga arbetsuppgifter-
na, men kvinnorna deltog också i jordbrukssysslorna. En undersökning gjord 
på 1930- talet som Nyberg (ibid.) hänvisar till i sin studie antyder att situationen 
var ännu mera ansträngd för kvinnor i Västerbotten och i Norrbotten, eftersom 
de små jordbruken där inte kunde försörja familjerna, vilket medförde att män-
nen var tvungna att också arbeta utanför hemmet. Det i sin tur ledde till att 
kvinnorna fick ta ett ännu större ansvar för jordbruket och alla de tunga arbets-
uppgifterna som därtill hörde.53 I jordbrukarfamiljer med låg ekonomisk stan-
dard fick kvinnorna därmed sköta också traditionellt mansarbete i högre ut-
sträckning.54  

Trots att landsbygdskvinnor bevisligen i alla tider har utfört både tungt och 
slitsamt arbete i produktionen är det männens arbete som har synliggjorts och 
gett avtryck i statistiken. Den svenska arbetsstatistiken är otillförlitlig långt in på 
1900-talet, eftersom man inte räknat medhjälpande hustrur i företag såsom 
bondhustrur, som arbetande i statistiken förrän år 1965. Innan dess står de 
upptagna som ”hemmafruar”. Att deltidsarbete upp till en viss nivå inte alls 
redovisades före år 1965 medför att man kan anta att det i statistiken finns ett 
stort mörkertal av kvinnor som ingalunda enbart var ”hemmafruar” (Ohlander 
2005). I sin avhandling visar Nyberg (1989) på att småbrukarhustrur i Sverige 
under 1930- talet hade långa arbetsdagar; ett arbete som ofta var tungt och 
slitsamt. Genomsnittet för en småbrukarhustru var 79 timmars arbetsvecka. 
Kirsti Niskanen (1998) visar i sin tur på de tidsstudier som gjordes i Finland 
under 1930- och 40-talet, som visar på att kvinnor i jordbrukarhushåll arbetade 

                                                
53 Historiska uppgifter, både från dåtida jordbruksforskare och kringresande, samt från lokala 
dagstidningar, vittnar om de hårda och tunga arbetsuppgifter som kvinnorna både i Västerbotten 
och Österbotten utförde. Det var inget ovanligt att kvinnor i alla delar av landet deltog i höbärg-
nings- och skördearbete, men i Västerbotten och Österbotten ter det sig som att kvinnorna i 
mycket högre utsträckning också har utfört de allra tyngsta sysslorna, som annars männen skötte 
om (se t.ex. Markkola 1990).  
54 Östman (2001b) hävdar dock att det inte enbart var kvinnor på små gårdar och obesuttna 
kvinnor som i större omfattning arbetade utomhus. Hon menar att det i 1800-talets Österbotten 
var vanligt att både hemmansägarens hustru och torparhustrun var i utomhusarbete. En bra 
hustru var en kvinna som också var duktig i åkerbruksarbete. 
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mellan tolv och drygt tretton timmar per dag och veckoarbetstiden låg mellan 
70 och 90 timmar.  

I Finland klassificerades familjemedlemmar som fyllt femton år som ”med-
hjälpande familjemedlemmar” från år 1910, vilket innebar att familjens överhu-
vud, dvs. en man eller möjligtvis en änka var den enda som betecknades som 
förvärvsarbetande. Jordbrukarhustrur klassificerades visserligen som förvärvs-
arbetande, men inte som individ, utan som en del i familjekollektivet dit också 
barn, ogifta syskon, äldreföräldrar och andra släktingar hörde. Denna princip 
för klassificering gällde ända fram till 1950. Den finländska statistiken redovisar 
å ena sidan ett förhållandevis högt kvinnligt förvärvsdeltagande i jordbruket, 
men kvinnorna är å andra sidan inte förvärvsarbetande i egen rätt. I 1950 års 
folkräkning i Finland förs kvinnor som arbetar i jordbruk in som en egen kate-
gori i förvärvsstatistiken. Hemmafruar som enbart ägnade sig åt hushållsarbete 
blev en egen kategori. På basen av de uppgifter som idag finns om kvinnornas 
deltagande i jordbruksarbetet och de antal timmar de lade ner, så skulle kvin-
norna i dag både i Finland och i Sverige klassificeras som förvärvsarbetande i 
egen rätt (Niskanen 1998; Nyberg 1989). 
 
Presentation av kvinnorna  
Efter den övergripande historiska skildringen ska jag nu avsluta detta kapitel 
med en presentation av de fem svenska och de fem finlandssvenska kvinnorna 
som utgör grunden för avhandlingsarbetet. De kommande empiriska kapitlen 
utgår från gemensamma och särskilda teman som i vissa sammanhang behand-
las med utgångspunkt i gruppen kvinnor som helhet, i andra situationer med 
utgångspunkt i enskilda kvinnor. Beroende på vilka de analytiska poängerna är 
grupperas kvinnorna på olika sätt i olika sammanhang, för att kunna finna lik-
heter och skillnader och kontrasterande eller kollektiva uttryck. Orsaken till att 
inte ge varje kvinna var för sig längre utrymmen är inte enbart beroende av 
analysens utformning. Det är även ett medvetet skrivtekniskt val utifrån etiska 
aspekter, eftersom jag strävat efter att undvika allt för uttömmande och sam-
manhängande beskrivningar av kvinnorna som kunde medföra att de blir igen-
kända. I texten används fingerade namn och för att underlätta för läsaren har 
alla svenska kvinnor namn som börjar på bokstaven S, medan alla finlands-
svenska kvinnors namn börjar på bokstaven F.  

Presentationen av kvinnorna bygger på deras egna beskrivningar av sig själ-
va och sina liv. De är med andra ord direkt hämtade från livsberättelserna och 
jag har i framskrivandet av presentationerna strävat efter att återge kvinnornas 
egna beskrivningar så tydligt som möjligt. Samtidigt bygger presentationerna på 
tolkningar gjorda av mig och det är jag som forskare som därmed i någon me-
ning väljer vilken bild av kvinnorna som ges. Gemensamt för alla kvinnorna är 
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att de är uppvuxna på landsbygden med varierande avstånd till centralorten i 
kommunen. Alla kvinnor är också uppvuxna i jordbrukarfamiljer och oftast har 
det handlat om småbruk som drygats ut med annat arbete, men någon kvinna 
beskriver sig som uppvuxen i familjer där man helt och hållet försörjt sig på 
jordbrukandet.  
 
Fem svenska kvinnor ;  v i lka är de? 
Sigrid är 83 år gammal. Hon är uppvuxen i en jordbrukarfamilj med två yngre 
syskon. Sigrid bodde hemma tills hon gifte sig vid tjugofem års ålder då hon 
flyttade till makens föräldrahem i en annan by. Sigrid fick fem barn under lop-
pet av tolv år och idag har hon också sju barnbarn. Sigrid är änka sedan 1970-
talet och hon bor kvar i makens föräldrahem där också ett av barnen bor med 
sin familj. Sigrid och hennes make hade ett småbruk i tjugofem år och maken 
arbetade också i skogen. Något år innan maken dog började Sigrid arbeta utan-
för hemmet och när han senare dog utbildade hon sig till undersköterska och 
arbetade sedan som det i femton år. Sigrid är frisk och lever ett aktivt liv. Hon 
kör bil själv, motionerar och har några fritidsintressen. Hon är också aktiv i byn 
och hon reser gärna. Sigrid klarar sig själv och behöver ingen hjälp med något. 

Saga är 76 år. Hon föddes som yngst av fyra syskon i en småbrukarfamilj. 
Fadern arbetade borta under veckorna och kom bara hem till helgen. Som tju-
goåring började Saga arbeta som butiksbiträde och hon kom att arbeta på buti-
ken i ca tio år. Saga gifte sig med maken vid tjugosex års ålder efter att ha varit 
förlovad i fem år. Hon födde två döttrar och de bor idag i en stad i närheten. 
Hon har även fyra barnbarn. Saga är änka sedan slutet av 80-talet och hon bor 
ensam med sin hund i det hus som hon och maken köpte i början av deras 
äktenskap. Efter en period hemma med barnen och som småbrukare började 
Saga arbeta som undersköterska i början av 70-talet och hon arbetade med det 
fram tills pensionen. Saga lever ett aktivt liv och är medlem i flera olika före-
ningar. Hon har mycket att göra i hemmet och på gården, men hon tycker ock-
så om att umgås med familj och vänner, samt åka ut på pensionärsdans. Saga 
kör bil själv och hon är frisk och klarar sig själv i vardagen.  

Svea är 76 år och bor ensam i sitt renoverade barndomshem, en stor väs-
terbottengård. Till gården hör flera välbevarade byggnader som hon renoverat 
och gjort i ordning. Till den renoverade bagarstugan planerar Svea att flytta om 
den dagen kommer att hon inte längre kan bo i barndomshemmet. Svea är 
uppvuxen i en jordbrukarfamilj med mor, far och en lillebror. Farfar bodde 
också nära intill. Redan tidigt ville Svea läsa och utbilda sig och vid tjugo års 
ålder hade hon skaffat sig en utbildning som lärare. Hon kom sedan att arbeta i 
yrket fram till sin pensionering strax innan hon blev sextio år. Svea är ogift, 
men har levt som sambo under många år. Mannen dog för något år sedan. Svea 
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har numera återknutit kontakten och umgås med en man hon kände i ungdo-
men. Hon har ingen familj kvar idag, men är utåtriktad och har många vänner 
och bekanta. Svea är frisk och hon har många aktiviteter och intressen på gång 
och är också aktiv i det som händer i byn. Svea har körkort och bil, men kör 
inte mycket numera. 

Sofia är 76 år och bor ensam i en radhuslägenhet i sin hemby. Sofia växte 
upp med fosterföräldrar och sina syskon och föräldrar träffade hon endast då 
och då. Som vuxen har hon behållit kontakten med syskonen. Sofia gifte sig vid 
tjugoett års ålder och fick fyra barn. Hon och maken tog över fosterföräldrar-
nas lilla jordbruk och bosatte sig i huset hon växte upp i tillsammans med fos-
terföräldrarna. Sofia har varit hemma under hela sitt liv, medan maken har för-
värvsarbetat. Jordbruket hade de kvar fram tills makens bortgång i början av 
1990-talet. Stora delar av sitt liv har Sofia ägnat åt att ta hand om sin fostermor. 
Sofia har varit mycket sjuk de senaste åren och har numera vissa bekymmer i 
vardagen, men klarar sig ändå huvudsakligen själv. Sofia har nio barnbarn och 
ett barnbarnsbarn, två av barnen bor dock på andra orter i Sverige, medan två 
barn bor i närheten. Sofia har många bekanta och vänner som dagligen hälsar 
på, själv rör hon sig inte längre så mycket utanför hemmet.  

Selma är 78 år och bor med sin make i ett stort hus som ett av barnen äger 
idag. Selma och hennes make har planer på att i framtiden eventuellt flytta till 
något mindre. På den stora tomten finns även en del andra byggnader. Selma är 
uppvuxen i en annan by i kommunen som ensam flicka i en syskonskara på sex. 
Idag finns endast en bror kvar i livet. Selma drömde om att få utbilda sig och så 
kom det också småningom att bli. Hon utbildade sig till sjuksköterska och har 
arbetat som det i nästan fyrtio år. Hon träffade sin blivande man i tjugo årsål-
dern och de gifte sig 1954 och flyttade till makens hemgård. Selma har tre barn 
och åtta barnbarn; ett barn bor i samma by, medan de andra barnen bor lite 
längre bort. Selma är själv frisk, men maken har vissa hälsoproblem och Selma 
sköter hans medicinering. Båda kör bil, men Selma kör mest kring hemmet. 
Selma vistas mest hemmavid och beskriver inga särskilda intressen eller aktivi-
teter, utöver att ta hand om hemmet och gården.  
 
Fem f inlandssvenska kvinnorna; v i lka är de? 
Frida är 79 år och bor ensam i ett egnahemshus. Hon är änka sedan mitten av 
1990-talet. Frida är född i byn som äldst av tre syskon. Frida förlorade sin far i 
tonåren, vilket kom att prägla familjens tillvaro med en liten nyfödd lillebror 
och ett hem som inte var färdigbyggt. Frida hade velat utbilda sig men det var 
inte möjligt. Hon gifte sig och fick fem barn under en tolvårsperiod, idag har 
hon även åtta barnbarn. Yngsta dottern föddes med ett funktionshinder. Dot-
tern bodde hemma tills för något år sedan. Hon bor nu i egen lägenhet i närhe-
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ten, men kommer regelbundet hem på helgvisit. Maken och Frida har haft 
jordbruk och pälsfarm som försörjningskälla under livet. Frida har varit hemma 
med yngsta dottern hela tiden. Hon har nyligen fått veta att hon lider av reuma-
tism, men är i övrigt frisk och behöver ingen hjälp i vardagen. Barnen bor alla i 
närheten. Frida kör bil och har varit föreningsaktiv under många år och hon 
deltar även i kursverksamhet. Hon ägnar fortsättningsvis mycket tid åt att sköta 
dottern och hennes ärenden. 

Fia är 79 år och bor med maken i ett egnahemshus i den by hon är född. 
Fia är uppvuxen i en familj med två bröder och man försörjde sig på ett litet 
jordbruk, men fadern arbetade även som byggnadsarbetare. Fia började sällska-
pa med maken när han kom från kriget och de gifte sig när Fia var nitton år. Fia 
födde fem barn under en period på tjugo år och idag har hon också tio barn-
barn. Två barn bor i grannkommuner och ett i Sverige, två barn bor i samma by 
som Fia och maken. Maken förvärvsarbetade till en början och familjen hade 
först också kor. Senare gjorde de sig av med korna och började med en mink-
farm som de drev fram till pensionen. Ett av barnen har tagit över farmen, men 
Fia och hennes make hjälper fortfarande till. Fia har artros och maken är sjuk-
lig. De klarar sig själva, men får vid behov hjälp med tyngre sysslor av barnen. 
Fia har inget körkort och hon beskriver inga särskilda intressen utöver att sköta 
hemmet och trädgården. 

 Flora är 75 år och bor ensam i ett egnahemshus. Hon är gift, men maken är 
sjuk sedan fem år tillbaka och bor inte längre hemma. Flora besöker honom tre 
gånger i veckan, men maken kan inte längre prata med henne. Flora är uppvux-
en i ett litet jordbrukarhem, född som tredje i en syskonskara på sex. Flora gifte 
sig vid sjutton års ålder med maken som kom från en stad i närheten. Maken 
förvärvsarbetade och Flora har varit hemma hela tiden med de tre barnen som 
föddes under loppet av tjugo år. Flora har sju barnbarn och två barnbarnsbarn. 
Barnen bor i trakterna kring hemorten. Flora tog körkort tidigt, men har börjat 
köra själv först på senare år. Att ta hand om hemmet och gården upptar en del 
tid och Flora har även en sommarstuga där hon tillbringar mycket tid. Flora har 
alltid varit frisk, men har nyligen börjat medicinera för sköldkörtelproblem. 
Hon behöver ingen hjälp i vardagen, men kan be barnen om hjälp vid behov. 
Flora har inga speciella intressen utöver göromålen i hemmet och vid sommar-
stugan, men hon går på regelbundna träffar med andra pensionärer i byn.  

Fanny är 81 år och hon är änka sedan slutet av 70-talet. Hon bor ensam i 
makens föräldrahem dit hon flyttade från en grannby vid giftermålet med ma-
ken. Svärfar bodde då också i huset. Fanny är uppvuxen i en familj med tre 
syskon, alla är i livet och bor i hemtrakterna och de träffas regelbundet. Fanny 
har en dotter i livet som bor i en stad i närheten, sonen dog för något år sedan 
efter en tids sjukdom. Hon har fyra barnbarn och ett barnbarnsbarn. Ett av 
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barnbarnen bor i byn och honom träffar Fanny nästan dagligen, eftersom hon 
brukar ta hand om hans hund på dagarna. Fanny och maken hade jordbruk tills 
hon var femtio år. Efter det började Fanny arbeta i byabutiken, något hon hade 
drömt om sedan hon var ung och inte fick gå den utbildning hon hade önskat. 
Fanny arbetade på butiken fram tills pensioneringen. Hon har varit aktiv i före-
ningsliv och i olika kursverksamheter och deltar ännu i marthaföreningens 
verksamhet. Fanny tycker om att röra på sig och motionera och hon har gjort 
en del resor utomlands med dottern och med barnbarn. Numera reser hon 
också regelbundet tillsammans med dottern för att hälsa på sina barnbarn. Fan-
ny har inget körkort. Hon är frisk och klarar det mesta i hemmet själv, vid be-
hov hjälper barnbarn och dottern henne.  

Freja är 81 år och ogift. Hon bor i huset hon är född och uppvuxen i; en 
gammal bondgård från 1800-talet. Hemmanet har funnits i släkten i över två-
hundra år, men numera hyrs ena delen av huset ut till ett yngre par. Freja bor 
ensam med sina katter och sin hund. Freja är uppvuxen med sin mor och sina 
fyra syskon, fadern dog då Freja endast var några år gammal. Vid moderns död 
tog Freja över gården och jordbruket som hon sedan har skött på egen hand. 
Freja har varit en allt-i-allo personlighet i byn som har ställt upp och hjälpt 
bybor och syskon med allt möjligt. Hon skaffade körkort tidigt, men lät senare 
bli att förnya körkortet och idag kör hon bara traktor i byn. Freja har många 
bekanta i byn och många som kommer och hälsar på henne, både vänner och 
syskonbarn. Hon har ingen egen familj och syskonen är numera döda, men 
bror- och systerbarn finns i närheten. Freja umgås mycket med en väninna 
sedan barndomen och hennes make som bor en bit bort. Freja är frisk och 
stark och har aldrig behövt äta mediciner. Ett knä har däremot vållat lite besvär 
på sistone. Hon behöver ingen hjälp hemma. Freja har gjort en del resor utom-
lands tidigare, men inte nu på senare år. Hon är inte aktiv i någon förening och 
har inga speciella intressen, förutom att hon är ”maskinell” och tycker om ma-
skiner och motorer. Utöver det sköter hon om sitt hem och sin gård och sina 
husdjur och umgås med vänner och bekanta.  
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KAPITEL 5 Livets början; upplevelser från barn- 
och ungdomstid 
 
 

Barn- och ungdomstid; allmänt 
Berättelserna om barn- och ungdomstid innehåller många liknande drag. Miljön 
och historiska omständigheter som beskrivs, samt hur man bodde och levde sitt 
vardagliga liv ger sammantaget en bild av hur livet i en landsbygdsmiljö kunde 
se ut under 1920- och 30-talet. Jag kommer inte att återge kvinnornas beskriv-
ningar av barn- och ungdomstiden i sin helhet. Kapitlets första del består av 
generella drag i barndomsbeskrivningarna; vad kvinnorna vanligen väljer att 
lyfta fram, samt hur detta görs. Samtidigt beskrivs även barn- och ungdomsti-
den i relation till centrala teman som kvinnorna berör, situerat i en specifik 
socialhistorisk kontext. Därpå bygger kapitlet vidare på beskrivningar och tolk-
ningar av kvinnornas specifika skildringar av individer och relationer, som på 
sätt eller annat synliggör omsorgens väsen under barn- och ungdomstid. Fokus 
hamnar därmed på den period i livet när kvinnorna framför allt hade rollen av 
att vara mottagare av omsorg, även om en del av dem också tidigt hade ett 
konkret omsorgsansvar gentemot sina småsyskon.  
 
Kvinnors beskrivningar av l ive ts  bör jan  
Inledningsvis ägnar jag barn- och ungdomstiden viss uppmärksamhet med 
syftet att sammanfatta vad kvinnorna generellt tar fasta på, samt hur de beskriver 
sin barn- och ungdomstid. Ambitionen med det är att synliggöra övergripande 
likheter och skillnader som framkommer i de tio kvinnornas beskrivningar. När 
kvinnorna uppmanats att berätta om sitt liv har de flesta valt att börja sin berät-
telse i barndomen (jfr Snellman 2009). Trots detta är det i högsta grad individu-
ellt hur livsberättelsen sedan konstrueras. Några kvinnor följer en mera strikt 
kronologisk ordning med början i barndomen, medan andra pendlar mellan 
dåtid och nutid genom hela berättelsen. Det finns även variationer när det gäller 
omfattningen på beskrivningar av barn- och ungdomstid. Frida är den kvinna 
som lägger störst vikt vid barndomstiden, något som hon själv också är medve-
ten om och reflekterar kring. 
 

Nå jag tycker ju nog barndomen är värdefull jag [...] Jag gifte ju mig och...barnen 
och...allting har hänt väldigt då så där...men den där barndomen, det är nästan 
viktigare det nog...det är så underligt med det, det som har hänt nu och så där, 
och barnen och allt det där...det är så nära, och så långt, och så nära (ler). Det är 
som två saker. Man tycker allt har just hänt...men barndomen är längre ifrån så 
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det är som man skulle...ha mera att berätta om det. [...] Det har hänt så mycket 
och jag har inte så bra minne av det här då barnen var små och det där...nä jag 
har inte det. Jag har bättre minne av det här gamla…det flyter ihop. [...] Så där-
för berättar jag om barndomen, jag minns det bra...för det var ju en lycklig tid, 
det var tråkigt det där då pappa dog och det. (Frida) 

 
Som Frida antyder kan det finnas olika orsaker till huruvida man lägger större 
eller mindre vikt vid en specifik tidsperiod som barndomen. Större händelser 
och avgörande brytpunkter i livet är vanliga referenspunkter när man konstrue-
rar sin berättelse. Människor i ens omgivning som av någon orsak varit speciella 
kan likaså utgöra centrala personer som får symbolisera en viss tidsperiod och 
som berättelsen konstrueras kring. Att barn- och ungdomstiden får stort ut-
rymme eller beskrivs med stor detaljrikedom kan också tolkas som ett uttryck 
för att den berättande personen vill undervisa mig som lyssnare om en förgång-
en tid. Ett citat från Saga understöder en sådan tolkning: 
 

[...] Men det är klart att min ungdom den skiljer ju sig mycket från, som jag sä-
ger, barnen nu [...] Det är ju en väsentlig skillnad, ja huva, huva [...] Ja, det var 
mycket annorlunda att växa upp då, om man jämför med idag. (Saga) 

 
Om Frida uppehåller sig i stor utsträckning kring barndomstiden i sin livsberät-
telse, så ger Fia och Freja i sin tur endast korta beskrivningar av barn- och ung-
domstiden. De övriga kvinnornas beskrivningar av barndomen är liknande till 
sin omfattning, dvs. barndomsskildringarna är inte kortfattade men ges heller 
inte särskilt mycket utrymme i förhållande till helheten. Att vissa delar eller 
områden av livet inte berörs av intervjupersoner kan förstås med det som 
Öberg (1997) benämner ”svarta fält” i självbiografier. För Frejas del, vars livs-
berättelse huvudsakligen kretsar kring livet som vuxen, ligger det nära till hands 
att tolka hennes utelämnande av barndomsbeskrivningar som ett tecken på att 
det inte passar in i hennes livsberättelse i övrigt, och möjligen att det inte heller 
har varit en meningsskapande period i livet för Freja. Det enda hon beskriver 
kopplat till barndomen kan uttryckas i termer av ”vägen till att bli bonde”. Inte 
heller för Fia verkar barndomstiden ha utgjort en sådan viktig period i livet att 
den ges ett specifikt utrymme. Giftermålet med maken; en viktig vändpunkt i 
livet, blir istället början på en tydligare och mer sammanhängande berättelse. 
Det är också möjligt att båda kvinnorna ger den berättelse de tror att jag för-
väntar mig att få. Ytterligare en möjlig tolkning som jag menar är rimlig i sam-
manhanget är helt enkelt svårigheten att i ord konkretisera minnen från en pe-
riod så långt tillbaka i tiden.  



 102 

När det gäller vad man fokuserar på i sin beskrivning av barn- och ungdomstid 
så finns både likheter och skillnader mellan kvinnorna. Hur man bodde, de 
fattiga omständigheterna och vad man gjorde, både i termer av arbete, skolgång 
och ledig tid är ofta förekommande teman. Hos en del kvinnor är beskrivningar 
av människor och relationer mera centralt, medan andra fokuserar på yttre om-
ständigheter som präglade vardagslivet, såsom t.ex. moderniseringen av hushål-
len och jordbruken. För en del kvinnor är det specifika händelser som fokuse-
ras, såsom julafton, ett syskons födelse, krigstiden eller någon anhörigs död.  

Barn- och ungdomstiden beskrivs inte bara i olika omfattning av kvinnorna, 
utan även när det gäller fokus för hur man berättar om barn- och ungdomstiden 
finns variationer mellan kvinnorna. Några kvinnor beskriver en förhållandevis 
neutral period i livet som varken beskrivs som särskilt betydelsefull, men inte 
heller oviktig. En del kvinnor beskriver det som en rolig eller lycklig period i 
livet, andra ger en mera negativ bild av tidsperioden. Ingen kvinna kan dock 
sägas ge uttryck för enbart det ena eller det andra.55 Enskilda händelser och 
beskrivningar av vissa specifika omständigheter är därmed inte tillräckligt för att 
tolka helhetsupplevelsen av barn- och ungdomstid. Ett fåtal kvinnor ger en 
konkret utvärdering av tidsperioden, såsom exempelvis Selma:  

 
Ja det var en lycklig barndom, det måste jag ju säga...det var inga större bekym-
mer inte. Jag tror inte dom vuxna hade nå stora bekymmer heller. Det var ingen-
ting som drabbade oss så att säga. (Selma) 
 

Gemensamt för alla kvinnor är trots allt att berättelser om barn- och ungdoms-
tid ofta struktureras kring värderande jämförelser mellan nu och då, både när 
det gäller förändringar kopplade till modernisering och välfärdssamhällets ut-
veckling och jämförelser kring förändrade normer och värderingar i samhället. I 
det ovannämnda citatet av Saga exempelvis, men också bland de andra kvin-
norna, jämförs kontinuerligt den egna barndomen med hur barn och unga har 
det idag. En tolkning av detta är att kvinnorna använder sig av liknande över-
väganden i berättandet där tidsdimensionens betydelse i konstruktionen av en 
livsberättelse blir framträdande. Jämförelsen skapar berättelsen genom det sätt 
som det förflutna ges en mening utifrån nuets perspektiv. På så vis blir det 
också möjligt för kvinnorna att positionera sig i relationen till mig (och eventu-
ellt andra åhörare), vilket samtidigt säger något om vem berättelsen riktar sig 
till. Åldersskillnaden mellan kvinnorna och mig och våra olika erfarenhetsgrun-
der markeras genom uttryck som ”förstår du” och ”vet du”. Hade samtalet 

                                                
55 Denna dubbelhet beskrivs av Olof Lagercrantz (1989:49) som skriver; ”När jag tänker på min 
barndom märker jag att jag utan minsta svårighet kan föreställa mig den helt och hållet lycklig 
och lika helt och hållet olycklig”. 
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skett mellan två jämnåriga hade uttrycken sannolikt formats kring en gemensam 
förståelse och uttryck som ”kommer du ihåg” och ”minns du”. 
 
”Vi hann inte  vara barn” 
Trots många likheter mellan beskrivningarna av barn- och ungdomstiden i de 
båda länderna, så är det ett specifikt tema som blir tydligt framträdande i fyra av 
de finlandssvenska kvinnornas berättelser. Det är upplevelsen av att inte ha haft 
någon riktig barn- eller ungdomstid. Att flera finlandssvenska kvinnor berör 
”den förlorade barndomen” som ett tema, kan tolkas som att den utgör en 
kulturellt etablerad tankefigur som används av kvinnorna för att gestalta de 
personliga upplevelserna och erfarenheterna. Tankefiguren kan också förstås 
som ett sätt för kvinnorna att skapa sig själva i berättelsen och hur man vill bli 
betraktad. ”Den förlorade barndomen” utgör en markering och en bakgrunds-
kuliss som det fortsatta livsloppet konstrueras utifrån. 

Orsaken till att de finlandssvenska kvinnorna upplever sig aldrig fått vara 
barn framställs vara dels det hårda arbetet, men också den krigstid som började 
när kvinnorna var mellan tio och arton år gamla. Detta skiljer sig från de svens-
ka kvinnornas berättelser där hårt arbete och krigstiden förvisso beskrivs, men 
inte i termer av att man förlorat sin barn- och ungdomstid. För Flora är det 
främst arbetet som beskrivs som orsak till att hon inte tycker sig ha fått vara 
barn. Man skulle lyda och göra det arbete man blev tillsagd att göra.  

 
Så nog är det ju, men inte vill jag säga att nån ska jobba som vi jobbade inte idag 
heller inte. Men nog skulle ungdomarna måsta lära sig lite mera [...] Men inte vill 
jag säg att det ska gå till som vi hade de inte, det vill jag nu inte säga att barnen 
ska jobba så inte...för nog är det ju barnarbete nog. [...] Vi bodde ju så isolerade 
och ensamma där, vi hade ju inte nå grannar eller nånting så...vi hade ju som 
inte så stort umgänge och inte hade pappa och mamma nå främmande eller nån-
ting...så det var nästan bara arbete. Arbete och åter arbete...på sommaren skulle 
man vara ute och hjälpa pappa och mamma på hö-ängarna...då man ville ligga 
själv i sjön (skratt). (Flora) 
 
Man skulle lyda och göra det arbete man blev tillsagd [...] Ja, inte vet jag nu hur 
lycklig man var inte. Men nog, nog tycker jag att man skulle ha kunnat vara mera 
barn än vad man var. Och att det inte skulle ha varit bara arbete. (Flora, intervju 
II) 

På samma sätt beskriver Freja att det var ”ingen riktig ungdomstid, det var bara 
arbete”. Frida beskriver en bra barndom, men när hon kom upp i tolvårsåldern 
och skolan tog slut var det också som om barndomen tog slut. Kraven på hen-
ne i hemmet ökade och hon beskriver sig som ”rätt vilsen” vid den tidpunkten. 
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Frida var tretton år när kriget började och hennes ungdom kom så att präglas 
av detta.  
 

Barn och barn, jag tyckte det var en besvärlig tid då man inte visste om man var 
barn eller om man var fullvuxen. Det var så...idag tycker jag att dom får vara 
barn längre...jag tycker så. Det var ju det där då skolan tog slut, man visste inte 
vad man skulle börja göra [...] Vi hann inte vara barn, vi hann inte vara ungdo-
mar, för då vart det ju kriget. Det tog allt av oss tyckte jag, speciellt...det är nog 
andra som säger det också. Dom miste nån av föräldrarna och just då så vart det 
ju kriget och så...och det tog nog nästan alla ungdomars… ungdomstiden, för 
det var en hård tid. (Frida). 
 

Fia i sin tur har inte mycket att berätta om ungdomstiden, utan sammanfattar 
den så här: ”Janå egentligen, det var ju inte nån riktig ungdomstid, då det var 
bara det här krigstid.” Att krigstiden ges en sådan stor betydelse för hur man 
upplevt barn- eller ungdomstiden bland de finlandssvenska kvinnorna är be-
gripligt med tanke på hur kriget blev en del av vardagen. Några av kvinnorna 
berättar om uppehåll i skolgången, om tillfälligt upprättade krigssjukhus i byn, 
och om flyende karelare som kom till byn. Mörkläggning, bombplan och bom-
bade hus i den närmaste staden är också minnen som beskrivs, samt hur man 
hyste in folk som flydde från staden. En tydlig skillnad mellan de svenska och 
finlandssvenska kvinnornas beskrivningar av krigstiden är att man i Sverige 
upplevde kriget på avstånd, medan de finlandssvenska kvinnorna levde mitt i 
krigets verklighet. De svenska kvinnorna hade förvisso bröder och fäder som 
blev inkallade och placerade uppe i norra Sverige, men det handlade oftast om 
någon månad i taget, vilket Sigrid också poängterar i sin berättelse. För de fin-
landssvenska kvinnornas del kunde det röra sig om flera år som bröder, fäder 
och familjemedlemmar var borta vid krigsfronten. Ingen av kvinnorna har dock 
förlorat någon nära anhörig i kriget. 

Några av kvinnorna beskriver hur den extrema situationen också medförde 
en speciell typ av omsorgshandlingar; breven och försändelser med mat som 
skickades från hemtrakterna till soldaterna ute i krig. Dessa var inte enbart rik-
tade till män som hörde till familjen, utan också till ”okänd soldat”, vilket Flora 
beskriver. Omsorgen berörde inte enbart de egna männen, utan den sträckte sig 
vida omkring och omfattade även helt främmande individer. Kanske kunde 
detta beskrivas som en form av ”nationell omsorg”. Men omsorgen kom också 
från grannlandet Sverige, vilket beskrivs av de svenska kvinnorna som har tyd-
liga minnen av hur man ordnade insamlingar för Finland och stickade kläder till 
de finska soldaterna. Enligt Noddings (1984) resonemang skulle inte detta kun-
na betraktas som genuin omsorg eftersom den inte bygger på en personlig relation, 



 105 

och inte heller finns en ömsesidighet i relationen. Men vad är det då om inte 
handlingar utförda av genuin omsorg? Kanske kan det vara så att under specifi-
ka förhållandena och i extrema situationer framträder omsorgen som det mel-
lanmänskliga fenomen det är, men i andra skepnader och på andra platser än 
där vi vanligen tänker oss. Omsorg kan även definieras som handlingar basera-
de på uppmärksamhet, lyhördhet och respekt, som syftar till att hjälpa andra att 
kunna tillgodose sina grundläggande och utvecklingsmässiga behov (se Engster 
2005). Utifrån en sådan förståelse av omsorg menar jag att det ovan beskrivna 
kan tolkas som en form av kollektiv omsorg om andra. Förvisso mera diffus än 
den omsorg som sker i nära relationer mellan individer, men inte desto mindre 
genuin omsorg.  

Överlag upptar krigstiden inget stort utrymme i någon av kvinnornas livsbe-
rättelser, vilket jag utifrån min förförståelse hade förväntat mig, åtminstone 
gällande de finlandssvenska kvinnorna. Istället är beskrivningarna individuellt 
varierande och krigstidens innebörd i kvinnornas liv framställs på olika sätt.56 
En förklaring kan vara att berättelser om krigstiden ingår i det kulturella arv 
som jag som finlandssvensk bär med mig och som är en del av både kvinnornas 
och min historia, även om jag inte personligen har upplevt krigstiden. Därmed 
kan det vara så att kvinnorna inte ser det som nödvändigt att ge utförligare 
beskrivningar av denna tid. En annan aspekt av det är att det överlag är män-
nens krigserfarenheter som har lyfts fram i det finländska samhället; kvinnornas 
erfarenheter hemmavid har inte uppmärksammats i någon särskild omfattning. 
Det är möjligt att kvinnorna har anammat en allmänt vedertagen uppfattning 
om att deras erfarenheter inte är ”lika viktiga”; de låg ju inte vid fronten.  

På ett liknande sätt förvånades jag till en början av att några av de svenska 
kvinnorna uppehöll sig vid krigstiden i högre grad än vad jag hade förväntat 
mig. Samtidigt är det begripligt att det blir ett centralt tema, eftersom krigets 
verkningar även berörde Sverige. Flera av kvinnorna har tydliga minnen från 
krigstiden och nämner bl.a. beredskapen och de finska krigsbarnen som kom 
till trakterna. Det är också möjligt att jag med min bakgrund i någon mån har 
påverkat att krigstiden som tema kommer upp i en större omfattning än vad jag 
hade förväntat mig i de svenska kvinnornas livsberättelser.  

 
Barndomen i  landsbygdsmil jö ;  ”fostrande” arbete  som uttryck för  
omsorg? 
Hur kan man då förstå den barndomsvärld som präglade mina informanters 
uppväxt? Det är uppenbart att barndomen genomgått stora förändringar och 

                                                
56 Snellman (2009) fann i sin studie bland finlandssvenska äldre samma mönster hos kvinnorna, 
medan männens berättelser om kriget var mycket mer detaljerade och liknade varandra till sin 
karaktär. 
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idag har en helt annan innebörd än för kvinnorna under 1920- och 30-talet. 
Barn förblev länge osynliggjorda i den svenska statens planering av samhället, 
men de stora samhällsförändringar och välfärdsstatens utveckling under 1900-
talet har på många sätt berört barns villkor. En rad reformer genomfördes och 
lagar introducerades som på olika sätt värnade barnens välfärd (Ohlander 
1993). 

På vilket sätt olika idéer och föreställningar om barn, fostran och föräldra-
skap har påverkat föräldrar under olika tidsperioder är svårt att bedöma. Barn-
dom är något som påverkas av sociala, politiska och ekonomiska processer, 
men även av tolkningar och innebörder som dessa processer ges av enskilda 
aktörer (Sandin 2003). Barns individualitet är en återkommande tanke under 
1900-talet, likaså motståndet mot agandet av barn och disciplineringsfrågan. I 
några av kvinnornas livsberättelser framgår också att det sker en förändring i 
attityder kring barns uppfostran under deras livslopp. Exempelvis beskriver 
Sofia den fysiska bestraffning hon själv fick uppleva som barn som otänkbar i 
fostran av sina egna barn.  

Gemensamt för alla tio kvinnor är att de är uppväxta i landsbygdsmiljö i 
småbrukarfamiljer. Som barn i en liten jordbrukarfamilj blev arbete tidigt en del 
av vardagen. Arbetet är också ett centralt tema genomgående i kvinnornas be-
rättelser och som ofta blir strukturerande för andra livsområden och teman i 
kvinnornas barndomsskildringar. Hur kan man då förstå fokuseringen på arbe-
te– både det egna, men också andras, i kvinnornas barndomsbeskrivningar? 

En vanlig beskrivning av föräldrarna som förekommer i flera livsberättelser 
är just i förhållande till arbete. Föräldrarna framställs som hårt och ständigt 
arbetande, uppfinningsrika i att hitta nya möjligheter till försörjning och därför 
ofta mångsysslare på olika sätt. Saga beskriver exempelvis sin mamma som så 
”duktig” och ”stark”. Hur modern orkade och hann med allting är obegripligt, 
men Saga har heller inget minne av att modern någonsin hade tid att sitta ner. 
Också fadern beskrivs av Saga som ständigt arbetande. Han var borta hela 
veckorna i förvärvsarbete och när han väl kom hem på lördagarna så: ”Hann 
[han] ju nästan bara ta av sig ryggsäcken och så av med nå kläder och på med 
nå skräpkläder och så ut på åkern”. Svea i sin tur ger en kortfattad beskrivning 
av sin far som trägen jordbruksarbetare: ”Han kunde komma hem och vara hur 
trött och slut som helst, men han var aldrig ur humör. Desto mer han jobbade 
desto nöjdare var han.”  

Flera kvinnor beskriver sina föräldrar som plågade av olika sjukdomar, vilket 
fick konsekvenser för det arbete som måste utföras och också medförde ett 
större ansvar för barnen. Betraktat i termer av omsorg och med tanke på den 
underordnade position barn hade i relationen till sina föräldrar skulle ett sådant 
ökat krav på barns deltagande i arbetet kunna tolkas som präglat av plikt. Det är 
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emellertid inte sådana beskrivningar som träder fram i de kvinnors berättelser 
som detta berör. Istället är det omsorgen om föräldrarna som lyfts fram; det 
fanns en vilja och ett engagemang att hjälpa föräldrarna och bidra så mycket 
man förmådde. Ett sätt att tolka detta är att betrakta det som en konsekvens av 
att det inom familjen, trots asymmetriska maktrelationer, finns en balanserad 
ömsesidighet som präglar omsorgen mellan familjemedlemmar (jfr Waerness 
1980). Personliga och långvariga relationer medför att man omväxlande ger 
varandra omsorg i olika situationer. En annan möjlig tolkning är att föräldrar-
nas sjuklighet leder till ett ökat beroende av barnens insatser, vilket gör att rela-
tionen mellan barn och vuxna blir mera symmetrisk. Det ömsesidiga beroendet 
blir mera framträdande. Det i sin tur skapar förutsättningar för kvinnorna att 
beskriva sina arbetsinsatser som präglade av omsorg, snarare än som pliktfyllt 
utfört (omsorgs)arbete.  

I ett historiskt perspektiv har barn överlag varit betydelsefulla i europeiska 
jordbruk och deras arbetsinsatser har varit omfattande ända fram till 1900-talets 
första decennier. Barns arbete har uppfattats som något positivt; genom bar-
nens arbete har de vuxnas arbete underlättats, men barn har också setts som 
kompetenta att utföra och ta ansvar för olika arbetsuppgifter. Arbetet har setts 
som något gott och välgörande och en nödvändig förberedelse för vuxenlivet 
(Sjöberg 2004; Tuomaala 2004). Undersökningar i Sverige gjorda under 1920-
30- talen visar på att barnarbete bland mindre jordbrukare var vanligt före-
kommande.57 I kvinnornas livsberättelser är beskrivningar av de arbetsuppgifter 
som skulle utföras när skoldagen var slut ett ofta förekommande tema. Först 
under de två decennierna efter andra världskriget blev barns arbete i jordbruk 
småningom allt mer av marginell betydelse, bl.a. på grund av mekaniseringens 
genomslag (Perlinge 1995; Sjöberg 2004). Samtidigt hade skolan och skolplikten 
en central roll i sammanhanget.58 I takt med att skolpliktstiden allt mer förläng-
des under perioden 1930-1960 kom utbildningssystemet att få allt mer ökad 
legitimitet också för landsbygdsbefolkningen. Innan dess fanns ett starkt mot-
stånd mot folkskolan på landsbygden. Barnen behövdes i jordbruksarbetet av 
rent ekonomiska och försörjningsmässiga skäl, men det handlade också om 
synen på barns fostran59 (Sjöberg 2004).  

                                                
57 En undersökning gjord i mitten av 1940-talet, med fokus på landsbygdsbarns fritidsvanor 
visade att barn till små och medelstora jordbrukare arbetade mellan två och fem timmar varje dag 
utöver skolgången. Lagstiftning mot barnarbete inom jordbruket kom först flera decennier in på 
1900-talet i de nordiska länderna (Sjöberg 2004). 
58 Folkskolan infördes i Sverige år 1842, vilket var tidigt i ett europeiskt perspektiv. En sexårig 
skolplikt infördes 1882 (Hedenborg 2005). I Finland infördes folkskola 1866 och den blev obliga-
torisk 1921 (Tuomaala 2004). 
59 Sjöberg (1996) menar att konflikterna handlade om motstridiga fostrans- och bildningsideal 
som vävdes samman med motstridiga föreställningar om barn och barndom. Den goda barndo-
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Också i Finland kom landsbygdsbarnens arbete ofta i konflikt med de ökande 
kraven på en ordnad skolgång. En majoritet av barnen växte upp på landsbyg-
den ända fram till 1960-talet. Det arbete och den arbetsamhet som kan sam-
mankopplas med den agrara barndomen är något som har präglat den finländs-
ka synen på barndom under 1900-talet.60 Folkbildningens utvidgning och infö-
randet av skolplikten bidrog till att barndomen småningom moderniserades, 
men ännu under 1920 och 30-talet förblev arbetet en central del av landsbygds-
barnens liv. När kontrollen av skolplikten blev strängare under 1930-talet var 
denna fortfarande inte lika hård på landsbygden, eftersom det agrara arbetet 
värderades som medborgarfostran på samma sätt som skolgången. Skolmyn-
digheterna förhöll sig ofta flexibla och förstående när barn stannade hemma för 
att arbeta under de mera hektiska perioderna i jordbrukandet, även om det 
fanns variationer mellan olika folkskolor (Sandin 2003; Tuomaala 2004). Ett 
konkret empiriskt exempel står Freja i materialet för. Hon var helt ointresserad 
av skolan och hon rymde ibland för att kunna följa med ut i jordbruket och i 
skogen. Det framgår inte i Frejas berättelse vad hennes mor och syskon ansåg 
om detta, men däremot beskriver hon hur lärarinnan vid de tillfällena kom för 
att hämta tillbaks henne till skolan. 

Kvinnornas beskriver på ett liknande sätt hur de redan tidigt fick börja hjäl-
pa till med små arbetsuppgifter genom att följa sina mödrar i deras vardagliga 
arbete. I skolåldern bestod de dagliga uppgifterna ofta av att hämta in vatten 
och ved, bära slask, passa småsyskon och hjälpa till i ladugården. Inte förrän i 
tonåren blev det aktuellt med att mjölka korna. Utöver dessa regelbundna upp-
gifter tillkom även mera säsongsbetonade arbetsuppgifter, såsom tvättning, 
arbete med jordbruk och odling. Kvinnorna fick också tidigt lära sig att hand-
arbeta och väva. Med stigande ålder fick kvinnorna allt större ansvar och mer 
omfattande arbetsuppgifter. En viss könsarbetsdelning förekom, även om en 
del arbetsuppgifter kunde utföras av både pojkar och flickor. Vanligen fördela-
de det sig så att pojkarna följde sina fäder i deras vardagliga arbete, medan 
flickorna fick lära sig mödrarnas arbete och därmed socialiserades in i den 
kommande kvinnorollen. Freja är den kvinna som tydligast beskriver ett brott 
mot denna ordning, genom att hon redan i tidig ålder också fick lära sig arbets-
uppgifter som vanligen sköttes av pojkarna och männen.  

                                                                                                              
men på landsbygden generellt innefattade arbete som hade både en instrumentell och en sociali-
serande funktion; det handlade om både försörjningen i sig, men också om fostran. När så folk-
skolan etablerades blev det också en fråga om vem som skulle få disponera barns tid och genom 
detta också forma barndomen (Qvarsebo 2006).  
60 Det finns få studier som behandlar den finländska landsbygdsbarndomen och barns jordbruks-
arbete både gällande erfarenheter och samhälleliga processer (Tuomaala 2004) 
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Att arbete är så centralt i kvinnornas beskrivningar av sin barn- och ungdoms-
tid kan förstås utifrån den tidens syn på arbetets fostrande roll. ”Det var ju så 
på den tiden, ungarna skulle lära sig att arbeta”, säger exempelvis Sigrid. Ge-
nom att vara arbetsam och flitig fick man ett människovärde och man blev en 
del i den gemenskap som byggdes upp kring arbetet. För kvinnorna utgör arbe-
te och arbetsamhet därmed en grund för identitetsskapande genom livet. Fanny 
säger exempelvis: ”Vi [Fanny och syskonen] började arbeta fort och viljan hade 
vi att arbeta också”. Emellertid fanns heller inget utrymme för att motsätta sig 
de krav som ställdes på barnen i den miljön, vid den tidpunkten. Även om sy-
nen på barn och barndom utvecklades i samhället i takt med välfärdssamhällets 
uppbyggnad så framgår det tydligt i kvinnornas beskrivningar att den rådande 
synen fortfarande byggde på vuxna som auktoritet och barn som underordnade 
dem. Flora berättar exempelvis: ”[...] Jag tycker om att arbeta och jag lärde ju 
mig hemifrån att man fick inte säga nej, man måste lyda”. Å ena sidan kan detta 
tolkas som att barnen befann sig i en beroendeställning gentemot de vuxna. Å 
andra sidan är det också tydligt att de vuxna på många sätt var beroende av sina 
barns arbetsförmåga och relationen kan därmed inte tolkas i termer av ett ensi-
digt beroendeförhållande. Barn- och ungdomstiden präglades snarare av ett 
ömsesidigt beroende mellan barn och vuxna, men där barnen trots det befann 
sig i en underordnad position. 

Arbetets centrala karaktär i kvinnornas barn- och ungdomsminnen, där bar-
nen med växande ålder fick ta ett allt större ansvar kan också förstås som ett 
uttryck för omsorg från de vuxna. Det handlar då om ett specifikt förhållnings-
sätt som kan tolkas i termer av omsorg, snarare än konkret beskrivna och ut-
tryckta omsorgshandlingar. Förutsättningen för att växa upp till självständiga 
individer och fullvärdiga samhällsmedborgare formades, enligt den tidens syn 
på barns fostran, genom hårt arbete och tidigt ansvarstagande. Att skapa dessa 
förutsättningar för sina barn menar jag kan tolkas som omsorg om barnen. I 
livsberättelserna finns inte några explicita uttryck för att kvinnorna delar en 
sådan uppfattning med mig och det var sannolikt inte den tolkningen man 
gjorde när man var barn. Däremot framgår det på andra sätt i en del av berät-
telserna att kvinnorna hade förståelse för de krav som ställdes och att de nu i 
efterhand också kan uppskatta föräldrarnas agerande vid den tiden, som en 
form av omsorg om barnen. Tydligt är, att en snäv definition av omsorg utan 
kontextuell förankring inte räcker för att förstå och göra rättvisa av den omsorg 
som kommer till uttryck. Eftersom förutsättningar och villkor för omsorg är 
något som förändras och är beroende av sammanhang, är det nödvändigt med 
en sådan öppenhet för att inte riskera att enbart få syn på den ”dåliga omsor-
gen”. 
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Ansvar,  krav och förväntningar på barn 
När kvinnorna blickar tillbaka på sina liv återkommer flera av dem till de höga 
krav som ställdes och det stora ansvar som de fick ta redan som små barn. Att 
barnen förväntades arbeta och aktivt bidra efter sin förmåga upplevdes många 
gånger tungt, men är samtidigt också något som framhävs som positivt för 
identitetsskapandet. Flera kvinnor uttrycker denna dubbelhet; å ena sidan var 
det för mycket fokus på arbete, men å andra sidan har det bidragit till en ar-
betsglädje hos kvinnorna som följt med under livet. I kvinnornas livsberättelser 
framgår att det sker en förändring från deras egen barndom tills de själva ska 
uppfostra sina egna barn. Ingen av kvinnorna menar sig ha ställt lika höga krav 
på sina egna barn, även om barnen förväntades delta och hjälpa till efter förmå-
ga i hemmet och i jordbruket. Den synen håller flera av kvinnorna fast vid ännu 
idag och menar att dagens barn och unga, till skillnad från de själva, inte får lära 
sig att ta något ansvar överhuvudtaget. 

Kvinnorna beskriver även en annan form av ansvar som är svårare för 
kvinnorna att motivera, eftersom det kunde ha resulterat i tragiska olyckor och 
även gjorde det ibland. Detta säger oss något om vilken syn vuxna hade på barn 
och vilken kompetens man tillskrev barnen under kvinnornas barndomstid, 
men det säger oss också något om hur omsorgen, eller bristen på omsorg, kun-
de ta sig uttryck under denna tidsperiod. Under kvinnornas liv har det skett 
stora förändringar med avseende på vad man anser barn kan och får göra, men 
också vad man anser dem kompetenta att klara av. Om barn idag i vissa sam-
manhang nästan överbeskyddas, så är det den raka motsatsen som kvinnorna 
har fått erfara i sin barndom. Frida säger exempelvis: 

 
Jag vet inte, dom fordrade mer av barnen förr...dom fordrade mera av barnen 
förr än vad dom...nog vet jag, nog sade hon [modern] det efter, att nog visste 
hon att hon gjorde det, men det fanns inget annat sätt. (Frida)  

 
Sigrid är en av de kvinnor som illustrerar det ansvar som lades på barnen med 
ett par konkreta exempel.  
 

Och då pappa och mamma var ute på åkrarna, då skulle jag...gå och hämta färsk 
potatis i landet och så skulle jag skölja den där och så skulle jag då sätt på grytan 
och så skulle vi elda i öppen spis...tänk att då låta små ungar göra upp eld i öp-
pen spis och sätta på potatisgrytan och allt det där...men det gick alltid 
bra...(ler)....men alltså man fick ju lära sig ta stort ansvar...på ett sätt beundrar jag 
mamma att hon vågade låta mig göra det där på egen hand då inte det var nån 
vuxen i närheten. Jag tror inte att jag skulle ha satt mina barn till det inte...men 
det var så självklart att barna skulle klara saker och ting samtidigt. (Sigrid) 
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Sigrid har dock själv upplevt hur det som hon kallar ”förtroende” för barnen 
också kunde sluta i svåra olyckor. Vid ett tillfälle när hon var i sexårsåldern fick 
hon till uppgift att hämta in hett diskvatten till sin mor.  
 

Det var så här att det var våren och dom höll på att slakta grisen och då hade 
dom ju hett skållvatten, kokhett skållvatten...och så skulle mamma diska, så hon 
skickade ut mig och hämta in lite vatten...hett vatten, kan du förstå det, man 
skickar en sexåring att hämta hett vatten. Och så hade jag en sån där mjölkstäva, 
det var ju bara handtag på en sida...och så gick jag, jag minns så väl då jag kom 
och gick uppför bron, hur försiktigt jag gick så inte jag skulle slå ut vattnet...och 
då bar jag ju den där, men då var det ju en tröskel då jag skulle in från bron till 
farstun...och så kom jag aldrig ihåg [den] (lätt skratt). Så jag stöp ju i den där 
tröskeln...och fick ju hett vatten över ansiktet. Jag sprang ju in och tog en hand-
duk och skulle torka bort...jag förstod ju inte det så då, då for ju skinnet här nere 
för näsan...så att det var ju, det var ju inte så roligt, jag minns ju hur vansinnigt 
det sved. [...] Mamma var väl förtvivlad över att hon hade skickat ut mig efter 
vatten, men det hade ju hänt då, så det var väl detsamma. [...] Jag tycker att för-
äldrar och vuxna människor på den tiden då jag var barn var väldigt modiga och 
lät ungarna göra nästan vad som helst...dom hade väldigt förtroende för barna. 
[...] Dom visste ju ändå hur begränsade barnen var på ett sätt, för å andra sidan 
sett fick man ju inte göra vad som helst, men å andra sidan sett så skulle man 
göra massor av saker. (Sigrid) 

 
Samtidigt som det vid första anblicken är svårt att betrakta en sådan händelse i 
termer av en god omsorg om barnen, är det ändå inte en handling som för den 
skull är sprungen ur en icke-omtanke eller konkret brist på omsorg. Sigrid ser 
det som ”mod” hos föräldrarna och att man hade ett stort ”förtroende” för 
barnen på den tiden. En möjlig tolkning är att barnen genom att få ett sådant 
förtroende också byggde upp en tillit och tilltro till sig själv och sin förmåga– 
åtminstone så länge inga allvarliga olyckor skedde.  

Ett annat exempel på hur barnen den tiden fick ta ansvar för sig själva på ett 
sätt som många idag skulle ifrågasätta i termer av god omsorg är Floras berät-
telse om sin långa skolväg. Familjen bodde isolerat och förutom att vägen till 
byn var några kilometer lång var man även tvungen att ta sig över ett sund på 
några hundra meter. Flora och hennes syskon fick själva ta sig över sundet, 
eftersom ingen av föräldrarna hade möjlighet att följa barnen.  
 

På vintern skidade vi, inte var det nå plogade vägar...det var bara hästvägar...och 
på höst och vår så måsta vi ta oss på nåt vis över sjön […] så ibland så hade vi 
nog roddbåt, men så hade vi en gårdskarl som skötte en villa (sommarstuga) här 
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så han kom över fast det var höst. Så höll han upp ett sånt där farled som man 
drog sig fram med en sån där stake och så hade den en pigg i änden och så slog 
du den där i isen och så drog du dig fram...ibland minns jag...dom hade farled 
nog genom hela sundet här, så han hade utlagt plankor så ibland gick vi på plan-
kor...men inte kommer jag ihåg att nån följde oss inte...nää, mamma skickade 
nog iväg oss bara och mycket sa vi att ”Det blåser idag så inte orkar vi ro 
inte”....”Två där fram och en där bak”, sa hon bara, ”så far ni”....”Det är nog 
bara att fara”... och så skulle vi ösa den där båten...nog var det kämpigt nog. 
(Flora) 

 
En annan vuxen omnämns i sammanhanget: en gårdskarl som hade åtaganden 
som gjorde att han behövde komma över sundet, vilket även underlättade för 
Flora och hennes syskon. Det framgår inte av Floras berättelse just här huruvi-
da mannen också medvetet försökte göra överfarten för barnen säkrare, vilket 
skulle kunna tolkas som ett omsorgsrationellt handlande från mannens sida. 
Det är dock möjligt att det fanns en sådan omtanke om barnen. På andra ställen 
i Floras berättelse framkommer också att gårdskarlens arbetsgivare betalade och 
ordnade med ved till familjen när fadern var inkallad i kriget.  
 
 
Föräldrar; konstruktioner av mångfacetterade omsorgs-
bilder 
I kapitlet så här långt har jag lyft fram centrala teman som kvinnorna berör när 
det gäller barn- och ungdomstiden och jag har också visat hur de vardagliga 
erfarenheter som beskrivs även kan förstås som uttryck för omsorg. Härnäst är 
avsikten att mera tydligt fokusera de relationer och centrala personer under 
barn- och ungdomstid som beskrivs i kvinnornas livsberättelser. Sådana be-
skrivningar finns inte i alla livsberättelser och det finns också variationer i hur 
pass stort utrymme de får i kvinnorna skildringar. Genom att lyfta fram de 
skildringar av personer och relationer som är centrala är avsikten att försöka 
belysa hur omsorg kommer till uttryck samt omsorgens olika innebörder i olika 
kvinnors liv. Min strävan är inte att enbart belysa omsorg som den tar sig ut-
tryck i omsorgshandlingar. Jag menar att omsorg kan och bör förstås också 
som ett förhållningssätt som innefattar omsorg om sig själv, respekt för den 
andre individen, samt ett erkännande av ett ömsesidigt beroende människor 
emellan. 

Omsorg är i vardagligt tal nära förknippat med bl.a. barn och barndomstid, 
eftersom andra individers vård och omsorg är avgörande för det lilla barnet. 
Barn kan å ena sidan sägas befinna sig i en beroendeställning gentemot de vux-
na, vilket får konsekvenser för omsorgsrelationerna. Det behöver å andra sidan 
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inte innebära att man betraktar barn som passiva mottagare av omsorg, utan jag 
menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan barn och vuxna och att barn 
även bör ses som aktiva i omsorgsrelationen (jfr Cockburn 2005). Barn är också 
i många fall omsorgsgivare i konkret bemärkelse, både gentemot syskon och 
föräldrar, vilket också synliggjordes tidigare i texten.  

I dagens samhälle är barndomstiden i hög grad institutionaliserad och sam-
hällets delaktighet i omsorgen om barn är en nödvändighet för många familjer. 
När de deltagande kvinnorna växte upp var det familjen som stod för omsor-
gen och den direkta omvårdnaden av barnen. Utöver det framgår i berättelserna 
att i de små byasamhällena hade även andra vuxna, såsom grannar och släkting-
ar en viss betydelse i termer av omsorg. Huvudansvaret för barnens omsorg 
hade mödrarna, även om detta inte är något som uttryckligen nämns i livsberät-
telserna. Implicit framgår ändå att det fanns en traditionell könsarbetsdelning i 
familjerna där männen hade sina specifika sysslor och ett försörjaransvar. Möd-
rarna hade det dagliga ansvaret för hem, hushåll och barn, men var samtidigt 
ofta flexibla och gränsöverskridande i övriga arbetsuppgifter. Fäderna i sin tur 
beskrivs ofta som frånvarande på grund av arbete. När det gäller själva fostran 
av barn blir fäderna däremot mera synliga i livsberättelserna.  

Föräldrar som enhet eller också mödrar och fäder var för sig omnämns i alla 
kvinnors livsberättelser, men i olika omfattning och på olika sätt. Kortfattade 
eller frånvarande beskrivningar av föräldrarna kan tolkas i termer av ”svarta 
fält”. Samtidigt ”frånvarogörs” inte föräldrarna i kvinnornas berättelser på ett 
sådant sätt att jag anser en sådan tolkning helt rimlig. De är närvarande, men 
ibland diffusa och konturlösa. Min tolkning är därför att det snarare handlar om 
att föräldrarna var en sådan naturlig del av livet under barn- och ungdomstid, 
att de av det skälet inte får någon framträdande roll i konstruerandet av livsbe-
rättelsen.  
 
Frånvarande men synl igg jorda fäder ;  närvarande men osynl igg jorda 
mödrar 
Eftersom arbetet krävde i stort sett dygnets alla vakna timmar av kvinnornas 
föräldrar är det därmed inte heller konstigt att andra aspekter av föräldrarna 
och av relationen till dem kommer i skymundan. I den mån det finns beskriv-
ningar av föräldrarna som inte enbart är kopplade till arbete är det vanligen 
fadern som framträder och han beskrivs ofta tydligare än vad modern gör. Si-
grid, Saga och Fanny beskriver sina fäder som stränga och bestämda.  
 

Pappa han var ju väldigt bestämd, men han var också väldigt snäll. Men man 
visste ju att man måste ju lyda då han sa till. Det var ingen tvekan där, så att det 
gick som automatiskt, man gjorde som han sa, därmed basta och då var han 
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nöjd. Men han var ju generös mot oss barn, vi fick ju mycket saker som många 
andra barn absolut inte fick. Jag tyckte då det och nu som vuxen så måste jag 
säga, jag tyckte han var jättegenerös. (Sigrid, intervju II).  
 
Pappa var också lite sträng [som farfar] men inte, han slog oss ju aldrig, natur-
ligtvis, det gjorde han ju aldrig. Men då pappa hade sagt ifrån, då var 
det...mamma var snällare (lätt skratt). (Saga intervju II) 

 
Flera av kvinnorna uttrycker tydligt att de aldrig har blivit fysiskt bestraffade av 
sina föräldrar. Bland några kvinnor har det förekommit, vilket beskrivs på lite 
olika sätt.  
 

Vi fick med riset nog, så han var nog häftig, han var det, men jag minns nog en 
gång jag fick, och riset gjorde inte så ont [tog inte så ill], men han knäppte ner 
byxorna där vi var och lekte och så slog han med riset på röven...men jag hade 
ju nog, jag skulle ta en sten och kasta och så for den i fönstret. Så kom han ut 
och så...men inte var han elak, det var han inte, men han var som häftig. (Fanny, 
intervju II) 

 
Fanny är tydlig med att framhäva att hennes far inte alls var elak, tvärtom så är 
alla hennes övriga omnämnanden av fadern enbart positiva. Att han var tvung-
en att ta till riset förklarar Fanny med att det var hon själv som bar skulden till 
det och faderns handlande var sålunda helt legitimt. Upplevelsen och minnet av 
den framställs inte som i första hand kränkande för Fanny, utan händelsen får 
snarare en funktion av att visa på faderns auktoritet och bestämdhet. På ett 
liknande sätt och med en humoristisk underton beskriver Freja sin ensamståen-
de mor, som även hon lät barnen smaka på stryk när hennes regler inte efter-
följdes. Också i Frejas beskrivning konstrueras agan som begriplig och helt 
legitim, eftersom Freja och hennes syskon själva visste vad som väntade om de 
inte lydde sin mor. Agan i sig är av betydelse i sammanhanget för att synliggöra 
moderns stränghet och auktoritet.  
 

Men ser du det var nog så strängt här så nog skulle ungarna var hemma till tio 
eller så fick dom med kvasten...jaa. (M-L: Så ni fick nog med kvasten?) Ja abso-
lut, nog fick vi flera gånger. Hon var hemskt sträng... hon var bra annars. Hon 
var nog bra som mamma. Hon ville vi skulle vara bra klädda och så ville hon ju 
vara fin själv också...och inte var det nå brist på pengar heller inte. [...] Det där 
klockslaget, vi fick inte vara ute nå för länge inte. [...] Så stod hon och så fick vi 
med kvasten. Absolut. (M-L: Var ni flera syskon?) Du vet pojkarna också, alla 
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tre gick vi in...gick varefter runt bordet och hon jagade oss...och så och ligg. 
(Freja, intervju II) 

 
I dagens finländska och svenska samhälle är aga förbjudet sedan ungefär 30 år 
tillbaka.61 Att fysiskt bestraffa barn betraktas som en allvarlig kränkning, men 
faktum är att agan har varit tillåten i juridisk bemärkelse under stora delar av 
kvinnornas liv. En tolkning är därför också att kvinnorna av den orsaken inte 
ifrågasätter eller fäster så stor vikt vid att ha blivit agade i barndomen. Som en 
del i dåtidens rådande fostringsideal fyllde agan en viktig funktion. Betraktat ur 
ett nutida perspektiv kan fysisk bestraffning knappast ses som präglad av om-
sorg om den andre; aga kan snarast sägas utgöra en motbild till den goda om-
sorgen. Hur är det då möjligt att den tolkning kvinnors tycks ge sådana händel-
ser inte får en sådan framtoning? Kort beskrivna episoder av fysisk bestraffning 
ryckta ur sitt sammanhang kan inte ge oss svaret. Jag menar att vi behöver hel-
hetsberättelsen om barn- och ungdomstiden för att kunna tolka kvinnornas 
beskrivningar. Då blir det möjligt att också se utifrån ett omsorgsteoretiskt 
perspektiv att föräldrarnas ageranden i en vidare bemärkelse trots allt kan för-
stås som ett förhållningssätt präglat av omsorg. Att då och då ha blivit utsatt för 
fysisk bestraffning får inga långtgående konsekvenser för helhetsupplevelsen av 
föräldrarna, om denna grundar sig i en upplevelse av föräldrarna som genuint 
måna om sina barn. Övriga beskrivningar av föräldrarna hos samma kvinnor 
understöder en sådan tolkning. Även om kvinnornas fäder var bestämda och 
krävde lydnad– och till och med tog till riset ibland som i Fannys exempel– så 
beskriver samma kvinnor samtidigt sina fäder i termer av ”lekfulla, livliga, gene-
rösa”. Sigrid beskriver hur fadern tog sig tid till att lära henne läsa:  
 

Jag kunde ju faktiskt läsa då jag började skolan. Och det berodde på att pappa 
hade köpt en sån här läsebok, grön med en tupp på som dom använde i skolor-
na då. Och han lärde mig då bokstäverna...och jag- sedan var jag så förundrad 
över, för han hade alltid väldigt kort tålamod...att han, att han orkade (skrattar) 
och att han kom på idén, men i alla fall, det gjorde han. (Sigrid) 

 
Papporna ordnade med leksaker, cyklar och skidor och kunde också hitta på 
olika upptåg och lekar. Om det någon gång fanns utrymme för föräldrar att leka 
tillsammans med sina barn, så var det just fäderna som lekte. Ingen av kvinnor-
na beskriver mödrar som lekte.  
 

                                                
61 Aga förbjöds 1979 i Sverige och några år senare, 1983 i Finland. 
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Pappa var munter och glad och mamma var ju sjuk, hon hade ju i höfterna så 
hon hade ju mer dåligt humör hon och det gjorde ont. [...] Men han ville ju dan-
sa och hoppa och skutta han och så spelade han, han spelade horn och så spela-
de han fiol. [...] Han var livlig han, och kvick och rapp och så där. [...] Mamma 
var ju bra på att handarbeta och att sy och så, hon var ju bra på det området, 
men inte ska jag nu säga att hon var elak inte, men hon var...hon var inte så 
där...han snickrade ju skidor åt oss han och hade oss på tävlingar och han var 
med, han ville bara vara så där utåt han...men det är klart, inte räckte det ju till 
för båda, nån måste ju vara därhemma också (lätt skratt). (Fanny, intervju II) 
 
Jo då, pappa kunde leka kurragömma med oss, jaa. Och han gömde oss uppe i 
skåparna och i sängarna och i sofforna och...ja överallt som man inte kunde tän-
ka sig (ler). Jag minns jag var gömd en gång, det var ett skåp intill dörren, den 
översta hylla där och på nå vis så, jag var väl kanske inte så stor, för jag rymdes 
då där och så var det en hel massa kläder då för där...så dom höll ju inte på och 
hitta igen mig (skratt). Så lekte vi blindbock och då kunde pappa vara med, ja 
oooh ja. (Saga, intervju II) 

 
Att mödrarna inte beskrivs som de som lekte med barnen kan förstås på olika 
sätt, men man kan nog utgå från att en orsak var att de var så arbetstyngda 
dygnet runt. Det Fanny säger ovan om att ”någon måste vara hemma” kan 
även det kopplas till mödrarnas situation och deras ansvarsorientering. Det 
råder ingen tvekan att fäderna i kvinnornas livsberättelser har arbetat hårt, men 
karaktären på deras och mödrarnas arbete skilde sig åt. Männens arbete var 
mera avgränsat, medan kvinnornas hushållsarbete var gränslöst och inte hade 
något egentligt slut; det fanns alltid (omsorgs)uppgifter som väntade på att bli 
utförda (jfr Danielsen 2009). För männen innebar kvällarna tid för vila, medan 
kvinnorna fortsatte sitt arbete bl.a. i ladugården, vilket exempelvis beskrivs av 
Sofia. En annan orsak kunde vara att en del mödrar var sjukliga och helt enkelt 
inte kunde eller klarade av en leksamvaro med barnen. Det är också möjligt att 
det förekom lekar och upptåg tillsammans med mödrarna, men att detta inte 
var ovanligt på samma sätt som när ofta frånvarande fäder var hemma och 
ägnade barnen uppmärksamhet. 
 
Den vi l lkorade omsorgen;  bättre  än ingen omsorg al l s? 
Några av kvinnorna beskriver i mera konkreta termer sin relation till fadern. 
Frida säger exempelvis att hon nog var ”mera pappas flicka” och som barn 
tyckte hon väldigt mycket om att fiska med fadern. Flora i sin tur hade ett 
närmre förhållande med fadern än vad de andra syskonen hade, vilket hon tror 
berodde på att hon var den snällaste av syskonen. 
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Jag hade nog mera förhållande till pappa än de om andra syskonen, tror jag...för 
jag var snällast så han tyckte mer om mig än vad han tyckte om dom andra...för 
dom andra kunde säga ifrån. (M-L: Så du var närmare pappa du?) Ja, jag tyckte 
nog det...för att, nå en vinterkväll minns jag vi for med häst och det var mörkt 
och det var vinter. [...] Och jag minns nog att han höll om mig där i släden 
(skratt). Och vi hade sån där fäll, och där höll han om mig...det var tryggt och 
bra då det var mörkt. (Flora, intervju II) 

 
Såsom Flora beskriver sitt minne av fadern ovan skulle kunna tolkas som att 
den omsorg hon fick var villkorad. Så länge hon var foglig och inte sade emot 
fick hon känna sig speciell och hon fick faderns uppmärksamhet och bekräftel-
se. Floras underordnade position och en avsaknad av ömsesidighet och respekt 
för Flora gör att den omsorg hon fick från fadern mera kan liknas vid det Wa-
erness (1980) kallar omsorg för andra, snarare än omsorg för varandra. Hur ska man 
då förstå en sådan omsorg där den asymmetriska relationen är så uttalad? Kan 
villkorade omsorgshandlingar betraktas som ”genuin omsorg” och vems per-
spektiv fäller i sådana fall avgörandet? Floras beskrivning antyder att hon själv 
tolkar det som genuin omsorg om henne och detta positiva och intima minne 
av fadern är sannolikt viktigt för henne, eftersom hon i övrigt inte ger några 
positiva skildringar av sin far. Samtidigt som fadern kunde vara den trygga och 
omsorgsfulla personen så var relationen mellan föräldrarna dålig och Floras 
mor blev slagen vid flera tillfällen.  
 

[...] Somliga gånger var dom nog riktigt hemsk...så jag tänkte nog att så här skul-
le det inte få gå till idag inte, som det gick till då. Han gav nog henne stryk...han 
gick nog handgripligen, och vi var små och skulle se på allt det där...så inte...men 
kanske hon tyckte om honom ändå. Men så här skulle det inte ha fått gå till, inte 
idag inte...att kvinnomisshandel. (M-L: Var det ofta då?) Nå inte tror jag så ofta, 
men hon gick ju bort...hon gick ju bort och var borta ganska länge och kunde gå 
till skogen och vart som helst, så vi hade ju bort mamma då...inte ska du tro att 
det var nå roligt inte...rädd och orolig och kanske jag som var så där, tog allting 
till mig. Min andra syster var nog så där mera, så inte brydde hon sig, hon tog 
allt med en klackspark som jag sa. (Flora, intervju II) 

 
Flora beskriver fadern som ”en hård typ”, men säger samtidigt att han kanske 
ändå var snäll inombords. Genom att benämna det hela som kvinnomisshandel 
verkar Flora å ena sidan vara medveten om moderns utsatta och underordnan-
de position i förhållande till fadern, men hon menar å andra sidan samtidigt att 
modern borde ha förstått att inte reta upp fadern. Att inte göra motstånd, utan 
istället anpassa sig är den strategi som Flora själv skulle ha valt. För att återgå 
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till den villkorade omsorgen så kan man se det som att den därmed också ska-
par– och förutsätter– en viss kvinnlighet; den underdåniga, självuppoffrande 
kvinnan. 
 

Men det var ju det att hon kanske gav inte sig heller då dom började bråka, vad 
dom nu bråkade om. Hon skulle ha måsta ge sig kanske och inte ha sagt emot så 
där mycket tills det blev handgemäng där...så skulle det ha varit jag nog skulle 
jag ha gett med mig och varit tyst. [...] Janå nog höll man ju med mamma nog, 
men jag tyckte kanske hon skulle ha måsta vara mera tyst...och låtit gå bara...och 
inte ha käftat emot. Ju mera hon käftade emot ju värre blev det ju. (Flora inter-
vju II) 

 

Flora och hennes syskon blev vittne till vad som kan beskrivas som en motbild 
till den omsorg som borde prägla relationerna i familjen. Trots det miserabla 
förhållandet mellan föräldrarna så håller Flora det för troligt att modern trots 
allt tyckte om fadern.  

Sofia beskriver i sin livsberättelse istället hur hon själv var den som blev ut-
satt för fysisk bestraffning och kränkningar. Sofia beskriver en problematisk 
relation till fosterföräldrarna som kom att fortgå under stora delar av hennes 
vuxna liv. Det var dock främst relationen till fostermamman som gjorde barn-
domen svår. Fostermamman var den som gav Sofia stryk, vilket fosterfadern 
aldrig gjorde. Samtidigt tog han inte heller Sofias parti, vilket förmodligen gjor-
de det hela ännu mera traumatiskt för henne.  
 

Jaa, elak direkt inte, men hon var så där häftig och hetlevrad...fick väl både det 
ena och det andra, stryk fick jag ju så hemskt. Men det kanske jag hade gjort 
rätt för, för jag tyckte inte de själv inte...men kanske från hennes sida sett så. [...] 
Och du vet jag fick sånt stryk, så oj oj oj. Om kvällen vet du björkris, hon 
hade tagit in björkris, sängen var alldeles full med dom där björk...Jaa vad kallar 
man dom för, knopparna utav björkarna. Och jag grät ju och skrek och ville att 
hon skulle sluta. Konstigt förstår du, tycker jag, för [foster]pappa tog ju inte mitt 
parti heller. Fast eljest så var han, han gav mig aldrig nån örfil eller nå stryk inte. 
Men han höll ju med henne. För du vet, det var ju så att man skulle hålla med 
varann. (Sofia) 

 
Trots fosterfaderns tysta medgivande så var det ändå fosterfadern som Sofia 
tydde sig till och som gav henne någon form av bekräftelse och omsorg. Sofia 
beskriver vid flera tillfällen hur han var den som lät henne sitta i sitt knä, medan 
fostermodern aldrig ens höll Sofia i handen utomhus när hon var mörkrädd. 
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För Sofia var fosterfadern den viktigaste vuxna personen under hennes barn- 
och ungdomstid. 
 

Jag fick aldrig sitta i hennes knä. Aldrig... men då min fosterfar [...] så det minns 
jag så mycket väl att jag fick sitta på knä hans då vi satt omkring bordet så där 
och det kom nå främmande så där och då satt jag i hans knä... men aldrig nå-
gonsin i min mors knä. Aldrig. (Sofia) 
 
Jag tyckte pappa var jättesnäll [...] Men jag vet inte förstår du, för jag tror ju det, 
inte var jag så odygdig inte, utan jag var nog ganska snäll och försiktig, men jag 
vet ju inte...för det är klart, det kunde ju inte vara riktigt snällt slag i mig då jag 
fick stryk inte...det kunde det ju inte vara. Dom kunde väl inte slå mig utan or-
sak...så det har jag tänkt på att jag var nog odygdig ändå jag...ja, jag tror det. Ja 
men vad var det då? Vad fick jag stryk för? Jag har tänkt på det där ofta, vad 
hade jag gjort egentligen...det har jag väl förträngt, jag minns inte. (Sofia, inter-
vju II) 

 
Samtidigt som fosterfadern beskrivs som ”jättesnäll” och den vuxna person 
som Sofia kunde ty sig till så finns även beskrivningar av honom som är mindre 
positiva. Sofia fick ofta höra under sin barndom hur tacksam hon borde vara 
för att fosterföräldrarna tog sig an henne; ”fattigungen”. Sådana uttalanden var 
det istället fosterfadern som stod för. 
 

Och du vet det där ordet tacksamhet, det var nånting som var avskyvärt för mig. 
För jag skulle vara så tacksam...att dom hade tagit hand om mig, fattigungen. 
”Ja, är du inte snäll nu så skickar vi tillbaks dig, får du svälta”. Eller så skulle 
dom skicka mig på en uppfostringsanstalt, sa dom (lätt skratt)...ja du vet jag var 
så skrämd...[...] Ja han var snäll, fast det var han som sa det ändå. Han var oför-
ståndig i det fallet. För [fostermor] sa inte så där. (Sofia) 

 
I motsats till Fanny och Freja, som kunde förstå orsakerna till att de fick stryk 
vid något enstaka tillfälle, är det för Sofia ännu idag svårt att förstå varför just 
hon blev slagen. Att få stryk var något som Sofia trodde hörde till alla barns 
uppfostran. När hon blev äldre började hon förstå att det inte var så och att 
hennes syskon, som fanns kvar hos de biologiska föräldrarna, aldrig behövde 
uppleva något sådant. Den bild av fosterföräldrarna som Sofia förmedlar är allt 
annat än kärleksfull och omsorgsfull, men vad gäller fosterfadern så är bilden 
mera tvetydig. Även i Sofias fall blir omsorgen villkorad från fosterfaderns sida; 
”visa tacksamhet eller så gör vi oss av med dig”. För att få omsorg från honom 
fanns det därmed åtminstone ett handlingsutrymme och en påverkansmöjlighet 
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för Sofia, om än relationen i sig var mycket asymmetrisk. Såsom Sofia framstäl-
ler bilden av relationen till sin fostermor fanns inget sätt för henne att ens bli 
bemött med omsorg. Kanske kan detta förklara den något mera positiva bilden 
av fosterfadern? En villkorad omsorg är ändå en omsorg som är möjlig att få, i 
motsats till upplevelsen av att inte få någon omsorg alls? Trots en huvudsakli-
gen negativ bild av fostermodern i vissa delar av livsberättelsen så skymtar även 
bilden av en mera förstående fostermor när Sofia senare beskriver hur hon 
regelbundet insjuknade under barndomstiden. Sofia beskriver även att hon 
småningom ”mjuknade” när Sofia blev lite äldre, men den problematiska rela-
tionen till fostermodern kom oavsett detta att prägla även Sofias vuxna liv. 

Mödrarna framträder överlag inte på ett lika tydligt sätt i kvinnornas livsbe-
rättelser som fäderna gör. Det framkommer trots det att de flesta kvinnor, i 
motsats till Sofia, hade en god och nära relation till sina mödrar; mödrarna 
utgjorde centrala förebilder för flickorna under deras uppväxt. Just denna posi-
tiva relation kan i sig vara förklaring till att mödrarna inte heller får något speci-
fikt utrymme i berättelserna. Det som upplevts som positivt och bra kräver 
inget speciellt omnämnande. En kvinna, Svea, ger dock en något annorlunda 
bild av modern; ”det var inte vanligt här att man var som hon”. Som inflyttad 
till byn såg Sveas mor byn med lite andra ögon och hon var öppen och frisprå-
kig med sina åsikter, vilket inte alltid uppskattades av andra bybor. I Sveas be-
skrivningar finns inte på samma sätt som i övriga kvinnors berättelser uttryck 
för föräldrarnas stränghet och auktoritet. Hon framställer istället sin barn- och 
ungdomstid som mindre kravfylld, hon fick vara ”fri och springa runt”. Den 
omsorg hon fick var inte villkorad, möjligen beskrivs den därför inte heller 
särskilt tydligt varken i hennes eller i andra kvinnors berättelser? 
 
Omsorgsuttryck i  re lat ion t i l l  andra vuxna  
Hos en del kvinnor beskrivs ofta andra vuxna personer som av olika orsaker 
har varit viktiga under barn- och ungdomstid tydligare än föräldrarna. Ibland 
representerar dessa bilder av en ”god omsorg”, medan de i andra fall framträder 
som negativa bilder av omsorgens uttryck. Vanligen är det den äldre generatio-
nen som beskrivs. Svea beskriver sin farfar som en mycket central och viktig 
person. Hos honom fanns tryggheten, men också möjligheten att få lära sig 
saker genom att umgås med honom. 
 

Jag hade ju bara farfar, för mormor och morfar var döda långt innan jag föddes 
och farmor hade ju dött långt innan jag föddes, så jag hade bara farfar, och han 
var ju tryggheten. [...]Vad jag beundrade hos farfar var ju att han var stor och 
stark och trygg och när jultomten kom på julafton så...jag var ju rädd, så var det 
som skönt att få krypa närmare farfars stortröja...och så följde jag farfar när han 
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gick på möte och så där, på böna som vi sa...och så hade han, var det då mörkt 
då hade han med sig en lykta och så höll han mig i den andra handen och så 
promenerade vi i väg då, och så vart jag trött och så lutade jag mig mot hans 
stora tröja och så somnade jag väl då en stund (skratt). För mamma och pappa 
hade ju som aldrig tid, dom hade inte tid med mig utan det var ju farfar som jag 
gick till...ja, och var var jag? Jo, i snickarboa med farfar. Var var jag? Jo i smed-
jan och drog pusten. Det var ju farfars och där var jag ju, det var jag. (Svea, in-
tervju II) 

 
Det som framkommer tydligt i Sveas beskrivning och även i andra kvinnors 
berättelser är tidens betydelse för olika omsorgsuttryck. Den äldre generatio-
nen, som hade ”tid”, stod också för en annan typ av omsorg än föräldrarna. 
Tidens betydelse i sammanhanget utgör en tolkning, medan en annan kan 
kopplas till relationen mellan barn och den äldre generationen. Eftersom båda 
grupperna i någon bemärkelse befann sig i en marginaliserad position i ett sam-
hälle där förmåga till hårt kroppsligt arbete var avgörande för försörjningen, 
kan omsorgsrelationen mellan dessa också tolkas som mera symmetrisk. Farfar 
var inte den enda positiva och viktiga personen för Svea, utöver föräldrarna. 
Hon har även tydliga minnen av en äldre grannkvinna, som hon vistades myck-
et hos, ofta flera gånger varje dag. Där fick hon lyssna till en ”berättare av stora 
mått”. Svea satt där och lyssnade så länge hon orkade och sen gick hon vidare 
för att komma tillbaks och lyssna till nya berättelser senare.  

För Sigrid var farmor som var ”väldigt snäll” en väldigt viktig person i barn-
domen. Också Sigrid lyfter fram farmors förmåga att berätta, bl.a. om hur det 
var när hon var ung. Frida i sin tur hade en nära kontakt med både farföräld-
rarna och mormor som alla bodde i samma by. Frida tyckte däremot mer om 
att vistas hos mormor, än hos farföräldrarna. Det var mera liv och rörelse hos 
mormor som var gladlynt och även hon en duktig berättare. Att komma till 
henne efter skolan betydde också att Frida fick sig något gott att äta. Frida be-
skriver hur hon i övrigt också tyckte mycket om att umgås med andra äldre 
människor som bodde i närheten när hon var barn. Fridas beskrivning kan 
tolkas utifrån en ömsesidighet i omsorgsrelationen; lika mycket som hon tyckte 
om att vara med de äldre grannarna, lika mycket trivdes också de. I Fridas be-
skrivning framgår också att de äldre stod för en trygghet och omsorg som hon 
inte tycker finns kvar idag.  
 

Så jag brukar tänka det...åtminstone så, om inte dom nu hade nå annat att ge så 
gav dom kärlek...åt medmänniskorna, dom här gamla, alla...grannar var väldigt 
måna om varann (M-L: Mm, och dom var måna om er som var barn?) Jaa, rik-
tigt, riktigt, riktigt..jaa. [...] Aldrig skulle man ha hört nå sånt att dom skulle ha 



 122 

varit led (less). Nuförtiden är det ju som om dom skulle vara så led barnen (M-
L: Tycker du det?) Jaa, nå många gånger tycker man nog att dom. Små barn 
tycker alla om, men då dom blir lite större så är man ju bara rädd att dom ska 
göra ofog...jag har nu alltid tyckt om barnen jag. (Frida) 

 
För Sofia, som bodde hos fosterföräldrar, är det de biologiska föräldrarna som 
hon träffade någon gång då och då som beskrivs som mycket positiva i jämfö-
relse med fosterföräldrarna. Den biologiska modern beskriver Sofia som ”jätte-
fin, och mjuk och god”, dvs. raka motsatsen till hur bilden av fostermodern 
konstrueras. Alla minnen är dock inte egna minnen, utan det framgår även att 
en del har Sofia fått berättat för sig av sina systrar och det är sannolikt så att 
även deras bild av modern blir en del av Sofias minnen och beskrivningar. Den 
biologiska fadern träffade Sofia oftare än modern: ”Men man var ändå som en 
främling...jag visste ju att det var pappa, men inte så att...men han var mycket 
fin, snäll och mån om sina barn.”  

Saknaden efter att få vara en del av sin biologiska familj är något som åter-
kommer vid flera tillfällen i Sofias livsberättelse och hon skapar en blid av hur 
hon tror en sådan barndom hade varit, som kontrast till den verkliga barndo-
men. En känsla av utanförskap och att aldrig bli riktigt accepterad i fosterfamil-
jen och deras släkt är också något som framkommer ett flertal gånger. En posi-
tiv relation under barn- och ungdomstid som Sofia beskriver är istället den som 
hon hade med sin äldsta syster: 
 

Och vi var hemskt lika varann också, så där kroppsligt...och så hade hon, det var 
nästan som en mamma för mig. Hon berättade för mig när jag skulle få mens 
och så där, och det hade ju aldrig [foster]mamma gjort inte...fast det är klart, att 
oss flickor emellan, men du förstår det var sånt tabu allting sånt där den ti-
den...utan det var min syster som berättade sånt där. (Sofia, intervju II)  

 
I livsberättelserna är det inte enbart vuxna som tillhörde familjen eller grann-
skapet som beskrivs. Några kvinnor ger även läraren/lärarinnan under 
skoltiden ett specifikt utrymme. Alla kvinnor, förutom Sofia, beskriver mer eller 
mindre explicit skoltiden och skolgången som huvudsakligen positiv. De tre 
svenska kvinnor som omnämner lärare och lärarinnan i tydligare termer gick i 
folkskolan under senare delen av 1930-talet, en period när folkskolans ställning 
i samhället hade stärkts. Folkskolan var inte längre enbart de mindre bemedla-
des skola, utan hade utvecklats till en skola för alla samhällsgrupper. En av de 
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viktigaste uppgifterna för skolan var fostransuppdraget, både genom kroppslig 
fostran men också genom att forma barnets personlighet62 (Qvarsebo 2006).  

Svea tyckte mycket om att gå i skolan och hon berättar att det var viktigt för 
henne att hon kom till skolan först av alla på morgonen. Framför allt en lära-
rinna var väldigt betydelsefull både för Svea, men också för en del människor i 
byn. Samtidigt fanns också de som inte hyste lika höga tankar om lärarinnan. I 
Sveas berättelse framgår tydligt att hon tar parti för lärarinnan, vilket kan för-
stås utifrån det faktum att Svea själv så småningom kom att bli lärare och där-
igenom utifrån dagens perspektiv kan identifiera sig med rollen som lärare.  
 

Ettan och tvåan minns jag inte så mycket mer än att jag älskade ju hon som var 
lärare. Det var en kärlek som inte var av denna världen förstår du, jag vart allde-
les olycklig när hon var borta en vecka eller två veckor. Och jag satt här vid spi-
sen på en liten stol och grät förtvivlat, ja världen rasade när inte fröken var där. 
[...] Och sen så hade jag nog, jag vet inte, jag tror att jag hade lite långtråkigt i 
början, för jag hade ju sutti hos farfar och lärt mig läsa själv, och kan du förstå 
jag lärde mig det här som vi sa ”stor-kroki-ola”.[...]Så jag har inte så många min-
nen ifrån det, mer än att jag älskade fröken. Jag tyckte hon var så grann på nåt 
vis och ung var hon också.[...] Jaa, jag har ju förstått att hon hade det jättesvårt 
som lärare. Hon var mycket duktig och dom som var äldre sa, att när hon kom 
till byn så öppnade sig himlen...hon fick dom intresserade, hon var intresserad 
av växter och hon hjälpte dom...dom började sätta, började plantera kålhuvuden 
och hon hade ju själv en fantastisk trädgård...hon var en helt fantastisk människa 
men orkade ju inte med allt detta, och dessutom så fanns det ju även då barn 
som inte borde ha varit i skolan...dom skulle inte ha varit där. [...] Många föräld-
rar inbillade barna att den där, hon är ingenting att rätta sig efter och så att hon 
hade, hon tjänade för mycket pengar...efter den tiden, ja du förstår dom var ju 
avundsjuka...och det var en fantastisk kvinna. (Svea) 

 
Lärarinnan fyllde en viktig funktion som en förebild för Svea i hennes barndom 
och enligt Sveas tolkning så var hon det även för många i byn. Att hon även 
engagerade sig i byn och människorna utanför skoltid mer än vad som behöv-
des för att uppfylla sin lärarroll kan förstås i termer av omsorg och omsorgsra-
tionalitet (jfr Waerness 1984). I Sveas beskrivning framgår även den konflikt 
som fanns kring vilken syn på fostran som skulle anses mera giltig och det är 
uppenbart att en del av människorna i byn inte höll skolgången för särskilt be-
tydelsefull. Selma, i sin tur, har även hon positiva minnen av sin skolgång: 
 
                                                
62 Vid den här tiden var ännu skolaga tillåten i folkskolan; först 1958 kom den att förbjudas 
(Qvarsebo 2006).  
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Ja jag tyckte det var roligt att i skolan, så det var en fin tid att gå i skolan...och att 
komma till [centralort] då, det kunde ju tänkas vara ett stort kliv för barna i en 
by, men det gick bra det också, fantastiskt. Vi fick nya kamrater och det var ju 
vissa byar då...och det var aldrig några problem att vi kom från en by inte. Lä-
rarna var nog fantastiskt bra också att ta hand om oss. (Selma)  

 
När folkskolan var slut fick Selma ett litet syskon vilket innebar att hon inte fick 
gå i fortsättningsskola som hon hade velat. Selma berättar att hon sörjde detta 
mycket eftersom hon tyckte mycket om att läsa och läste allt hon kom över. En 
manlig lärare försökte hjälpa Selma genom att påtala för föräldrarna att hon 
borde få möjligheten att fortsätta läsa.  
 

Du vet när man hade gått ut skolan så fanns det nånting som hette fortsätt-
ningsskolan...några veckor som man fick gå då, liksom fördjupa sin kunska-
per...och då kom det en lärare speciellt och då var det såna ifrån byarna runt 
omkring som fick gå den där kursen och jaa...och jag tyckte själv att jag hade 
haft lätt för mig i skolan så det var inga problem för mig det där inte...och då 
minns jag att den där läraren, han kom till oss en söndag och då var ju pappa 
borta...och det var ju kallt och han skulle gå den där långa vägen. Och tyckte att 
jag borde få fortsätta att studera...men ja, det hände ju ingenting, pappa, du vet 
det var ju pengar också det hade att göra med...och sen skrev han ett brev som 
var så vackert. Jaa, han gav sig liksom inte, men det vart ändå inget. (Selma) 

 
Även detta kan betraktas i termer av en omsorgsrationalitet, där läraren är mån 
om att Selma ska få möjlighet att studera och också tar på sig rollen att försöka 
hjälpa Selma genom att påverka föräldrarna. Att Selma så konkret återger det 
här minnet kan tolkas som att det hade en alldeles särskild betydelse att en ut-
omstående vuxen brydde sig om Selma på detta sätt. Läraren vågade utmana 
föräldrarnas ställningstagande genom att ifrågasätta deras ovilja till att låta hen-
ne fortsätta skolgången. Det kan säkerligen ha bidragit till att Selma småningom 
hittade andra möjligheter att fortsätta studera och skaffa sig en yrkesutbildning. 
Liksom för Svea blev läraren en positiv förebild för Selma. 

Lärare eller lärarinnor var inte enbart sådana positiva förebilder, utan kunde 
även upplevas som det motsatta. Sofia är den kvinna som beskriver skoltiden i 
negativa termer. Hennes skoltid präglades av svårigheter med att följa med i 
undervisningen. Orsaken till det var bl.a. hennes återkommande sjukdomsperi-
oder, men även relationen till lärarinnan var av betydelse. Att Sofias familj 
dessutom tillhörde ”fel” församling i byn medförde även det att Sofias upple-
velse av utanförskap späddes på ytterligare. 
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Och skolan hon var en plåga också, därför att du vet att vi...vi tillhörde Mis-
sionsförsamlingen och så var det en församling till som heter EFS. Och du vet 
lärarinnan hon var EFS:are och vi var inte riktigt hållna vi Missionsförbunda-
re...utan vi vart, både lärarinnan och ungarna och pojkarna och så där, det var 
inte bra att vi var Missionsförbundare...nää (lätt skratt)...det var lite besvärligt, 
jag vart mobbad, jag vart då mobbad och så där. Men jaa...det var jobbigt i sko-
lan, därför förstår du så fick jag en sån avsmak för skolan, för lärarinnan hon var 
en äldre vet du och hon var så...ja...du vet att hon, hur ska jag säga...hon var inte 
nå förstående. Inte som lärarna är idag inte. [...] Men du vet jag hade ju lite svårt 
då jag för jag hade ju bort mycket från skolan och räkningen vet du, den var 
väldigt besvärlig för mig, därför att du förstår lärarinnan hon var så att, då jag 
inte kunde dom där, så gick jag fram till henne och hon räknade talet och så fick 
jag gå ner. Och du vet, jag lärde mig ju ingenting så...den där räkningen, den var 
en fasa för mig....du förstår jag var ju så dum då i allt sånt där (ler)...ja läsa och 
historia och sånt där, det var bra, men just räkning (lätt skratt). Ja du vet att det 
var nånting skrämmande...så man blev som rädd, man hade aldrig nån lust att 
fortsätta inte. (Sofia) 

 
Sofia beskriver även andra konkreta upplevelser av hur både hon och andra 
elever utsattes för lärarinnans ilska och ibland fysisk bestraffning. I kvinnornas 
beskrivningar synliggörs den tidens syn på skolans fostrande roll, men också att 
det fanns särskiljande principer för hur man hanterade barnen. I 1918 års skol-
kommission framhölls betydelsen av att främja de begåvade elevernas utveck-
ling och att det också tog sig konkreta uttryck framgår i alla de ovan beskrivna 
kvinnornas berättelser. Utöver begåvning var även kön en särskiljande princip 
som lyftes fram i skolkommissionen och i flera livsberättelser framgår exempel-
vis att flickor fick lära sig ”husmorssysslor” som förberedelse för vad som för-
väntades av dem som vuxna kvinnor (Qvarsebo 2006).  
 
Barn- och ungdomst id ,  sammanfattande kommentarer   
I kapitlet om kvinnornas barn- och ungdomstid framgår att kvinnor konstrue-
rar en bild av kollektiva erfarenheter från sin barn- och ungdomstid, men sam-
tidigt finns många uttryck för de unika liv de levt. De yttre omständigheterna 
och de beskrivningar av den lokala miljö och det vardagliga livet som skapas i 
kvinnornas livsberättelser bär många gemensamma drag. En del kvinnor lägger 
större vikt vid att beskriva familjemedlemmar och relationer av olika slag, me-
dan andra ger endast kortfattade sådana beskrivningar. Hur man upplevde 
barndomen skiljer sig åt mellan kvinnorna individuellt, men det finns även na-
tionella skillnader mellan kvinnorna. Bland de svenska kvinnorna är det flera 
som beskriver att de upplevt en fin barndom generellt, medan de finlands-
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svenska kvinnorna berör krigstiden som något som påverkade deras barn- och 
ungdomsupplevelser i negativ bemärkelse. En känsla av att inte ha fått ha en 
riktig barn- och ungdomstid är något som flera av de finlandssvenska kvinnor-
na kommenterar och som delvis orsakades av kriget. Även om också de svens-
ka kvinnorna berör krigstiden så är de beskrivningar som de finlandssvenska 
kvinnorna ger mera tydligt kopplade till konkreta upplevelser av kriget och dess 
konsekvenser.  

I kapitlet framgår att kvinnorna i sina berättelser konstruerar vissa gemen-
samma omsorgserfarenheter under barn- och ungdomstid, men det finns även 
exempel på hur omsorg fått olika innebörder i olika kvinnors liv. Beskrivningar 
av föräldrar och relationen till dem ges olika utrymme i livberättelserna. Fadern 
får ofta ett specifikt utrymme och en tydligare beskrivning, medan mödrarna 
tenderar att bli mera osynliggjorda i de vardagsnära beskrivningarna. För en del 
kvinnor är relationer till andra vuxna, såsom mor- och farföräldrar, grannar och 
lärare under barn- och ungdomstid centrala, vilket synliggör att inte enbart 
relationer till föräldrar varit meningsbärande under barn- och ungdomstiden. 
Uttryck för omsorg från andra individer kunde även de få en stor betydelse för 
kvinnorna personligen, men också för deras fortsatta liv. Att bli illa behandlad 
och kränkt likaså.  

Något som också är framträdande i kapitlet är att omsorgsuttryck och om-
sorgshandlingar inte är möjliga att tolka och värdera om det inte finns en kon-
textuell inramning. Vad som anses som god omsorg i ett sammanhang behöver 
inte nödvändigtvis vara det i ett annat sammanhang. Det som av andra uppfat-
tas som bristande omsorg, eller uttryck för utnyttjande av en maktposition, kan 
ändå ha uppfattats som god omsorg av mottagaren i den rådande situationen. 
Agan utgör ett sådant exempel som med dagens värderingar får en helt annan 
betydelse än vad det hade för barn av den tiden. Att någon gång bli fysiskt be-
straffad var inte nödvändigtvis motstridigt med en i övrigt genuin omsorg om 
barnen. De förväntningar och krav som fanns på barns delaktighet i jordbruks-
arbetet, ett många gånger tungt arbete, utgör ett annat exempel på vad som 
under en denna tidsperiod kan betraktas i termer av omsorg om barnen. Ge-
nom att lära barnen att arbeta bidrog man som förälder med att fostra sina barn 
till självständiga och fullvärdiga samhällsmedborgare. Under den tidsperioden 
var inte barns arbete i jordbruket att tolkas som något negativt. Samtidigt som 
det myckna arbetet är en källa till stolthet bland kvinnorna, präglas deras syn på 
arbetet i barndomen även av nutida värderingar och flera kvinnor kommenterar 
det i termer av ”barnarbete”.  

I detta kapitel har kvinnornas beskrivningar av sin barndomstid fokuserats. I 
följande kapitel behandlas kvinnornas livsberättelser med specifikt fokus på ett 
genomsyrande tema i berättelserna; arbete. Tidsmässigt tar det kommande ka-
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pitlet sin avstamp i brytpunkten mellan ungdom och vuxenliv och blir på så vis 
en naturlig följd av beskrivningarna av barn- och ungdomstiden.  
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KAPITEL 6 Arbete; det ständigt närvarande 
 
 
Arbete som en del av livet 
I detta kapitel är siktet inställt på att behandla en av de mest grundläggande 
aktiviteterna i våra liv och som också går som en röd tråd genom alla kvinnors 
livsberättelser; arbete i olika former. Redan i föregående kapitel tangerades 
temat arbete under barn- och ungdomstid. Nu är det istället den vuxna kvinna 
som är i fokus, men barn- och ungdomstiden utgör en viktig bakgrundsbild, 
inte minst med tanke på att kvinnorna redan som barn socialiserades in i den 
rådande kulturens värderingar kring arbete. Under uppväxten fick de lära sig 
vad som förväntades av dem som kvinnor. Tidigt fick de också lära sig att arbe-
te är något som inte bara fördelas olika beroende på kön, utan också värderas 
olika beroende på kön.  

Kvinnor har alltid arbetat, väl så mycket som männen om man också beak-
tar det obetalda arbetet som i allmänhet utförts att kvinnor. Hur kvinnors arbe-
te har värderats är däremot något som har varierat under olika tidsepoker och i 
olika samhällssystem. Vårt västerländska samhälle präglas alltjämt av den sociala 
organiseringen av arbete som horisontellt och vertikalt könsdifferentierat, trots 
att kvinnors ökade arbetsmarknadsdeltagande utgör en central samhällsföränd-
ring sedan 1970-talet. Samtidigt som europeiska kvinnor i allt högre grad utför 
avlönat arbete är de fortsättningsvis huvudsakligen ansvariga för hushålls- och 
omsorgsarbete i hemmen (Christensen & Syltevik 2009).  

Vad är då arbete och hur kan det definieras?63 Ett sätt att förhålla sig till be-
greppet arbete är att göra en distinktion mellan förvärvsarbete och annat arbete. 
Förvärvsarbete omfattar alla aktiviteter som bidrar till människors försörjning 
och uppehälle. Lönearbete är den dominerande formen bland förvärvsarbetan-
de, men det kan också innefatta självsysselsatta, dvs. egna företagare eller med-
hjälpare i företag som tillhör det egna hushållet. Det arbete som sker utanför 
arbetslivet är annat arbete och vilka aktiviteter som ska räknas hit är inte alltid 
enkelt att avgöra. Det obetalda hemarbetet, men också en stor mängd andra 
obetalda insatser utanför förvärvslivet är exempel på vad som kan betraktas 
som annat arbete (Furåker 1991).  

Att livsberättelserna generellt innehöll mycket tal om arbete framgick i ett 
tidigt skede, men det var inte förrän jag på ett systematiskt sätt hade samlat allt 
tal om arbete som jag insåg att det var det tema som gavs mest utrymme 

                                                
63 Furåker (1991) konstaterar att det trots omfattande samhällsvetenskaplig och sociologisk litte-
ratur om arbete ofta saknas en diskussion om vad arbete egentligen är. 
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genomgående i kvinnornas berättelser.64 Jag förvånades av att det var ett så pass 
omfattande tema, eftersom det inte hade framstått så vid de första genomläs-
ningarna av livsberättelserna. Detta fick mig att också ifrågasätta mina egna 
utgångspunkter och tolkningar; var det min läsning och mitt sätt att strukturera 
materialet som fick arbete att framstå som så centralt? Eller var det snarare så 
att temats omfattning inledningsvis hade förbisetts av mig helt enkelt för att jag 
i min läsning betraktat arbetet som en sådan naturlig del av människors liv?  

Arbetsorientering är något som starkt präglar vårt samhälle; ett väl utfört ar-
bete medför bekräftelse och uppskattning från omgivningen. Produktivitet, 
effektivitet och självständighet är ideal som värderas högt (Tornstam 2005). En 
sådan diskurs är något som de äldre kvinnorna förhåller sig till i sina berättelser, 
likaväl som det även präglar mig, mitt tänkande och hur jag förhåller mig till de 
livsberättelser jag får ta del av. Samtidigt finns även starka värderingar och före-
ställningar knutna till olika yrken och arbetsuppgifter. Ofta är dessa också tyd-
ligt könade genom att en del yrken betraktas som mer kvinnliga, medan andra 
ses som typiskt manliga yrken.  

Arbete är centralt i konstruktionen av individens självbild, men utgör inte 
den enda betydelsefulla dimensionen. Kvinnornas syn på arbete och deras upp-
levelser av det arbete som både de själva och individer i deras närhet har utfört 
är också präglat av en kulturell kontext. Vidare är arbetets värde inte en gång 
för alla definierat utan är snarare något som är relativt och kan variera. Den 
historiska dimensionen är därför också nödvändig att beakta. Synen på arbete 
och arbetets betydelse får rimligtvis en annan innebörd om man redan som 
barn har varit delaktig i arbetet för att försörja familjen, i jämförelse med barn i 
dagens västerländska samhälle.  

I den kommande framställningen har jag valt att separera kvinnors arbete 
för försörjning från det mera osynliggjorda, obetalda hemarbetet. I termer av 
omsorg kan det ses som ett något anmärkningsvärt val och en omöjlig uppgift, 
eftersom kvinnors arbete i så hög grad är präglat av omsorgsplikter. Dessutom 
är också arbete för försörjning möjligt att betrakta i termer av omsorg. Jag me-
nar dock att det finns flera poänger med en sådan uppdelning. Den viktigaste i 
sammanhanget utgörs av en respekt för de kvinnor som ingår i materialet. Att 
låsa fast det arbete de beskriver i sina berättelser vid enbart omsorgsarbetet gör 
det svårt att få syn på andra aspekter av arbete. Likaså har jag valt att inte an-
vända mig av, det för beskrivningar av kvinnors arbetsuppgifter så vanliga be-
greppet ”sysslor”. Begreppet inte bara nedvärderar kvinnors arbete; det osyn-
liggör även det konkreta arbete kvinnor har gjort och gör. Kopplingen mellan 

                                                
64 Att arbete blir framträdande i människors berättelser om sina liv har man också funnit i andra 
studier som fokuserar på äldre i en landsbygdsmiljö (se t.ex. Dorfman m.fl. 2004; Shenk m.fl. 
2002). 
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kvinnor och det lågt värderade omsorgsarbetet riskerar att reproduceras och 
fortsättningsvis befästas i vårt tänkande, vilket också medför att kvinnors hand-
lingsutrymme osynliggörs. 
 
Vems arbete  är det  som beskrivs? 
Att arbete är ett så centralt tema i livsberättelserna innebär inte att kvinnornas 
uttryck för detta ter sig likadant. Vems arbete man pratar om och i vilken om-
fattning, vilken typ av arbete, samt hur man pratar om arbete skiljer sig åt mellan 
de olika kvinnorna. Det visade sig också ibland problematiskt att avgöra huru-
vida kvinnorna själva var involverade eller inte i beskrivningar av arbete. Tal om 
arbete går också ofta in i vad som kan betraktas som andra teman i livsberättel-
serna, exempelvis familj, relationer och hälsa.  

Mäns och kvinnors olika sätt att berätta om sina liv kan ses som uttryck för 
hur också samhällsstrukturen återspeglar sig i livsberättelser. Att uttrycka sig i 
första person pluralis eller passiv form, dvs. i vi- eller man- form, när man berät-
tar om sitt liv har av en del tidigare forskning betraktats som ett typiskt kvinn-
ligt drag. Medan män vanligen skapar ett målmedvetet och aktivt berättarjag har 
kvinnors berättarjag ansetts vara mera motstridigt och inkonsistent65 (se t.ex. 
Fahlgren 1992). Att uttrycka sig i vi- form förekommer också bland de kvinnor 
jag har mött, men inte i någon entydig och generell mening. Som helhet betrak-
tat är det något som varierar under berättelsens gång, under olika perioder i 
livet och beroende på den situation som beskrivs. Bland kvinnorna finns också 
exempel på mera aktiva berättarjag.  

Jag menar att uttrycken i vi- form även kan tolkas som ett berättarstrategiskt 
sätt att synliggöra sig själva som delaktiga i det arbete som beskrivs, eftersom 
det arbete kvinnor utfört ofta förblivit osynliggjort. Under stora delar av kvin-
nornas liv har arbetet även utförts i kollektiva former. Att arbetet beskrivs i vi- 
form kan då också tolkas som uttryck för beskrivningar av en viss tidsperiod 
och inte enbart som något specifikt för just kvinnor. Kvinnorna använder ock-
så den passiva man- formen ibland och min omedelbara tolkning var att det 
handlade om familjen i sin helhet, eller det lokala samhället i stort. Ibland fram-
går det att man också innefattar arbete och sysslor som kvinnorna deltagit i, i 
andra sammanhang är det mera diffust om kvinnorna själva har varit involvera-
de eller inte. Arbetsbeskrivningar i passiv form är vanligare i barndomsskild-
ringarna; möjligen är då syftet att enbart ge generella beskrivningar av ”hur det 
kunde se ut” på den tiden. Det kan också vara ett uttryck för en gemensam 

                                                
65 Öberg och Ruth (1993) menar att kvinnors vi-form i muntliga livsberättelser utgör ett uttryck 
för deras omsorgsgivarroll och känsloledarroll. Horsdal (1999) diskuterar vi- formen i mera 
generella termer, utan koppling till kön, och menar att det handlar om ett uttryck för gemen-
skapskänsla, som kan variera i intensitet och djup beroende på vilken gemenskap som åsyftas. 
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kulturell berättelse som kvinnorna internaliserat och som därmed inte alltid 
behöver vara självupplevd. Att kvinnorna undviker aktiva jag- former i sam-
manhang där deras arbetsinsats otvetydigt har varit viktig kan också tolkas som 
en nedvärdering av det arbete de faktiskt har utfört. Att kvinnorna inte specifikt 
lyfter fram sin egen insats framom någon annans skulle ur ett omsorgsperspek-
tiv även kunna förstås som en medvetenhet om vårt ömsesidiga beroende av 
varandra (se Kittay 2005).  

När det gäller arbete under vuxenlivet så finns variationer gällande var kvin-
norna lägger fokus och vems arbete som blir framträdande. Två kvinnor, Sofia 
och Flora, nämner makarnas arbete vid flera tillfällen och mera utförligt än sitt 
eget arbete. De övriga kvinnorna i båda länderna pratar om makarna och deras 
arbete utifrån att de utgör en viktig del av kvinnornas livsberättelse. Funktionen 
blir då att skapa en kronologisk följd och/eller en sammanhängande livsberät-
telse, snarare än att lyfta fram makens arbete specifikt.  

Gemensamt för Sofia och Flora som ger sina mäns arbete ett stort utrymme, 
är att de inte har förvärvsarbetat under sina liv. De har med andra ord varit helt 
beroende av sina makars försörjning, till skillnad mot övriga kvinnor. Att kvin-
nors obetalda arbete i hemmen har värderats lågt i förhållande till männens 
arbete blir därmed särskilt tydligt i dessa två kvinnors berättelser. Hur pass stort 
utrymme makens arbete får i livsberättelsen kan även kopplas till huruvida ma-
ken fortfarande lever eller inte, och hur pass lång tid som har förflutit sedan 
maken gått bort. Det är möjligt att en kvinna som levt ensam i över tjugo år 
inte fokuserar särskilt mycket på sin bortgångne makes arbete, eftersom det var 
länge sedan han var en del av kvinnans liv.  

En intressant aspekt av beskrivningar av arbete under perioden efter pen-
sionsåldern är den vikt som kvinnor med barn och barnbarn lägger vid att be-
skriva deras yrken och arbetsliv. För kvinnorna i materialet var möjligheterna 
att skaffa sig ett yrke begränsade, medan det idag i stort sett betraktas som en 
självklar rättighet, men även en nödvändighet. Att en sådan stor förändring 
skett under kvinnornas liv kan vara en förklaring till varför kvinnorna väljer att 
beskriva sina barn och barnbarns utbildningar och yrken. Det blir en implicit 
jämförelse med något som inte var möjligt när de själva var unga; nutida om-
ständigheter kontrasteras mot egna erfarenheter tidigare i livet (jfr Ehn 1992). 
Värderingen av arbete och den status utbildning kan ge i vårt samhälle idag är 
samtidigt också ett mått på vad som utgör en ”lyckad” samhällsmedborgare. 
Kvinnorna är naturligtvis stolta och glada över att barn och barnbarn lyckats 
väl i livet, vilket samtidigt indirekt blir en beskrivning av dem själva som föräld-
rar. Hur kvinnorna vill bli betraktade, samt hur de skapar sig själva i berättandet 
synliggörs genom beskrivningar som dessa.  
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Kvinnornas arbete  i  fokus; avlönat arbete ,  obetal t  hemarbete-  e l l er  
mit temel lan? 
De tio kvinnorna kan grovt delas in i tre kategorier i förhållande till arbete; 
självförsörjande under hela det vuxna livet, arbete utanför hemmet under delar 
av livet, samt arbete enbart i hemmet. Gemensamt för kvinnorna är att de hör 
till den generation kvinnor som befunnit sig i brytpunkten mellan olika tradi-
tioner; i slutfasen av bondesamhället och i ingången till det moderna välfärds-
samhället. Under deras vuxna liv har synen på kvinnors förvärvsarbetande kraf-
tigt förändrats. En indelning som kan göras för att synliggöra skillnaderna som 
finns mellan kvinnorna i materialet i förhållande till arbete och utkomst under 
livet är den som Lissie Åström (1997) beskriver när hon diskuterar ”kvinnor 
som gränsgångare”. Det gemensamma för kvinnliga livssammanhang tvärs över 
både generations- och klassgränser är att kvinnor generellt har varit ”gräns-
gångare” mellan två ansvarsområden; det produktiva och det reproduktiva, i 
högre grad än vad män har. De kvinnor som kan betecknas hemmafruar i strikt 
mening, dvs. kvinnor som enbart haft oavlönade plikter i hemmet utgör en 
minoritet. Likaså utgör de kvinnor som har kunnat ägna sig åt förvärvsarbete 
utan att hindras av praktiska hem- och omsorgsplikter en mycket liten minori-
tet. Förvärvsarbetande män har däremot i mycket högre utsträckning varit be-
friade från sådana hem- och omsorgsplikter (ibid.).  

Om man beaktar de kvinnor som förvisso inte har arbetat utanför hemmet, 
men som har deltagit i jordbrukandet för familjens försörjning, placerar sig sju 
av de tio kvinnorna i materialet inte helt oväntat i gruppen ”kvinnor som 
gränsgångare”. Om avsaknad av egen familj och egna barn utgör ett kriterium 
för när man kan anse att kvinnor inte har haft hem- och omsorgsplikter som 
hindrat deras arbete så kan två av kvinnorna, Svea och Freja, sägas höra till 
denna minoritet. Detta är en inte helt oproblematisk avgränsning, eftersom 
även dessa kvinnor ger uttryck för att det har funnits förpliktelser att ta hänsyn 
till. Svea beskriver exempelvis hur hon ägnat ledig tid åt att hjälpa både sina 
föräldrar och sin bror med jordbruk och hem- och hushållssysslor. Freja i sin 
tur har haft många förpliktelser gentemot både syskon och bybor, som kan 
rymmas in under beteckningen ”omsorgsplikter”. Det blir därmed en defini-
tionsfråga var gränsen för kvinnors ”gränsgående” skall dras och frågan är ju 
också därmed om kvinnor någonsin kan anses helt befriade från omsorgsplik-
ter? Med hänsyn taget till detta anser jag det ändå motiverat att hänföra Svea 
och Freja till gruppen kvinnor som har kunnat fokusera på sitt arbete, eftersom 
det i livsberättelserna framgår en tydlig skillnad mellan dem och de sju kvinnor-
na i gruppen ”gränsgångare”. Det innebär dock inte att jag bortser från de för-
pliktelser de också beskriver i sina berättelser.  
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Slutligen finns en kvinna, Flora, som kan sägas representera den minoritet av 
kvinnor vars vardagliga gärning Åström (1997:85) beskriver som ”strikt begrän-
sad till de oavlönade plikterna som hustru, mor och husmor”. Flora har, som 
tidigare nämndes, aldrig arbetat utanför hemmet och familjen har heller aldrig 
haft något jordbruk under hennes vuxna liv. Maken har stått för familjens för-
sörjning och Flora har haft ansvaret för hem, hushåll och omsorgen och upp-
fostran av barnen.  

Denna indelning av kvinnornas arbete har fungerat som en struktur för att 
kunna synliggöra skillnader och likheter bland kvinnorna. Jag inleder med att 
presentera Sveas och Frejas berättelser, sedan presenteras kvinnorna som kan 
betecknas som ”gränsgångare” och till sist Flora. Ingången till kvinnornas be-
skrivningar av arbete under sitt vuxna liv utgörs av en viktig brytpunkt (jfr 
Denzin 1989) i alla kvinnors liv; övergången från en ”ungdomstillvaro” till det 
”vuxna livet”. Sofia synliggör exempelvis denna brytpunkt när hon beskriver 
hur hon först sällskapade med sin blivande man under några bekymmerslösa 
och roliga år, för att sedan gifta sig med honom: ”Jaa, så sen började livets all-
var (skratt) förstår du”. Ett annat exempel är Freja som vid flera tillfällen lyfter 
fram sin ålder när modern dog och hur hon därefter kom att bli självförsörjan-
de bonde.  

Övergången och hur den beskrivs ser olika ut för de tio kvinnorna. Därmed 
synliggörs även kvinnornas varierande möjligheter till handlingsutrymme, samt 
hur de på olika sätt har förhållit sig till, och ibland tydligt gjort motstånd mot de 
villkor och förutsättningar som varit rådande. Denna brytpunkt i livet är också 
av betydelse för hur livet sedan har utformat sig såsom kvinnorna beskriver det. 
Därmed har det också betydelse för hur de upplever sin situation som äldre 
idag. 
 
 
Steget in i vuxenlivet; kvinnors handlingsutrymme  
mellan begränsningar och möjligheter 
För tre av kvinnorna i studien är arbetet för försörjningen det tema; den röda 
tråd som livsberättelsen organiseras kring. Det gäller framför allt Freja, som 
från 23-årsålder ensam drev ett jordbruk ända fram till sin pension. I hennes 
berättelse knyts olika val och brytpunkter under livets gång till arbete i någon 
mening. Arbete som centralt organiserande för hur livsberättelsen tar sig ut-
tryck finns också exemplifierat på ett liknande sätt i Sveas berättelse. Gemen-
samt för de båda kvinnorna är att ingen av dem har familj eller barn, även om 
Svea har levt tillsammans med en man under flera årtionden. De krav och för-
pliktelser som barn och familj har medfört i de andra kvinnornas liv är därmed 
något som Freja och Svea inte har behövt förhålla sig till. Betraktat ur den syn-
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vinkeln blir det också begripligt att arbete blir centralt för konstruerandet av 
mening. I helhetsbilden av deras livsberättelser tycks det som om det är i arbe-
tet Frejas och Sveas identitet finns förankrad.  

Selma från Västerbotten, skapar också en berättelse som framför allt byggs 
upp kring yrkesarbetandet under livet, men hennes beskrivningar skiljer sig från 
Sveas och Frejas berättelser på så vis att hon också under sitt yrkesverksamma 
liv har bildat familj och fött tre barn. Hennes livsberättelse blir därmed också 
en beskrivning av ”gränsgåendet” och hon tas därför upp senare i det samman-
hanget.  
 
Vägen t i l l  arbete  för  egen försör jning;  anpassning e l l er  motstånd 
Trots att Svea och Freja har en del gemensamt finns också stora skillnader i 
deras beskrivningar av hur livet har utformats och vilket handlingsutrymme de 
har haft tillgång till under livet. Vid en ytlig anblick ter det sig som att det är 
Freja som är den kvinna som sticker ut. Hon har haft ett arbete och i övrigt levt 
ett liv som på många sätt bryter mot de förväntningar som finns på kvinnor i 
vårt samhälle. Det var också så jag reagerade när jag mötte Freja för första 
gången. Till en början upplevde jag henne som annorlunda och speciell efter-
som hennes livsberättelse inte motsvarade mina förväntningar på en äldre kvin-
nas livsberättelse. Präglad av en samhällelig och kulturell uppfattning om vad 
som kan anses som kvinnligt och manligt beteende; hur vi gör kön, blev hennes 
sätt att framställa sig själv och det verbala och kroppsliga språk hon använde i 
sitt berättande en ytterligare förstärkning av upplevelsen. 

Svea har i sin tur förvisso också brutit mot en del normer i samhället. Hon 
var förhållandevis tidig med att som kvinna utbilda sig och hon har levt som 
ogift och har inga barn. Det yrke hon valde att utbilda sig till; läraryrket, kan 
däremot sägas stämma bättre överens med vad som förväntades av en kvinna. 
Även om jag också upplevde Svea som en annorlunda och fascinerande kvinna 
så stred hon inte på samma sätt mot mina förväntningar på ett kvinnligt bete-
ende. Det var inte så mycket de yttre attributen, kroppsspråket och Sveas pre-
sentation av sig själv som bröt mot de förväntningar jag hade, utan i högre grad 
hennes livsberättelse i sig och de val hon gjort under livet.  

Både Svea och Freja har valt en annan väg än den traditionellt kvinnliga om 
man beaktar den tidsperiod och kontext som deras liv utformats inom. Om 
man betraktar deras livsberättelser utifrån grad av anpassning eller motstånd 
framträder också andra aspekter. Doris Ingrisch (1995) har i en studie analyse-
rat 30 kvinnors livsberättelser och fann hos dem alla uttryck för två erfaren-
hetsnivåer; dels anpassning till samhällets förväntningar, dels en nivå kopplad 
till undertryckta önskemål och drömmar. I studien synliggörs det problematiska 
i att hitta en balans mellan samhällets förväntningar och sina egna drömmar. 
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Svea var redan som barn mycket intresserad av skolan och av kunskap och 
redan som tolv-trettonåring drömde hon om att bli byggnadsingenjör.  
 

Som ung ville jag bli byggnadsingenjör, men det gick ju inte den tiden jag var 
ung, då kunde man ju inte tänka sig att en flicka skulle vara byggnadsingenjör 
inte, så det var ju bara att glömma och inte hade vi råd heller så det så. Så jag 
halkade in på det här [yrket]... och det var ju lyckat, men sa jag, i mitt nästa liv 
ska jag bli... snickare eller smed. För jag var ju också, i och med att jag var med 
farfar i smedjan och drog pusten, jag stod på en trälåda och drog pusten, så var 
jag ju, tyckte jag ju det där var fascinerande. Plus att jag var i snickarboden med 
honom. (Svea) 

 
Vid den här tiden, 1940-talet, var förvisso utbildning en möjlighet för kvinnor 
men det innebar inte att de därmed kunde välja alldeles fritt. Att Svea här ut-
trycker att man inte kunde tänka sig att en flicka skulle vara byggnadsingenjör 
kan antas referera till de sociala normer och värderingar som fanns i samhället 
kring vad som sågs som lämpliga yrken för kvinnor och män. Att Svea inte såg 
några möjligheter att utbilda sig till det hon allra mest önskade hindrade henne 
inte från att drömma om en utbildning. Vid 16-års ålder reste hon i väg till en 
yrkesskola.  
 

[...]Och mamma och pappa ville inte för att jag skulle ju vara hemma och hjälpa 
till. Så dom ville inte att jag skulle åka, och mamma var ju dålig [...] Hon var ju 
inte så ung, när jag var född var hon väl 34, 35 år nånting... jag minns ju som 
den mesta tiden att hon var inte frisk...hon hade ju jättejobbigt och dom ville 
inte att jag skulle fara, men jag sökte och kom in och jag åkte iväg och gick den 
där utbildningen och fick min början där. (Svea) 

 
Det året ledde henne sedan vidare till en lärarutbildning långt hemifrån, dit hon 
åkte vid 19-års ålder. Att åka iväg för att studera var inget lätt beslut för Svea, 
eftersom hon behövdes hemma och det fanns inte heller pengar att bekosta 
hennes utbildning. Trots allt stöttade föräldrarna henne när hon väl hade gjort 
sitt val.  
 

Jaa, det var kris faktiskt. Och grannarna dom var så arga och dom sa till mig 
att... ”Du ska vara hemma och hjälpa mamma”. Det där var ju alldeles fel att jag 
gjorde på det där sättet... men jag trotsade och for. Jag gjorde det, jag har varit 
lite, att gå en egen väg... och jag fick för mig att det där ville jag och jag for iväg. 
(M-L: Det måste ha varit tufft?) Jaa, det var tufft och så, det kostade ju pengar 
och jag minns att det var väldigt bekymmersamt när dom skrev hemifrån att 
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dom hade... dom hade ett hästföl som dom hade sålt för att få pengar till min 
utbildning. Och det var inget roligt. (Svea) 

 
I citatet synliggörs konflikten mellan de förväntningar som finns från samhället 
och de önskningar kvinnor har (jfr Ingrisch 1995); en konflikt som Svea hante-
rade genom att göra motstånd mot de värderingar och förväntningar som fanns 
på henne i det lokala sammanhanget. I livsberättelserna framgår att i det lilla 
jordbrukarsamhället på landsbygden var utbildning ännu inte något självklart 
varken för unga män eller kvinnor, men framför allt inte när det gällde de unga 
kvinnorna. Den kunskap som förmedlades genom utbildning var inget som 
värderades särskilt högt, vilket en annan svensk kvinna, Sigrid, beskriver så här: 
 

Och det är klart, det var ju aldrig nåt tal om på den tiden att man skulle läsa vi-
dare eller gå och lära sig något yrke, för att- jaa, de ansåg att det var onödigt, 
man skulle väl ändå gifta sig nån gång och då behövde man inte, trodde de (ler, 
skrattar) (M-L: Det var den tanken man hade?) Jaa, det var den tanken och kun-
skap var ju inte så populärt (M-L: Mm, hur menar du?) Jaa, jag menar att…om 
man skulle gå i en skola fick man ju alltid lära sig saker, eller hur? Och det an-
sågs ju onödigt för att man skulle klara sig lika bra utan. Så var... alltså den all-
männa inställningen, det var väl en och annan som tyckte nåt annat men i stort 
sett så tyckte de att kunskaper var onödiga. (Sigrid) 
 

Sveas agerande kan tolkas som ett motstånd mot de normer och förväntningar 
som fanns i den lokala kontexten, men samtidigt är hennes agerande betraktat 
ur ett strukturellt perspektiv inte lika anmärkningsvärt. Vid denna tid var det 
trots allt inte längre osannolikt att en kvinna valde att utbilda sig. I samhället 
hade också genomförts en del förändringar under de föregående årtiondena 
som underlättade för kvinnor med hänseende på utbildning. Läroverken hade 
öppnats för flickor 1927 och 1923 kom behörighetslagen som gav kvinnor 
tillträde till statliga tjänster på lika villkor som männen, med vissa undantag 
(Stanfors 2007). Att Svea valde en utbildning som kunde anses överensstämma 
med ett kvinnligt yrke kan också tolkas som en anpassning till strukturellt rå-
dande normer och värderingar.  

Svea konstruerar sig själv som aktivt och medvetet handlande för att uppnå 
sitt mål och hon förmår också vidga sitt handlingsutrymme. Samtidigt synlig-
görs genussystemets gränser för vad som var möjligt för kvinnor vid den tiden. 
Sveas valde att trotsa sin nära omgivning och familj. Att det ens var möjligt kan 
också förstås med bakgrund i de beskrivningar Svea ger av sin mor. Sveas mor 
var själv yrkesarbetande tills hon gifte sig och hon beskrivs av Svea som 
”mycket intelligent” och som en kvinna som vågade stå för sina åsikter. Hon 
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representerade på olika sätt ett alternativ till en traditionell kvinnlighet; en kvin-
na som också i viss mån gjorde motstånd, vilket i sin tur kan tänkas ha stärkt 
Sveas självkänsla och gett henne mod att gå sin egen väg. 

I Frejas livsberättelse finns många likheter med Svea, framför allt gällande 
den starka kopplingen till arbete för försörjning. Hennes liv har dock tagit sig 
helt andra uttryck och hon har på flera sätt levt ett för den tiden ovanligt kvin-
noliv. Detta begripliggörs på olika sätt genom hur Freja bygger upp sin berättel-
se. I motsats till Svea framställer Freja sig själv som inte alls intresserad av skol-
gång och utbildning. Redan som väldigt liten ville Freja syssla med ”bonderiet” 
och hon fostrades tidigt in i arbetet med jordbruket och djuren, bl.a. på grund 
av att fadern tidigt gick bort. Som 16-åring plogade hon själv med hästarna.  
 

Men jag plogade så bra så dom trodde inte det, att en kvinna hade plogat (ler). 
Jag hade så bra inställt plogen. (Freja) 

 
Freja berättar att det redan när hon var i tonåren stod klart att det var hon som 
skulle överta hemmanet och jorden som funnits i familjens ägo under ett par 
hundra år. Så blev det också när Freja mor dog ganska snart efter krigsslutet. 
Då var Freja 23 år.  
 

M-L: Hade du bestämt då redan i tonåren, visste du då att du skulle ta över det 
här jordbruket? 
F: Jaa, jag var tvungen 
M-L: Hade ni pratat om det med mamma också? 
F: Jaa, ja,ja...dom tyckte nog att jag var bäst lämpad att (lätt skratt) 
M-L: Så det var bestämt redan då.. 
F: Jaa, så visste dom nog det 
M-L: Var det redan i 15-16 års åldern 
F: Jaa, då började dom nog säga, dom börja nog säga, och ser du då var ju poj-
karna borta....dom var ju kriget, jaa. 

 
Freja blev bonde och har sedan också haft det som yrke under hela sitt liv. 
Betraktat ur ett övergripande, strukturellt perspektiv är Freja okonventionell 
genom sitt yrke, men också genom det liv hon levde som ogift och utan man. 
Hon beskriver det själv som att hon aktivt valde bort make och familj: ”Jag har 
inte haft tid att gift mig eller nånting...absolut inte”. Uttalandet blir samtidigt en 
inramning för hur Freja vill att hennes liv ska förstås, både av henne själv och 
av åhöraren (jfr Nilsson 1999). Genom att poängtera att det liv man levt är 
något man själv har valt upprätthålls bilden av ett ”lyckat liv”.  
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I citatet som angavs ovan är det oklart vem ”dom” är, som Freja refererar till. 
”Dom” kan ha utgjorts av modern och syskonen, men kan också syfta på den 
närmaste omgivningen eller byn som sammanhang. Att det fanns förväntningar 
från andra människor i Frejas närhet på att just hon skulle ta över jordbruket 
framgår hur som helst tydligt såsom Freja formar sin berättelse. Att inte ta över 
jordbruket skulle därmed ha blivit ett brott mot de förväntningar som fanns på 
henne i hennes näromgivning. Frejas önskan om att bli bonde redan som liten 
är därmed inte ett val som kan ses som oberoende av den kontext hon levt sitt 
liv i. Att Freja blev bonde och därmed gör motstånd mot de strukturella nor-
merna och värderingarna i samhället, kan samtidigt ses som en anpassning till 
de förväntningar och krav man hade på henne i den lokala miljön.  

I både Sveas och Frejas livsberättelser framgår att det inte enbart är föränd-
ringar i samhället som har betydelse för kvinnors handlingsutrymme. Inte heller 
är det enbart upp till individen; det som kan uppfattas som ett individuellt be-
slut kan i själva verket vara starkt påverkat av anhöriga och den närmaste om-
givningen (jfr Gunnarsson 2002a). I termer av taktiskt-strategiskt handlande ter 
det sig som att Freja i det närmaste är omedveten om hur hon utmanar och gör 
motstånd mot den rådande ordningen, medan Sveas agerande kan tolkas som 
mera strategiskt i form av medvetna val och handlingar. En sådan tolkning 
baserar jag på hur de båda kvinnorna framställer sitt agerande. Svea beskriver 
sig som den som aktivt och medvetet väljer att gå emot de förväntningar som 
finns på henne för att kunna uppfylla sina egna önskningar. Att hon i efterhand 
kan uttrycka denna medvetenhet bygger på de motreaktioner från föräldrar och 
näromgivning som hon blev bemött med. Freja beskriver istället sin väg till att 
bli bonde som självklar både för henne själv och för den närmaste omgivning-
en. Hennes val av kvinnoliv väckte inga motreaktioner, såsom hon framställer 
det. Därmed framstår hon som omedveten om att hennes agerande trots allt 
utgjorde ett motstånd mot normerande värderingar och ideal på en övergripan-
de nivå. 
 
Vägen t i l l  e t t  ”gränsgångarl iv”;  anpassning e l l er  motstånd 
Sju av kvinnorna jag har mött kan sägas höra till kategorin ”kvinnor som gräns-
gångare”. Det gemensamma för kvinnorna är att de under sitt vuxna liv har haft 
ansvar för oavlönade plikter i hemmet och hushållet, men de har samtidigt 
också bidragit till familjens utkomst och försörjning. Vid en första anblick kan 
man tolka kvinnornas agerande som anpassning till de strukturella krav och 
förväntningar som funnits på dem. Samtidigt synliggörs också i livsberättelserna 
individuella skillnader för vilket handlingsutrymme kvinnorna har haft tillgång 
till, samt individuellt varierande uttryck för motstånd. Jag har valt att låta Selma 
stå som exempel för denna grupp av kvinnor. Det som skiljer henne från de 
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övriga sex ”gränsgångar-kvinnorna” är att hon som ung gick en utbildning till 
sjuksköterska och att hon därefter har yrkesarbetat fram till pensionen. Även 
andra kvinnor hade drömmar om yrkesutbildning i brytpunkten mellan ung-
domsliv och vuxenliv. De övriga sex kvinnornas gemensamma nämnare är att 
de har anpassat sig till vad de själva beskriver som rådande omständigheter i 
den lokala miljön, som omöjliggjorde andra val än att gifta sig och påbörja ett 
eget familjeliv. Att de strukturella villkoren begränsat kvinnornas handlingsut-
rymme är något som kvinnorna själva inte konkret berör. Vad som däremot 
gäller för dessa kvinnor är att de i någon mån ”bidar sin tid” och senare i livet 
på olika taktiskt-strategiska sätt ökar sitt handlingsutrymme.  

Precis som Svea hade också Selma redan som barn en stark längtan efter att 
få fortsätta gå i skola. De båda kvinnornas villkor och förutsättningar för att 
uppnå detta såg däremot olika ut. Selma önskade fortsätta i mellanskolan, men 
hon behövdes hemma och inte ens en lärares försök att uppmuntra Selmas 
föräldrar till att låta henne fortsätta sin skolgång hjälpte.  
 

Det var på min tretton-årsdag som jag gick ut skolan. Och samma år öppnade 
dom ju den nybyggda mellanskola, men jag fick inte börja där, för att då hade 
jag fått en lillebror, det var ett sladdbarn så mamma var förtiett år då...och hon 
var inte så stark, så jag behövdes hemma, och det sörjde jag mycket för mina 
klasskamrater fick börja i skolan där och jag fick inte det. Och jag tyckte om att 
läsa, det var väldigt, jag läste nästan allt jag kom över. Så det var inte så roligt, då 
fick jag vara hemma istället och hjälpa till med lillebror. Men det är klart, jag lär-
de väl mig en del på det också, jag fick hjälpa till. (Selma) 

 
Föräldrarna var i sig inte emot utbildning, men de ekonomiska förutsättningar-
na omöjliggjorde en utökad skolgång. Någon tid senare fick Selma ett löfte av 
sin mor om att få börja i en folkhögskola när familjen skulle få en större summa 
pengar. När det sedan visade sig att också en bror ville läsa vidare till ingenjör, 
kom pengarna att gå till broderns utbildning istället. Selma började arbeta och 
hon lyckades småningom själv spara ihop pengar för att kunna gå i en folkhög-
skola. Efter det gick hon sedan en utbildning till sjuksköterska. 
 

[...] Ja först så hade det ju varit tal om att jag skulle få gå folkhögskola. Jo det 
hade mamma sagt, det skulle jag få göra när dom fick ut sin livförsäkring, dom 
hade en livförsäkring dom väntade på, jaa, som hon skulle få ut pengar från. Då 
skulle jag få ta dom och gå folkhögskola, och jag hade sökt och kommit in och 
allting var klart och. Men det var ju pengarna. Men då hade jag, min äldste bror 
hade åkt ner till...[stad i södra Sverige] åkte han väl först och lärde sig till svetsa-
re där...och då skrev han hem att han ville läsa till ingenjör och behövde ju 
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pengarna. Och det är klart, då fick han ju det. Då fick han det, så det är klart, då 
vart det ju ingen folkhögskola för mig. (Selma) 

 
Som yngre förväntades Selma ge upp sina drömmar om att få gå i mellanskolan. 
Hon anpassade sig till de krav och förväntningar som fanns på henne, men gav 
för den skull inte upp sin dröm om att utbilda sig. Att som flicka drömma om 
folkhögskola var emellertid av underordnad betydelse när en bror behövde 
pengarna till sin utbildning. Selma började småningom arbeta och hon sparade 
själv ihop pengar för att kunna gå i folkhögskola. Efter det utbildade hon sig till 
sjuksköterska. 

I Selmas livsberättelse framkommer ingen egentlig konflikt mellan hennes 
önskan om att utbilda sig och familjens och omgivningens syn på det. Medan 
Svea öppet protesterar kan man tolka det som att Selma på ytan anpassar och 
underordnar sig, för att sedan driva igenom sin vilja och utöka sitt handlingsut-
rymme på ett strategiskt och kraftfullt sätt. I likhet med Svea utbildar Selma sig 
till ett traditionellt kvinnligt yrke; vårdsektorn utvecklades redan under 1900-
talets första årtionden till en ren kvinnosektor (Florin 1994). Selma arbetar 
sedan i yrket under hela sitt liv men i motsats till Svea kombinerar hon det med 
familj och barn. På så vis anpassar hon sig samtidigt till de strukturella förvänt-
ningar som finns på henne som kvinna mellan olika traditioner, och hon blir 
därmed den ”gränsgångare” som Åström (1997) nämner.  
 
Vägen t i l l  e t t  arbete  i  hemmet;  anpassning e l l er  motstånd 
Flora är den enda kvinnan i materialet som har arbetat hemma under hela sitt 
vuxna liv. Maken förvärvsarbetade och i livsberättelsen finns många beskriv-
ningar av det arbete han utfört under livet. Mötet med Flora blev för mig en 
bekräftelse på den uppfattning jag hade om hur ett typiskt kvinnoliv generellt 
sett ut för österbottniska kvinnor i Floras generation. Detta i sig gjorde inte 
hennes liv mindre intressant, men jag förvånades inte på samma sätt som jag 
gjort i mötet med både Freja och Svea.  

Efter avslutad skriftskolgång ville Flora gå i en husmodersskola som fanns i 
närheten. Det Flora beskriver som ett personligt önskemål kan även tolkas som 
starkt präglat av de strukturella villkor som var gällande. Att öka sina kunskaper 
och sin kompetens i omsorgsarbete låg helt i linje med vad som förväntades av 
en kvinna. Av skolan blev däremot inget av, eftersom modern ansåg det vara 
onödigt. Att lyda hade Flora tidigt fått lära sig och även i detta fall valde hon att 
”lyda” sin mor. Hon anpassade sig därmed till de krav och förväntningar som 
fanns på henne i hemmiljön. Hon skötte sina sysslor och hjälpte till, men läng-
tade samtidigt bort från hemmet.  
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Jag ville gå till [geografiskt namn] husmodersskola, ville jag... men så snäll som 
jag var så fogade jag mig i det då. ”Vi har nog husmodersskola här hemma”, sa 
hon [moder] bara... så var det bara att jobba i fähuset och där inne och, vad vi 
gjorde [...] Jag brukar tänka att skulle mamma ha skickat mig till husmoderssko-
lan, så har jag nog inte varit med [maken] nå då inte... jag kunde ha träffat nå 
andra pojkar... jaa, så det var dumt av henne, nog ibland brukar jag tänka (lätt 
skratt)...att nog var det lite dumt gjort av hon, att inte skicka mig så jag skulle se 
världen. Och inte vara här, och lära sig nå mera utav världen och kamrater-
na...brukar nog tänka det, att det skulle ha sett annorlunda ut om jag hade 
kommit dit. (Flora) 

 
Flora träffade sin blivande make när hon var 15 år gammal och de gifte sig när 
hon var 17 år. Flora poängterar att giftermålet var den åtta år äldre makens 
önskemål och när Flora nu utvärderar sitt liv får moderns agerande stå som 
förklaring till varför livet blev som det blev. Samtidigt blev giftermålet ett sätt 
att göra motstånd mot de villkor som rådde i hemmet och ett taktiskt-
strategiskt val för att utöka handlingsutrymmet.  
 

Och så ska jag nu säga att pappa och mamma...var inte nå ense där hemma. 
Dom var som hund och katt och det började bli värre och värre med åren, ju 
äldre dom blev...så jag tyckte jag ville komma bort hemifrån ganska fort...bort 
från dom där stridigheterna [...] Jaa, då började jag nog tycka att jag skulle vilja 
bort hemifrån... (M-L: Var det för att mamma och pappa inte kom överens det?) 
Janå dels det, och dels så träffade jag ju [maken] då...så hade man som inte nån 
kärlek då heller då det var stridigheter, så man såg nån kärlek hemifrån. Så där-
för tyckte jag han var snäll och...att man ville längta efter kärlek. (Flora) 

 
Flora fick ganska snart efter giftermålet sitt första barn och blev därmed av 
naturliga skäl hemma. Att maken hade utbildning och ett fast arbete som kunde 
försörja familjen var också bidragande till hur Floras liv sedan utformades, 
såsom hon beskriver det. Hon gick in i rollen som hemmafru, anpassade sig 
och blev den kvinna som förväntades av henne. 
 
 
Jordbruk som försörjningskälla 
Från att ha beskrivit och tolkat kvinnornas berättelser om vägen in i vuxenlivet 
övergår jag nu till det arbete som kvinnorna beskriver under det vuxna livet. 
Framställningen följer delvis samma indelning av kvinnorna som grupp, men 
samtidigt görs även en ny indelning med utgångspunkt i vilken typ av arbete det 
rör sig om. Det innebär att Freja och de kvinnor som varit medhjälpare i famil-
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jens jordbruk kommer att presenteras som en kategori och att alla kvinnor som 
yrkesarbetat utanför hemmet presenteras som en annan kategori. Syftet med en 
sådan indelning är att kunna kontrastera kvinnorna mot varandra på ett annat 
sätt än i tidigare avsnitt. Samtidigt vill jag synliggöra betydelsen för livet som 
helhet och för situationen idag som äldre, om man har varit heltidsbonde under 
hela eller delar av livet, om man har yrkesarbetat hela livet, eller om man har 
yrkesarbetat under vissa delar av livet.  
 
Könsarbetsde lning;  f l exibla,  men osynl iga jordbrukande kvinnor på 
landsbygden  
Majoriteten av de deltagande kvinnorna har som vuxna under någon period 
haft jordbruk och djurhushållning som försörjningsskälla. Genom lokalhistoris-
ka beskrivningar och kvinnornas individuella livsberättelser träder en bild av 
hårt arbetande kvinnor fram, ett arbete som ofta har osynliggjorts. Flera av 
kvinnorna förundras över hur de har orkat och hur de har klarat av allting. 
Trots det hårda arbete som landsbygdskvinnorna vittnar om, är det männens 
arbete som har synliggjorts och det är också deras arbete som gett avtryck i 
statistiken.  

Kvinnornas steg in i vuxenlivet ägde rum under åren efter andra världskri-
gets slut. Kriget fick dock olika konsekvenser för de båda länderna, vilket också 
har påverkat kvinnorna och deras liv. Följderna av kriget medförde att det fin-
ländska samhällets utveckling fördröjdes under en lång tid, medan man i Sveri-
ge upplevde en kraftig ekonomisk utveckling under efterkrigsåren.  

Av kvinnornas berättelser framgår att jordbruk var efter krigsslutet en vanlig 
sysselsättning i de lokala sammanhang som denna studie bygger på, både i Sve-
rige och i Finland. Att den ekonomiska situationen var svår i början av det vux-
na livet framgår implicit i flera kvinnors berättelser, men är inget som de svens-
ka kvinnorna uppehåller sig vid i någon vidare bemärkelse. Vad som framgår är 
att jordbruket i allmänhet inte gav tillräckliga inkomster. Arbete utanför hem-
men, vanligen männens, var en nödvändighet för att försörja familjen.  

 
[Vi] hade så bedrövligt ibland så att man...man kunde inte skicka julkorten för 
man hade inget till porto. Men det var ju otroligt, men sånt där har man ju som 
glömt bort, men i alla fall. Jag minns det var hemskt ibland...och särskilt innan 
han började jobba... för vi trodde ju i vår enfald må jag då säga, vi trodde vi 
skulle kunna klara oss på jordbruket. Men ser du, det var ju dömt, det gick ju 
inte, det var därför han fick börja på att jobba. Jamen förstår du, det var så 
hemskt att...jag fattar inte hur man levde den tiden. (Sofia) 
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Liknande beskrivningar ger även de finlandssvenska kvinnorna, men här finns 
även andra uttryck för de fattiga omständigheterna. Man fick hushålla med det 
man hade och exempelvis endast bygga på sina hem litet i taget. De mest nöd-
vändiga basvarorna fanns att tillgå, men inte mer än så. Att utvecklingen gick 
snabbare i Sverige fick Flora uppleva under en resa dit i början av 50-talet: 
”[…]Men det var ju så gudabra i Sverige, tänk då man fick köpa frukter”. Skill-
naden mellan Finland och Sverige ”var som natt och dag”, berättar hon vidare.  

Kvinnorna som ingår i mitt material kan hänföras till den typ av produktion 
som man genom forskning funnit inom jordbruk där en del av familjen har 
arbetat med andra uppgifter utanför jordbruket. Arbetsdelningen mellan könen 
har varierat beroende på demografiska och geografiska förutsättningar, samt 
efterfrågan av arbetskraft. Där det periodvis har rått brist på män har kvinnor 
haft ansvar för hela jordbruksproduktionen (Niskanen 1998). I kvinnornas 
beskrivningar över hur försörjningen har sett ut under livet framgår det både i 
de svenska och i de finländska berättelserna att man såväl i barndomsfamiljen, 
som i den egna familjen som vuxen, har varit beroende av biinkomster och då 
ofta i form av att mannen i hushållet har arbetat utanför hemmet.66  

Vad som ansetts vara kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter i jord-
brukarfamiljer är inte enkelt att definiera, eftersom forskning har visat att detta 
var något som kunde skilja sig åt mellan olika regioner (Markkola 1990). På en 
normativ nivå var delningen av arbetet klar och tydlig. Män hade ansvaret för 
åkerbruket och kvinnor skötte mjölk- och boskapsskötsel och hushåll. De grän-
ser som har strukturerat jordbruksarbetet har dock varit lätta för kvinnor att 
överskrida i praktiken och kvinnor har också förväntats vara flexibla. En mot-
svarande överskridning av könsgränserna var inte lika vanlig när det gällde 
männen.  

I både de svenska och de finlandssvenska kvinnornas beskrivningar av jord-
bruksarbetet framträder en bild av hur kvinnorna arbetade tillsammans med 
sina makar och hur man gemensamt bidrog till familjens försörjning. Både de 
finlandssvenska och de svenska kvinnorna har tagit ett stort ansvar för arbetet 
utomhus och med jordbruket; något som uttrycks och framställs som naturligt 
och självklart. Detta överensstämmer med vad Östman (2001a) funnit i sina 
studier. Kvinnors deltagande i åkerbruksarbetet i Österbotten har varit en själv-
klarhet också under efterkrigstiden och kvinnorna stod länge för en stor del av 
arbetet utomhus. Liknande uppgifter gällande de svenska förhållandena under 
1930-talet visar Nyberg (1989) på i en undersökning om kvinnors hushållsar-
betstid och förvärvsdeltagande. I kvinnornas berättelser framgår att det förvisso 
funnits en viss uppdelning gällande främst de tyngre arbetsuppgifterna och 
                                                
66 I ett exempel bland de svenska kvinnorna har kvinnan lönearbetat utanför hemmet hela tiden, 
medan maken också har haft skogsbruk och försäljning av skog som bisyssla till jordbruket.   
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vanligtvis var det männen som hanterade traktorer och andra maskiner. Kvin-
norna beskriver trots detta många exempel på sin flexibilitet i form av överta-
gande av männens arbetsuppgifter. Speciella omständigheter, såsom makars 
sjukdom, kunde medföra att kvinnor fick sköta många av de tunga uppgifterna 
och också köra traktorn.  

Hur beskrivs då männen i livsberättelserna? Tidigare forskning har påvisat 
att männen inte förväntades ta sig an uppgifter som i allmänhet hörde till kvin-
nor, men i livsberättelserna finns exempel på när också männen kunde 
överskrida gränserna. Flera män mjölkade och Fannys make som på grund av 
sjukdom var förhindrad att utföra tyngre arbete skötte istället en del av matlag-
ningen. Selmas make skötte också en del hushållssysslor när hon förvärvsarbe-
tade. Huruvida det funnits en strikt uppdelning mellan kvinnors och mäns olika 
arbetsuppgifter är därmed inte alldeles entydigt, utan beroende av samman-
hanget.  
 
Kvinna och s jä lv försör jande bonde 
Ett undantag från det ovan beskrivna familjebaserade jordbruket utgör Freja, 
som har drivit sitt jordbruk ensam. Hon är också den kvinna som tydligast 
beskriver ett hårt och tungt jordbruksarbete, där den fysiska styrkan många 
gånger satts på prov. Hon antyder att det inte har varit lätt, men det har ändå 
aldrig funnits en tanke på att sluta. I hennes omgivning var det i allmänhet 
männen som skötte jordbrukandet, men Freja ger även exempel på ett par 
jordbrukande kvinnor i sin närhet. Hennes uttalande, men även livsberättelsen i 
sin helhet, tolkar jag som att hon i den miljön inte upplevde sig som annorlun-
da. Samtidigt utgör detta ett sätt att i efterhand konstruera och upprätthålla 
bilden av ett liv som man kan känna sig tillfreds med. Att bli bonde framställs 
på många ställen i livsberättelsen som självvalt, men samtidigt framgår också på 
ett flertal ställen att Freja egentligen inte hade något val:  
 

För han [bror] var inte nå intresserad av jorden han, utan han sa det är bara att 
sälja. [...] Han ville inte nå med jordbruket han, nää...det var nog för mig att 
överta då...men vad, jag har ju klarat det (M-L: Jaa, och bra har det gått?) Bra har 
det gått också (lätt skratt)...nå, det beror ju på vilket humör man har också. [...] 
Så man har bara fått arbeta, och du vet då var det grisar och då var det korna [...] 
Det var riktigt jordbruk och då var jag ensam som skulle sköta allt det där […] 
Jaa, så nog fick man börja på nog. Och då var det ju småkalvar och allt som 
skulle lagas...(Viskande:) Jaa, och då skulle dyngan köras också. Jaa, då skulle ju det 
köras också, jaa, ut på skiftet. Så nog fenin [motsv. ett mildare uttryck för djävul 
på dialekt; min anmärkn.] har man fått vara med, vet ni. Ser du, då inte [bror] 
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var nå maskinell, utan jag fick sköta om allt jag. Han ville inte köra nå traktor el-
ler bil. (Freja) 
 

Till en början hade Freja kor, men småningom valde hon på inrådan av männi-
skor i sin närhet att göra sig av med dem och började istället med djuruppföd-
ning. Hon beskriver hur hon har arbetat självständigt och fått lära sig det mesta 
inom jordbruket och djuruppfödning.  
 

Så allting har man fått lära sig […] Precis allt. Dom skulle nog få ställa mig till 
vad som helst så skulle jag....(M-L: Det här med jordbrukande kan du) Jaa, det 
här jordbrukandet, det kan jag... och med bilar att byta olja och se efter så att 
man (lätt skratt). Och traktorn och...(M-L: Jaa, du har skött alt sånt själv också?) 
Precis allt, absolut. (Freja) 

 
Utöver jordbruket som krävde mycket hårt arbete, har Freja också arbetat i 
skogen och huggit ved tillsammans med den bror som hon delade hushåll med.  
 

Och i skogen har jag fått hugga, [bror] kom ju hem då så vi var i skogen...oj, 
fanken då man tänker på allt...så därför är det väl...styrkan än (ler) i kroppen. Jag 
kan inte se nåt annat jag inte (skratt). [...] Oj vad vi har, [bror] och jag har varit i 
skogen och huggit och dragit fram med traktorn där det har gått. Och hästen 
hade vi ju då också...och tänk vad ved jag har kluvit. (Freja) 

 
Att det är så pass tungt och fysiskt krävande arbete som Freja har utfört under 
många år blir väldigt centralt i hennes livsberättelse, vilket kan förstås som ett 
uttryck för att de kroppsliga minnena av det tunga arbetet är starkare och mera 
tillgängliga än andra minnen. Freja framställer sig själv som den som inte har 
skyggat för de smutsiga och tunga arbetsuppgifterna och hon jämför sig gärna 
med väninnor som aldrig har befattat sig med sådana sysslor. Arbetet i sig blir 
också meningsbärande in i åldrandet på så vis att Freja idag betraktar sig som så 
frisk och stark på grund av allt det hårda arbetet hon har utfört. 
 
Jordbruket som huvudsaklig  famil j e försör jningskäl la 
Förutom Freja finns ytterligare två finlandssvenska kvinnor som huvudsakligen 
har fått sin försörjning under livet genom familjens jordbruk. Frida och Fia 
hade från början av sina äktenskap små jordbruk i kombination med att makar-
na förvärvsarbetade. Ansvar för arbetet med djuren hemma vilade därför till 
stora delar på Fia och Frida, samtidigt som de också båda skulle komma att få 
fem barn vardera. Småningom övergick båda familjerna i början av 1960-talet 
från ett traditionellt småskaligt jordbrukande till pälsdjursfarmning, något som 
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sedan sysselsatt dem fram till pensionen.67 Precis som när det gällde det tradi-
tionella jordbrukandet fick kvinnorna ta ett stort ansvar för djuren och farmen, 
eftersom makarna fortsatte sitt lönearbete vid sidan av under de första åren 
som pälsdjursfarmare.  

Småningom kom farmningen helt och hållet att bli familjernas försörjnings-
källa. I början var allting primitivt och enkelt och både Frida och Fia beskriver 
ett ständigt pågående arbete med att modernisera och förbättra förhållandena 
kring arbetet med farmen. Fias och Fridas försörjningssituation under livet har 
varit något mera instabil och sårbar än de övriga kvinnornas, eftersom många 
olika faktorer kunde bli avgörande för den slutliga inkomsten. Farmerna utöka-
des också vart eftersom, vilket innebar mera arbete och investeringar i tillbygg-
nader och inköp av djur.  
 

Inte var det så lätt. Då vi startade den här minkfarmen här så fick vi valpsju-
kan...första året. Det var några hanar som vi hade köpt som var bärare av det. Vi 
köpte drygt hundra djur då från en farm. Vet du, det var nog hemskt det...det 
var nog fruktansvärt, faktiskt. Då dom kunde ha valpar så dog modern och ung-
arna genast. Så vi lämnade med så lite, så då var det nog väldigt deprimerande. 
Då kunde vi nog hålla oss för skratt. (Frida, intervju II) 

 
Ingen av kvinnorna beskriver sitt konkreta arbete med pälsdjursfarmerna sär-
skilt tydligt, även om det i Fias berättelser är något mera framträdande. Att det 
var tungt och många gånger krävande beskrivs däremot av båda kvinnorna. 
Både Fia och Frida poängterar vidare hur bunden man var som pälsdjursfarma-
re. Idag finns båda pälsdjursfarmerna kvar inom respektive familj och även om 
det nu har gått många år sedan Frida och Fia gick i pension i formell bemärkel-
se, så är de ännu idag delaktiga och hjälper till så mycket de kan.  

Trots att pälsdjursfarmningen innebar mycket arbete och att leva med en 
ekonomisk osäkerhet, konstrueras självförsörjningen i Fridas och Fias berättel-
ser också som en källa till stolthet. Frida uttrycker dock klart och tydligt sin 
upplevelse av att detta inte är något som värderas särskilt högt av samhället. 
 

Inte var det ju så bra först och det har varit både bättre och sämre också med 
dom här minkarna...men det som jag tycker är hemskt nu idag...man vill inte 
nästan våga börja tala om att man är bönder. Att dom är pälsfarmare. Så det är 
som om de skulle vara så värdelöst allt som vi har gjort...och ändå så har vi 
byggt upp det här landet...som nu till exempel då vi hade jordbruket så skulle vi 

                                                
67 Farmning inleddes i Finland år 1916 och på 1930-talet påbörjades minkuppfödningen i Fin-
land. Pälsfarmningen i Finland är koncentrerad till Österbotten, där den har en stor nationaleko-
nomisk betydelse också idag (Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf).  
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ju nog betala in en viss summa till den där pension...och så skulle vi ju göra det 
med minkarna också...men inte kan jag nu säg att jag har nu så mycket högre 
pension än dom som inte nu aldrig har betalat in nånting...kan inte säga det. (M-
L: Så då känns det ju nog som om det skulle ha varit meningslöst?) Det är som 
om det skulle vara så meningslöst. Och likaväl så skulle jag ju vilja vara stolt 
över vad vi har gjort...att vi har varit bönder och vi har producerat mat och vi 
hittade på arbete åt oss själva…så jag säger det, mig får dom aldrig att skulle 
börja hacka på nå sånt. [...]Så det är, men man behöver inte tänka att nån ska 
fortsätta, det är nog färdigt det. Jag unnar inte nån så ont jag inte, för så...jag 
tycker inte nån av barnbarnen ska fortsätta med den här farmen...bollas hit och 
dit och så mycket direktiv och så mycket som man inte riktigt förstår sig på. 
(Frida) 

 
När Frida beskriver sin pension som låg kan en förklaring ligga i att männen 
gynnades när socialförsäkringssystemet i jordbruket byggdes ut under 1970-
talet. Beräkningsgrunderna för jordbruksföretagarnas pensionssystem gav män-
nen fram till 1983 två till tre gånger högre pensionsförmåner än kvinnorna 
(Niskanen 1998) Det ekonomiska värdet kvinnornas arbete osynliggjordes och 
trots att Fridas och Fias arbetsinsatser rimligen kan anses ha varit en förutsätt-
ning för att överhuvudtaget kunna bedriva denna form av självförsörjning, är 
det makarnas arbete som har räknats.  

I Fridas och Fias berättelser framgår det tydligt att de i allra högsta grad ser 
sig själva som delaktiga i pälsdjursfarmningen och arbetet beskrivs vanligen i 
termer av vi. Om det har funnits tydligt manliga och kvinnliga uppgifter kopp-
lade till farmningen är inget som framgår av deras berättelser. Hur könsarbets-
delningen har sett ut i förhållande till det traditionella jordbrukandet är därför 
svårt att bedöma. Både Frida och Fia beskriver en arbetsdelning som har byggt 
på att de har haft det huvudsakliga ansvaret för hushållet och barnen, medan 
männen huvudsakligen har skött farmen. Ansvaret för hushåll och barn har 
dock däremot inte befriat Frida och Fia från arbete i farmen, medan deras män 
däremot inte på motsvarande sätt har haft några krav på sig att också delta i 
hushållsarbetet. Både Frida och Fia har därmed under hela sitt vuxna liv varit 
gränsgångare mellan arbete för försörjning och det obetalda arbetet, vilket inte 
framträder lika tydligt som för de kvinnor som har yrkesarbetat utanför hem-
met. Att vara gränsgångare har därmed haft olika innebörder i olika kvinnors 
liv. 
 
Jordbruk som försör jningskäl la ;  f r i t t  val  e l l er  påtvingat? 
Slutligen finns en grupp av kvinnor som har haft jordbruket som en försörj-
ningskälla under någon period av livet, eller som komplement till det egna eller 
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makens arbete. Här återfinns fyra av de svenska kvinnorna och en finlands-
svensk kvinna. Saga beskriver endast en begränsad tidsperiod som jordbrukare 
och Selma, som själv har yrkesarbetat hela sitt vuxna liv, berör knappt det jord-
bruk som familjen hade i sin livsberättelse. En skillnad som framträder i förhål-
lande till Frida och Fia som beskrevs ovan är att tre av kvinnorna, Fanny, Sigrid 
och Sofia, uttrycker en motvilja till att bli jordbrukare i traditionell mening. ”Jag 
måste säga att jag har aldrig velat vara jordbrukare och så ändå har det följt mig 
hela livet”, säger Fanny.  

När kvinnorna blickar tillbaka på sina liv begripliggör de sina val att trots allt 
bli bönder på lite olika sätt. De strukturella villkoren som var rådande och som 
starkt begränsade kvinnornas, men också männens handlingsutrymme, indivi-
dualiseras och görs till en privat angelägenhet i kvinnornas förståelse. För Fan-
ny fanns det inget alternativ, eftersom hon och maken inte kunde lämna svärfa-
dern. Genom att bosätta sig i makens hemgård blev också jordbruket det enda 
rimliga försörjningsalternativet. Sigrid, som avskydde att vara i ladugården och 
var rädd för kor och hästar, fick i samband med giftermålet också jordbruket på 
köpet, trots att maken inte heller ville bli jordbrukare. Sofia i sin tur gifte sig 
med en man som ville ha ett eget jordbruk. Detta, samt fosterföräldrarnas för-
väntningar på att Sofia och hennes man skulle ta över deras jordbruk, kom att 
bli avgörande. 

Såsom Sofia framställer det var hennes påverkansmöjligheter under livet 
starkt begränsade när det gällde familjeförsörjningen. För Fanny och Sigrid tog 
livet sig en lite annan vändning, efter att båda varit sysselsatta med jordbruk i 25 
år. Fanny hade sedan ungdomstiden drömt om att få arbeta i en butik och när 
hon var 50 år gammal dök chansen upp, samtidigt som jordbruket höll på att 
bli övermäktigt pga. makens sjukdom. Fanny började då arbeta i bybutiken och 
de avslutade jordbruket, trots visst motstånd från makens sida. Även Sigrid 
började yrkesarbeta, men för henne var det mera en ekonomisk nödvändighet 
snarare än en inre motivation som var drivkraften; det gick inte längre att för-
sörja sig på jordbruket och det skogsarbete maken gjorde räckte inte heller till 
familjens försörjning. Det båda kvinnorna beskriver är dock ett taktiskt-
strategiskt agerande som styr dem mot ett ökat livsutrymme och bort från det 
jordbruk de aldrig var intresserade av. 
 
 
Lönearbete som försörjningskälla 
Fem av de kvinnor jag har träffat har arbetat utanför hemmet under hela eller 
delar av livet. I denna grupp återfinns en av de finlandssvenska kvinnorna, 
Fanny, medan de övriga fyra är svenska kvinnor. Två av de svenska kvinnorna, 
Svea och Selma, hade en yrkesutbildning från ungdomen i botten och de har 
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också yrkesarbetat under hela livet. De övriga tre kvinnorna; Fanny, Saga och 
Sigrid, har arbetat utanför hemmet under mer begränsade perioder av livet.  
 

Kvinnor och lönearbete ;  Sver ige   
För att kunna förstå kvinnornas uttryck för det lönearbete de utfört under sina 
liv är det också nödvändigt att beakta de villkor och förutsättningar som var 
gällande i den kontexten och under den tidsperioden, både lokalt men också på 
en samhällelig nivå. Vid tiden efter andra världskrigets slut var kvinnors arbete 
en av de frågor som hade debatterats under flera årtionden i Sverige. Industria-
liseringen och samhällets modernisering hade redan i början av 1900-talet med-
fört ett ökat behov av kvinnlig arbetskraft, men samtidigt var också många 
yrkesområden stängda för kvinnor. Inte förrän 1960 fick kvinnor rätt till lika 
lön för lika arbete (Lindgren 1982). 

Från sekelskiftets början i Sverige och en lång tid framöver präglades kvin-
nors förvärvsarbete av ett manligt familjeförsörjarideal (Sommestad 2001). Ett 
antal politiska och samhälleliga förändringar med syfte att förbättra kvinnors 
möjligheter och stärka deras medborgerliga rättigheter genomfördes emellertid 
under årtiondena innan kvinnorna i mitt material uppnådde vuxen ålder. Kvin-
nors rösträtt, att gifta kvinnor blev myndiga, samt behörighetslagen är exempel 
på förändringar som ägde rum i början av 1920-talet. Under mellankrigstiden 
präglades Sverige av depression och arbetslöshet och den dominerande upp-
fattningen var att kvinnor borde sluta arbeta när de gifte sig. År 1939 kom slut-
ligen en lag som förbjöd avskedande av kvinnor vid giftermål, trolovning och 
havandeskap (Stanfors 2007; Sommestad 2001).  

Om de gifta kvinnornas arbete sågs som ett problem före andra världskri-
gets början, så blev situationen helt annorlunda i och med kriget. Kriget med-
förde att kvinnornas arbetskraft behövdes i industrierna, men också för arbetet 
i jordbruk i landsbygdsmiljöer, vilket kvinnor i mitt material ger uttryck för. 
Normen var dock att kvinnors plats var i hemmet där de skulle bli försörjda av 
en heltidsarbetande make. Ytterligare en bekräftelse på det utgjorde det skatte-
system som var rådande och som belönade en hemmafrutillvaro, snarare än 
uppmuntrade kvinnor till att utbilda sig och arbeta heltid. Sambeskattningen 
avskaffades år 1971 i Sverige och först då fick kvinnorna tillträde till arbets-
marknaden som fristående ekonomiska individer (Sommestad 2001; Hirdman 
2001, 1994, 1990). Sambeskattningen och dess konsekvenser är inget som de 
svenska kvinnorna berör i sina livsberättelser, men det är tänkbart att det har 
påverkat kvinnorna i deras val under livet. Svea, som redan i 20-årsåldern på-
började sitt yrkesverksamma liv, valde att aldrig gifta sig utan istället leva som 
sambo. Hon beskriver en del personliga skäl till detta, men kanske kan också 
sambeskattningen ha varit en delorsak till varför hon och sambon inte gifte sig. 
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När de väl flyttade samman hade Svea redan under många år försörjt sig själv. 
Ett giftermål skulle knappast ha varit gynnsamt för parets ekonomiska situa-
tion. 

 
Lönearbete ;  ambivalens/ansvarsor ienter ing 
Svea och Selma är de två svenska kvinnor som har en yrkesutbildning i bak-
grunden och som har arbetat utanför hemmet under hela sina vuxna liv. Yrkes-
arbetandet är centralt och en källa till stolthet i både Sveas och Selmas livberät-
telser och arbetet utgör vidare en viktig del av deras självbild. Trots det fram-
kommer i båda kvinnornas livsberättelser också upplevelser av negativa konse-
kvenser av deras val att yrkesarbeta. Svea var i 20-årsåldern, kring 1950, färdig-
utbildad lärare och som nyutbildad fick hon genast arbete i den närmaste sta-
den. Glädjen över att tjäna sina egna pengar var stor och den första lönen något 
alldeles speciellt: 
 

Och det är ju hemskheter när man tänker på hur man bar sig åt. Vet du då hade 
jag ju gått och längtat efter (lätt skratt), jag gick och köpte mig ett par orm-
skinnsskor (skratt)...det skulle jag ju aldrig ha gjort idag (skratt). Men då tyckte 
jag det var väldigt fint...jag ser skorna när jag vill. (Svea) 

 
Svea har under livet haft flera olika arbetsplatser och hon ger en kronologisk 
arbetslivsberättelse där det framkommer att hon från början av sin karriär hade 
olika arbetsplatser i drygt tio år. Efter det blev Svea erbjuden ett arbete som 
lärare på en skola i en stad dit hon pendlade. Utöver det egna arbetet hjälpte 
hon föräldrar och småningom sin bror med deras jordbruk. På 60-talet flyttade 
Svea ihop med den man som hon hade sällskapat med sedan början av 50-talet. 
De gifte sig aldrig och fick heller inga barn, men levde ett mycket lyckligt liv 
tillsammans fram till för några år sedan då sambon dog. Även sambon för-
värvsarbetade. Arbetet, som också blev en hobby, har betytt mycket för Svea, 
men småningom blev det trots allt för tungt för henne och hon kom att sluta 
sin yrkeskarriär när hon var knappa 60 år gammal. Hon hade då kommit till en 
punkt när hon inte längre orkade med sitt arbete. Kraven och förutsättningarna 
för att göra ett gott arbete hade förändrats under åren och utöver detta insjuk-
nade Svea.  
 

Och sen blev jag sjuk, jag, det började att bli för tufft, jag orkade inte med allt. 
Så att jag var 58 år då jag slutade [...] Det var för jobbigt...kraven blev större och 
större, avståndet mellan lärare och elev blev större och större och...nää, jag kän-
de jag orkade inte med. Kroppen sa ifrån, nu är det slut. (Svea) 

 



 151 

Svea tillfrisknade småningom och intresset för yrket vaknade igen, men att bli 
pensionär var ändå ”jätteskönt”. Sveas kunskaper och yrkeskicklighet har sedan 
dess kommit till uttryck på andra sätt och i andra sammanhang och det är ännu 
idag en viktig del av hennes liv. Hennes kraftfulla motstånd mot de förvänt-
ningar som fanns på henne i det lokala sammanhanget när hon valde att utbilda 
sig hade dock också en baksida. Hon återkommer vid flera tillfällen i sin livsbe-
rättelse till de konsekvenser detta fick för hennes bror. Att Svea stod upp för 
sin dröm, gjorde motstånd och utökade sitt handlingsutrymme medförde att 
hennes brors handlingsutrymme istället krympte. I omsorgstermer uttryckt 
hade Svea först och främst omsorg om sig själv och hon gav inte avkall på sina 
egna behov och önskemål. Samtidigt är hon väl medveten om vad det kom att 
innebära för hennes bror. Hon berättar att brodern av pliktkänsla och tvång 
stannade kvar i hemmet och småningom tog han över föräldrarnas jordbruk.  
 

Och dom visste väl att jag var ju så enveten och envis så hade jag nu bestämt att 
jag skulle göra det där, så gjorde jag ju det...fast det var ju inte populärt. Där-
emot min bror var ju en helt annan, han var ju vekare. Han skulle ju ha velat 
fortsätta också, men han klarade inte av att trotsa...men han gick ju lanthushålls-
skola så där, så att han fick ju den utbildningen, men det var ju inte vad han 
egentligen ville...det ville han inte. [...] Han var ju, han var ju så mycket mer in-
telligent än vad jag var så att det var ju en himmelsvid skillnad....jaa han var ju en 
helt annan. (M-L: vad menar du, intelligent på vilket vis?) Jaa...rent... intelligent, 
hela intelligensen var (lätt skratt). Han var händigare än jag, han var mera intelli-
gent. Jaa, han...våran fröken då, hon sa ju att ”[brodern] är ju lite mer begåvad, 
men Svea är så flitig”. Så att, jaa, jag fick väl jobba mer för det jag (lätt skratt) än 
vad han gjorde....han var ju en mycket känsligare person...och klarade inte av att 
ta törnar på samma sätt som jag. (M-L: och han blev kvar hemma då?) Jaa, och 
det var ju ett tvång, det var inte vad han ville...det var ett tvång från pappas sida 
att han skulle ta över...det ville han inte alls, men han gjorde det. Det var plikt-
känsla och... […] Det blev ju [brodern] som fick sitta i kläm där då lite grann. I 
och med att jag var borta så föll ju mera över på honom, att hjälpa till...och han 
hade ju andra drömmar också, han läste per korrespondens (harkling)...det var 
väl, han tog inte realen men han läste...han läste väl in det. Inte så att han tog 
nån examen, men han höll på och jobbade med, och satt där uppe och det tyck-
te ju inte pappa om, för där skulle man gräva i jorden och där skulle man vara 
handlingskraftig när det gällde jord och skog och allt det där...och han hade väl 
lite andra drömmar som han inte fick utveckla…......Jaa, det….men jag har ändå 
tänkt, vad skulle jag, om jag skulle börja om…jag tror inte det skulle ha blivit 
annorlunda. Jag tror inte det…Jag tror att det som är tänkt, det sker och så, man 
har som inte nånting med det hela att göra (lätt skratt). Jag tror man blir ställd 
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nånstans och då...men det är ju bra om man trivs med det man, dit man har bli-
vit ställd. Då är det ju synd om man...om man då tänker på min bror som blev 
ställd i nåt som han inte ville och inte tyckte om. Det vart ju olyckligt...på nåt vis 
tror jag att allt är förutbestämt, på nåt vis. Man har inte så mycket att...Även om 
jag var envis i det jag ville så (lätt skratt)...det var väl kanske min envishet som 
gjorde att jag kom dit. (Svea) 

 
Såsom Svea beskriver det var hennes val att utbilda sig inget som kom att på-
verka relationen mellan syskonen på något negativt sätt. Svea har under livet 
haft stor omsorg om sin bror och hon har ofta hjälpt honom med jordbrukan-
det och ställt upp på andra sätt. En genuin omsorg som kanske möjliggjordes 
för att Svea först och främst hade omsorg om sig själv. I likhet med Svea be-
skriver också Selma en kronologisk arbetslivsberättelse som börjar med hennes 
väg till utbildning. Efter sjuksköterskeexamen började hon sitt yrkesliv i en 
näraliggande stad, för att sedan ett par år senare byta till arbete i hemkommu-
nens tätort. Selma kom att arbeta som sjuksköterska i nästan 40 år. Hon gifte 
sig ett par år efter sin sjuksköterskeexamen med den man som hon fortfarande 
lever med idag. Året därpå föddes första barnet och ytterligare två barn föddes 
inom några år. Familjen hade till en början också ett litet jordbruk som maken i 
första hand har haft hand om. Selmas yrkesarbetande präglade familjens vardag. 
Selma fick sitt första barn år 1955, samtidigt som den första obligatoriska mo-
derskapsförsäkringen kom, som gav tre månaders betald ledighet åt de kvinnor 
som yrkesarbetade.  
 

Jaa, det var ju inte så lätt att få vara hemma, så när [dottern] föddes, hon var 
bara fyra månader när jag fick börja jobba igen. Jaa, det var väl inte någon som 
kunde hoppa in och jobba, jag tror att det var det. (Selma) 

 

För att lösa situationen på hemmaplan när Selma var tvungen att återgå till 
arbetet, hade man dels ”en barnflicka, eller hembiträde” och dels hjälp av Sel-
mas svärmor. Detta var dock inte ”vidare lönsamt” rent ekonomiskt. När den 
yngsta sonen föddes ville Selma stanna hemma en längre period, men det hela 
resulterade i att hon helt enkelt blev tvungen att säga upp sig från sin tjänst. 
Svårigheterna med att vara gift kvinna och förvärvsarbetande under den här 
tidsperioden och i den kontexten synliggörs i Selmas berättelse. Även om det 
utspelade sig under tidigt 1960-tal, dvs. början på den tidsperiod som brukar 
anses vara höjdpunkten för när kvinnor gick ut på arbetsmarknaden i Sverige 
(jfr Axelsson 1992) så fanns det många hinder för kvinnorna. Vid 1960-talets 
slut fanns exempelvis endast 10 000 daghemsplatser finansierade av samhället 
(Florin 1999; Ohlander & Strömberg 1996)  
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När [yngre sonen] föddes, då försökte jag få ledigt för att vara hemma lite läng-
re, det var -63 det då. Men det gick inte att få någon som hoppade in...så jag slu-
tade då helt enkelt. Jag sade upp mig och så var jag hemma ett år. Men då vart 
det någon tjänst som var ledig och vi var två stycken då som delade på den, så vi 
delade helt enkelt. Fick göra schema själva, så vi jobbade varannan vecka. (Sel-
ma) 

 
Förutom praktiska svårigheter att förena yrkesarbetandet med familjelivet, be-
skriver Selma också svårigheter med att räcka till som mor och maka för famil-
jen. ”Det var inte lätt”, säger Selma om kombinationen förvärvsarbete och att 
också ha hem och hushåll att ta hand om, vilket också kan ses som uttryck för 
ett familjeorienterat förhållningssätt (jfr Franssén 2000). Samtidigt är yrkesarbe-
tet inget hon ångrar idag: 
 

Men det är klart att man har ju lärt sig, man lär ju sig saker hela tiden...så att om 
man fick börja göra om saker och ting så skulle man väl göra en del annorlun-
da...skulle man nog...med den kunskap man har nu, om man säger så. [...]För att 
när man kom hem och barnen var små, då var det ju precis som dom skulle ta 
igen skadan på något sätt...alltså då skulle man finnas där mer än man var så att 
säga [...] Man har ju naturligtvis inte räckt till, men det är ju så. [...] Jaa, det är 
klart, barna fick ju sitta emellan, naturligtvis, det fick dom ju (M-L: Du menar 
med vilken tid du hade att ge?) Javisst, man for ju tidigt på morron, du vet att 
det var ju hårda tider egentligen, man kunde ju åka hemifrån...på fredag mor-
ron...vi hade jourtjänst, vi kunde åka hemifrån på fredag morron och komma 
hem på måndag kväll...och inte fanns det mobiltelefoner på den tiden så man 
snabbt kunde prata med varann inte. (Selma) 

 
Även om Sveas och Selmas beskrivningar av sina liv skiljer sig på många sätt så 
delar de erfarenheter av att ha förvärvsarbetat under hela det vuxna livet. Selma, 
som tidigare hänförts till gruppen av kvinnor som varit gränsgående mellan 
arbete och familj, ger också uttryck för det problematiska i att hantera detta. 
För Svea är det inte arbetandet i sig under livet som har vållat ambivalens. Istäl-
let är det hennes val i ungdomen; att studera och börja yrkesarbeta, vilket fick 
kortsiktiga konsekvenser för familjen just då, men mera långsiktiga konsekven-
ser för hennes bror. Båda kvinnorna relaterar emellertid sina val och sina hand-
lingar till andra människor i omgivningen. Trots att Svea inte har haft ansvar 
för familj och barn finns även i hennes berättelse uttryck som kan tolkas som 
ett ansvarsorienterat och omsorgsinriktat förhållningssätt.  

De tre resterande kvinnorna i gruppen kvinnor som har förvärvsarbetat un-
der delar av livet; Saga, Sigrid och Fanny, ger lite olika beskrivningar av hur 
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förvärvsarbetslivet har utformats. För Sigrid och Fanny utgjorde övergången till 
ett lönearbete en viktig brytpunkt i livet. Saga i sin tur hade förvärvsarbetat 
under perioder redan tidigare i livet, men påbörjade det längsta arbetsförhållan-
det när yngsta dottern var ca ett år gammal. Någon egentligen orsak till det 
nämner hon inte, men med tanke på att hon och hennes make inte längre hade 
jordbruket kvar så torde en förklaring ha varit behovet av inkomst. Sigrid och 
Fanny beskriver det så här: 
 

Ekonomin naturligtvis...man måste ju försörja sig...det var ju många kvinnor då 
som var tvungna att börja jobba utanför hemmet...och det var ju bra. (M-L: Bra 
på vilket vis menar du?) Jaa, man fick ju ATP-poäng och så där vidare...hade jag 
inte jobbat så skulle jag ju bara ha haft...folkpensionen...det var väl inte det som 
var någon drivkraft då jag började, utan det var ju att man var tvungen att göra 
någonting så man skulle tjäna pengar...för vad hjälpte det, vi hade skog men det 
var ju, det var ju dåliga priser och det blev ju nästan aldrig nånting kvar då du 
sålde. (Sigrid) 

 
Och min håg stod ju till butiken (ler). Så jag tänkte bara, nog ska jag börja på bu-
tik nog, jag vet inte hur jag ska få det att gå. Då var ju han [maken] sjuk och vi 
hade mycket att göra och så där men. Nog lade jag fram nåt förslag nån gång 
nog men, nej ser du, han skulle ju nog vara bonde han. Och det går ju att vara 
sjuk och vara bonde nog, och hänga med nå lite men...nåja, dom for ju bort 
dom där ungdomarna då, men den där min håg, den var vid butiken den. Så det 
kom nåt nytt folk hit då...och så vart det samma sak, då kom hon hit och ville 
börja köpa mjölken. Och så började jag nu prata med henne och sade så där, att 
jag har nog velat vara på butik jag, men jag har inte velat vara bonde och jag 
tyckte det var tungt och så där vidare bortåt...ett tu tre så vart det så att dom 
vart utan biträde, så kom hon hit och så sa hon, vill du börja nu...nämen jag 
hade ju, inte hade jag ju nå skolning och inte hade jag ju nånting, jag tänkte inte 
kan jag ju det....så jag måste nu fundera, men så fundera vi nu då och jag talade 
med honom, och han vart ju bara sämre och sämre han också, så nog såg han ju 
det, att inte skulle jag ju orka med det där. Så vi lagade bort korna då och så bör-
jade jag på butiken...så jag hann vara femton år. Jag fyllde femti år då jag började 
arbeta. Jaa, min andra karriär (skratt). (Fanny) 

 
Både Fanny och Sigrid beskriver hur deras förvärvsarbete var något de fick 
förhandla sig till; det var inte alldeles självklart ur deras makars perspektiv, möj-
ligen pga. att synen på manlighet vid den tiden ännu starkt var kopplad till för-
sörjarrollen. Efter år av anpassning och arbete med ett jordbruk de själva inte 
var intresserade agerar kvinnorna taktiskt-strategiskt och tar steget ut från den 
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begränsade tillvaron i hemmet. Saga i sin tur beskriver förvärvsarbetandet som 
något helt naturligt, kanske pga. av de tidigare erfarenheter hon hade. Både 
Sigrids och Fannys män dog något år efter att kvinnorna hade börjat förvärvs-
arbeta. Fannys barn var då vuxna, medan Sigrid ännu hade minderåriga barn 
hemma.  
 

[...] För sen, när han då gick bort, då var jag ju väldigt tacksam över att jag redan 
hade startat och börjat jobba utanför hemmet. För det hade ju varit svårare då 
att börja...och så var det ju tre, två andra fruar härifrån också som jobbade. (Si-
grid) 

 
Även om varken Fanny, Sigrid eller Saga ger några tydliga uttryck för konflikt 
mellan arbete och familj så kan man ändå utläsa i deras livsberättelser hur de, på 
olika sätt, har anpassat sina arbeten till familjelivet. Fanny hade visserligen inga 
barn hemma vid tidpunkten för när hon började arbeta i affären, men maken 
blev allt sjukare. Att hennes arbetsplats fanns nära hemmet var en förutsättning 
för att kunna arbeta och samtidigt ta hand om maken. Sigrid och Saga hade 
båda barn hemma och båda valde att nattarbeta för barnens skull. Detta synlig-
gör det komplexa förhållandet mellan att å ena vara självständig och kunna göra 
medvetna och övervägda val, och å andra sidan även ha andra identiteter såsom 
maka och mor, som påverkar det handlingsutrymme som kvinnorna tillskansat 
sig.  

 
Jag jobbade ju natt, och det var för att då tyckte [son] som var yngst, han gick ju 
i skolan då, då tyckte han att det var så himla trist om jag jobbade dagen för då 
var man ju tvungen, då började man ju sju på den tiden...det gör man kanske 
idag också. Då for jag ju härifrån klockan sex, eller före sex. Och då han kom 
hem från skolan var jag också borta...men om jag jobbade natt så var jag ju 
hemma och det tyckte han var mycket bättre, även om jag låg och sov så visste 
han att jag var hemma...så då gick jag över på natt och sen så jobbade jag bara 
natt. (Sigrid) 

 
Och då fick jag ju då flickan -70, och då var jag ju hemma första året där då, och 
så började jag då som; min svägerska då som var sköterska...hon skaffade mig 
jobb då där på sjuksstugan då, så jag var där i tjugo år då på sjukstugan. Och då 
jobbade man mest natt. Ja så då var ju, den äldsta flickan var ju bra stor då så 
hon kunde ju hjälpa mig med att ta hand om lillasyster då, mens jag skulle iväg 
och sova då på dagen då jag hade jobbat natt. Så det var ju bra på så sätt, att hon 
var ju, kunde ju det då. (Saga) 
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Obetalt arbete  
Många av de beskrivningar av arbete som kvinnorna ger i sina livsberättelser 
kan hänföras till det som i vardagligt tal brukar benämnas det obetalda arbetet. 
Enkelt uttryckt handlar det om det osynliga, lågt värderade arbete som kvinnor 
alltid har utfört i hemmen. Utifrån ett nutida samhällsperspektiv kan man med 
en enkel avgränsning definiera det obetalda eller oavlönade arbetet som arbete 
utanför arbetsmarknaden, dvs. det oreglerade arbetet utan formella kontrakt 
eller avtal. Teoretiskt och empiriskt är begreppet ”obetalt arbete” däremot inte 
helt okomplicerat68 (Gisselberg 1991). I det obetalda arbetet finns också en 
koppling till begreppet omsorg. På 1980-talet uppmärksammade feministiska 
forskare omsorg som begrepp och den diskussion som följde synliggjorde 
kvinnors obetalda arbete i hemmen, släkten och näromgivningen (Anttonen 
1994). En mängd olikartade uppgifter ingår i det obetalda arbetet; allt från hus-
hållsuppgifter, såsom matlagning, städning och tvättning, till omsorg om familj 
och anhöriga. Ibland används ”känsloarbete” (emotional work) för den relatio-
nella delen av det obetalda arbete, dvs. arbete som bidrar till att människor mår 
bra (Roman 2004).  

I det här avsnittet avgränsas det obetalda arbetet till att omfatta det arbete 
kvinnorna beskriver i hemmet, dvs. det obetalda hemarbetet. Det i sin tur kan 
indelas i minst två delar som omfattar dels hem- och hushållssysslor, dels om-
sorg om människor i form av vård och omhändertagande av barn och andra 
familjemedlemmar. Även de mera praktiska göromålen i hemmet kan uttryckas 
i termer av omsorg; omsorg om hemmet, dvs. exempelvis matlagning, städning och 
tvättning. Lars Evertsson & Stina Johansson (2008) visar i en studie bland äldre 
med hemtjänst att hemmets trevnad är viktig för både män och kvinnor, men 
att sysslor knutna till omsorgen om hemmet bland kvinnorna upplevs som 
särskilt viktiga och meningsfulla aktiviteter. Även andra indelningar av hemar-
betet är möjliga, t.ex. genom att urskilja sådant som berör planerandet och or-
ganiserandet av vardagslivet. Olika dimensioner av det obetalda arbetet går in i 
varandra i de empiriska uttrycken. Jag har därför inte betraktat det som ända-
målsenligt att göra strikta indelningar av det obetalda arbetets olika komponen-
ter. Att kategorisera det obetalda hemarbetet är funktionellt enbart för att syn-
liggöra vilka aspekter som ingår i begreppet obetalt hemarbete; inte för att re-
presentera kvinnornas beskrivningarna av det (jfr Kitterød 2005).  
 

                                                
68 Det finns många benämningar på det som vi i vårt vardagliga liv oreflekterat betraktar som 
obetalt arbete; t.ex. ”informellt arbete”, ”reproduktivt arbete”, ”hem- och hushållsarbete”, ”ide-
ellt arbete”, ”dolt arbete” och ”egenarbete” (Gisselberg 1991). 
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Hemarbete ;  gränslös ”semester t i l lvaro” 
Hur strukturella villkor och genussystemet ramat in och begränsat kvinnornas 
livsutrymme synliggörs på många ställen i livsberättelserna. För många kvinnor 
var uppgiften som mor och maka målet i livet i enlighet med vad som vid den 
tiden förväntades av kvinnor. Flera kvinnor beskriver hur de i ungdomen tilläg-
nade sig husmoderskunskaper på ett naturligt och icke-ifrågasatt sätt, till skill-
nad från annan kunskap som betraktades som mindre viktig. I kvinnornas livs-
berättelser framkommer en generell bild av att de ensamma har ansvarat för 
hem- och hushållsarbetet och omsorgen om barn och ibland andra familjemed-
lemmar. Kvinnornas ansvar för det ”lilla hushållet” har också ofta haft en ten-
dens att breda ut sig och omfatta även männens områden. Så här säger exem-
pelvis Fia: 
 

Men det har nog varit alltid...alltid att göra. Det var ju mycket tvättas och bakas, 
och mycket att sy kläder. Jag har sytt mycket också. Så nog har det varit att göra 
nog. Och jordgubbarna då också. [...] Men allt arbete här på tomten och gården, 
så nog...janå, jag har bra mycket nog, jag har arbetat bra mycket där nog. Ser du 
inte var det ju bara att ta en traktor och göra allt klart på ett par dar inte, utan 
smått efter hand. (Fia, intervju II) 

 
I det svenska samhället idag förvärvsarbetar kvinnor i samma utsträckning som 
männen, samtidigt som svenska kvinnor också upplever den mest påtagliga 
konflikten mellan arbete och familj (se Grönlund & Halleröd 2008). Trots all 
den kunskap som finns idag om omfattningen på kvinnors obetalda arbete 
finns en risk för att romantisera den tillvaro som de hemarbetande kvinnorna 
levde i. Även jag hade en något naiv bild av de hemarbetande kvinnornas tillva-
ro. De måste väl rimligtvis ha haft ganska gott om tid för familj och barn, för 
pyssel i hemmet och för egna intressen? De beskrivningar av hemarbetet som 
flera av kvinnorna ger, omfattandes både omsorg om hemmet och omsorg om 
familjemedlemmar, säger emellertid något annat. Även om det naturligtvis även 
i dessa beskrivningar finns nyanser, så är det ingalunda en oproblematisk tillva-
ro med rosa skimmer omkring som beskrivs. Det som träder fram är istället 
bilden av ständigt hårt arbete för att få vardagen att fungera. Det var dock ett 
arbete som inte värderades högt, varken av samhället, omgivningen eller av 
kvinnorna själva. Flora och Sofia beskriver det så här:  
 

Joo, men det såg ju mannen på att det var ju inte nå arbete här hemma inte. Men 
skulle han ha varit här och jag skulle ha gått ut och arbetat, jag undrar just hur 
det skulle ha varit då. Om han hade måst sköta hus och hem. För det var semes-
ter varje dag för mig sa han. (M-L: Han tyckte att du hade semester?) Jaa, varje 
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dag (skratt)...det var inte nå arbete att vara hemma. Trots att han var så här nära 
och inte for bort nånstans. Då skulle det vara kaffe klockan nio, mat klockan 
elva, kaffe klockan två, och sen mat då han kom hem fyra fem tiden. Det var ju 
bara ett evigt, då skulle det diskas och då skulle det tvättas och då skulle det 
handlas nå däremellan och då skulle det städas och bakas och...och bar-
nen...(skratt) Det var semester...inte hade jag tid att gå ut med dom, som dagens 
mammor gör att sitta i en sandlåda med barnen och gå ut med dom...nääe,...han 
bara fordrade: kaffe nie, mat elva, kaffe två...(M-L: Du sa aldrig nånting?) Nää, 
jag var snäll jag...jag bara tog allting åt mig. (Flora, intervju II) 
 
Joodå, men du vet jag var ju hemma, jag var ju hemmafru. Lyxhustru (ler)...det 
kallades ju så. (M-L: Kallade man det för det) Jaa, dom kallade dom för det när 
dom var hemma. Det var ju många fruar och många som hade jordbruk men 
dom gick ut som hemsamariter ändå...för att tjäna sig en slant. Men du vet, att 
då var det ju så ställt för oss, först och främst så har jag ju inte haft nå körkort. 
Och så hade ju då maken bilen. Och du vet det var ju inte bara inom byn man 
skulle ut och hjälpa dom äldre, utan då skulle man ju. Och du vet då kom jag ju 
mig inte nånstans. Så jag fick ju lov att vara hemma. (Sofia) 
 

Trots hårt och slitsamt arbete har Sofia bara varit ”lyxhustru”, en kraftig ned-
värdering av det arbete hon utfört som trots det blir begriplig när den relateras 
till en samhällelig diskurs om vad som kan anses vara ett ”riktigt” arbete. Att 
hon befunnit sig i en underordnad position framställs som ett personligt val, 
trots att de strukturella villkoren inte gav möjlighet till något annat.  
 
Arbetet  i  hushål l  innan moderniser ingen 
I kvinnornas livsberättelser framgår att det många gånger var ekonomiskt kna-
pert vilket krävde både planering och hushållande med resurserna. Kvinnorna 
beskriver ett omsorgsarbete som var omgärdat av konstant tidsbrist och avsak-
nad av moderna hjälpmedel. Även om ökad tillgång till hushållsteknik inte au-
tomatiskt medför att den tid som ägnas åt hushållsarbete minskar (jfr Nyberg 
1989), så har teknikutvecklingen ändå kommit att underlätta detta arbete på 
många sätt. Eftersom kvinnorna levt sina liv under den tidsperiod då hushållen 
har moderniserats är det också något de förhåller sig till i sina beskrivningar. 
Den ibland implicita jämförelsen mellan dåtid och nutid blir ett sätt att skapa en 
bild av hur man vill att ens liv ska förstås. Om det första hemmet tillsammans 
med maken säger Flora så här: 
 

Inte ska du tro det var nå vidare inte...som vi flyttade i inte. Nää, det var en vind 
och med såna där sneda tak... och allt skulle bäras in, ved och vatten, men till 



 159 

slut så lagade han [maken] nog så att vi fick...vi behövde inte bära ut det där 
vattnet inte. (Flora) 

 
Svea, som förvärvsarbetade, beskriver hur hon på somrarna under 1950-talet 
åkte hem för att hjälpa sina föräldrar med jordbruket och hushållsarbetet. Att 
tvättning av kläder på 1950-talet kunde ta flera veckor ger också en antydan om 
hur tungt och svårt arbete tvättningen var för kvinnorna innan de moderna 
tvättmaskinerna kom: 
 

Jaa, jag var ju hemma och hjälpte till då för mamma orkade ju inte så att då var 
ju...då var ju samlat all tvätt, så du vet jag tvättade i veckor. Det var ju 
allt...skulle jag göra då, då jag kom hem, som var sparat som mamma inte klara-
de av att göra. Det skulle jag göra då...över sommaren, då det inte var någon 
skola. (Svea) 

 
Idag är det svårt att föreställa sig ett hushåll där man inte har tillgång till tvätt-
maskin, eller engångsartiklar såsom blöjor och bindor. Tvättandet som om-
sorgsarbete får därmed en helt annan innebörd för dessa kvinnor, vilket inte 
alltid framgår särskilt tydligt i livsberättelserna. Tvättning, att bära in och ut 
vatten och slask, bära in ved och elda i vedspisen är återkommande exempel på 
arbetsuppgifter i kvinnornas livsberättelser och som vi idag knappast reflekterar 
kring. Fia säger så här: 
 

Men nog var det arbetsamt att elda i hällon [vedspis]...och liksom koka kaffe då 
förrän han for på arbete...och allting så där [...] Barnen skulle ju vara inne förstås 
medan man var i fähuset [...] Jaa, hör du...det var mycket arbete...och liksom...jag 
sydde ju allting åt dom nog, det gjorde jag. Så nog hade jag alltid att göra. [...] 
Men nog köpte vi tvättmaskinen fort hit, vi hade ju den där i bastun där ute och 
allting, så inte..[...] Dom där små tvättmaskinerna som vi hade så vet jag, dom 
var ju en två tre bönder i gården som köpte en sån ilag och skjutsade den mellan 
gårdarna då dom skulle tvätta. [...] Och nog hade vi, vi hade slaskledning strax 
här...men då hade vi bara en handpump som vi pumpade upp kallvatten med. 
[...] Men som då vi byggde den där stugan där, då vi fick...då vi byggde med 
tvättrum då, det var ju inte så vanligt i såna här gamla stugor att det skulle vara 
nå tvättskrubbar (lätt skratt)...men inte var det ju så stort, inte är det ju nåt idag. 
(Fia) 

 
Fanny i sin tur ger en beskrivning av vad avsaknad av modern tvättmaskin in-
nebar för henne när makens sjukdom orsakade tvätt utöver det normala kring 
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1970-talet: ”[...] Och då var det nog bara att tvätta och inte hade vi nån tvättma-
skin...vi hade ju en sån där. Så nog var det mycket elände nog, det var det det.”  
 

Omsorg om hem och famil j ;  andras behov i  förs ta rummet 
De två kvinnor som aldrig har förvärvsarbetat, Flora och Sofia, är de två kvin-
nor som uppehåller sig mest vid det tunga och slitsamma hemarbetet. Det är 
också i dessa två kvinnors livsberättelser som hemarbetet, med delvis olika 
innebörder i de två kvinnornas liv, framträder som långtifrån en idyllisk hem-
mafrutillvaro. Sofia och hennes make valde att bosätta sig i samma hus som 
Sofias fosterföräldrar; ett beslut som styrdes av makens önskemål i första hand. 
Detta beslut kom att prägla hela Sofias vuxna liv på ett mycket negativt sätt.  
 

Ja, jag säger, jag skulle icke vilja leva om mitt liv om jag skulle måsta gå igenom 
det jag har gjort [...] medan dom [fosterföräldrarna, min anmärkn.] levde, det var 
ett elände, jämt. (Sofia) 

 
Sofia uppehåller sig till stora delar kring det slitsamma arbetet med att ta hand 
om främst fostermamman. Omsorgen om barn och hem beskrivs inte lika tyd-
ligt och inte heller med samma negativa ton. Flora i sin tur lägger större beto-
ning på beskrivningar av konkret hushållsarbete med syfte att ombesörja ma-
kens välbefinnande i första hand. Beskrivningar av underordning och anpass-
ning finns i båda livsberättelserna, men i förhållande till olika personer. I Sofias 
berättelse är det i första hand fosterföräldrarnas dominans som framträder, 
medan det i Floras berättelse handlar om makens makt och inflytande över 
Floras livsutrymme. Både Flora och Sofia begripliggör på ett liknande sätt var-
för livet har utformats på det sätt som det gjort: 
 

Nää, du vet jag var väl för feg...för jag har blivit förstår du fostrad på det viset 
att jag hade inga egna...ingen egen vilja. Det fick jag lov att...så att det var, der 
tog dom utav mig fort...så att jag inte skulle förhäva mig på nåt vis (M-L: Är det 
nåt som du tycker har följt dig då genom livet?) Jaa, jaa...jag har aldrig kunna 
hävda mig. Aldrig...utan jag har hellre gått undan och varit tyst...och det är klart, 
det kan ju ha varit lika bra ibland, det brukar ju bli bara mera osämja om man 
käftar mot....nää, det var aldrig lönt att jag sa emot. (Sofia) 
 
Jag lärde ju mig hemifrån att man fick inte säga nej, man måste lyda [...] Jag har 
nog varit en sån där snäll och timid fast mamma sa att jag var envis...”Flora är 
nog mest envis” (skratt)...men inte sa jag emot heller inte. (Flora) 
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Flora gifte sig som 17-åring och har sedan dess arbetat hemma. Tillsammans 
med maken fick hon tre barn mellan åren 1947 och 1967. Maken hade länge sin 
arbetsplats nära hemmet och tydliga förväntningar på Flora i rollen som hustru. 
Mat och kaffe förväntades dagligen bli serverat till honom på vissa tider, samti-
digt som det övriga hushållsarbetet och barnen skulle tas om hand. Floras be-
skrivning av sitt liv är ett typexempel på det Waerness (1978) menar karaktäri-
serar husmorsarbetet. Att ständigt ta hänsyn till andras behov och att alltid stå 
till förfogande med sin tid är ett grundläggande krav på husmorsrollen. Flora är 
också den kvinna som tydligast beskriver den könsarbetsdelning som fanns i 
hemmet.  
 

Då han hade så nära till arbetet, så var det ju inte nåt annat än mat, kaffe, mat, 
kaffe, mat och kaffe...då kom han in klockan nie på kaffe, så skulle det vara mat 
klockan elva. Så skulle det vara kaffe åter klockan två. Så skulle det vara åter ma-
ten då han kom hem på kvällen. Så det var ett...ett enda. Och då skulle jag hinna 
med barnen däremellan...och hinna fara och handla nåt, och hinna städa nå lite 
också...så det var bara ett enda jobb...mat, kaff, mat, kaff, mat, kaff. Och den ti-
den, hade du inte maten på bordet då dom kom hem så inte gjorde ju karlarna 
nåt åt nå mat inte. Man skulle passa tider, det var ju, man skulle ju passa tider. 
(M-L: Blev han arg då om inte maten var färdig eller irriterad kanske?) Jaa, det är 
klart det, han vart irriterad och hade bara en halvtimmes middag och...mm, så 
det var ju bara mat, kaff, mat (skratt) [...] Jaa, det var ju så nog med karlarna förr, 
inte skulle dom ju hjälpa till nå inte. Bara fordra. (Flora) 

 
Det kritiska förhållningssättet som Flora antar i sin berättelse kan förstås i ter-
mer av retrospektiva räddningar, som används i berättandet för att skapa en 
viss bild av oss själva och våra liv. Med facit i hand blev livet kanske inte såsom 
man hade tänkt sig, men genom att synliggöra sin egen kritiska blick på detta 
har man möjlighet att även påverka hur man vill bli betraktad. Maken, som 
insjuknade för något år sedan, är numera intagen på en bäddavdelning69 i 
kommunen. Att han inte längre är närvarande i Floras vardag är sannolikt det 
som gör det möjligt att också kritisera honom. Liksom Flora i ett citat tidigare i 
texten, ger flera av kvinnorna uttryck för att omsorgen om barnen i stort sett 
handlade om att se till att de fick mat och kläder; någon tid för lek och samvaro 
fanns inte. Ingen av de kvinnor som arbetat hemma medan barnen var små 
uttrycker emellertid på samma sätt som de förvärvsarbetande mödrarna att de 
har upplevelser av att inte ha räckt till. Det kan förklaras med att de trots allt 

                                                
69 Bäddavdelningar i Finland finns inom ramen för kommunernas hälso- och sjukvårdsorganisa-
tion. Bäddavdelningar erbjuder bl.a. akutvård, eftervård efter sjukhusvistelse, sjukvård, rehabili-
tering, vård i livets slutskede och vård av långtidssjuka.  
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fanns hemma och tillgängliga för barnen på ett sätt som de förvärvsarbetande 
kvinnorna inte gjorde. Sigrid som började förvärvsarbeta i 45-årsåldern och 
som också blev ensamstående tidigt beskriver det så här: 
 

[...] Så att det är klart...tidvis var väl det också jobbigt...dom skulle ju ha rena 
kläder på helgen då dom kom hem och så där vidare [...] Jo, men det gick alltid 
bra, jag har inte något annat att säga...men det förändras ju i en familj också hela 
tiden, eftersom barnen växer.......så till slut då sitter man där ensam. (Sigrid) 

 
Saga beskriver det krävande arbetet med djuren: ”dom fick nästan komma före 
barnen”, medan Fia och Fanny berättar om hur barnen fick roa sig på egen 
hand: 
 

Barnen fick ju klara sig själv (skratt). Inte är det som nu...näääe...dom fick nog 
vara på gården, och ser du, inte var det så, jag vet inte att jag skulle ha sprungit 
efter nån som skulle ha gått ut till vägen jag...inte var det ju så där mycket bilar 
som det är nu och inte körde dom ju så hårt heller inte. [...] Dom fick nu väl 
sköta sig själv dom (skratt)...inte har det varit så, så det har varit att underhålla 
barnen nå mycket inte, utan dom har nog fått underhålla sig själv och med sitt 
sällskap och så där...dom har varit alltid mycket ilag och...man tycker nog det är 
underligt nu med dom här små, nu ska dom underhållas bara och... ja…(skratt). 
(Fia) 

 
Då hade jag barnen, men ser du då barnen följde med på ett annat vis förr i 
världen, inte skötte man barnen som man sköter nu...nää, nu är ju barnen, såväl 
som hundarna (ler), dom är ju huvudsaken dom nu, och det ska de ju vara för-
stås....men vet du, här satt dom ute i sandhopen och så satt dom där tills dom 
kom in (skratt)...allas ungar...nä, inte var de nå mycket skötas och pjollras inte 
(Fanny) 

 
Flera kvinnor nämner dock det positiva med att ha funnits hemma, trots att det 
samtidigt inneburit att de har uppoffrat sig själva. Fia säger så här: 
 

Och nog har det varit bra då barnen har kommit, dom kom ju mycket år från 
skolan då man var hemma, det var ju det bästa...dom sa ju bara när dom kom i 
dörren: ”Var är mamma, var är mamma” (lätt skratt). (Fia, intervju II) 

 
Att vara hemma med barnen är inte heller självklart det kvinnorna allra mest 
önskade sig. Någon annan möjlighet fanns inte; att ta hand om barnen var helt 
och hållet kvinnornas ansvarsområde. Flora fick sitt första barn när hon var 17 
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år gammal, vilket hon idag tycker var alldeles för tidigt. Preventivmedel fann 
inte att tillgå, och Flora säger att idag kan man mera bestämma själv: ”det gör ju 
mycket det”.  
 

[...] Så jag har inte varit, förlikat mig med det här barnskötandet (lätt skratt)...jag 
har inte riktigt tyckt om det inte, det satt i än då jag blev vuxen att vara inne och 
sköta barn. [...] För nog satt det i då man blev äldre också, nog var det jobbigt 
nog att sköta barn [...] Jaa, ser du, inte gjorde ju karlarna nåt den tiden inte, då 
barnen var små, han tog aldrig i dem. Nää, då dom var små så tog han aldrig i 
dem...så sa jag, nog skulle du kunna ta i dem...”nää, jag kunde klämma ihjäl 
dom”, sa han (lätt skratt)....Nä, jag kommer inte ihåg att han höll i dom. Som 
dom gör nu papporna, dom byter på dem och dom far ut med dom i barnvag-
nen och dom nattar dom...och dom byter blöjor och...nää, det fanns inte nå sånt 
inte. (Flora) 
 

Frida i sin tur fick fem barn med sin make, varav den yngsta föddes med ett 
funktionshinder, även om det kom att dröja något år innan det bekräftades. 
Hon beskriver det besvärliga i detta genom att ställa det i relation till ett för-
värvsarbete: 
 

Jamen ser du det var nog...det var nog otänkbart att ha [dottern] och så skulle ha 
haft nåt arbete. Hellre skulle jag ha parerat en klocka för mig själv... och farit till 
ett arbete, än att försöka få samordnat så att alla kom...ett tvättrum, duschrum 
och så tog det så lång tid med [yngsta dottern]...förstår du vad jag menar? [...] 
Men inte förstår ju nån, inte förstår nån. Nog kan det ju hända att någon i obe-
tänksamheten tänker, du har ju inte behövt gå efter någon klocka. Men nog har 
jag ju hellre gått efter klockan själv än att försöka anpassa någon annan efter 
klockan som inte riktigt vill. Som inte riktigt vill. (Frida) 

 
Att ta hand om dottern och allting som har varit runt henne under alla år tycker 
Frida trots allt har varit bra och lärorikt:  
 

Inte tungt. Lärorikt och bra...och jag kan nog säga, det var en, en som sa det, 
och det har jag nog tänkt så många gånger...är vi drabbade eller är vi utvalda...är 
vi det?... Skulle jag göra så där mycket för dom här andra, har jag gett dom nåt 
dom här andra... jag har haft väldigt bra tålamod att förstå andra människor. 
(Frida) 
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Arbete i  o l ika former ,  sammanfattande kommentarer  
Bland kvinnorna finns varierande uttryck för arbete i olika former, men att det 
upptagit en stor del av deras vuxna liv framgår med all tydlighet. Utöver arbete 
för försörjningen beskrivs hemarbete som ett ständigt pågående arbete, från 
tidig morgon till sen kväll. Förutom alla konkreta arbetsuppgifter har hemarbe-
tet också innefattat en skyldighet att ständigt finnas tillgänglig för att passa upp 
på make, barn och övriga familjemedlemmar, i enlighet med vad som kan be-
traktas som en traditionell husmorsroll (jfr Waerness 1978).  

I kvinnornas livsberättelser kan man utläsa olika sätt att framställa och be-
gripliggöra det liv man levt, vilket även hör samman med hur man vill bli be-
traktad av mig som åhörare och sin omgivning. Beroende av sammanhang och 
situation har kvinnorna i materialet använt sig av olika överväganden för att 
hantera sina egna önskemål i förhållande till de krav och förväntningar som 
finns i det omgivande samhället. 

Några kvinnor beskriver sig själva som huvudsakligen agerande utifrån en 
egen inre vilja och kontroll, medan andra kvinnor konstruerar en berättelse där 
yttre omständigheter i högre grad har styrt hur deras liv har utformats. Samti-
digt är detta något dynamiskt som kan växla under livets gång. Det kan även 
kopplas till diskussionen kring anpassning kontra motstånd. Gemensamt för 
Svea, Freja och Selma är att de i sina livsberättelser framställer sig som de som 
själva aktivt har tagit kontroll över det fortsatta livets utformning i brytpunkten 
mellan ungdomstiden och vuxenlivet. Samtidigt finns nyanser och skillnader 
mellan kvinnornas agerande, men också deras handlingsutrymme.  

När det gäller de sex övriga kvinnorna i kategorin ”gränsgångare”, men ock-
så Flora som representerade hemmafru-kategorin, uttrycks brytpunkten mellan 
ungdomstiden och vuxenlivet mera i termer av en anpassning till vad som för-
väntats av kvinnor i den miljön och i den socialhistoriska kontexten. Övergång-
en till äktenskap och familjebildning och därtill hörande arbetsuppgifter, be-
skrivs som något naturligt och självklart. Det behöver dock inte innebära att det 
inte finns uttryck för olika former av motstånd och bland flera kvinnor finns 
också beskrivningar av hur de taktiskt-strategiskt har agerat för att få ett ökat 
handlingsutrymme.  

I livsberättelserna synliggörs även spänningsförhållandet mellan att som 
kvinna stå upp för sina egna önskemål och de förväntningar och normer som 
finns i samhället. Svea och Selma exempelvis, ger uttryck för en ansvarsrationa-
litet där deras egna handlingar och val ständigt värderas i förhållande till vilka 
konsekvenserna blir för andra individer och familjemedlemmar. Inom omsorgs-
forskningen poängteras ofta omsorg om sig själv som en grundläggande förut-
sättning för att kunna ge omsorg till andra. När kvinnor som Selma och Svea 
har omsorg om sig själva menar jag att det finns en tendens till att betrakta det 
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som själviskt, både av dem själva men också av omgivningen, eftersom de inte 
agerar i enlighet med vad som förväntas av dem som kvinnor. Att ha ”omsorg 
om sig själv” kan därmed förstås som könad på så vis att den har olika inne-
börder, eller gränser, för kvinnor och män.  

Vad som sammantaget tydligt framkommer i kapitlet om arbete, är om-
sorgsarbetets hårda sida; det var många gånger tungt och slitsamt och belöning-
arna var små. Avsaknad av de moderna tekniska hjälpmedel som finns att tillgå 
i dagens samhälle gjorde att arbetet många gånger var tidskrävande, men också 
fysiskt tyngre. Den ekonomiska situationen som ibland var osäker och instabil 
krävde noggrann planering och sparsamhet, vilket sannolikt gjorde tillvaron om 
möjligt ännu mera stressande för åtminstone några av de deltagande kvinnorna. 
Samtidigt är det viktigt att också poängtera att inte heller männen hade någon 
lätt tillvaro. Också de arbetade hårt och tungt för familjens försörjning. Den 
stora skillnaden utgörs av att deras arbete var synligt och fick ett helt annat 
erkännande än det arbete kvinnor utförde. En bekräftelse på detta är exempel-
vis den arbetsstatistik som tidigare osynliggjorde mycket av det arbete kvinnor 
bevisligen har varit delaktig i.  

Ovan har synliggjorts det begränsade livsutrymme många av kvinnorna har 
erfarenhet av, framför allt under småbarnsåren. Det är en fråga jag kommer att 
återkomma till i följande kapitel där kvinnornas vuxna liv fram till pensionsål-
dern fortsättningsvis är i fokus, men utifrån ett annat perspektiv. 
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KAPITEL 7 Beroende, oberoende och omsorgs-
relationer; dimensioner av livet som vuxen kvinna 
 
 
Från ungdomstillvaro till vuxenliv 
I detta kapitel behandlas tidsperioden som vuxen fram till pensionsåldern. In-
gången till beskrivningar av denna period i livet tar sig ofta uttryck i form av en 
brytpunkt i livsberättelsen. Allmänt vedertagna definitioner för när man betrak-
tas som vuxen överensstämmer inte nödvändigtvis med individers subjektiva 
uppfattningar, vilket medför att tidpunkten för när denna övergång inträffade 
och vid vilken ålder kan skilja sig för de olika kvinnorna. För flera kvinnor 
skedde det i och med att man träffade sin blivande man, samt i samband med 
giftermålet med honom. Någon kvinna beskriver det i termer av den konkreta 
flytten från barndomshemmet eller en påbörjad utbildning.  

Livet som vuxen omfattar tidsmässigt den längsta perioden i kvinnornas 
livsberättelse, vilket också gör det svårt att ge sammanfattande beskrivningar av 
vad som fokuseras och hur perioden framställs av kvinnorna. Som tidigare 
nämnts får arbetet i vuxen ålder ett stort utrymme i varje kvinnas livsberättelse 
och baserat på dess omfattning har det temat även lyfts ut och fått ett eget kapi-
tel i avhandlingen. I detta kapitel är avsikten istället att fokusera på andra aspek-
ter av vuxenlivet som kvinnorna lyfter fram. Någon tydlig skiljelinje mellan 
olika teman är dock inte enkel att dra, eftersom arbete som ett tema i livsberät-
telserna ofta vävs samman med andra teman eller meningsbärande element. 
Ambitionen är genomgående att behålla helhetsförståelsen av livsberättelserna, 
vilket gör det omöjligt att undvika att det empiriska material som presenteras 
här och i andra kapitel i vissa avseenden blir överlappande. 
 
Livet  som vuxen; var ierande er farenheter  av e t t  svårbeskrivet   
vardags l iv  
Precis som kring andra tidsperioder i livet eller specifika teman som fokuseras i 
livsberättelserna, finns både likheter och skillnader mellan de tio kvinnorna 
också när det gäller hur perioden som vuxen beskrivs. Det som framstår som 
tydligt i förhållande till skildringar av barn- och ungdomstid är att kvinnornas 
liv som vuxna konstrueras som mera diversifierat. Även om många minnen 
från barndomstiden är högst personliga, finns element som kan tolkas som att 
kvinnorna har tillägnat sig likartade sätt att gestalta sina erfarenheter. Kvinnor-
nas berättelser är å ena sidan unika, men samtidigt typiska; det individuella och 
det kollektiva finns i samma berättelse (jfr Ehn 1992). Även i beskrivningar av 
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livet som vuxen finns en kollektiv berättelse, men huvudsakligen i termer av en 
inramning till de individuella och unika livserfarenheterna. Att kvinnorna ex-
empelvis levt sina liv inom ramen för ett specifikt genussystem och en genus-
ordning som format kvinnors och mäns liv på olika sätt utgör en sådan bak-
grund.  

Grovt beskrivet omfattar vuxenperioden ett fyrtiotal år och i förhållande till 
barndom och pensionärstillvaron förväntade jag mig därför att beskrivningar av 
livet som vuxen skulle få det största utrymmet i livsberättelsen. Istället visade 
det sig att vuxenlivet i allmänhet ägnas förhållandevis lite utrymme i relation till 
livsberättelsen som helhet, även om det för någon kvinna är en mera framträ-
dande livsperiod. Förklaringarna till detta är förmodligen många och kan tolkas 
på olika sätt. Frida säger exempelvis uttryckligen att ”barndomen är värdefull” 
och för henne är det lättare att komma ihåg det som ligger längre bort i tiden. 
Identitet är något som skapas och omformuleras i en ständigt pågående process 
genom livet, men barndomens betydelse för individens identitet och självbild är 
ändå central. Barndomens centrala innebörd för kvinnorna i ett livsloppsper-
spektiv kan därmed tolkas utifrån dess betydelse när kvinnorna idag försöker 
förstå sig själva och vem de är. En annan kvinna, Sigrid, berör en annan tolk-
ningsmöjlighet till varför vuxenperioden hos vissa kvinnor beskrivs i ganska 
liten omfattning:  
 

Men alltså, det är ju inte mycket att säga om det, den här tiden man bodde 
här...här i [byn]. Det har ju varit, barnen [har] växt upp och full sysselsättning 
varenda eviga dag (lätt skratt). [...] Men man hade ju inte nå annat att ägna sig åt 
än att sköta sitt hem och sina barn och sin man så att...då man inte hade börjat 
jobba [ännu]. (Sigrid) 

 
Det Sigrid beskriver är ett vuxenliv som har präglats av familjelivet där omsor-
gen om barn, make, hem och hushåll har varit det centrala. Eftersom just den 
delen av det vuxna livet är något som utgjort ett ”typiskt” kvinnoliv för många 
kvinnor i den generationen kan det tolkas som att det för Sigrid, men även för 
många andra kvinnor i materialet, är så självklart att det inte finns något att 
berätta om. Det är också möjligt att förstå utifrån att det vardagliga och mest 
grundläggande är det som förblir osynligt och omedvetet för oss individer och 
därmed svårt att artikulera (se Frykman 1992). På vilket sätt jag i mötet med 
kvinnorna även bekräftar ett sådant kvinnoliv, dvs. är delaktig i att reproducera 
kön, kan också vara av betydelse. De frågor jag ställer i mötet med kvinnorna 
styrs av min förförståelse och mina teoretiska ställningstaganden. Detsamma 
gäller därför också de frågor jag inte ställer om t.ex. för-givet-tagna ”typiska” 
kvinnoliv. Generellt i kvinnornas livsberättelser är beskrivningar av sådana 
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”typiska” och förväntade kvinnoliv och erfarenheter i stort sett frånvarande. De 
kvinnor som har levt ett annat kvinnoliv än det som var allra vanligast under 
tidsperioden ger ett väsentligen större utrymme för beskrivningar av vuxenpe-
rioden.  

Inom forskningen har studier presenterats som tar fasta på att det finns 
skillnader mellan de mål och värderingar som kvinnor och män orienterar sig 
emot70 (se Adelswärd 1999). En del studier inom äldreforskningen har bl.a. 
visat att kvinnor i sina livsberättelser fokuserar på att mera ingående diskutera 
äktenskap och barn, medan män i sin tur sällan nämner äktenskap och barnens 
födelse (se exempelvis Nouri & Helterline 1998; Winqvist 1993). Med utgångs-
punkt i detta har man diskuterat män och kvinnor i termer av ”relationella” 
kontra ”autonoma” i sina sätt att konstruera identitet i livsberättelser. Sådana 
förenklade uppdelningar i dikotoma motsatspar riskerar att befästa traditionella 
bilder av vad som kan anses manligt och kvinnligt, istället för att betrakta kön 
som något som kontinuerligt görs. Hur vi berättar liv är inte heller enbart kopp-
lat till kön, utan även avhängigt andra socialt organiserande principer, såsom 
klass, ålder och etnicitet.  

Kvinnorna i mitt material överensstämmer inte heller på något självklart sätt 
med en sådan bild. Vid ingången till studien hade jag förväntat mig att kvinnor-
na skulle ägna visst utrymme åt beskrivningar av att få barn och bli mödrar. 
Åtta av kvinnorna har fött barn, flera av kvinnorna har fem barn och den peri-
od i livet som präglats av att ta hand om barn omfattar många år. Trots detta 
ger ingen av kvinnorna några konkreta beskrivningar av graviditeter eller bar-
nens födelse, utan det är snarast något som kortfattat omnämns som markörer i 
tiden. Inte heller omnämns äktenskapet i någon vidare bemärkelse. Kvinnorna 
beskriver när de gifte sig och ibland nämner de när barnen föddes, ibland om-
nämns det först på en direkt fråga från mig. Flora är den enda kvinnan som 
beskriver omständigheter kring en av sina graviditeter, men då är det inte gravi-
diteten i sig som är central, utan det arbete i hemmet som hon hade svårt att 
klara på grund av sitt svåra illamående. En annan finlandssvensk kvinna nämner 
kort att hon fött sina barn hemma. Andra sammanhang när barnen omnämns 
är entydigt kopplade till arbete i olika former.  

Att graviditet, förlossning och småbarnstiden inte specifikt lyfts fram i kon-
struktionen av livsberättelsen kan tolkas utifrån att den perioden i livet sedan 
länge är förbi. Moderskapet är en del av kvinnornas identitet sedan lång tid 
tillbaka. Min egen upplevelse av att få barn präglade min förförståelse i mötet 
med kvinnorna och jag förväntade mig därför också att det skulle vara en cen-

                                                
70 Ett exempel är Gilligans (1982) studie om skillnader i manlig och kvinnlig identitetsuppfatt-
ning. Hennes slutsats som fått stor genomslagskraft, men samtidigt väckt kritik, är att mäns 
moraliska val styrs av rättviseetik, medan kvinnor styrs av en omsorgsetik. 
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tral fråga för kvinnor överlag. Att vi delade en sådan erfarenhet kan i sig vara en 
orsak till att kvinnorna inte närmare gick in på dessa upplevelser. Ytterligare en 
tolkningsmöjlighet när det gäller frånvaron av beskrivningar av denna period i 
livet utgörs av förlossningar och moderskap som en typisk kvinnoerfarenhet 
som åtta av de deltagande kvinnorna delar. Genom att förhålla sig till erfaren-
heterna som något man har gemensamt med en majoritet av kvinnor i den egna 
generationen blir konsekvensen att upplevelserna i sig inte blir framträdande. 
Det är även möjligt att förstå som ett uttryck för att moderskapets och föräldra-
rollens diskursiva laddningar har förändrats så att det ges olika betydelser och 
tolkningar under olika tidsperioder.71 Trots att graviditeter och barnafödandet i 
sig inte konstrueras som meningsbärande i berättelserna så framkommer ändå 
perioden som en viktig tid i livet. Flera kvinnor beskriver perioden som ”lyck-
lig” eller som en tid i livet man gärna skulle uppleva igen. Även Selma nämner 
småbarnsåren, men istället som en av flera lyckliga perioder i livet: 
 

[...] För jag tyckte barndomen var en lycklig tid och när barnen var små, det var 
en lycklig tid. Och det är ju en lycka att träffa barnbarnen och det är ju en lycka 
att vara pensionär och ha lugn och ro och göra som man vill också. Så jag kan 
inte precis....[...] Du vet det är ju inte hela tiden bara lycka heller…det är dagar 
eller stunder av lycka. [...] Dom där stunderna av lycka och glädje det är ju bara 
glimtvis, och det gäller väl att se det då. (Selma) 
 

Endast en av de finlandssvenska kvinnorna, Fanny, nämner småbarnstiden, 
tillsammans med den egna barndomen och giftermålet, som de bästa perioder-
na under det vuxna livet. Trots att denna tidsperiod beskrivs som glädjefylld är 
det ändå något som enbart omnämns kortfattat och flyktigt. Sigrid i sin tur 
reflekterar mer övergripande kring betydelsen av att ha barn i förhållande till 
hur vår värld ser ut idag och säger:  
 

Jag vet inte, är det viktigt att sätta barn till världen och föda upp som det är? Är 
det viktigare än att vara utan?... Jag vet inte vad som är bäst (lätt skratt) men för 
mig har det då i alla fall varit viktigt och bra...berikande. Fattigt liv jag skulle ha 
haft om jag inte hade haft dom. (Sigrid) 

 
Gemensamt för alla de kvinnor som har barn är däremot att de, vilket även 
nämndes tidigare, i olika omfattning lyfter fram att det gått bra för barnen i 

                                                
71 En översikt jag har haft nytta av är Ronny Ambjörnssons (1978) ” Barnets födelse: En skiss 
över barnet i historien” som ingår i Familjeporträtt: essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i 
historien.  
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livet. Att barnen är friska och har lyckats väl i arbetslivet utgör viktiga menings-
skapande element i kvinnornas livsberättelser.  

I kvinnornas livsberättelser finns skillnader mellan vad som kan betraktas 
som centrala teman i beskrivningar av det vuxna livet. Några kvinnor lägger 
tonvikt vid arbetet som en röd tråd, andra fokuserar på beskrivningar av rela-
tioner som det vuxna livet har kretsat kring. Ett par kvinnors berättelser är 
mera varierade, varför specifika teman inte riktigt kan urskiljas. Något som 
däremot alla kvinnor berör i någon mån är hemmet, dvs. det som utgjort ens 
hem under det vuxna livet och som fortfarande utgör hemmet för nio av de tio 
kvinnorna. Likaså utgör den moderniseringsprocess som pågått under kvinnor-
nas liv något som de flesta kvinnor berör. Att hemmen moderniserades under-
lättade kvinnornas vardag och det beskrivs också generellt i positiva termer. Att 
moderniseringen inte alltid enbart var av godo berör flera kvinnor när de näm-
ner tevens ankomst till de enskilda hushållen. Sigrid säger exempelvis: 
 

Dom hälsade ju på varann ofta, men så är det ju inte nu inte...det är så konstigt, 
människorna har som inte tid att stanna upp riktigt...eller vad det nu kan bero 
på, jag vet inte...svårt att veta....men det fanns ju inte tv då heller inte, och inte 
radio heller förresten i alla hem...dom hade väl inte så mycket att ägna sig åt. (Si-
grid) 

 
Livet  som vuxen kvinna, er farenheter  av lycka och sorg  
Under ett långt vuxenliv hinner man uppleva både sorger och motgångar, så-
som t.ex. förlust av make eller ekonomiska bekymmer, men också lycka och 
framgångar i olika omfattning. Generellt är det just detta som framkommer i 
alla kvinnors livsberättelser. En förhållandevis neutral beskrivning av vuxenlivet 
med några positiva höjdpunkter, men även stunder som av olika orsaker upp-
levts svåra, är den vanligaste beskrivningen av det vuxna livet. Trots allt är det 
ändå möjligt att placera in helhetsbilden av kvinnornas beskrivningar av sina liv 
på en skala som rör sig från huvudsakligen positiva erfarenheter och upplevel-
ser till de erfarenheter som tar sig uttryck som mer negativa. Däremellan finns 
då också mera neutrala uttryck för hur livet som vuxen har utformats; liv som 
är som ”andra liv” i största allmänhet. Lättast att urskilja är de kvinnor som 
konstruerar en berättelse där vuxenlivet präglats av vad som kan tolkas som 
negativa erfarenheter. Precis som när det gäller barn- och ungdomstiden finns 
det dock även hos dessa kvinnor upplevelser och erfarenheter som är fyllda av 
glädje och lycka. Att därför hävda att enskilda kvinnors liv antingen utgör en 
eländesbeskrivning, eller också enbart framgång och lycka vore att förenkla de 
omfattande erfarenheter och upplevelser som kvinnorna beskriver i sina livsbe-
rättelser.  
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En kvinna vars beskrivning av det vuxna livet huvudsakligen tar fasta på svå-
righeter och motgångar är Sofia, som även beskrev sin barndom som huvud-
sakligen negativ i olika bemärkelser. Det vuxna livet börjar däremot med lycka 
och glädje när Sofia gifte sig med en man som hon sedan levde lycklig med. 
Tiden när barnen föddes var också den lyckligaste tiden i Sofias liv. Det som 
överskuggar allt annat i Sofias berättelse om sitt vuxna liv är den problematiska 
relationen till fosterföräldrarna. En vändpunkt i berättelsen markeras i och med 
att fostermodern småningom flyttade från huset. För Flora i sin tur utgör allt 
arbete i hemmet som vuxen och en känsla av instängdhet och isolering under 
många år, det som framstår som negativt. Även Flora beskriver en tydlig vänd-
punkt efter yngsta flickans födelse då Flora tog initiativ till att börja aktivera sig 
i kursverksamhet utanför hemmet.  

Fanny, Freja och Svea är de kvinnor som i större utsträckning konstruerar 
en berättelse om det vuxna livet med betoning på sådant som framställs som 
positivt och bra. De har alla levt utåtriktade liv och har både haft arbete och 
fritidssysslor som legat dem varmt om hjärtat. Goda relationer både till famil-
jemedlemmar och till andra människor är också centralt för den positiva fram-
toningen. Freja och Svea har många upplevelser kopplade till sina yrkesliv som 
de med glädje minns och reflekterar kring. Trots att de alla tre också har upp-
levt sorger och svårigheter under det vuxna livet så är helhetsupplevelsen ändå 
positiv. Övriga fem kvinnor beskriver sina vuxna liv som varken mer negativa 
eller mer positiva, livet har gått sin gilla gång med perioder av motgångar och 
svårigheter som uppvägs av mera positiva upplevelser under andra perioder i 
livet. 

Efter denna övergripande beskrivning av kvinnornas berättelser om livet 
som vuxen är avsikten i följande avsnitt att mera ingående diskutera och syn-
liggöra hur berättelserna om perioden som vuxen konstrueras. I bearbetningen 
av materialet framgick det i ett ganska tidigt skede att beroende och oberoende 
i olika former under vuxenlivet är något som genomsyrar alla kvinnors livsbe-
rättelser. Detta utgör därför ingången till den följande presentationen.  
 
 
Beroende/oberoende, autonomi och ömsesidighet i 
kvinnornas livsberättelser 
Vårt ömsesidiga beroende av varandra utgör en grundläggande aspekt av att 
vara människa och i kvinnornas berättelser framträder olika former av beroen-
de. Från det vi föds och genom hela livet ingår vi alla i ett nätverk av olika be-
roenderelationer (se Kittay 1999). Detta knyter an till ett omsorgsperspektiv, 
vilket gör det möjligt att även tolka och förstå berättelserna i termer av om-
sorgsuttryck.  
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Beroende kan samtidigt ha olika innebörder i olika sammanhang och omfattar 
även dimensioner av autonomi, kontroll och makt. Ett beroende som en följd 
av strukturella villkor utgör en ram för beroenderelationer mellan individer och 
de två dimensionerna låter sig därför inte helt enkelt särskiljas. Lagar, förord-
ningar, politiska beslut och rådande samhälleliga ideologier får olika konsekven-
ser för olika individer, vilket också är kopplat till sociala kategoriseringar som 
kön, klass, etnicitet och ålder. Äktenskapet som institution och dess innebörd 
som en del i den genusordning som ramat in kvinnornas vuxna liv utgör ett 
exempel. Eftersom åtta av de tio kvinnorna är eller har varit gifta, har jag valt 
att lyfta fram äktenskapet som en central aspekt för förståelsen av hur kvinnor-
na beskriver, eller inte beskriver, beroende och oberoende under sitt vuxna liv.  

Beroende i den kommande framställningen ska inte betraktas som något 
som enbart gäller för vissa kvinnor. Vi är alla beroende i någon mening. Det 
beroende jag har valt att ta fasta på är den form som medfört någon typ av 
inskränkning eller begränsning av kvinnornas handlingsutrymme under deras 
vuxna liv, eller som har påverkat deras valmöjligheter och självbestämmande på 
något sätt. 
 
Äktenskapet ;  f rån dröm t i l l  en beroendeposi t ion?  
 

Äktenskapets traditionella form håller på att förändras, men det innebär fortfa-
rande ett förtryck som de båda makarna upplever på olika sätt. Om man enbart 
ser till de abstrakta rättigheter de åtnjuter är de idag näst intill jämlikar. 
[...]Många unga äktenskap ger ett intryck av perfekt jämlikhet. Men så länge 
mannen behåller det ekonomiska ansvaret för paret är detta endast en illusion. 
(Beauvoir, 2002 [1949]: 573-574) 

 
”Det var väl att gifta sig och få barn, det var väl det (lätt skratt). Få ett eget 
hem.” Så beskriver Sofia sina drömmar och önskemål som ung. Äktenskap och 
familjebildning var det som flera kvinnor i studien såg framför sig, vilket även 
var förenligt med den tidens samhälleliga förväntningar på kvinnor. ”Det öde 
som samhället av tradition anvisar kvinnan är äktenskapet” skrev Beauvoir i 
Det Andra Könet (2002 [1949]:489). ”Som hustru, mor och husmoder finner 
kvinnan i äktenskapet på en och samma gång kraft att leva och livets mening” 
(ibid.:520) fortsätter Beauvoir. Hon menar att kvinnan i det patriarkala samhäl-
let har låsts fast i en position som den Andre; som objekt och immanens. I 
lagar och förordningar och i föreställningar om vad en kvinna är eller bör vara 
har sedan denna position kommit att institutionaliseras. Beauvoirs text är in-
tressant att beröra i sammanhanget, inte bara pga. dess aktualitet ännu idag, 
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utan även för att detta skrevs ungefär vid den tidpunkt när kvinnorna i materia-
let gifte sig och bildade familj.  

Äktenskapet som institution var ännu en bit in på 1900-talet starkt bindande 
i Sverige och Finland, genom att skilsmässor i princip inte var möjliga. Under 
kvinnornas liv har synen på äktenskap kraftigt förändrats. Att skiljas var förvis-
so möjligt under kvinnornas vuxna liv, men det var inte vanligt i landsbygdsmil-
jö. Ingen av de deltagande gifta kvinnorna har genomgått någon skilsmässa. Att 
äktenskapet sågs som ett livslångt förbund ännu efter andra världskriget synlig-
görs av Fanny, som samtidigt gör en jämförelse med nutida värderingar kring 
äktenskap och skilsmässor: 
 

Världen är nog, det är ofattbart nu...nu och då hör man, dom som har varit ilag i 
trettio år och så går dom från varandra, men vad märkligt...(M-L: Det är en 
annan inställning?) En helt annan inställning, ser du det är nog tack vare kvin-
nornas pengbörs det...inte hade man nå utvägar förr och inte hade man nån 
egen börs då inte...men nu har dom det...(M-L: Vad tänker du om det?) Jaa, jag 
tycker nog...det står nog i nöd och lust, jag tycker nog...dom går nog...jag vet 
inte riktigt vad för inställning, jag kan inte begripa det jag. Nog måste dom ju 
vara i nån vånda innan dom beslutar sig...Det är flera här nu som har gått, kvin-
norna har gått....tre stycken...i denna lilla by. [...] Så det tycker nog jag är fel, jag 
tycker nog det jag...vad i världen...nå, hittar dom nån annan så kan dom väl inte 
göra något åt det, men...Och förr i världen tror jag att det var så att karlen for, 
ifall det var så, så hade han hittat nån ny, men det tycks ju vara kvinnorna nu. 
(M-L: Ja, det är annorlunda nu, det var inga skilsmässor då ni?) Nääe, inte tänk-
te man ju det nån gång då. Och det var inte så mycket frestelser heller....nääe, då 
man hade gift sig så var man gift, inte var det nå vidare med det (lätt skratt). Inte 
vet jag nån som skulle ha behövt skilja sig då, det var ju nog en sensation om 
någon skilde sig den tiden...Nog hände det ju sig närmare stan och så 
där...men... (Fanny, intervju II) 

 
I citatet synliggör Fanny de normer och värderingar, det genussystem som 
strukturerat hennes liv och som ställt upp ramarna för vad en ”riktig” kvinna är 
och bör vara. Genom Fannys sätt att framställa sin åsikt görs samtidigt kvinn-
lighet. Att kvinnor nu fått tillgång till ”pengbörsen” rubbar ordningen på ett 
sätt som blir svårt att omfatta för Fanny, eftersom det inte överensstämmer 
med den bild av kvinnlighet hon bär med sig.  

Kring 1940- och 50-talet när det blev aktuellt med giftermål för de deltagan-
de kvinnorna var kvinnor inte längre underordnade männen i en juridisk be-
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märkelse, vare sig inom ramen för äktenskapet eller som medborgare72 (se 
Hirdman 1990). Trots att politiska och formella skillnader mellan kvinnor och 
män inte längre existerade så var den manliga familjeförsörjarmodellen ändå 
rådande i de båda länderna, både på en formell och på en ideologisk nivå. Att 
ingå äktenskap medförde därför för många kvinnor ett ekonomiskt beroende av 
männen. Hemmafruepoken i Sverige inleddes under 1930-talet och nådde sin 
kulmen under 1950-talet och vid folkräkningarna 1960 uppgick antalet hemma-
fruar eller husmödrar till 1 197000 (Axelsson 1992). Hur pass omfattande den-
na hemmafruepok egentligen var har senare diskuterats med utgångspunkt i 
missvisande statistikföring långt in på 1900-talet (Ohlander & Strömberg 1996). 
I det agrara Finland etablerades aldrig något hemmafruideal liknande det i övri-
ga västerländska samhällen (Julkunen 1990).  

Vid de första genomläsningarna av livsberättelserna var min uppfattning att 
många av kvinnorna under någon period, eller under hela det vuxna livet, hade 
varit ekonomiskt beroende av sina män. Möjligen präglades min läsning av en 
sådan förförståelse, men det var även så det framstod när jag betraktade livsbe-
rättelserna som helhet. Småningom blev det allt tydligare att min uppfattning 
inte helt överensstämde med hur kvinnorna beskrev sina erfarenheter. Att 
många av kvinnorna i konkret bemärkelse har varit beroende av makens för-
sörjning var inget som direkt återspeglade sig i hur kvinnorna framställde sig 
själva och sina liv. Hur framträder då detta beroende när kvinnorna själva be-
skriver det vuxna livet? Finns det skillnader i hur man berättar om sina upple-
velser och hur kan dessa i sådana fall förstås?  

Två av kvinnorna, Svea och Selma, har yrkesarbetat under hela det vuxna li-
vet och har därmed varit ekonomiskt självständiga. Ingen av de kvinnor som 
har erfarenheter både av perioder som hemmaarbetande och av perioder som 
förvärvsarbetande beskriver sig som ekonomiskt beroende av sina män. En 
förklaring kan vara den insats man trots allt bedömer att man gjort för försörj-
ningen, även under åren som hemmaarbetande. Vidare omfattar förvärvsarbe-

                                                
72 På en ideologisk nivå är det dock möjligt att kvarvarande rester av det gamla husbondeväldet 
fortfarande påverkade de äktenskap som ingicks efter andra världskrigets slut i Sverige. De unga 
par som gifte sig före 1950 hade troligen föräldrar och svärföräldrar där kvinnan fortfarande var 
ekonomiskt omyndig, eftersom de nya reglerna endast gällde äktenskap ingångna efter 1920. 
Därmed menar Niskanen (2001) att husbondeväldets röst levde kvar ännu under uppbyggandet 
av välfärdsstaten efter krigsslutet. I Finland kom en ny äktenskapslag 1929 som frigjorde kvin-
norna från mäns målsmanskap. De nya reglerna utgick från mäns och kvinnors lika rätt till barn 
och egendom (Pohls 1990), men detta har tolkats i olika riktningar inom historieforskningen. En 
del menar att lagen förstärkte en manlig familjeförsörjarmodell, eftersom kvinnor inte uppmunt-
rades att ta ansvar för sin utkomst. Andra menar att det var den familjeekonomiska modellen 
som var rådande, snarare än en manlig familjeförsörjarmodell (se Gottberg 2005; Korpi-
Tommola 2001; Pfau-Effinger 2004). 
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tandet längre perioder av deras vuxna liv och framför allt har de varit självför-
sörjande under många år sedan maken gått bort.  

De två kvinnor som varit hemmaarbetande under hela sina vuxna liv, men 
delaktiga i familjens pälsdjursfarmning beskriver inte heller något ekonomiskt 
beroende. De inkomster som farmen genererade var ett resultat av båda parter-
nas arbete och inkomsten sågs som makarnas gemensamma. Fia lyfter även 
fram att det var hon som hade hand om ekonomin och pengarna. Att Fia skötte 
ekonomin kan vid första anblicken te sig som att hon därmed också förfogade 
över viss makt. Såsom hon beskriver det blir det uppenbart att det snarare 
handlar om ytterligare ett ansvar att förhålla sig till och som inte alltid var lätt 
att bära. 
 

Jaa hördu...jag har ju som haft hand om kassan. Inte har han haft nå sånt...så då 
är det ju både ock, det då. Man ska ju se till att det är något i kassan då ock-
så...joo [...] Det är ju bättre och sämre år...och ska skaffas nya saker och ting. 
(M-L: Du har haft ansvar för [kassan]?) Jaa, det har varit mitt. (M-L: Så du har 
skött om räkningar och) Jaa, allt sånt där. (M-L: Ni har haft som gemensamt?) 
Jaa, jaa. Allt gemensamt, allt gemensamt. (Fia, intervju II) 

 
Att den ovannämnda gruppen av kvinnor inte tycks ha betraktat sig själva som 
ekonomiskt beroende av sina män kan förstås på olika sätt, varav några har 
nämnts. Utöver det har relationen mellan makarna naturligtvis även haft bety-
delse. Det är också tänkbart att kvinnorna i någon mån förhåller sig till nutida 
värderingar om betydelsen av att kvinnor är ekonomiskt självständiga och att 
man av den orsaken inte vill framställa sig själv som beroende. Att någon gång 
under livet ha bidragit till familjens försörjning, eller ha varit självförsörjande 
tycks ändå vara en gemensam aspekt i kvinnornas berättelser, som gjort att de 
inte uppfattat sig som ekonomiskt beroende. En bekräftelse på det utgör Sofias 
och Floras berättelser. De har båda varit hemmaarbetande under hela sina liv 
och det är också i deras livsberättelser som ett ekonomiskt beroende blir mera 
synligt, om än inte alltid explicit uttryckt. Ibland uttrycks det konkret, ibland i 
termer av ett begränsat handlingsutrymme till följd av att man inte varit eko-
nomiskt självständig.  

När Sofia blickar tillbaka på sitt liv beskriver hon hur äktenskapet var en så-
dan självklarhet för henne i ungdomsåren att hon inte ens tänkte i banor att 
exempelvis utbilda sig: ”Jag tog mig den uppgiften (lätt skratt), att jag skulle 
föda barn och vara hustru (lätt skratt)”. Genom sådana uttalanden tillskrivs 
beslutet att bli hustru och mor en betydelse som begripliggör varför livet blev 
som det blev. Att det var mannen som skulle stå för familjens huvudsakliga 
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försörjning betraktades som en självklarhet, vilket därmed också fick konse-
kvenser för Sofia i form av ett ekonomiskt beroende. 

I livsberättelsen framgår inte explicit att Sofia upplevde sig som ekonomiskt 
beroende, men däremot finns olika citat som synliggör att Sofia förhåller sig till 
det faktum att hon inte själv har haft någon egen inkomst. Hon var ju t.ex. 
”lyxhustru” medan andra fruar i byn arbetade som hemsamariter.  
 

Jaa, men ser du [maken] han var ju ute i förvärvsarbete så det gick ju inte, så jag 
fick då lov att hålla mig hemma...jaa så du vet att, jaa, dom bruka tala mycket om 
det nu också, fruarna här, att ”då jag jobbade, då jag jobbade”. Men du vet det 
gick ju bra för dom då karln var hemma och skjutsade dom, men [det] hade jag 
aldrig. (Sofia) 

 
I citatet läggs indirekt ansvaret för att Sofia aldrig har arbetat utanför hemmet 
på makens arbete. Hon var tvungen att vara hemma, vilket samtidigt blir en 
förklaring till varför livet blev som det blev. Antydningen att det inneburit en 
uppoffring blir samtidigt central för självbilden– Sofia har i alla fall funnits där 
för familjen och gjort vad som förväntats av henne som kvinna.  

I Sofias fall blir betydelsen av det ekonomiska beroendet under vuxenlivet 
tydlig när man beaktar hennes situation som pensionär idag. Sedan maken dog 
har Sofia klarat sig ekonomiskt mycket tack vare försäljningen av huset, den 
egna pensionen räcker knappt till de nödvändiga utgifterna.  

Flora såg genom den blivande maken en möjlighet att komma bort från för-
äldrarnas stridigheter i hemmet: ”Så därför tyckte jag han var snäll och att man 
ville längta efter kärlek”. Redan som sjuttonåring gifte sig Flora. Äktenskapet 
konstrueras som det enda möjliga framtidsalternativet, men när hon idag reflek-
terar kring detta så tycker hon att hon var allt för ung. ”Visst i världen var det 
en lycklig tid” berättar Flora, men tycker samtidigt att hon borde ha väntat och 
kunnat stå emot makens påtryckningar om giftermål: ”Kanske om man skulle 
få, inte skulle jag gifta mig så där fort inte. Det skulle jag inte ha gjort idag”.  

Floras make hade utbildning och fick med åren allt högre befattningar. Som 
familj hade de en helt annan ekonomisk situation än vad Sofia och hennes 
make hade, även om de inte heller levde i överflöd. Maken var den som be-
stämde i hemmet, också när det gällde ekonomin. Ofta resulterade det i lånade 
pengar, vilket Flora beskriver sig ha haft svårt att acceptera.  
 

Mycket ville han ha mera än vad pengarna räckte till och det skulle lånas och 
inte tyckte jag nu riktigt om, jag var inte uppfostrad med att låna pengar...vi lå-
nade aldrig nå pengar. Han lånade pengar till ett och han lånade pengar till annat 
[...]...räntor och lån har varit tungt. (Flora, intervju II) 
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I Floras berättelse framgår det tydligt att hon även upplevde sig ekonomiskt 
beroende av maken och hans inkomster. Hon hade inga egna pengar att röra sig 
med och de pengar hon ”fick” av maken var ämnade till mat och hushåll. Un-
der hela det vuxna livet har Flora anpassat sig till detta. 
 

Barnen växte upp och fordrade mera pengar...och inte fanns det nå pengar och 
inte hade jag nå pengar inte...bara så jag nu fick till maten...och så sa jag, så ska 
det vara pengar, dom vill ha nya kläder då det är julfester och dom ska börja gå 
ut i ungdomslivet så ska dom ha kläder. [...] Nog fick jag ju pengar av honom, 
klart det nog fick jag pengar, men sen jag fick pension, min lilla pension, så bör-
jade jag nog nyttja mina egna pengar som till kläder. [...] Som till kläder och så, 
inte tyckte han att, om jag skulle se på nå kläder, så tyckte han att ”behöver du 
det där”. Men det var ju klart, efter kriget så fanns det inte nå mycket kläder hel-
ler inte...så jag var ju snäll och foglig då och tänkte att jag går här hemma i mina 
lumpor då. (Flora, intervju II) 

 
Flora artikulerar sitt ekonomiska beroende tydligt, medan Sofias upplevelse 
förblir mera dold, vilket delvis kan förstås utifrån att hon ändå i viss mån har 
varit delaktig i familjens försörjning genom jordbruket. Sett i förhållande till hur 
de beskriver sina makar och sina äktenskap, så framställer Sofia sitt äktenskap 
som mycket lyckligt och hon ger många positiva beskrivningar av sin make. 
Flora ger istället en mer dubbeltydig bild av sitt äktenskap och sin make. Hen-
nes beskrivningar av sitt vuxna liv som hemmaarbetande hustru och relationen 
till maken är huvudsakligen negativa i sin framtoning. Jag menar att det eko-
nomiska beroendet, hur det beskrivs eller kommer till uttryck också kan tolkas i 
ljuset av hur relationen till maken beskrivs. 

Det är otvivelaktigt så att kvinnor generellt genom olika historiska perioder 
har varit underordnade män på många olika områden i samhället, men också i 
privatlivet. Vid en ytlig betraktelse av kvinnornas livsberättelser ter det sig också 
relativt uppenbart. Varför är då inte de upplevelser och erfarenheter kvinnorna 
beskriver mer negativa, rent av bittra? En orsak kan vara att de värderingar och 
attityder som kvinnorna växt upp med och som format dem som individer och 
deras identitet, också har en avgörande betydelse för hur de idag förstår sina liv 
(se Arber & Evandrou 1993). Att underordna sig och att som kvinna finna sig i 
att vara ekonomiskt beroende med ett begränsat handlingsutrymme är den 
kvinnlighet som har bekräftats och som kvinnorna underförstått beskriver i 
sina livsberättelser. Vilken innebörd detta haft i kvinnornas liv är dock något 
som beskrivs på olika sätt.  
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Relat ionen t i l l  l ivspartnern;  präglad av en balanserad ömses idighet? 
Äktenskapet och förhållandet till maken eller sambon är något som beskrivs 
förhållandevis kortfattat av de flesta kvinnor i materialet. Vilket utrymme kvin-
norna ger till att beskriva de män de levt sina liv med kan ha olika förklaringar. 
En aspekt som jag menar har betydelse är kvinnornas nuvarande livssituation 
och huruvida man fortfarande lever tillsammans med sin make, eller om man 
har levt ensam under många år. Nio av kvinnorna har under någon period av 
livet levt med en man. Ett par kvinnor har levt ensamma under flera tiotal år, 
medan andra har levt som änkor en kortare period. En tredje grupp utgörs av 
de kvinnor som har sina män kvar i livet.  

Fanny och Sigrid är de två kvinnor som varit änkor längst, de har levt en-
samma i ungefär trettio år. Båda beskriver en positiv relation till sina makar.  

 
Min man gick ju också bort väldigt tidigt (suckar)...men han tyckte väl också 
kanske ibland att jag var väldigt självständig...kanske lite för självständig ibland 
(ler). Ingen speciell händelse kan jag peka på, men...jag hade en känsla av det. 
Det var kanske inte så konstigt, jag var ju yngre än han och så där vidare så. 
Nåja, men det gick ganska bra. Det var inget...jag har ingenting att säga om vårt 
äktenskap än att det var bara bra. Lite delade meningar om saker och ting finns 
väl alltid [...] Om jag fick leva om mitt liv så, så skulle jag i stort sett göra samma 
val...förutsatt att jag fick ta lärdomen från mitt liv med mig...jag skulle gifta mig 
med samma man i alla fall...och jag skulle absolut ha lika många barn. (Sigrid, in-
tervju II) 

 
Maken beskrivs som ”snäll och bra naturligtvis”, men inte överdrivet ”pappig”. 
Sigrid hade ansvaret för barnen och hushållet, vilket begripliggörs genom en 
beskrivning av maken som en ”man av den gamla stammen”. Uttalandet tydlig-
görs genom Sigrids förklaring att maken aldrig behövt befatta sig med ”kvinno-
sysslor”, eftersom han i hela sitt liv varit ”bortskämd av kvinnor”. Om Sigrid 
bad maken om hjälp så gjorde han naturligtvis vad han kunde, men aldrig på 
eget initiativ.  

I Fannys livsberättelse är det makens sjukdom som centreras i beskrivningar 
av maken, samt episoden när han gick bort. Till skillnad från Sigrid som 
beskrev sin man som tillhörande ”den gamla stammen”, beskriver Fanny sin 
man som förhållandevis modern. Han bytte blöjor och han ordnade med kaffe 
och mat och diskade. Det var i sig inget konstigt, eftersom rollerna delvis var 
ombytta i Fannys och hennes familj; det var Fanny som fick ta ett större ansvar 
för arbetsuppgifter som i andra familjer vilade på männen. Fanny beskriver sin 
make som en som inte beklagade sig trots sjukdom, han var ”tålmodig”. ”Han 
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var inte nå tung att leva med, utan jag led ju för att han var så sjuk och så där 
vidare bortåt”, säger Fanny. 
 

Han var nog förståndigare än jag han, till exempel, han lade ju [sonen] i skolan 
han...det var ju nog han som förstod mera livet än vad jag gjorde, nog är det så 
nog. [...]Han var nog lugn, mycket lugnare än jag...och det är dottern också och 
då åter blev sonen ungefär som jag. [...] Han sa nog en gång att det är han som 
bestämmer, eller vad han sa (skratt). Men det var ju i senare skede, så det är klart 
att jag måsta väl bestämma ganska mycket i senare skede för han var ju sjuk han 
då...så det var ju det jag skulle utföra då. [...] Men det kan jag nog tänka, att nog 
måste ju han ha tyckt att det var skräp att jag måsta arbeta så där hårt och han 
inte kunde arbeta. Han var riktigt förbjuden att arbeta men han gjorde mer än 
vad han skulle ha behövt (ska tolkas som ”mer än vad han borde”, min an-
märkn.) (Fanny, intervju II) 
 

Maken var ”bra” mot Fanny och barnen och han var mån om barnens framtid, 
medan Fanny mer bekymrade sig för hur de ekonomiskt skulle klara barnens 
skolgång. Med facit i hand kan Fanny konstruera en bild av maken som den 
som var klok nog att värdesätta utbildning. Fanny har under hela sitt vuxna liv 
varit aktiv och utåtriktad och i relationen till sin make beskriver hon hur det 
även fanns utrymme för henne att göra saker för sin egen skull.  
 

Jag gick ju på martha och jag gick på symöten och jag gick på ett och annat, men 
aldrig att han skulle ha sagt men du måste nog vara hem ikväll, eller nånting...det 
var inte nå konflikter och som jag säger, det var ju jag om det skulle ropas nån 
gång, det var jag som ropade nog (ler). (Fanny, intervju II) 

 
Såsom Fanny och Sigrid beskriver sina liv tillsammans med makarna är det inte 
begränsningar i livsutrymmet som blir framträdande, även om de strukturella 
villkoren och den tidens syn på manlighet och kvinnlighet också synliggörs. 
Relationen till maken beskrivs snarast på ett kärleksfullt sätt. Den tycks även, 
såsom kvinnorna framställer den, ha präglats av en balanserad ömsesidighet där 
makarna omväxlande har gett varandra omsorg. Det faktum att båda kvinnorna 
levt ensamma under många år har dock sannolikt betydelse för hur minnena av 
relationen till maken framställs. 

På ett liknande sätt beskriver flera av de kvinnor som förlorat sina makar 
positiva relationer till männen. Sorgen och saknaden efter männens bortgång 
har varit tung att bära. Beskrivningarna är vanligen kortfattade, men det som 
sägs och hur det sägs gör att relationerna framstår som ömsesidiga. Svea be-
skriver sin sambo som ”snäll, lite annorlunda”. Han har stått för den viktigaste 
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relationen under Sveas liv; i honom fanns ett lugn och en trygghet. Paret delade 
många intressen, samtidigt som båda också hade sina egna liv i form av sina 
yrken. I hemmet delade de på arbetsuppgifterna och sambon stod ofta för mat-
lagningen.  

Saga beskriver livet med maken som bra: ”som det är mellan makar i all-
mänhet”. De hjälptes åt med olika arbetsuppgifter och han tog även hand om 
barnen ”så gott han kunde”, även om Sagas ansvar i hemmet var större efter-
som maken förvärvsarbetade. Frida upplevde maken och hon som rätt lika, 
men han var mycket mera humoristiskt lagd: ”ingen kunde skoja som han”. 
Hon beskriver tydligt en episod när maken visade omsorg och omtanke om 
henne, i samband med att hon besökte honom på sjukhuset under hans sjuk-
domstid.  
 

Jag var såå, jag var så nervös, så nervös...och stundom så satt han där i farstun 
och då blev jag ju så glad...och så sa han: ”Jag såg var du lade bilen, jag har nog 
stått och tittat” (leende). Stundom for jag nog dit sent på kvällarna, för jag tyckte 
det var bättre det...och så sa han ju en gång då, att: ”Jag tycker nog det är onö-
digt att du ska måsta gå så där sent härifrån. Det börjar ju bli mörkt nu”. Så sa 
jag, ”Men jag har ju bilen så nära...jag har ju bilen så nära så inte kan ju nån 
överfalla mig här nu”...men man börjar väl tänka så där då man inte...man får ju 
mycket tankar. (M-L: Så fast han var så sjuk så var han nog som omtänksam om 
dig då också) Jaa, jaa...var jag hade plånboken och jag skulle inte mista nå pengar 
och så där och allt det där tyckte jag ju nog var onödigt av honom men...jaa, det 
var så. (Frida, intervju II) 

 
Intressant i Fridas beskrivningar är att hon trots att hon levt ensam ett antal år 
ännu beaktar makens åsikt och vad han skulle ha tyckt, även om det är hennes 
egen åsikt som efterfrågas: ”Och nog har vi väl varit ungefär överens nog. Tror 
nog det, att han skulle säga det han också”. 

Selma och Fia bodde vid intervjutillfällena tillsammans med sina makar och 
det är även i dessa två kvinnors livsberättelser som relationen till maken synlig-
görs minst. Man kan anta att många äldre gifta par som levt många årtionden 
tillsammans uppfattar sig som en enhet och agerar i enlighet med detta; som 
om de hade en gemensam identitet. De egna värderingarna vävs samman med 
de gemensamma värderingar man har inom äktenskapet så att det blir svårt att 
urskilja den enskilda individens perspektiv (se Arber & Evandrou 1993). Att 
vara ensamboende kan tänkas tydliggöra kvinnans egen livsberättelse och prägla 
både perspektiv och reflektioner, medan kvinnor som lever tillsammans med 
män istället av hänsynsfullhet och solidaritet kan tänkas undvika att gå in på 
vissa teman (se Thorsen 1998). 
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När det gäller Fia framgick det med all tydlighet vid det första intervjutillfället 
att maken var van att föra ordet i familjen, medan Fia hade en mera tillbakadra-
gen roll. Det blev svårt att få tillgång till Fias egen artikulerade livsberättelse. 
Vid det andra intervjutillfället skapades möjlighet att ge Fia ett större personligt 
utrymme, men i genomläsningen av hennes livsberättelse framgår det tydligt att 
den till stora delar utgörs av makarnas gemensamma berättelse. Vid det första 
intervjutillfället råder en skämtsam ton mellan makarna och även om Fias roll 
är mer tillbakadragen, så säger hon ifrån när hon inte håller med maken. När 
maken berättar att de kommer bra överens sinsemellan, men att de nog kan 
munhuggas, skrattar Fia och säger att ”vi har aldrig försökt att slåss”. Hur rela-
tionen har sett ut under parets vuxna liv framgår inte annat än genom beskriv-
ningar av hur uppdelningen av arbetsuppgifterna har sett ut och där maken 
även framhåller hur mycket tungt arbete Fia har haft. Vid några tillfällen har 
maken varit bortrest och då har Fia passat på att koppla av: ”Då han var borta, 
då hade jag mors vila (lätt skratt) och fick göra vad jag ville. [...] Inte någon som 
bestämde över mig (lätt skratt)”.  

Selma beskriver sin make ytterst kortfattat och nämner endast giftermålet 
med honom och hans arbete i skogen, ”hans tunga slit”. I övrigt är han inte 
närvarande på något annat sätt i beskrivningen av det vuxna livet än som en 
bakgrundsfigur och han utgör på så vis ett ”svart fält” i Selmas livsberättelse. 
 
Relat ionen t i l l  maken; omsorgsre lat ion präglad av asymmetr i  
Flora i sin tur ger en tydligare bild av maken och relationen till honom. Hon har 
några års erfarenhet av att leva självständigt sedan maken insjuknade, vilket gör 
att hon på ett sätt har fått viss distans till sitt äktenskap, men samtidigt är ma-
ken fortfarande en central person i hennes liv. I livsberättelsen är kopplingar till 
maken frekvent förekommande och genom beskrivningar av honom och hans 
liv konstrueras även Floras självidentitet. Den bild av maken som Flora fram-
ställer är mångtydig. Å ena sidan beskrivs han som en person med ständigt gott 
humör och framgångsrik i yrkeslivet, men å andra sidan finns även egenskaper 
hos maken som ter sig mera negativa. Att ett kritiskt förhållningssätt till den 
relation hon haft med maken också får ett utrymme i livsberättelsen kan förstås 
utifrån det faktum att maken inte längre delar vardagen med Flora. Nu finns 
möjlighet för Flora att skapa sin egen livsberättelse utan att ta allt för stor hän-
syn till maken, även om lojaliteten med och omsorgen om honom fortfarande 
ger avtryck i berättelsen.  

I den första fria livsberättelsen framträder en bild av maken och relationen 
till honom som huvudsakligen negativ. I den andra intervjun fördjupas bilden 
och blir mera nyanserad, vilket samtidigt gör beskrivningen mera motstridig. Å 
ena sidan beskriver Flora sin make som ”snäll”, ”glad och kvick” och att han 
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var duktig på att visa känslor och trösta henne. Å andra sidan beskriver hon en 
make som i andra situationer inte visar henne någon förståelse eller empati 
överhuvudtaget. Kraven var stora på att Flora skulle ha ”mat, kaff, mat, kaff, 
mat, kaff” på bordet vid bestämda tidpunkter flera gånger om dagen. Att det 
många gånger var svårt för Flora att hinna med allt hade maken ingen förståelse 
för. Inte heller när hon var gravid och svårt illamående fick hon någon förståel-
se eller någon hjälp med hushållsarbetet och barnen. Tvärtom så förväntades 
allt rulla på precis som vanligt. 
 

”Jobbigast var det nog då jag väntade flickan. Då jag började vänta henne, så jag 
mådde nog så dåligt då, som pyton. Så jag tänkte bara, oj om jag skulle få dö. Jag 
orkade inte göra nånting, jag bara var helt apatisk och låg och spydde. Men han 
tyckte bara, ”nog går det om, nog går det om, vänta nu bara nog går det om 
nog. Håll ut, nog går det om. [...] Tre månader spydde jag...det var nog, det var 
nog jobbigt då, då skulle maten vara på bordet och då skulle kaffe vara på bor-
det och...och så gick jag till affären så tyckte jag, jag skulle ha velat spy i affären 
då jag såg maten. Stå och laga maten då var ju nog hemskt....så det var nog en 
jobbig tid jag hade. (Flora) 

 
Att ta hand om barnen har helt och hållet varit Floras ansvar. Var Flora och 
barnen inte färdiga när de skulle iväg någonstans väcktes makens irritation och 
Floras förmåga att förstå sig på tiden ifrågasattes. Flora beskriver också hur hon 
känt sig ensam med att uppfostra barnen. Speciellt i tonåren hade hon behövt 
stöd från maken, men det var ett ansvar han avsade sig med orden ”livet ska 
lära dom”. Oron över barnen var något Flora fick bära ensam. Även i andra 
situationer framkommer makens oförmåga att ta hänsyn till Flora och hennes 
upplevelser. Hon beskriver exempelvis sin rädsla för sjön när de skulle ta sig ut 
till sin sommarstuga.  
 

Jaa, varje helg och varje ledig stund han hade så skulle han dit [till sommarstu-
gan]...fick blåsa och det fick göra vad som helst så skulle han dit, och jag var 
rädd för sjön. [...] Han hade båten då och körde över här och då var jag så him-
la rädd för sjön då det vågade och blåste. Nog hade jag mycket, då vi skulle där-
ifrån på söndagskvällar, nog sprang jag många gånger på wc innan vi var (lätt 
skratt). [...] Och han tyckte ju om sjön och han sa: ”Inte blåser det nåt, det är 
skvalp i en vattenbunke...det här är skvalp i en vattenbunke”. Aldrig var det nå 
farligt för han inte...så sa jag: ”Man ska nog respektera sjön”. Nå till slut så sa 
han, då några år hade gått så sa han: ”Du har nog tagit dig [blivit duktigare, min 
anmärkn.]” (skratt). (Flora) 
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Flora beskriver en underordnad position som förstärkts av det faktum att hon i 
så hög grad var ekonomiskt beroende av sin man. De strukturella villkoren och 
hur de påverkat kvinnorna konkret blir därmed tydligt framträdande i Floras 
livsberättelse. Den asymmetriska relationen mellan makarna framstår tydligt. 
Att definiera alla vardagliga omsorgshandlingar individer emellan som personlig 
service och därmed inte omsorg i egentlig mening (jfr Waerness 1980), medför 
enligt min mening att mycket omsorg osynliggörs. Floras handlingar låter sig 
dock svårligen förstås som genuin omsorg, eftersom det i hennes beskrivningar 
så tydligt saknas en ömsesidighet i relationen. Det framstår snarare som en 
pliktfylld omsorg; utifrån en känsla av plikt och ansvar utför Flora vad som 
förväntas av henne som kvinna. Den kvinnlighet som konstrueras och bekräf-
tas inom ramen för Floras äktenskap framstår som präglad av underordning, 
lydnad och anpassning.  

Det finns en dubbeltydighet i konstruktionen av relationen till maken såtill-
vida att Flora låter de mera negativa bilderna bli framträdande genom konkreta 
händelser och minnen, samtidigt som makens positiva egenskaper också stund-
vis lyfts fram. I berättandet och i strävan att begripliggöra sitt liv för sig själv, 
men också för andra, fyller dessa beskrivningar en funktion och framför allt 
synliggör de hur mångfacetterat ett berättat liv är. En tolkningsmöjlighet som 
skulle kunna vara rimlig för att förstå Floras bild av maken som den som hon 
trots allt kunde söka tröst hos, en person som var snäll, är att betrakta Floras 
vuxna liv i förhållande till moderns relation till fadern i barndomen. Den rela-
tion hennes egen mor levde i byggde på gräl och osämja, och ibland även våld-
samheter. I jämförelse med vad hennes mor fick uppleva och utstå är det möj-
ligt att Flora uppfattar sitt äktenskap och relationen mellan henne och maken 
som bättre. I sitt äktenskap får Flora bekräftelse på den kvinnlighet hon själv 
ansåg att modern borde ha omfattat; att foga sig, vara tyst och inte käbbla 
emot. Det är samtidigt den kvinnlighet som Flora tidigt i livet fick bekräftad av 
sin far, i termer av den villkorade omsorgen som tidigare nämndes.  

Att anamma en sådan kvinnlighet har också sina baksidor. Situationen under 
det vuxna livet och relationen till maken resulterade i vad Flora beskriver som 
instängdhet under många år. Familjen bodde avsides och i hemmet fanns alltid 
arbete som skulle göras. Först när yngsta dottern var ett par år gammal och 
Flora hade tillbringat uppemot tjugo år i hemmet började hon själv att aktivera 
sig i kursverksamhet på kvällstid. Efter att i många år ha gett avkall på sina egna 
behov agerar Flora till sist taktiskt-strategiskt för att utöka sitt handlingsutrym-
me.  
 

Man var ju så bunden...man fick inte gå ut en kväll och ha en ledig kväll...nå nog 
hade jag ju kunnat, då hon var två år, då tog jag nog på och började gå på gym-
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nastik. (M-L: Då dottern var två?)... Jaa, så sa jag, nu är det nog min kväll...att gå 
ut en kväll...janå nog var han ju hemma då men, eller acceptera (lätt skratt). Men 
hon var ju två år då...så hon kunde ju stylta och på för sig själv...så då gick jag 
ganska många år på gympa varje vinter här i [byn] (M-L: Så då fick du komma ut 
lite?) Janå man fick ju komma ut och ha socialt umgänge, det var ju att vara in-
stängd hela tiden och inte kom ut med nå andra människor... (M-L: tyckte du att 
det hade varit så, det var ju ändå lång tid, det var ju -47 då du fick första barnet 
och...) Janå nog blev det ju för att...att han var ju [stads]bo och så kunde han 
inte förlika sig med [by] borna heller riktigt inte...[...] Så han kunde som inte ac-
ceptera att [by]borna var, för att han tyckte att dom var nå annorlunda än vad 
andra var (lätt skratt)[...]...(M-L: Mm, vad hade du för uppfattning då?) Nå jag sa 
inte så mycket inte. Nää, jag var snäll och foglig och...så inte hade vi nå mycket 
umgänge med [by] borna inte, eller jag känner ju alla. Nää, vi umgicks inte, då 
inte han ville heller så då var jag nöjd med det också. (Flora) 

 
Relat ionen t i l l  maken; mångtydig omsorgsre lat ion 
Som nämndes tidigare beskriver Sofia sitt äktenskap och sin relation till maken i 
enbart positiva ordalag. Maken var ”fantastisk”, han var plikttrogen och arbet-
sam, vilket Sofia värderar högt i sin beskrivning av honom. Han var också glad 
och optimistisk till sin natur. Sofia och hennes make hade en tydlig uppdelning 
av arbetsuppgifter. Maken skötte allting utomhus och fattade alla beslut där, 
medan Sofia bestämde om allting inomhus. Det var aldrig bråk om något så-
dant, makarna var ”väldigt samspelta på det viset”. Att Sofia var den som hade 
ansvar för det som skedde innanför husets väggar medförde dock också att hon 
aldrig fick någon hjälp av maken där, medan hon nog i sin tur bidrog med arbe-
te utomhus. Hon berättar att maken inte ens kunde koka kaffe och hon tror 
inte att han någonsin diskade: ”Han var född den tiden då karlarna aldrig hjälp-
te till”. Att passa upp på maken var självklart, dvs. att ge maken personlig servi-
ce såsom Waerness (1980) definierar det och det i sig var inte enbart något som 
maken ställde som krav. När Sofia markerade ett motstånd genom att inte passa 
upp på maken vid matbordet fick hon finna sig i att även omgivningen, och i 
Sofias fall konkret svärmodern, hade åsikter om vad en god hustru och kvinna 
förväntades göra i form av service till maken.  

Sofia beskriver ett lyckligt äktenskap, som däremot kom att präglas av att de 
bodde tillsammans med fosterföräldrarna som på olika sätt påverkade deras liv. 
Fosterföräldrarnas beteende och svårigheterna med att hantera detta var något 
som Sofia skyddade maken ifrån. Hon valde att bära det för sig själv av omtan-
ke om sin make, eftersom han hade nog med sitt arbete för att försörja famil-
jen.  
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”Nämen, vet du, han visste ju inte hälften. [...] Men jag tyckte att han jobbade ju 
så intensivt både med sitt yrkesarbete och så då ladugård då. Han hade ju dub-
belarbete han. Så du förstår, jag vet han steg ju upp klockan fyra på morron och 
gick till lagården och mjölkade och så då fick jag gå dit sedan då barna hade gått 
till skolan och fortsätta. Så du förstår då fick han far iväg till arbetet, han skulle 
börja sex. Så att du vet, slitsamt har det varit, men han var ju så, han jobbade ju 
så, det var ingen sak för han, frisk och stark var han ju, så det var aldrig förstår 
du att han klagade inte” (Sofia) 

 
Det ovan beskrivna sättet att visa sin man kärlek och omtanke kan förstås i 
termer av ansvarsorientering, dvs. att Sofia ser sig som ansvarig för makens 
välmående och därmed väljer att inte belasta honom med problem. Samtidigt 
synliggörs genom detta en underordning i form av att Sofias intressen under-
ordnas makens. Betraktat ur ett omsorgsperspektiv ter det sig vid första an-
blicken som att Sofia genom sitt handlande i ovanbeskrivna situation visar sin 
man omsorg. Å andra sidan sker det på bekostnad av henne själv och den öm-
sesidighet som bör prägla en omsorgsrelation saknas. Omsorgsrelationen kan 
på så vis betraktas som asymmetrisk, där Sofia ger mer än hon får tillbaka och 
därmed befinner sig i en underordnad position; som statusunderlägsen (se Wa-
erness 1980). Samtidigt framgår det på många olika sätt i Sofias livsberättelse att 
hennes upplevelse av sin relation till maken är mycket positiv. De hade ett fint 
äktenskap och trivdes mycket bra tillsammans. Såsom Sofia framställer sin be-
rättelse under sitt vuxna liv så är det maken och delvis barnen som utgör det 
enda goda och positiva– de relationerna har varit avgörande för att orka med en 
i övrigt tung vardag. På basen av det ter det sig orimligt att anta att relationen 
till maken inte också skulle ha byggt på någon form av ömsesidighet. Omsorgs-
relationernas komplexitet synliggörs genom Sofias berättelse. En omsorgs-
aspekt som Waerness (ibid.) diskuterar är ”balanserad ömsesidighet”, som base-
ras på likvärdiga ge- och ta- förhållanden i en omsorgsrelation. Frågan är då hur 
sådana ska definieras? Är det omfattningen på den omsorg som ges till varandra 
som ska vara likvärdig, eller är det omsorgshandlingarna i sig som bör vara 
jämförbara? Är omsorg alltid synlig? Det är ingen nyhet att kvinnor genom 
tiderna utfört mera arbete i form av tjänster och service gentemot familjemed-
lemmar och makar, än vad männen på motsvarande sätt har gjort. Är det då 
uteslutande detta som blir avgörande för om relationer kan betraktas som öm-
sesidigt balanserade? Även om Sofia inte någonstans i sin livsberättelse explicit 
synliggör på vilket sätt maken bidragit till en ömsesidighet i relationen, så menar 
jag att detta framgår genom Sofias beskrivningar av sin make och sitt äkten-
skap. Att ifrågasätta den bild som Sofia förmedlar genom dessa beskrivningar 
skulle vara möjligt, men det centrala är trots allt att det är så Sofia konstruerar 
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mening i sin livsberättelse. En allt för snäv tolkning av särskilda delar av livsbe-
rättelsen utan hänsyn till helheten medför att Sofia framstår som entydigt un-
derordnad och uppoffrande i sin relation till maken. Det är nödvändigt att be-
akta livsberättelsen i sin helhet för att kunna ge en rättvis bild av Sofia och 
hennes liv såsom hon beskriver sina erfarenheter.  

Betraktat utifrån så beskriver Sofia trots allt på olika sätt en underordnad 
position i relationen till maken, men även i andra relationer, vilket inte är något 
hon reflekterar vidare kring. Maken beskrivs som den viktigaste personen för 
Sofia under livet och hon har aldrig haft några äktenskapsproblem. Sofia berät-
tar hur bra de trivdes tillsammans och att de till och med tänkte samma tankar 
ibland. ”Men vad vi har det bra”, sade maken många gånger. Den dagen maken 
gick bort i början av 90-talet, var en ”stor, stor fruktansvärd dag”. Samtidigt 
uttrycker Sofia att hon är medveten om att hon delvis också förskönar äkten-
skapet och hon berör därmed frågan om hur vi genom våra berättelser samti-
digt också skapar en viss bild. 
 

Vi bråkade aldrig. Ja, nog kan det hända vi bråkade nån gång också, men vi bru-
kade aldrig låta barnen se det inte, så att dom skulle sitta och vara rädd...utan iså 
fall sa vi det då vi var ensamma...det är klart att, nog förstår du väl att jag för-
skönar mycket då det gäller äktenskapet och det också (ler)...det förstår du väl 
att jag gör, för att man tänker, man kommer ju aldrig ihåg nåt annat och de bäs-
ta stunderna kommer man ju ihåg hela livet...och det blir ju så också, då man har 
haft det bra, då tänker man inte på att man kanske bråkade också nån gång [...] 
Men du vet att det är ju det där att, vad är det den där sången är? ...Minns alla 
lyckliga stunder. Hur börjar den? Tänk på alla lyckliga stunder blott...och så får 
man göra, man glömmer det som har varit mindre lyckligt (Sofia, intervju II) 

 
Att de la hushål l  med anhöriga;  omsorg av pl ikt  
Alla kvinnor reflekterar och beskriver i sina livsberättelser även andra relationer 
än till sina män. Fokus och omfattning varierar bland kvinnorna, vilket samti-
digt ger en bild av vilka och hurudana relationer som har varit viktiga och cen-
trala för utformningen av kvinnornas livsberättelser. I det här avsnittet är avsik-
ten att synliggöra de kvinnor som ger ett specifikt utrymme åt relationer som på 
något sätt har påverkat och ibland också begränsat deras livsutrymme och val-
möjligheter som vuxna, under kortare eller längre perioder.  

Sofias vuxna liv har till stora delar präglats av hennes relation till fosterför-
äldrarna. Gällande frågan om var Sofia och hennes make skulle bosätta sig efter 
giftermålet anpassade sig Sofia till fosterföräldrarnas önskan om att de skulle ta 
över jordbruket. Avgörande för beslutet var makens dröm om att få ha ett eget 
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jordbruk. Paret kom därför att bo i samma hus som Sofias fosterföräldrar, vil-
ket Sofia idag bittert ångrar.  
 

Men då sedan då bodde vi uppe på, det huset där jag bodde förut. Och då hade 
vi lägenhet där och det var ju, det var ju de dummaste man gjorde. Jaa, man ska 
aldrig bo tillsammans äldre och yngre, aldrig förstår du. Och numera är det ju 
aldrig så. Men den tiden var det ju mycket så att ungdomen bodde tillsammans, 
eller inte tillsammans, men i samma hus och hade lägenhet. Och du vet det var 
ju, det var ju väldigt dumt. Men du vet att då ville ju dom [fosterföräldrarna] 
också att vi skulle vara kvar så vi skulle få ta över det där jordbruket. Så det var 
väl mycket de också som gjorde att vi stannade, och [maken], min man alltså, 
han var från ett jordbrukarsläkte. Så att han tyckte ju det där var alla tiders han, 
att han skulle få sig ett jordbruk och djur och så där. För han var väldigt intres-
serad, men inte jag. (Sofia) 

 
Att det nu var Sofia och hennes make som hade tagit över jordbruket hindrade 
inte fosterföräldrarna från att anse sig berättigade till att försöka bestämma och 
styra över Sofia och hennes make.  
 

[…] Dom skulle ju bestämma över oss och över jordbruket och över det och 
det...och jag minns [fosterfar] var så rasande då vi skulle, för [maken] han skul-
le...lagården den var ju i väldigt bedrövligt skick, så att han skulle ju reparera...så 
han byggde en vägg inuti lagården.[…] Så att jaa, dom tyckte att det var så onö-
digt att vi skulle lägga pengar på det där då. Jaa, förstår du, det var ju absolut 
värdelöst, så [fosterfar] var ju...då var han besvärlig (lätt skratt). Ååå vad besvär-
lig han var...att vi skulle kosta på lagården och det där, det hade ju dugt i hans 
tid, nog skulle det väl duga i vår. (Sofia) 

 
Fosterföräldrarna hade också åsikter när det gällde Sofias och makens uppfost-
ran av barnen: 
 

Jaa, dom lade sig i allt...skulle fostra barn och det var ju fel allting vet du...att 
vi...jaa, var vi ju alldeles för släpphänt och så där. Barnen skulle...ja du hör det 
skulle vara samma, dom skulle ha stryk. Nämen vi gav väl aldrig barnen nå stryk 
inte, nämen åå så hemskt...men du vet att det var deras fostringspraktik att bar-
nen skulle ha stryk då dom inte lydde. (Sofia) 

 
Det Sofia ovan har gett exempel på synliggör hur fosterföräldrarna påverkade 
Sofias familj som helhet. Som tillhörande en äldre generation hade de sannolikt 
ett starkt inflytande över det unga paret, men tillsammans som enhet kunde 
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Sofia och hennes make ändå gå emot deras vilja, exempelvis genom att bygga 
om och renovera både ladugården och småningom huset. Senare i livsberättel-
sen övergår dock denna påverkan från fosterföräldrarna till att allt mer beröra 
Sofia personligen. Till att börja med beskrivs det i termer av att Sofia skyddade 
maken och avstod från att tynga honom med allt för mycket av det som skedde 
i hemmet när han var ute i arbete. Småningom är det också alltmer relationen 
mellan Sofia och fostermamman som står i fokus för livsberättelsen. Det fram-
går med all tydlighet att Sofia upplevde sig instängd och ständigt kontrollerad 
av sin fostermor. Inte ens i sitt eget hem hade hon makt och inflytande nog att 
kunna fatta oberoende och självständiga beslut, vilket sannolikt också påverka-
de hennes självkänsla och autonomi (se Arber & Evandrou 1993).  
 

Hon var bara så nyfiken (lätt skratt)...fruktansvärt nyfiken förstår du. Så var det 
under hela tiden, att hon var så vansinnigt nyfiken och skulle ha reda på 
allt...och skulle bestämma när vi skulle göra det och när vi skulle göra det...ja, 
nää. Jag var ut i trädgården och det skulle göras, och du måste ju göra det också. 
Jamen sa jag, jag ska, bara jag får tid. Men hon skulle bestämma att så skulle, nu 
ska du göra det, förstår du väl att du måste göra det nu. [...] Och då dom [syst-
rar] kom och hälsa på mig, då kom [fostermor] ner direkt. Och hon satt hela ti-
den, jag fick aldrig…jag fick aldrig ha nå främmande att inte hon skulle vara 
med. Och bara det förstår du, det är därför jag säger, man ska aldrig bo till-
sammans med äldre…aldrig förstår du, hon var alldeles, hon var så oförstående 
att jag…oj,oj,oj vad jag avskydde det där. [...] Jag har ju unnat mina barn det 
goda, allt gott har jag ju unnat mina barn, men hon unnade inte mig, och du vet 
att hon var så vansinnigt avundsjuk. […] Förstår du hon var så, och hon tålde 
inte att jag köpte nå nya kläder. Hon var alldeles, ”du ska köpa du, har du inte 
kläder du, ska köpa kläder jämt, jag tycker du har så mycket, och du ska köpa 
kläder och du ska köpa och köpa”, sa hon…ja, hon unnade mig inte nånting 
förstår du. Intet. [...] Jag brukade säga så här då vi hade varit och handlat då; ”Ja, 
nu är det värsta kvar” sa jag. För vi hann ju bara in så kom hon ju, så hon skulle 
hinna se vad vi hade köpt…jamen förstår du, det var så fruktansvärt och hon 
var så…hon unnade mig inte nånting. (Sofia) 

 
Fostermodern var även sjuklig och Sofia vårdade henne i hemmet under 
många, många år. Den omsorgsrelation som Sofia beskriver genomsyras av 
plikt; en plikt som kan betraktas som könad i bemärkelsen att Sofia genom att 
uppfylla sina plikter samtidigt gör kvinnlighet. Plikten tar sig uttryck i en an-
svarsorientering som bekräftar den kvinnliga identiteten och överensstämmer 
med de sociala och kulturella förväntningar som finns på Sofia som kvinna. I 
många omsorgsteoretiska diskussioner har man närmat sig begreppet omsorg 
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och dess innebörd genom att uttrycka något om omsorg som ideal. Praktiskt 
arbete utfört med noggrannhet, ett känslomässigt engagemang och förnuft är 
centrala komponenter som brukar omnämnas som kännetecknande för omsorg 
(se Simonen 1990; Szebehely 1996; Waerness 1984). Det som inte beaktas är de 
villkor under vilka omsorgsarbetet sker och som jag menar i Sofias fall får en 
alldeles särskild betydelse för den omsorg som är möjlig att ge. De villkor och 
förutsättningar som präglar en omsorgsrelation kan vara olikartade, men en 
aspekt som jag finner central i Sofias beskrivningar är Bengt Ingvads (2003) 
diskussion om det känslomässiga samspelet i omsorgsrelationer. Relationen 
mellan omsorgsgivare och omsorgsmottagare är av betydelse för omsorgsklima-
tet, karaktären på den omsorg som ges och hur parterna upplever omsorgsarbe-
tet.  
 

[…] Och jag fick ju vara hos henne och jag fick hjälpa och jag fick..och det var 
ingenting värt, det var inte nånting utan, då jag skulle ha, då hade vi ju fått den 
där att jag skulle få lite betalt för att jag skötte om henne…men förstår du, hon 
tyckte aldrig jag gjorde rätt för det där. ”Men hur kan du, hur kan du ta, du har 
ju ingenting gjort”… och så var det jämt. Det var nästan som på nåder att hon 
skulle skriva under, då jag skulle ha ut den där lilla lönen (lätt skratt). Och vi fick 
ju fara med henne natt och dag vet du, ibland två gånger i veckan. Och hon var 
ju hemskt sjuk, det var hon ju, men hon var ju så rädd, och jag tror det var det 
som orsakade att hon var så ofta sjuk. Hon tyckte att jag skulle ligga uppe då, 
fast jag, vi bodde nere och hörde allt så tyckte hon att jag skulle ligga uppe så att 
hon skulle ha nå sällskap…förstår du det, så hemskt det var. Hon var så krävan-
de och hon sa: ”jag får vara så ensam, jag får vara så ensam”, sa hon…och då 
bodde vi nere. Hur kunde hon? Och jag tycktes inte alls behöva ligga uppe, då 
jag hade min familj nere. (Sofia) 

 
Sofia beskriver hur hon ständigt uppoffrar sig och underordnar sig fostermo-
derns vilja. Att hon samtidigt underordnar sig normativa krav och förväntning-
ar på att hon som dotter ska ta hand om sin fostermor framgår mera implicit. 
Det fanns emellertid gränser för hur mycket Sofia kunde anpassa sig efter fos-
termodern. I citatet ovan motiverar hon sin gränssättning, sitt motstånd, med 
att hon också hade en egen familj att ta hänsyn till. Som helhet framställs rela-
tionen mellan Sofia och fostermodern som allt annat än symmetrisk och präg-
lad av ömsesidighet. Ömsesidighet i relationer mellan individer, vilket saknas i 
relationen mellan Sofia och fostermodern, är central för att man ska kunna 
uppnå autonomi. Ur det perspektivet är det inte svårt att förstå varför Sofia 
beskriver upplevelser av att vara så beroende och underordnad sin fostermor. I 
längden fick situationen och relationen till fostermodern Sofia att må mycket 
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dåligt. Först efter ett trettiotal år i samma hus flyttade fostermodern till ett an-
nat boende. 
 

Men du förstår, jag tänkt då vi for upp till [inlandskommun], men tack och lov, 
nu får vi en helg som vi får vara fri. Och då vi for hem då tänkte jag, det hade 
varit bättre vi hade fått köra ihjäl oss…det var så, ja förstår du jag var så på 
tok…att jag har funderat sedan, men att jag stoppade…att jag orkade. Ha det så 
där. [...] Ja du vet, jag höll på att bli galen. Du förstår, hade inte hon flyttat då, då 
tror jag hade fått, vart sinnessjuk. [...] Jaa, det där är en fasa att tänka tillbaka på, 
hur fruktansvärt det var…och det var ju den sämsta tiden, det var när [foster-
mor] var sjuk, och hon fordrade ju så mycket, att jag skulle…och så då att jag 
inte var värd att ha nånting betalt för det. (Sofia) 

 
En fråga som infaller efter att ha tagit del av Sofias livsberättelse är om hon då 
aldrig protesterade eller gjorde något synligt motstånd. De tillfällena är få och 
genom sin livsberättelse skapar Sofia mening och begripliggör hur hon hanterat 
sin underordning och sitt beroende, genom att reflektera kring vad hon tror är 
orsakerna till sitt sätt att agera. Ett tillfälle då hon vågade säga ifrån vill hon 
särskilt lyfta fram. Det som framstår tydligt i denna berättelse är att Sofia gör 
motstånd när det handlar om någon annan i hennes närhet, vilket vid första 
anblicken kan förstås i termer av ansvarsrationalitet eller omsorgsrationalitet. 
 

Nää, du vet jag var väl för feg. Och jag har blivit förstår du fostrad på det viset 
att jag hade ingen egen vilja. Det tog dom utav mig fort så att jag inte skulle för-
häva mig på nåt vis. [...] Jag har aldrig kunnat hävda mig. Aldrig. Utan jag har 
hellre gått undan och varit tyst. Och det är klart, det kan ju ha varit lika bra 
ibland, det brukar ju bli bara mera osämja om man käftar mot också. Nää, det 
var aldrig lönt att jag sa nåt emot. Jag minns en gång, det var medan barnen var 
små och det var just i slåttern…och då hade det regnat. Och [äldsta dotterns 
son], mitt barnbarn, och så [äldsta dotterns man], dom hade köpt en sån där 
drake vet du…och då gick dom ut förstår du, vi bodde ju som på en backe, och 
då sprang ju dom där och den där draken flög ju då. Och [fostermor] kom ner 
och levde om så mycket hemskt förstår du. Hur kan vi göra på det där viset, 
det är mitt i slåttern och karlarna sprang…och du förstår hon levde om så 
mycket, du förstår jag vart så vansinnigt arg…att jag trodde att jag skulle 
sprängas. Och så förstår du då, jag sa åt henne: ”Men hör du du, vad ska du läg-
ga dig i det där för”, sa jag. ”Du har inget göra med det där…utan det regnar 
och det går inte att göra nånting ute nu”. Och hon vart förstår du, hon var allde-
les sprut-röd uppe i ansikte och var så arg då hon kom ner…och jag sa åt henne, 
då var första gången jag sa åt henne, ett sanningens ord. Jag sa: ”Du är så, du är 
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så dum”, sa jag. Då säger jag så här. ”Ja du är då så otäck och du är så ond”, sa 
hon. ”Han är mycket bättre än vad du är, [maken]”. Hon sa ”[maken] är mycket 
bättre än vad du är”, sa hon. ”Ja, sa jag, det kan hända att han är, men då du 
kommer och säger på det där viset så blir jag så arg så då måste jag få säga ett 
sanningens ord åt dig.” Och förstår du hon vart så stött, förstår du jag hade ju 
aldrig någonsin, aldrig någonsin. [...] Och hon tog åt sig det väldigt bra. Jag 
brukade ju aldrig säga nånting åt henne inte, utan jag brukar ju vara tyst och 
undflyende till allt möjligt förstår du. [...] Jamen hemska, inte kan man ju gräva 
ner sig i sånt där men, men nog har det väl gjort ont många gånger…men man 
lär sig väl också. (Sofia) 

 
Sofias berättelse synliggör vad som kan tolkas som ett motstånd baserat på 
hennes omsorg om andra familjemedlemmar. Det som framträder tydligt 
genomgående i livsberättelsen är att hon aldrig agerar på samma sätt när det 
gäller henne själv. Vid de tillfällena är hennes förhållningssätt att tigande anpas-
sa sig. Är det möjligt att förstå Sofias agerande som ett uttryck för omsorg om 
familjen? Betraktat ur ett omsorgsteoretiskt perspektiv saknas en väsentlig be-
ståndsdel; Sofia har inte har omsorg om sig själv. Även om omsorg ofta be-
skrivs som en aktivitet som är riktad mot andra individer så kan denna inte bli 
av en god kvalitet om den inte samtidigt grundas i en omsorg om den egna 
personen (Engster 2005; Noddings 1984; Tronto 1993). Är det då möjligt att 
betrakta Sofias handlande som ett sätt att också ha omsorg om sig själv? Kan 
man tolka Sofias sätt att slutligen hävda sig gentemot fostermodern som just 
hennes strategi för att äntligen beakta sina egna behov, även om det kamoufle-
ras i att främst gälla andra familjemedlemmar? Med andra ord, vad innebär det 
egentligen att ha omsorg om sig själv och hur kan man bedöma om en individ 
har tillräcklig omsorg om sig själv, för att i sin tur kunna ge en god omsorg till 
andra? Jag menar att det är orimligt att på ett enkelt sätt avgöra, eftersom kon-
texten, situationen och de villkor som omringar omsorgsrelationen är kom-
plexa. Jag menar att den situation som Sofia beskriver kan tolkas som ett age-
rande med syfte att indirekt ha omsorg om sig själv. Även om hon inte förmår 
tala i egen sak hittar hon ett sätt, genom familjen, att göra motstånd. Motstån-
det i sig kan ses som ett sätt att bejaka och tillgodose egna behov– i det här 
fallet att öka sitt handlings- och livsutrymme i relationen till fostermodern– och 
därmed har Sofia också omsorg om sig själv.  

Även Fanny beskriver upplevelser av att dela hushåll med en anhörig; i hen-
nes fall svärfadern. Situationen beskrivs inte som lika problematisk som för 
Sofia, men antydningarna om en omsorg präglad av plikt och ansvar finns även 
här. För Fanny har det emellertid mera handlat om att vara tvungen att ta hän-
syn till en annan person och inte så mycket svärfaderns makt och inflytande 



 192 

över henne och familjen. Att ha en extra person i hushållet innebar helt enkelt 
mera arbete för Fanny. Hon delar dock Sofias åsikt om att man inte borde bo 
tillsammans äldre och yngre.  
 

Jaa, fadern bodde här...han bodde ju här ända tills...[sonen] är född -47 och [so-
nen] gick i skriftskolan om året när han dog, så det var ju nog många år, många 
tunga år. (M-L: På vilket vis?) (Lätt suck).. Janå men inte ska man ju bo ilag med 
nå gamla människor inte, inte ska man ju det inte. Nog för att dom inredde ett 
rum åt honom på vinden men. Till att börja med så rökte han och rökte ju, inte 
gick ju det att gå ut och röka, utan han rökte ju, rökte ju...det gjorde han ju, men 
det gjorde ju allihopa…[…] (M-L: Vad var han i för skick då, skulle du sköta om 
honom på nåt vis?) Näää, han var nog i bra skick, det var han nog...kanske för 
bra skick (lätt skratt). Men han var en sån där, hur ska jag säg nu, som högg i 
skogen om vintrarna och så plockade han bär på somrarna och så...mycket 
gånger måste jag ju rensa bären åt han, och det var mycket (skratt). (Fanny) 

 
Både Sofia och Fanny har trots allt haft en viss hjälp av sina anhöriga. Sofia fick 
hjälp av fostermamman i ladugården och Fanny hade en bra barnskötare i svär-
fadern. I livsberättelserna är denna hjälp emellertid av underordnad betydelse i 
relation till de mera negativa aspekterna av att dela hushåll med en anhörig. 
 

Nää, ser du då hade vi ju farfar. Och vet du han var bra att sköta han. Ja det 
måste jag säga, han var bra att sköta. Jaa, och barnen tyckte om honom...så om 
jag nu tyckte att vi var för många i huset ibland och så där, det var mina funder-
ingar...men det är ju inget att undra på, för vem nutidens skulle vilja flytta så hel-
ler, utan...men är man gift så ska man väl nog ha egen familj, men det var så där 
då. (M-L: Men han hjälpte till i alla fall?) Han hjälpte ju till på det viset, det var 
ju grundligt bra, skötaren hade jag...men det kunde ju nog sitta en fyra fem kar-
lar och röka då. Nog kunde det nog...men inte visste man ju att röken var nå far-
lig då heller så man skulle ha varit nå frustrerad över det. (Fanny) 

 
”Slav åt  al la”;  beroende och den utvidgade omsorgen 
Freja är en av de tio kvinnorna som synliggör en annan typ av beroende. Hon 
har aldrig varit gift och har ingen egen familj, men har delat hushåll med en 
ogift bror som nu är död sedan några år tillbaka. Hon har under livet haft en 
nära relation till sina syskon och deras familjer. Det Freja beskriver ter sig vid 
första anblicken inte som ett beroende i termer av att inte kunna bestämma 
över sin situation och göra egna val, eftersom Freja på så många plan är en i 
högsta grad självständig kvinna. Hon har drivit sitt eget jordbruk och varit själv-
försörjande och hon framställer sitt vuxna liv och de val hon har gjort som 
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huvudsakligen styrda av henne själv. Det beroende som först framträder är det 
jag närmast skulle betrakta som ett ömsesidigt beroende som har gjort att hon 
har förmått upprätta ett autonomt liv (se Young 2002, Wilson 1993). Freja ger 
utförliga beskrivningar av det arbete hon själv utfört genom åren, men berättar 
också om situationer då hon har varit beroende av andras hjälp, eller när hon 
själv har bistått med hjälp till familjemedlemmar och andra invånare i byn.  

Här och där i livsberättelsen skymtar dock även en annan dimension där det 
blir tydligt att Freja inte helt entydigt har varit den oberoende och fria indivi-
den. Krav och förväntningar från familj och bybor har gjort att hon anpassat 
sig och gett avkall på sig själv och sina egna behov, till förmån för andra. Detta 
döljs emellertid ofta av den humoristiska framtoning som genomsyrar Frejas 
berättelse som helhet. Ett tema som Freja uppehåller sig vid i rätt stor omfatt-
ning, och som också återkommer vid flera olika tillfällen genom livsberättelsen 
är när hon beskriver hur hon har skjutsat människor till olika platser och till-
ställningar.  
 

Och då har jag haft tre bilar, och så har jag kört schacket till sjukhuset, till BB. 
Så det är nie barn som har blivit födda, som jag har kört. Dom började ringa 
från [grannby] också fast dom hade ju taxi då…om jag skulle vilja komma efter 
dom. Nå, jag var ju efter dom och jag for till BB och då hade jag en Rover, ser 
du det var bara att blåsa iväg (ler). Och sista gången jag var till BB, så var det 
med den här [namn på kvinna]. […] Och då vi kom till sjukhuset, till BB så 
sprang jag upp och så sa jag: ”Ni måste nog komma ner för jag tror precis jag, ja 
om det har blivit fött i bilen”. ”Ja välkommen” sa dom, så sa jag: ”Jag har inte 
nå fel jag utan (skratt) utan ni ska kom ner till bilen och titta.” …Och hör du, 
det var bara så att dom fick upp [kvinnan], jag följde ju med jag, så födde hon, 
dom hann inte klä av henne, så kom [flickan]…så nog var det nära, tills det 
skulle ha kommit i bilen” […] Och ungdomarna skulle till dans, oj fanken vad 
jag har kört mycket på dans…dom här som var födda -39 då, flickorna, så dom 
har jag kört till danser. Vi packade bilen full och så fick jag lägga iväg, somliga 
skulle till [by] och somliga till [grannkommun] då det var där…och till [grann-
by]…och så sa jag, ni har nog att kliva in fort så inte den där, så inte dom ser att 
jag kör er till [grannbyn] (ler)…ja vet ni, nog har det varit öde, jag säger nog det 
jag (ler). (Freja) 

 
Till en början framstår skjutsandet i Frejas beskrivningar som något självvalt 
som berikade Frejas tillvaro på olika sätt. Småningom, men betydligt mera ned-
tonat, framgår det att med tiden var detta något som Freja inte helt själv kunde 
kontrollera. Det fanns förväntningar och krav på henne som gjorde att hon 
småningom lät sitt körkort bli föråldrat och därmed ogiltigt. Såsom denna hän-
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delse framställs av Freja kan det tolkas som ett taktiskt-strategiskt agerande för 
att hantera en situation där hon inte förmådde att göra aktivt motstånd mot de 
krav och förväntningar som fanns på henne. Hon lät omständigheter styra situ-
ationen till den punkt där hon istället kunde göra valet att inte förnya körkortet. 
Hur länge sedan detta inträffade är något oklart. Freja nämner först ett femton-
tal år, men kommer senare fram till att det var i slutet på 70-talet, vilket betyder 
att det i sådana fall skulle ha gått tjugofem år sedan hon sist körde bil. 
 

Så nog har jag fått vara i farten. Men ser du, det är just det, då jag har varit så 
maskinell…och ännu är jag ju det. [...] Och då körde jag ju länge, och vad fan, 
då jag började titta så var ju körkortet utgånget (lätt skratt). [...] Jaa, och då lät 
jag, då lät jag körkortet gå ut…annars så hade jag ju haft bil än…och så sa 
[namn]: ”Nå det är att förnya”. Så sa jag: ”Nää, inte börjar jag nå mera nu, inte 
får jag vara ifred heller så det är bäst att vara utan bil nu.” [...]Så jag har varit så 
där, och hoppat från och till, från och till. [...] (M-L: Byborna har vetat att dom 
har kunnat komma och fråga om du skulle köra?) Precis. Och så har jag fått 
skjutsa såna här äldre då, då dom skulle till främmandes också…så det var nog 
allra bäst att slippa. (M-L: Jaa, det blev kanske mycket?) Det vart mycket, och då 
var det djuren på kvällarna och då var det alla sorter…så hur skulle man hinna 
gifta sig? Det var ju tusen omöjligt (skratt)…och allra bäst är det. (Freja) 

 
Freja har även haft andra åtaganden i byn. Hon har haft städuppdrag utan att få 
betalning och hon har klippt karlarna i byn under många år. Det som underlig-
gande förmedlas genom Frejas beskrivningar är hennes roll som ”allt-i-allo” i 
byn och hur hon med lust och glädje har tagit sig an många olika uppgifter. Det 
finns i stort sett inget som inte hon har gjort, eller inte har förmått göra och det 
har gjort henne rik på upplevelser och erfarenheter genom livet.  
 

Ser du, då barberade jag ju karlarna…så det var ju mycket pojkar och karlar som 
kom hit. [...] Jaa, jag har barberat karlarna…och det gör jag än. […] Det var fullt, 
det kunde sitta en tre, fyra som skulle ha sig [klippt] då (ler). Somliga hade ju så 
förbaskat tjockt hår, och så skulle det ju klippas, så jag fick skaffa en skild sån 
där sax och jag har nog alla grejor (skratt)…joo, [väninnans make] kommer nog 
han och klipper sig än också…jaa, så jag har nog fått pröva på mycket, ett och 
annat. (Freja) 

 
De situationer och händelser från livet som Freja oftast beskriver med en hu-
moristisk ton ger ett första intryck av att de relationer hon har och har haft med 
byns invånare och med familj bygger på en ömsesidighet. På en del ställen i 
berättelsen framkommer dock genom Frejas beskrivningar att hennes upplevel-
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se inte alltid bekräftar en sådan balanserad relation, utan att hon har gett mer av 
sig själv än vad hon har fått tillbaka. 
 

Så jag har hunnit sköta upp [namn på brorsdotter] då hon var liten då också. 
Dylikt [systerns] pojkarna och [systerdotter]. [...] Jaa, jag gick nog med vagnen 
med dom…och [brorsdotter] då hon var liten så var hon ju mycket här också. 
(M-L. Var dom med dig när du arbetade då också?) Jaa, dom var med och satt 
på flaken…det var ju kul det ser du, då dom fick sitta på…då kärringen körde 
(ler)…bara satt dom på flaken (lätt skratt) och hade roligt. [...] Jaa, så jag har 
som hunnit vara slav åt alla…alla dom här då och hjälpa dom (skratt). Precis rik-
tigt rent ut…ja, det kan dom intyga i byn här. Du vet, då var jag vid systern 
mycket och då undan för undan. Så [väninnan] brukar säg det, jag har vari som 
[slav]. [...] (M-L: Men du tycker du har fått ställa upp och hjälpa mycket?) Jaa, 
det har jag nog gjort. Faktiskt…det har jag nog fått göra det. (M-L: Har du fått 
hjälp tillbaka du istället då?) Jaa, ja,ja….om jag har behövt nånting då, så har jag 
ju fått säga till. Och som nu också om jag vill ha nånting så kommer dom nog 
dom här, [brors- och systers] barnbarnen då så kommer nog…men man behö-
ver nu inte nästan nå nu, utan sköter om veden själv. (Freja) 

 
I Frejas beskrivningar framstår det som att kraven och förväntningarna på hen-
ne har varit stora, både från familjen men också från byns invånare. Att hon är 
ogift kvinna tycks ha medfört ett krav på att finnas till för alla i obegränsad 
omfattning. Det Freja beskriver ovan kan tolkas i termer av asymmetriska om-
sorgsrelationer där det återigen är den givande parten (som i Sofias fall) som är 
statusunderlägsen; hon har känt sig som en ”slav” i vissa sammanhang. Å andra 
sidan vet Freja att hon har kunnat be om hjälp och fortfarande kan göra det. 
Frågan är om denna vetskap räcker för att relationer ska upplevas som ömsesi-
diga? Freja beskriver det som att hon egentligen inte behöver hjälp med något. 
Samtidigt framgår på andra ställen i livsberättelsen att hon är beroende av fa-
miljemedlemmar och bekanta för att kunna göra inköp, sköta bankärenden och 
uppsöka sjukvård. På så vis utgör Frejas beskrivning av omsorgsrelationerna 
och beroende ett exempel på det Kittay (1999) kallar för ”nested-
dependencies”. Den omsorg hon gett tidigare under livet får hon nu tillbaka, 
bl.a. genom sina syskonbarn. Oberoende av den omfattning på hjälp och stöd 
som Freja får idag så är hennes upplevelse från det vuxna livet att hon då gav 
mera än vad hon fick i omsorgsrelationer. Beskrivet med omsorgstermer så ter 
det sig även som att omsorg i Frejas liv innefattar mycket mer än enbart om-
sorg om familjemedlemmar och anhöriga. I Frejas beskrivningar omfattar den 
byns invånare i stort, men även huset och hemmanet och de djur som Freja har 
ägnat stort engagemang under livet. Detta synliggör att omsorg kan ta sig 
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många uttryck och ha många betydelser i olika sammanhang i olika människors 
liv. 
 
Omsorgsg ivare och beroende av tred je  part  
En annan av kvinnorna, Frida, lyfter fram ett speciellt beroende som enligt min 
tolkning präglats av en större ömsesidighet. Det handlar om den yngsta dottern 
som visade sig vara funktionshindrad och som genom hela det vuxna livet och 
ännu idag har ställt speciella krav på både Frida personligen, men också resten 
av familjen. Relationen till dottern och allt vad det medfört att leva med ett 
barn med särskilda behov är centralt genom hela Fridas livsberättelse. I ungefär 
fyrtio års tid har Frida tagit hand om dottern, som numera bor själv i en form 
av stödboende sedan något år tillbaka. Under årens lopp är det många svårighe-
ter som familjen ställts inför, bl.a. gällande bemötande från myndigheter och 
omgivning, men också kring rent praktiska aspekter som möjligheter att röra sig 
utanför hemmet. Av naturliga skäl blev Frida rätt isolerad hemma med dottern. 
Dotterns skolgång krävde att Frida ständigt var tvungen att anpassa sig till tider 
som skulle hållas och även om maken fanns nära hemmet i arbete, så låg hu-
vudansvaret för dottern och de övriga barnen på Frida. I ett tidigare kapitel 
beskrev Frida hur hon hellre skulle ha haft ”en klocka för sig själv” och ett 
vanligt arbete, än att försöka samordna allting kring barnen på morgnarna. 
Också övriga tider på dagen präglades av behovet att finnas tillgänglig för dot-
tern. 
 

[…] Men att parera på en taxi både morgnar och kvällar med [yngsta dot-
tern]...det var jobbigt...och man kunde aldrig vara riktigt säker. Hette det att hon 
skulle komma hem tre... men nog, du hade inte samvete att vara för nog kunde 
det vara nån gång då du kom hem, du kom fem före så stod taxin på går-
den...och då var hon ju arg...hon förstod inte riktigt det där. Hur dörren nu var 
stängd och så där, så då ville det vara struligt, så det var nog...men det gick ju 
bra då [maken] var här hemma omkring...och så länge nu nån av dom här sys-
konen bodde här hemma så, men det blev ju nog som slut det också...dom flyt-
tade ju bort. (Frida) 

 
Det beroende som framträder i Fridas livsberättelse är av en annan karaktär än 
det som konstruerats i andra kvinnors livsberättelser. Precis som när det gäller 
Sofia har Frida tagit hand om en nära familjemedlem som varit starkt beroende 
av hennes omsorg. Till skillnad från Sofias relation med fostermodern präglas 
inte Fridas relation till dottern av samma typ av asymmetri. I Fridas fall är det 
snarast hon som mor och förälder till ett funktionshindrat barn som är den 
statusöverlägsne. Trots detta så framgår det att även Fridas handlingsutrymme 
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och valmöjligheter har varit begränsade under det vuxna livet. Hon har exem-
pelvis inte kunnat arbeta och inte heller planera sin vardag utan att först ta stor 
hänsyn till dotterns behov. Drömmen att få resa bort med maken på en längre 
resa gick heller aldrig att förverkliga.  
 

Jamen, vi sade ju vi så där bara, att så länge vi är två så går de ju bra med [yngsta 
dottern]…men det har ju gått nu sedan också. Nog gick det ju att ha, men inte 
förstår ju nån…inte förstår nån, nog kan det ju hända att nån i obetänksamhe-
ten tänker, du har ju inte behövt gå efter nån klocka, men nog har jag ju hellre 
gått efter klockan själv än att försöka anpassa nån annan efter klockan som inte 
riktigt vill. (Frida) 

 
Samtidigt framgår det av Fridas livsberättelse att hon, trots den kravfyllda var-
dagen, har förmått ta hänsyn till sina egna behov. Hon har gått kurser och akti-
verat sig på olika sätt, men har också varit mycket aktiv i en förening som be-
rört dotterns funktionshinder och därigenom fått mycket stöd och många goda 
vänner. På så vis har Frida även haft omsorg om sig själv. Av Fridas berättelse 
framgår dock även att dotterns beroende i sin tur har skapat beroende hos Fri-
da gentemot andra människor. Av omsorg om dottern har hon i vissa situatio-
ner valt att anpassa sig, vilket hon också menar har påverkat henne som individ.  
 

Livet har nog lärt mig så pass…jag skulle inte ha kunnat ha [yngsta dottern] som 
var så pass handikappad om jag hade börjat skälla nå fort. Jag har varit så bero-
ende av bra relationer till alla som har haft hand om henne, för hon har krävt så 
mycket av dem…så jag har måsta försöka anpassa mig rätt så…jag har måsta 
anpassa mig rätt så mycket. [...] Min flicka har ju behövt mycket…och jag har 
behövt ha ett gott samarbete med dom, så jag tror nog jag är rätt så bra att an-
passa mig (Frida, intervju II) 

 
Den roll Frida själv befinner sig i är intressant betraktat ur ett omsorgsperspek-
tiv. Dotterns beroende medför att även Frida befinner sig i en beroendeställ-
ning och får en omsorgstagarliknande roll, trots att det egentligen inte är hon 
själv som är i behov av den konkreta omsorgen. Genom Fridas berättelse syn-
liggörs därmed även det komplicerade nätverk av beroenderelationer som vi alla 
är en del av (se Kittay 1999). 
 
”Jag far vart  jag v i l l” ;  körkort  som symbol för  ökat oberoende 
Alla är vi som individer i olika mån beroende under olika livsfaser. Det kvin-
norna ger uttryck för i sina livsberättelser är att beroendet kan te sig olika i olika 
livssituationer och variera beroende på individuella villkor. De förutsättningar 
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man lever under får konsekvenser för hur beroende och oberoende tar sig ut-
tryck, men också för hur man som enskild individ agerar. De tio kvinnorna i 
materialet framställer olika överväganden under det vuxna livet för att hantera 
beroende eller för att öka sitt oberoende. En gemensam aspekt för några av 
kvinnorna i materialet och som kan betraktas i termer av taktiskt-strategiskt 
handlande för att vidga sitt handlingsutrymme och därmed öka sitt oberoende, 
utgörs av körkortet. Tre av de finlandssvenska kvinnorna och fyra av de svens-
ka har körkort. Av dessa är det enbart Svea som inte omnämner eller beskriver 
när och hur det gick till när hon skaffade sitt körkort. Alla de övriga sex kvin-
norna berör körkortet och dess betydelse under det vuxna livet, några reflekte-
rar även kring betydelsen av att ha körkort i dagsläget som pensionär.  

För Frida, som beskrevs ovan, var tillvaron och rörelsefriheten begränsad 
utan körkort, eftersom den yngsta dottern hade svårt att röra sig ute. När Frida 
sedan plötsligt i början av 1980-talet befann sig i en situation då maken var 
bortrest under en längre period och hon var helt låst vid hemmet fattade hon 
beslutet att ta körkort.  
 

[…] Och dom for till villan [sommarstugan] dom här, och jag hamnade ju att 
sköta den här minkgården och [yngsta dottern] kunde ju gå så hon satt ju där på 
en stol och väntade medan jag lagade dom där minkarna…och så var det en vä-
ninna som for efter vägen och körde velociped…så tänkte jag, om hon nu helst 
skulle vika in nu så jag skulle ha nån att tala med. Så då sa jag åt henne efteråt: 
”För vad kom du inte in.” Så sa hon: ”Nå inte hade jag nu trott att dom skulle 
lämna dig ensam över midsommar”…men då tänkte jag, nää nu ska jag nog ta 
körkortet. Så då [maken] kom hem så hade jag anmält mig till bilskolan 
(ler)…och hade börjat. Han sa ingenting…han sa ingenting, och vet du vad. Det 
vart nog så, jag sa åt den här bilskolläraren: ”Jag har en karl som är yrkeschauf-
för”. Så sa han: ”Nåja, du behöver ju aldrig tro du får en sån vana som han”. 
”Nää, jag har inte menat det heller”. Men det vart nog vet du så, så skulle vi in 
till stan så sa han: ”Jag börjar inte ha så bra reda på dom här trafikmärkena jag, 
så du får köra du”. Så jag fick nog som så bra beröm då likaväl, så han var nog 
aldrig nå rädd… Jag minns till och med datum, jag är en sån där datum männi-
ska jag, så fjärde oktober fick jag körkortet. Sedan har jag kört och då hade jag 
beslutat, då jag tog körkortet så beslutade jag, kan jag fara till byn och handla 
och ta [yngsta dottern] med i bilen…och kan jag fara och hälsa på mamma och 
bror min dit och syster min, då är jag nöjd förstår du, för det var så pass långt då 
inte [yngsta dottern] kunde cykla… men, men, jag far precis vart jag vill. Jag vill 
inte nå gärna parkera i en smal liten parkering…jag vill inte nå gärna det, utan 
jag far nog till en större parkering, men jag far vart jag vill…jag bryr inte mig 
just som man tänker att dom säger att dom vill inte far dit och dom vill inte fara 
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dit, jag far dit jag har tänkt…men jag skryter inte, jag har hela tiden tänkt det, att 
jag ska ju som inte begränsa mig nå på det viset. (Frida) 

 
Det Frida synliggör och tydligt beskriver är en stor förändring i hennes tidigare 
begränsade vardag. Att händelsen haft stor betydelse kan utläsas bland annat av 
hur konkret Frida återger historien, med exakta datum och tidpunkter. Med 
körkortet öppnade sig helt nya möjligheter för Frida, som nu kunde börja röra 
sig mera fritt tillsammans med dottern och också umgås med vänner och be-
kanta på ett nytt sätt.  

I Sigrids livsberättelse är det inte en känsla av instängdhet och ett begränsat 
livsutrymme som uppges som den främsta orsaken till att hon tog körkort. 
Istället var det steget ut i förvärvsarbete som småningom gjorde det nödvändigt 
att ha körkort och bil. Körkortet gjorde det lättare att som ensam förälder för-
värvsarbeta och samtidigt ta hand om familjen, eftersom maken hade gått bort. 
På så vis gav körkortet även Sigrid ökad frihet och andra valmöjligheter än vad 
hon hade haft utan ett körkort.  
 

[…] Och då tog jag till slut då körkort och så skaffade jag mig en gammal bil 
och så jag körde själv för att det var ju som friare det. (M-L: När tog du körkor-
tet då?) Jaa, vad var det nu då…ja jag var ju gammal…gammal tant (skratt). Det 
var väl nån gång på 70-talet. Jag hade aldrig varit intresserad av bilar, jag hade ju 
inte ens kört traktor eller nånting sånt där så att det var ju lite jobbigt att ta kör-
kort…men till slut så lyckades det ju..och det var ju väldigt bra, sen har jag varit 
himla tacksam mot mig själv att jag verkligen jobbade igenom och tog körkortet. 
(M-L: Du kör nu också?) Jaa. Då jag ska handla och fara på nå olika saker och så 
där vidare så …och man är ju inte hjälpt av att ens barn har bilar för dom är ju 
på jobbet, ja det går inte, ingenting som stämmer. (M-L: Det är ju helt klart en 
annan frihet när man kan) Jaa, det är en otrolig frihet…det upptäckte jag ju när 
jag väl hade fått mitt körkort (lätt skratt). (Sigrid) 

 
På ett liknande sätt beskriver Selma förvärvsarbetet som orsak till införskaffan-
det av körkort. Eftersom hon började yrkesarbeta tidigt var hon också tidigt ute 
med att skaffa sig körkort. Körkortet ges i övrigt ingen annan innebörd, utan 
det centrala för hur Selma framställer detta är att det möjliggjorde och förenk-
lade förvärvsarbetandet. 
 

Jo, vi hade ju ingen bil i början inte, så det gällde ju att ta sig emellan då. Så först 
så åkte jag väl med mjölkbilen härifrån och till [grannby] och sen med en buss 
som jag kunde åka med till [centralort]…men då var sjukstugan en halvkilome-
ter ifrån samhället så man fick skynda sig dit, så det var snärjigt ibland…jaa, och 
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sen köpte jag en moped och körde moped emellan, och sen 1957 då köpte vi 
första bilen. Jag tog körkort det året. (Selma) 

 
Något som Selma inte särskilt omnämner, men som däremot tydligt beskrivs av 
både Frida och Sigrid är det oberoende och den frihet som körkortet ger dem 
som pensionärer idag. Båda är tacksamma över att kunna röra sig fritt och ta sig 
dit de vill, utan att behöva vara beroende av barn eller andra familjemedlem-
mar. En orsak till varför detta inte lyfts fram som en central aspekt hos Selma 
kan vara att även hennes make har körkort. Därmed upplevs inte hotet om att 
bli begränsad i sin rörelsefrihet, eller att bli beroende av anhöriga som lika nära 
och relevant. Flora tog även hon sitt körkort redan på 50-talet. För henne hade 
det däremot ingen betydelse i form av ökat oberoende eller en friare tillvaro just 
då, eftersom hon inte hade tillgång till någon bil. När makarna åkte tillsammans 
var det maken som körde. Sannolikt var det ett vanligt mönster i många famil-
jer, vilket tidigare synliggjordes genom Fridas specifika poängterande av att 
maken allt oftare lät henne köra bilen.  
 

58 skaffade jag mitt körkort…men jag körde ju så lite, så lite så. Det var han 
som körde…och inte hade jag ju nån bil här då på dagarna då han var i [staden] 
och sen då han var här och jobbade så var han mycket ute med bilen i hela Fin-
land, körde med bilen…så jag hade inte nån bil hemma jag då…bara cyklade till 
butiken. (Flora) 

 
Flora hör även hon till gruppen kvinnor som idag har stor glädje och nytta av 
körkort och bil för att kunna leva självständigt och oberoende. Av Flora ut-
trycks detta inte konkret, men väl genom hennes beskrivningar av alla de situa-
tioner där hon de facto är beroende av bilen. Hon besöker sin make ett flertal 
gånger i veckan på en bäddavdelning och hon är beroende av bilen för att kun-
na fortsätta vistas vid sin sommarstuga. Hon är även beroende av bilen för att 
kunna besöka barn och barnbarn, samt umgås med andra pensionärer. Flora 
förmedlar betydelsen av den frihet som bilen ger bland annat genom att ge 
uttryck för den oro hon har över hur länge den kan tänkas fungera. Saga kom-
menterar inte sitt införskaffande av körkort mer än som en tidsmarkör och det 
framgår inte vilken eventuell betydelse det har haft för henne under det vuxna 
livet. Däremot poängterar hon vikten av att ha bil och körkort idag, och vad det 
innebär för hennes möjligheter att bo kvar i huset. 
 

Så 1956 då tog jag körkortet. Det är ju bra man har bilen…jaa och körkort och 
så, det är ju jättebra, annars skulle det vara svårt…då kanske jag inte kunde bo 
här. (Saga) 
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Även om bilen och körkortets betydelse för att kunna bo kvar i sitt hem inte 
berörs av de andra kvinnorna är det uppenbart att också flera av de andra kvin-
norna skulle få svårt att i längden bo kvar. Det skulle i sådana fall skapa ett stort 
beroende gentemot barn och andra familjemedlemmar, speciellt i de fall där 
avstånden till service och tjänster är förhållandevis långa.  

Freja, som tidigare beskrev sig själv som ”maskinell”, har genom livet haft 
ett stort intresse för traktorer, bilar och maskiner överlag. Hon konstruerar en 
livsberättelse där hennes intresse för, men även skicklighet att hantera dessa, 
blir framträdande element. Det som genomgående framgår i Frejas livsberättel-
se, om än inte alltid uttalat, är att hon använder andra kvinnor som referens-
punkt för att synliggöra sina egna förmågor. Samtidigt gör hon jämförelser 
mellan sig och män i allmänhet, samt det hon betraktar som manlighet och 
manliga egenskaper. Freja är den som utförligast beskriver hur det gick till när 
hon fick sitt körkort. Det framgår inte hur vanligt det var bland andra kvinnor i 
byn att ha körkort vid den tiden, men det sätt som Freja framställer sin berättel-
se kring temat antyder att det ur hennes perspektiv betraktat fortfarande var 
något speciellt vid den tidpunkten. Att hon dessutom hade egen bil och också 
övningskörde med bybor gör det hela ännu mera speciellt just i Frejas fall.  
 

Ja hör du, skulle det nu ha varit -55 jag tog körkortet. (M-L: Så du var i trettio-
årsåldern?) Ja, då jag började ta körkortet vid [bilskola i staden]. Så då jag satte 
mig vid ratten, så han som var lärare, så sa han: ”Jaa, jag ser nog det, du kan nog 
allt det här.” Så sa jag: ”Jaa hör du, jag var sexton år jag då jag körde lastbilen 
med sanden åt brodern”. Så sa han: ”Janå, jag märker det”. Så jag behövde 
inte…jag behövde bara köra nån timme jag så fick jag köra upp. Nå då var det 
en annan bypojke som började också, och då var ju han så himmelens nervös så 
han började göra så här [visar med kroppen]…så efter sa den där [bilskolläraren] 
åt mig: ”Men den där får nog inte nå körkort han”. […] Då vi kom till kontoret 
så sa han: ”Det blir en månad till för [bypojken]”. ”Jaha”, sa [bilskolägaren]. 
”Jaha det var illa, hur gick det med Freja. ”Jaa, du får nog skriva åt henne (lätt 
skratt), för hon var full chaufför hon”…fick bara köra den där biten jag och upp 
till den där backen så var det klart. (Freja) 

 
Som självförsörjande bonde var körkortet förmodligen en nödvändighet för 
Freja och ökade på så vis hennes möjligheter att leva självständigt och försörja 
sig. Det som framträder som en intressant kontrast gentemot de andra kvin-
nornas uttryck kring körkort och bil är att det för Freja småningom fick den 
motsatta effekten; att ha körkort blev ett hinder för Freja att leva självständigt 
och medförde en begränsning av hennes livsutrymme. Detta i så pass hög grad 
att hon valde att låta körkortet bli föråldrat. Idag använder hon sin traktor för 
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att röra sig i byn och ger uttryck för att vara nöjd med det, trots att hon är be-
roende av andra för att sköta ärenden och handla.  

Svea är den svenska kvinna som har körkort, men som aldrig berör temat 
mer än att det framgår att hon har dålig körvana och därför inte vill köra så 
mycket idag. Körkortet har sannolikt inte haft samma betydelse för hennes 
oberoende och frihet under det vuxna livet, eftersom hon har yrkesarbetat hela 
sitt vuxna liv och i det arbetet inte heller har varit beroende av bil. Tre av de tio 
kvinnorna har inte körkort: Fanny, Fia och Sofia. Fia nämner inte alls ämnet, 
möjligen eftersom maken har kört bil och fortfarande gjorde det vid det första 
intervjutillfället. Sofia nämner det inte heller specifikt och för hennes situation 
idag hade körkortet inte haft någon betydelse, eftersom bilkörning inte är möj-
lig på grund av hennes hälsa. Fanny nämner inte heller körkort, men beskriver 
det vuxna livet och pensionärstillvaron idag på ett sådant sätt att jag som lyss-
nare blir osäker om hon har haft körkort eller inte.   
 

(M-L: Jag tänkte, hur rör du dig, har du körkort eller?) Nää, ser du envishuvudet, 
ser du gubben hade ju körkort och så tycker jag, bussen går här, men den går ju 
nog lite nu, men jag rörs ju inte nå heller inte…jag har inte iddats ta nå körkort 
inte…inte behövt det…men kanske jag skulle ha behövt det sedan han vart 
sämre men han var inte så dålig så han körde bil och jag var med nog…men vet 
du jag skulle ha behövt nog men…traktorn har jag kört, men inte bil, nää. (Fan-
ny) 

 
Fanny levde ett utåtriktat liv som vuxen och gick kurser och hörde till förening-
ar, men har inte haft behov av något körkort för att kunna ha den friheten. Det 
arbete hon under senare delen av det vuxna livet hade låg nära hemmet, så inte 
heller då fanns någon orsak att ta körkort. Idag har hon barn och barnbarn som 
ställer upp för henne och för att handla åker hon med buss en gång i veckan. 
Körkort framställs därmed i Fannys livsberättelse inte som något nödvändigt 
för att uppnå oberoende. Övergripande kan betydelsen av körkortet beskrivas i 
termer av en ökad rörelsefrihet och därmed ett ökat livsutrymme. Körkortet 
hade emellertid även en symbolisk innebörd, genom att det möjliggjorde arbete 
och egen inkomst för kvinnor, vilket bidrog med en förhöjd status och en ökad 
jämbördighet i äktenskapet.  
 
Livet  som vuxen kvinna, sammanfattande kommentarer  
Inledningsvis diskuterades generella aspekter i kvinnornas livsberättelser om det 
vuxna livet, men kapitlet strukturerades huvudsakligen med utgångspunkt i 
begreppen beroende/oberoende, autonomi och ömsesidighet. Äktenskapet och 
dess betydelse för kvinnornas situation är en av de aspekter som belysts. Till en 
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början syntes ett ekonomiskt beroende under det vuxna livet ha varit en 
gemensam erfarenhet bland flera av kvinnorna. De empiriska uttrycken synlig-
gör dock att beroende upplevts på olika sätt och har fått olika innebörder i olika 
kvinnors liv. Förklaringarna till det kan vara olikartade, men att kvinnorna be-
traktat sig som delaktiga i familjens försörjning någon gång under livet tycks 
vara av betydelse i sammanhanget.  

Flera av kvinnorna beskriver vad som kan tolkas som ömsesidiga relationer 
till sina makar och den underordnade position kvinnorna befunnit sig i synlig-
görs sällan i konkreta uttryck. Detta kan förstås utifrån att kvinnornas tolkning-
ar av sin situation och sina erfarenheter under livet är präglade av en samtids-
kontext som var rådande tidigare i livet. De bär med andra ord med sig värde-
ringar från en annan tidsperiod, med dess specifika förväntningar på kvinnor 
och män.  

I kapitlet synliggörs olika omsorgsrelationer, inledningsvis med fokus på de 
kvinnor som levt eller lever i en relation med en man. Huruvida man lever med 
en man eller inte tycks få betydelse för hur relationen beskrivs och också i vil-
ken omfattning. De omsorgsuttryck som framkommer i kvinnornas berättelser 
är mångfacetterade och låter sig inte alltid förstås utifrån entydiga sätt att defi-
niera omsorg när man beaktar kvinnornas livsberättelser som helhet. Enskilda 
citat kan ge en mer negativ bild av omsorgsrelationen än vad en helhetsförståel-
se av berättelsen gör och tvärtom. De villkor och förutsättningar som varit 
rådande är centrala för att kunna förstå hur omsorgs- och beroenderelationer 
beskrivs av kvinnorna.  

Relationer till andra individer diskuteras och analyseras i ett särskilt avsnitt 
och olika beroenderelationer och omsorgsinnebörder lyfts fram och problema-
tiseras. Sammantaget visar kapitlet på omsorgsrelationernas komplexitet och 
hur omsorg är något som får olika innebörd i olika kvinnors liv. Det får i sin tur 
konsekvenser för hur beroende och oberoende upplevs, samt för kvinnornas 
ageranden för att öka sitt handlingsutrymme. Slutligen diskuteras körkort som 
symbol för ett specifikt taktiskt-strategiskt agerande för kvinnorna att öka sitt 
oberoende och sitt handlingsutrymme.  

I nästa kapitel lämnar jag kvinnornas berättelser om det liv de levt fram till 
pensionsåldern och intresserar mig istället för den tillvaro som kvinnorna lever i 
idag. Hur beskriver de sina liv idag och hur kan det förstås med beskrivningar 
av det tidigare levda livet som bakgrund? 
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KAPITEL 8 ”Då själen är så ung”; åldrande i 
landsbygdsmiljö 
 
 
Att bli pensionär; en brytpunkt i livet 
Åldrandet är ett allmänmänskligt fenomen, men åldrandets villkor, erfarenheter 
och upplevelser är unika för varje individ. När vi talar om åldrandet i vardagliga 
sammanhang använder vi oss vanligen av ett kronologiskt tidsmått. Den krono-
logiska åldern säger oss emellertid inget om när individen subjektivt upplever 
sig som ”äldre” (jfr Daatland 2005; Krekula 2006; Öberg & Tornstam 2001). 
Kvinnorna i studien har anammat och identifierat sig med den av samhället 
tillskrivna rollen som äldre, men säger samtidigt att de inte själva upplever sig 
som gamla. ”Ingenting känns ju annorlunda inuti, men kroppen blir tröttare 
och värker”, menar Svea. Fanny tycker att hon är ung; hon känner sig ung. Ett 
krånglande knä kan hon tillskriva en högre ålder, men i övrigt känner hon sig 
som femtio år gammal. Kvinnorna beskriver på olika sätt det Beauvoir (1976) 
skriver om i sin bok Ålderdomen. Hon undersöker åldrandet såsom det har be-
skrivs i olika vetenskaper, i förhållande till hur äldre människor själva framställt 
det. Ålderdomen framstår som tydligare för omgivningen än vad den gör för 
den åldrande individen, menar Beauvoir. Insikten om åldrandet kommer med 
andra ord till oss utifrån, medan man inom sig känner sig som man alltid har 
gjort. Ålderdomen är därför, menar Beauvoir, så svår att foga sig i; ”[...] har jag 
då blivit en annan varelse samtidigt som jag fortfarande förblir mig själv?” 
(ibid., 194). Upplevelsen av att åldras beskriver Sigrid i sin livsberättelse så här: 
 

[...] Jag känner mig inte, invärtes har man samma känslor som man har haft i 
hela sitt liv ungefär. Man går inte och tänker på att jag är så gammal så att...si 
och så...jag vet ju inte, hur ska man vara då man är 83 år?...Vad ska man uppleva 
och hur ska man...man har ju aldrig varit så gammal förut. (Sigrid) 

 
I detta kapitel är avsikten att belysa kvinnornas upplevelser av sin tillvaro som 
äldre och i alla kvinnors livsberättelser utgör övergången till en pensionärstillva-
ro enligt samhällets definition en tydlig brytpunkt. För de kvinnor som vid den 
tidpunkten förvärvsarbetade framgår det som positivt, eftersom det medförde 
en lugnare tillvaro och en möjlighet att styra dagen som man ville. För de kvin-
nor som inte befann sig i lönearbete uppmärksammas det som något positivt 
eftersom de då, kanske för första gången, fick en egen inkomst. Vid intervjutill-
fällena bodde nio av kvinnorna kvar i samma hus som de bott i under sina vux-
na liv. Sofia var den enda kvinnan som av praktiska och ekonomiska skäl hade 
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valt att flytta till en lägenhet i samma by. Ingen av kvinnorna var i behov av 
hjälp eller stöd i vardagen, men närheten till ett nätverk av barn och anhöriga 
skapade ändå för många en viss trygghet och utgjorde i vissa fall förutsättningar 
för kvinnorna att bo kvar.  

Kvinnornas berättelser om sin tillvaro idag är till stora delar likartade, trots 
att kvinnorna på många sätt även idag lever unika liv. De beskriver sin vardag, 
vad de sysselsätter sig med och människor i sin närhet. En del kvinnor reflekte-
rar kring sig själva och sin personlighet och relaterar det till det liv de levt. Den 
fysiska hälsan kommer ofta på tal och alla kvinnor uttrycker i någon mån oro 
för vad eventuella fysiska försämringar skulle medföra för deras tillvaro. Tillva-
ron som äldre beskrivs som lugn, men ändå inte tråkig– de flesta kvinnor ut-
trycker sig inte ha några problem med att sysselsätta sig i vardagen. Ofta före-
kommer också utvärderande kommentarer om det liv man levt, de val man har 
gjort och hur livet kom att utforma sig. En del kvinnor relaterar dessa utvärde-
ringar mer övergripande till huruvida livet blev som man hade förväntat sig, 
andra uttrycker stolthet över vad man uträttat under livet. 
 
Pensionär;  f r i  f rån arbete? 
Pensioneringen har av gerontologer beskrivits som ett rollskifte med negativa 
förtecken; ett trauma eller en ”pensioneringschock”, utifrån antaganden om 
negativa hälsomässiga och psykologiska konsekvenser. Empiriska studier har 
visat att detta sällan överensstämmer med verkligheten (se Tornstam 2005). 
Hur beskriver då de tio kvinnorna i materialet övergången till en pensionärstill-
varo? 

Att bli pensionär upplevdes av Fanny, Freja, Svea och Selma som något en-
bart positivt. Det var ”toppen” säger Fanny, som hade sett framemot pensione-
ringen efter att ha arbetat femton år på en butik.  
 

När jag skulle bli pensionär så skulle jag börja ligga till nie...och det gör jag ju. Så 
jag har försummat nog mycket morgnar (lätt skratt). Inte för det, nog kan jag 
stiga upp när jag vill och behöver jag fara nånstans så ska jag väl stiga upp 
men...men jag tycker dagarna blir så långa likväl, så vad gör man uppe. (Fanny) 

 
Å ena sidan uttrycker Fanny att dagarna blir långa, men å andra sidan säger hon 
senare att hon inte upplever dagarna som långa. Hon har ett projekt för dagen, 
”det räcker” och sedan tillbringar hon tid med väninnor eller familjemedlem-
mar. Freja i sin tur menar att ”man var bara glad att man skulle bli pensionär” 
och hon saknar inte jordbrukandet, hon har fullt upp ändå. Att avsluta det livs-
långa jordbrukandet var trots allt en omställning, men det har underlättats ge-
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nom att Freja valt att behålla traktorn: ”så man fick som greja med det då”. 
Utöver det har hon flera husdjur att sköta om, vilket tar en hel del tid i anspråk:  
 

Nog finns det ju att göra, det är ju fullt upp med dom här katterna...och hun-
den...att parera med dom, man ska ju ut och in och ut och in. (Freja)  

 
Svea, som slutade arbeta i förtid pga. sjukdom säger att det kändes ”jätteskönt” 
att bli pensionär, som att ”börja ett nytt liv”. Hon har fyllt sitt liv och sin tillva-
ro med många olika intressen och hon upplever också att hon har viktiga upp-
gifter och funktioner att fylla i det sammanhang hon lever. Selma, som arbetat 
hela sitt yrkesverksamma liv inom sjukvården beskriver pensioneringen som en 
omställning, men att vara pensionär ”det tycker jag är fantastiskt, det tycker jag 
är jättefint alltså”. Om Selmas beskrivningar av vuxenlivet präglades av hennes 
förvärvsarbete så uppmärksammar hon kring sin nuvarande tillvaro något mera 
det hemarbete som ständigt finns närvarande: 
 

Det märkliga är ju att man har ju full sysselsättning hela tiden...om man vill arbe-
ta så finns det hela tiden arbete...så att jag är ju inte sysslolös och har inte varit 
det. [...] Det här med städning det är ju nåt som pågår hela tiden...alltid är det 
nånstans man ska städa, är det inte det ena så är det det andra, kylskåpet eller 
skåpar eller vad det nu är...badrummen, så de är ju nånting hela tiden. (Selma) 

 
Sigrid hann arbeta tjugo år, ”en intensiv tid”, inom sjukvården och hennes 
skildring av pensioneringen är mera dubbel. Hon menar att det var skönt att 
inte behöva åka till jobbet i dåligt väder, men hon saknade alla arbetskamrater; 
”det var ju ett stort minus”. Sigrid beskriver hur inställningen till att arbeta och 
hela tiden utföra något småningom förändrats sedan hon blev pensionär: 
 

Det är ju en övergångsperiod då du fortfarande har kvar det där att du ska så 
mycket... så att det försvinner småningom...ju äldre man blir kanske. [...] Ja, jag 
måste ju städa ibland (ler)...och sköta mina kläder och så där, men det är ju nåt 
som alla...måste göra...ja, jag bakar ju mina bullar och sånt där själv, men...det är 
ju bara roligt så länge man orkar. [...] Annars så är det väl, det har väl ramlat 
på...jag är ju lat också...jag vet inte att jag kunde vara så lat, som jag är...så att 
(skratt)...ja, det är både och. (M-L: Hur menar du att du är lat?) Joo, alltså 
jag...skjuter upp det där till imorron (skratt)...det där jobbet...nää, men det är 
klart, man gör ju inte mer än man måste. (Sigrid) 

 
Saga, som också förvärvsarbetat fram till pensionen beskriver pensioneringen 
som bra, men tillägger att det hade ju varit ännu bättre om maken hade fått 
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leva. Hon har mycket arbete med huset och trädgården och hon gör det mesta 
själv, men vet att hon kan få hjälp av sina barn om hon vill och behöver.  
 

Och så har man väl nån slötid också, jag arbetar väl inte varenda minut...jag sät-
ter väl mig och läser nån tidning och nån bok och jag löser korsord och 
jag…stickningen till hands och (lätt skratt)...så att det är väl inte varenda minut 
man arbetar utan det är väl fritid också...jaa och tv...det tar ju mycket tid också 
(lätt skratt). (Saga). 

 
Bland kvinnorna som ovan beskrivits framgår pensioneringen i någon mån som 
en förändring när det gäller framför allt arbetet. Även om det finns skillnader i 
hur det framställs så delar de ändå alla uppfattningen om att pensioneringen var 
något positivt, som medförde en lugnare tillvaro och en möjlighet att själva 
planera och styra sin tid. Arbete är trots det fortfarande centralt i kvinnornas liv 
och flera kvinnor använder benämningen konkret i olika beskrivningar av den 
nuvarande tillvaron. Det kan dels tolkas som att hårt arbete och hög arbetsmo-
ral är en del av kvinnornas självbild, dels som att kvinnorna sannolikt även som 
pensionärer är påverkade av normerande värderingar i samhället. De vill fort-
sättningsvis framstå som en person som gör rätt för sig och inte enbart roar sig 
på ”äldre dar”. Det som framgår i berättelserna generellt är dock att kvinnorna 
tillåter sig själva att ha ett lugnare tempo.  

För de kvinnor som tillbringat sina vuxna liv som hemmaarbetande och 
jordbrukande tillsammans med makarna omnämns övergången till pensione-
ringen inte som en sådan märkbar skillnad i förhållande till arbete i sig. De tar 
istället främst fasta på andra aspekter. 
 
Att få en egen inkomst ;  f rån beroende t i l l  oberoende 
Varken Flora, Frida, Fia eller Sofia beskriver pensioneringen som en brytpunkt 
gällande arbete, vilket kan förstås utifrån det faktum att deras arbete skett i 
hemmen och en övergång till att bli pensionär har inte självklart medfört någon 
större förändring i deras arbetsuppgifter. Också arbetet med pälsdjursfarmning-
en, som Frida och Fia vid pensionsålder i formell bemärkelse avslutade, har 
fortgått även efter pensioneringen genom att de båda aktivt har hjälpt sina barn 
när de övertagit farmen. För Frida fortgår ännu idag ansvaret för den yngsta 
dottern och även om hon numera inte bor hemma så sköter Frida mycket av de 
vardagliga bestyren kring henne. För Flora innebar pensioneringen ingen större 
skillnad i arbetsuppgifter eftersom hon varit hemmaarbetande under hela det 
vuxna livet. Sannolikt utgjorde de minskande kraven från barnen i takt med att 
de blev större en tydligare vändpunkt för Flora i hennes arbete. Precis som 
tidigare har Flora en stor trädgård och ett stort hus att ta hand om och som-
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martid också en sommarstuga som kräver skötsel och underhåll. Tre gånger i 
veckan besöker hon sin make på den bäddavdelning där han numera vistas. 
Sofia i sin tur bor numera i lägenhet och eftersom hon delvis är fysiskt begrän-
sad består hennes tillvaro mest i att ta hand om sig själv och sitt hem.  

Det som dessa fyra kvinnor först och främst relaterar pensioneringen till är 
den ekonomiska situationen. I media och politiska debatter är äldres ekonomis-
ka situation ett ständigt återkommande ämne. I samhället finns förvisso pen-
sionärer som har en god ekonomisk situation, men en stor grupp äldre lever 
under knappa omständigheter. Denna grupp utgörs till största delen av kvinnor. 
En förklaring till att äldre kvinnor generellt i vårt samhälle har knappa ekono-
miska resurser är att de i högre utsträckning är ensamstående. En annan för-
klaring är att deras förvärvsarbete under livet ofta varit begränsat och att deras 
oavlönade omsorgsinsatser under livet inte har erkänts i beräkningen av social-
försäkringen (Johansson & Jansson 1998; Gunnarsson 2002a, 2002b). Ett oav-
lönat omsorgsarbete ger inte utslag i pensionen, vilket kan tolkas som att social-
försäkringen inte har lyckats skapa ett likvärdigt medborgarskap för alla, trots 
att det nu gått många år sedan kvinnor formellt fick sina medborgerliga rättig-
heter (Anttonen 1994).  

Ur ett strukturellt perspektiv framgår det därmed att äldre kvinnor i allmän-
het lever i en ekonomiskt utsatt situation. Hur framställs detta av kvinnorna 
som deltagit i studien? För många av de deltagande kvinnorna utgjorde över-
gången till att bli pensionär en viktig brytpunkt genom att de nu för första 
gången kom att få en egen, regelbunden inkomst. Alla de finlandssvenska kvin-
norna i materialet nämner den ekonomiska situationen i någon bemärkelse. 
Vanligen relateras pensionen till att man har det så mycket bättre idag än vad 
man haft det tidigare under livet. Det förvånade mig något, eftersom de flesta 
kvinnor trots allt har en låg pension och jag hade förväntat mig fler uttryck för 
missnöje kring den ekonomiska situationen.  

Flora menar att det bästa med att bli pensionär är att få egna pengar för för-
sta gången i livet. Som nämndes i ett tidigare kapitel präglades Floras vuxna liv 
av ett starkt ekonomiskt beroende gentemot maken. För att kunna fullfölja sina 
plikter som ansvarig för hem och hushåll tillhandahöll maken en summa peng-
ar, men behövde Flora något utöver det skulle hon be honom om pengar. Idag 
känner Flora sig tryggare och även om pensionen inte är stor tycker hon att 
hon klarar sig bra. Maken har också sett till att Flora ska ha det tryggt ekono-
miskt, men eftersom hon bor i ett stort hus, har en sommarstuga och bil, går 
mycket av pengarna åt till underhåll av dessa. Vad som händer den dagen bilen 
inte längre går oroar dock Flora, eftersom hon inte vet hur hon ekonomiskt 
skulle lösa en sådan situation. ”Den dagen den sorgen, brukar jag säga”, säger 
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Flora. Att inte ha tillgång till bil skulle kraftigt inskränka Floras oberoende och 
autonomi såsom hennes livssituation ser ut idag.  

Fia tycker att det var bra att bli pensionär eftersom man då fick en inkomst: 
”Ja men visst är det bra att få lön (lätt skratt).” Den pälsdjursfarm som hon och 
maken har haft som inkomstkälla under livet gav ofta ojämna inkomster och 
krävde ständiga investeringar. Fia är en av de tre deltagande kvinnor vars make 
fortfarande lever. Hon tar även upp en annan aspekt gällande den ekonomiska 
situationen idag och reflekterar kring vad det innebär att trots allt vara två som 
har inkomster i hushållet. 

 
Inte är den så stor den där pensionen, men nog går det nog...bra, då vi är två går 
det bra. Fast inte vet jag hur dom klarar sig dom som är i min ålder nu och som 
inte har haft nå skilt arbetsliv utan har varit bönder och så där...hur dom faktiskt 
klarar sig då dom blir ensamma då. [...]...Det ska vara värme och det ska vara tv 
och det ska vara tidningar och...det ska vara allting, fast dom är ensamma ock-
så...så nog tycker jag vi har haft det bra nu, bara man har hälsan så går det 
nog...det är ju det som det beror på. (Fia, intervju II). 
 

Fias reflektion tar fasta på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan makarna 
när det gäller den ekonomiska situationen, men som enligt min tolkning berör 
ett beroende som går utanför de ekonomiska frågorna. Underförstått förmedlas 
en oro över att inte kunna bo kvar i det gemensamma hemmet om en av ma-
karnas inkomst skulle försvinna. Sannolikt skulle det bli mycket svårt för Fia att 
klara av omkostnaderna med ett stort hus med enbart sin pension. Maken är i 
sin tur på grund av sjuklighet beroende av Fia för att kunna bo i huset, även om 
hans ekonomiska förutsättningar att klara ett sådant boende på egen hand är 
bättre. Tillsammans som par upplever de ett oberoende, men detta oberoende 
kan hotas av den ena partens sjukdom eller bortgång. 

Frida i sin tur säger på ett liknande sätt att det bästa med att vara pensionär 
är att få en stabil inkomst. Hon har erfarenhet av pälsdjursfarmens osäkra in-
komster under livet och även om det huvudsakligen gick bra för henne och 
maken, upplever hon inkomsten som säkrare nu. Pensionen är inte hög, men 
hon vet vilken inkomst hon har per månad. Sofia som har varit hemmaarbetan-
de under hela sitt liv tycker att det var bra att få bli pensionär, eftersom hon då 
fick lite pension. Ekonomin har aldrig varit ”lysande”, och eftersom maken dog 
ganska snart efter att han gått i pension blev det ännu svårare. Hon klarar sig 
idag tack vare pengar hon fått efter försäljningen av huset, eftersom pensionen 
endast räcker till hyra och räkningar. 

Av de kvinnor som förvärvsarbetat är det några som uppmärksammar den 
ekonomiska situationen som pensionär. Saga, Selma och Svea nämner däremot 
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ingenting om den ekonomiska situationen idag. En förklaring till det är rimligt-
vis att de förvärvsarbetat stora delar av sina liv och därmed har vant sig vid en 
fast inkomst redan under tidigare perioder i livet. Selma lever dessutom med sin 
make och de har därmed två inkomster i hushållet.  

Freja som varit bonde under hela sitt liv är missnöjd med pensionsnivån 
som hon tycker är låg trots att hon varit självförsörjande bonde under hela sitt 
liv. ”Jaa, säg det vad faan”, säger Freja om nivån på pensionen. Fanny nämner 
att det bästa med att bli äldre är att inte behöva ha bekymmer med ekonomin. 
När man betraktar detta i ljuset av det liv hon berättar om där det då och då 
framkommer att det varit ekonomiskt bekymmersamt många gånger, är det lätt 
att förstå ett sådant uttalande. 

Sigrid reflekterar över betydelsen av att ha hunnit förvärvsarbeta under en 
period och menar att det var bra att hon ändå var ”tvungen” att börja arbeta på 
1960-talet. Hon förmedlar därmed en medvetenhet om betydelsen av att ha 
varit ekonomiskt självständig: ”Jaa, man fick ju ATP-poäng och så där vidare. 
Hade jag inte jobbat så skulle jag ju bara ha haft folkpensionen”. För Sigrid är 
det ”ekonomiska oberoendet” och att få göra vad man vill det bästa med att bli 
äldre. Även om det inte var den kommande pensionen som gjorde att hon val-
de att börja förvärvsarbeta efter ett antal år som jordbrukare tillsammans med 
maken så är hon idag glad för de ATP-poäng hon hann få.  

I den allmänna diskursen skildras ofta pensionärerna som fattiga och resurs-
svaga, vilket till stora delar kommit att prägla synen på de äldres situation i vårt 
samhälle. Kvinnorna i materialet nämner inga exakta uppgifter gällande sin 
pension, men det är ändå inte svårt att genom helhetsbeskrivningar dra slutsat-
sen att det inte handlar om några stora summor pengar, snarare tvärtom. Varför 
upplever de då sin ekonomiska situation som så bra; hur kan det komma sig att 
de är så nöjda? Är det en fråga som återigen synliggör kvinnornas förmåga att 
anpassa sig? Eller handlar det om att kvinnornas liv präglats av att ha lågt ställ-
da krav, eftersom de under livet har fått lära sig att vara sparsamma? Möjligen 
kan sådana aspekter förklara kvinnornas beskrivningar av den ekonomiska situ-
ationen som något av det bästa med att bli pensionär. Det tycks emellertid som 
att flertalet kvinnor i materialet framför allt beskriver en förändring; för första 
gången i livet upplever de sig som ekonomiskt oberoende. Därför menar jag att 
det inte enbart handlar om kvinnornas lågt ställda krav, eller anpassningsförmå-
ga. Att ha en egen inkomst är det centrala för kvinnornas situation idag. Hur 
stor den summan pengar är, är av underordnad betydelse så länge kvinnorna 
kan leva ett självständigt liv och försörja sig själva. För att förstå äldre kvinnors 
utsatta situation är ett livsloppsperspektiv nödvändigt, eftersom kvinnornas 
livslopp har formats i en annan historisk period (Gunnarsson 2002a). På sam-
ma sätt är ett livsloppsperspektiv nödvändigt för att förstå hur kvinnorna själva 
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tolkar och upplever sin situation idag. Med livsberättelsen som utgångspunkt 
skapas förutsättningar att förstå hur det som utifrån betraktat ter sig som en 
ekonomisk utsatt och sårbar position, av kvinnorna själva kan ges en helt annan 
innebörd.  
 
 
Det goda åldrandet i landsbygdsmiljö 
Det goda åldrandet eller ett framgångsrikt åldrande, ”successful ageing”, har 
kommit att bli väletablerade begrepp inom socialgerontologin, men även i sam-
hället generellt. Från början var tanken med begreppet ”successful ageing” att 
lyfta fram åldrandet som något positivt i bemärkelsen möjligheter till fortsatt 
god hälsa, aktivitet och engagemang, istället för att se åldrandet i termer av 
sjukdom och förfall (Calasanti & Slevin 2006). I vårt samhälle idag utgör det 
goda åldrandet en normerande diskurs som anger tonen för hur vi alla aktivt 
bör sträva till att uppnå ett framgångsrikt åldrande. Värderingar som aktivitet, 
produktivitet och effektivitet präglar ålderdomen som en fortsättning på det liv 
vi levt i tidigare livsfaser. Att fortsätta leva ett individuellt och oberoende liv i 
välstånd och med god hälsa och social förmåga är centralt för det goda åldran-
det (ibid.; Tornstam 2005). Innebörden i det goda åldrandet tycks förutsätta en 
framgångsrik, vit, västerländsk och manlig medelklassposition. Det goda åld-
randet utgör på så vis en social konstruktion som osynliggör åldrandets inne-
börd i ett specifikt sammanhang och individers olika förutsättningar att åldras 
framgångsrikt beroende av exempelvis klass, etnicitet och kön (se Cruikshank 
2003).  

Redan i inledningen av kapitlet synliggjordes hur kvinnorna på olika sätt be-
skriver sig som aktiva i sin vardag och det finns ständigt saker som måste skötas 
om och uppgifter som måste utföras. I detta avsnitt är avsikten att lyfta fram 
kvinnornas beskrivningar av sin tillvaro när det gäller boende, hälsa, fritid och 
aktiviteter, samt relationer till andra individer. Kvinnornas beskrivningar synlig-
gör att de på olika sätt förhåller sig till en norm, eller en diskurs om hur man 
bör leva sitt liv som äldre.  
 
Boendet ,  hälsans betyde lse  och at t  p lanera inför f ramtiden 
Inom äldrepolitiken poängteras att hemmet bör ses som en viktig resurs för 
oberoende och målsättningen är att man som äldre ska kunna bo kvar i sitt hem 
så länge som möjligt (Socialstyrelsen 2006). Evertsson och Johansson (2008) 
menar att hemmet har en djupare innebörd för de äldre än att enbart utgöra en 
resurs för oberoende. Hemmet bör istället ses som en källa till oberoende och 
identitet; ”att ha ett hem är oberoende” (ibid.:146). Alla kvinnor som deltagit i 
min studie beskriver sig som nöjda med sitt boende. Freja och Svea bor kvar i 
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sina barndomshem. Sofia har flyttat till en lägenhet för något år sedan när det 
blev för tungt både ekonomiskt och fysiskt att ta hand om det hus som hon 
både vuxit upp i och bott i under sitt vuxna liv. De övriga kvinnorna bor i de 
hus som de flyttat till i samband med giftermål. 

Tydligt i kvinnornas beskrivningar av sin boendesituation är att de ofta för-
håller sig till hälsa och då i termer av en förväntad ohälsa som tycks vara stän-
digt närvarande. Många kvinnor lyfter fram att den hälsa de har idag är en för-
utsättning för att kunna bo kvar.  
 

Nää, men jag är ju, jag är ju jättetacksam så länge som jag klarar mig själv (M-L: 
Du behöver ingen hjälp med nånting?) Nää, inte än. Jag till och med...jag tvättar 
mina fönster...men jag är ju försiktig, för jag vet hur det kan gå...så att, men man 
tar väl en dag i sänder och därmed jämt. Och så behöver man ju inte göra allt på 
en dag, nää, man kan dela på det (ler). (Sigrid) 

 
Saga konstaterar att hon förvisso klarar sig bra på egen hand, men eftersom 
barnen inte bor alldeles i närheten är körkort och bil det som gör det möjligt 
för henne att bo kvar i huset.  
 

Det är ju jättebra, annars skulle det vara svårt...då kanske jag inte kunde bo 
här...nää...och här är det väl, det går väl bra för mig att bo kvar här så länge jag 
får vara frisk som sagt. (Saga)  

 
Fanny i sin tur har inget körkort, men vet att hon vid behov kan be barnbarn 
och dotter om skjuts. Det är något hon undviker om hon kan och inte ens 
veckohandlingen vill hon ha hjälp med trots att närmaste butik finns ett tiotal 
kilometer bort. För att handla åker Fanny istället en på förhand arrangerad taxi 
för byborna en gång per vecka.  
 

Vi har taxi som kommer varje fredag morron...och jag är ju envis så dom ska 
inte...dom ska inte handla med mig utan jag ska fara i den, för så länge...nån far 
så kör den ju, men börjar vi sluta en efter annan så blir vi ju utan taxi. (Fanny) 

 
Det Fanny uttrycker kan tolkas i omsorgstermer; genom att nyttja den service 
som finns bidrar Fanny med att förhindra att servicen ytterligare försämras inte 
bara för henne själv, utan för byns äldre invånare som helhet. Agerandet kan 
även tolkas som ett taktisk-strategiskt sätt att bibehålla sitt oberoende gentemot 
familjen. Den dag Fanny blir beroende av familjen för sina vardagliga behov, 
såsom veckohandlingen, krymper även hennes handlingsutrymme och hennes 
självständighet hotas. För Fanny är det viktigt att vara självständig och hon 
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berättar skrattande att hon ofta hinner före barn och barnbarn med sådant som 
de har för avsikt att göra åt henne. Inom hemmets väggar uppfattar Fanny sig 
som oberoende och kan också göra anspråk på att vara det inför sin familj. 
Hemmet utgör med andra ord en plats för självbestämmande (jfr).  
 

Ser du dom tar nog hand om mig så mycket jag nu låter dom göra (lätt 
skratt)...för jag tycker jag vill...jag vill nog så länge jag klarar mig själv, vill 
jag...vill jag syssla själv. (Fanny) 
 

Hemmet framstår som mycket kärt för kvinnorna och flera kvinnor beskriver 
hur bra de trivs i sina hem. Alla vill bo kvar så länge det bara går. Omsorgen 
om hemmet och gården framställs av flera kvinnor som meningsfullt och cent-
ralt i vardagen (jfr Evertsson & Johansson 2008). Att leva så självständigt som 
möjligt är viktigt för kvinnorna, vilket framgår genom deras olika beskrivningar 
av hur de försöker undvika att bli beroende av barns och anhörigas hjälp i var-
dagen. Långa avstånd till service och anhöriga för många av kvinnorna gör 
sannolikt att deras självständighet blir ännu viktigare för dem. Den dag kvin-
norna behöver omsorg och stöd i vardagen innebär också ett hot mot deras 
möjligheter att bo kvar och därmed deras oberoende, vilket flera kvinnor ut-
trycker en medvetenhet om. Att leva oberoende och självständigt är också en 
del i det som förknippas med ett gott åldrande. Kvinnornas sätt att beskriva sitt 
oberoende kan också tolkas som ett sätt att framställa sig som framgångsrika i 
sitt åldrande; de utgör ingen belastning, varken för samhället eller för anhöriga.  

Ett självständigt boende är naturligtvis också avhängigt de ekonomiska för-
utsättningarna och för Sofia blev det för mycket att ”ängslas och vara orolig 
över”, så hon valde att sälja huset och flytta till en lägenhet. Även Flora och 
också Frida beskriver att det är mycket oro och ”väldigt mycket att ha bekym-
mer om” då man är ensam om att underhålla ett hus. Fia i sin tur synliggör på 
ett tydligt sätt makarnas beroende av varandra för att kunna bo kvar, där maken 
är beroende av hennes omsorg och stöd i vardagen, medan hon i sin tur är 
beroende av makens pension för att ha råd att bo kvar. Kvinnorna är med 
andra ord väl medvetna om att förhållandena kan ändras snabbt och en del av 
kvinnorna har också på olika sätt planerat för detta. Svea har exempelvis förbe-
rett ett annat boende på tomten, ett ”undantag”, ifall hon en dag skulle bli fy-
siskt begränsad och inte klara av att bo i det stora huset. Hon beskriver att or-
ten och ”jordplätten” är viktig för henne och hon vill kunna gå på sina ”egna 
marker” och ”filosofera”. Att sälja är därför inget alternativ trots flera stora 
byggnader som hon numera är ensam om att underhålla och ta hand om.  

Flera andra kvinnor beskriver också hur de, ensamma eller tillsammans med 
sina makar, planerat och ordnat med egendom och jord. ”Men vi har ju lagat 
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bort skog och jord annars nog...vi har ordnat allt”, säger Fia. Freja och Fanny 
har också de skrivit över egendom på syskonbarn och barn, liksom Selma och 
hennes make. Utöver Svea har ingen av de andra kvinnorna konkret planerat 
för något annat boende på sikt.  

 
Hälsa och åldrande;  ”då s jä len är så ung” 
Att åldras framgångsrikt medför delvis olika förväntningar på män och kvinnor, 
både när det gäller beteendemässiga och utseendemässiga aspekter. Nära för-
knippat med åldrandet i vårt samhälle är frågor om hälsa och kropp. Ett ung-
domligt utseende och god hälsa och fysik är vad det goda åldrandet implicit 
antyder att äldre kvinnor bör eftersträva (se Calasanti & Slevin 2006). Inte 
minst nås vi av budskap som dessa genom reklam och media. Hur beskriver då 
kvinnorna frågor om hälsa i sina berättelser om sin nuvarande tillvaro?  

Flera av kvinnorna har diverse problem med hälsan som även påverkar de-
ras vardag, men endast Sofia beskriver sig själv som ”sjuk” med flera olika häl-
soproblem. Att inte vara ”pigg och frisk” är tungt, men samtidigt är Sofia ”glad 
att man kan stiga upp på morron”. Några av kvinnorna beskriver att de känner 
sig ganska friska, men har en del hälsoproblem som påverkar vardagen. Svea 
har diabetes men är annars vid god hälsa. Frida lider av reumatism, medan Fia 
har artros och problem med rörligheten i händerna. Flora har vid vårt första 
möte känt sig dålig en längre tid och har precis börjat medicinera för problem 
med sköldkörteln. Sigrid, Saga, Selma och Fanny beskriver sig som friska. Freja 
är också frisk, men uppehåller sig mycket i sin berättelse vid hälsan och krop-
pen. Så gott som alla kvinnor förhåller sig till hälsa och sjukdomar på något 
sätt, framför allt i funderingar om framtiden.  

De flesta kvinnor uttrycker att de är medvetna om vikten av att hålla igång 
och vara fysiskt aktiva för att inte bli sjuka. Sofia berättar att hon inte känner sig 
som 76 år i allmänhet, men när hon är tvungen att använda rollatorn känner 
hon sig ”som mest bedrövlig”. Det som ska fungera som ett hjälpmedel i var-
dagen, blir istället en påminnelse om hennes fysiska tillkortakommanden. Ett 
tillstånd som borde kunna betraktas som en naturlig del av åldrandet, blir istäl-
let en bekräftelse på ett åldrande som inte överensstämmer med den allmänna 
diskursen. Att gå med stavarna går däremot bra, menar Sofia. Trots att hon inte 
egentligen känner sig gammal så blir barnen en påminnelse om att hon åldras: 
 

Så du vet att man håller ju verkligen på att bli gammal, då man ser barnen hur 
gamla dom är...då får man ju lov att känna sig gammal också (lätt skratt)...om 
man än inte känner sig så ibland. (Sofia) 
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Sigrid har fått ha en god hälsa under livet, men säger att hon är fullt medveten 
om att det kan bli ett slut på livet när som helst. Hon oroar sig för att bli ett 
”paket på en anstalt” och är ”rädd för att bli beroende av andra människor”. 
Hon upplever sig som relativt frisk och ”klar i huvudet” och tycker att då kan 
hon inte begära mer än så. Sigrid reflekterar också skämtsamt om vad åldrandet 
innebär i vardagen, i form av att allting tycks ta längre tid: 
 

En del säger: men vad gör ni för nånting, och vad gör du för nånting...jag säger, 
ja men du förstår att ju äldre man blir ju längre tid tar allting vad du än gör...och 
så förlägger du saxen och du förstår inte; var har jag lagt saxen nånstans (skratt). 
Och det är som man ser inte, om den ligger mitt för ögona på en så ser man den 
ändå inte...alltså är det...och min farmor hon brukade säga så här: ”Ja ingen be-
griper hur det är att bli gammal” och vi tyckte hon var så fånig då hon sa så, vi 
förstod ju naturligtvis ingenting av det...men nu håller jag på att förstå vad hon 
menade (skratt) (Sigrid) 

 
Svea upplever att kroppen blir tröttare och värker, men inuti känns ingenting 
annorlunda. Hennes diabetes kräver att hon sköter om sig själv och hon vet att 
ju mer hon håller igång fysiskt, desto bättre mår hon. Saga känner sig yngre än 
vad hon är, vilket hon tror beror på att hon är så frisk. Samtidigt är hon medve-
ten om att sådant kan ändras snabbt. Hon har erfarenhet av att förlora både 
make och syster väldigt hastigt och hennes bror insjuknade också plötsligt. Hon 
lever dock ett aktivt liv och tycker bl.a. om att dansa. Dansandet motiveras med 
att det är en form av motion, vilket kan tolkas som att Saga därmed förhåller sig 
till normen om vad som förväntas av henne som en äldre kvinna.  
 

Sen brukar jag vara ut på...pensionärs...danserna (fnissar)...jo, ska jag tala tyst om 
(skratt)...nääe, men det är ju det här, är med i PRO- föreningen då, nu då sen jag 
fick pension...men det är ju väldigt roligt, och så är det ju motion...som dom 
pratar så mycket om att man ska ha..och då är det ju nytta med nöje. [...] Jag får 
dansa mycket om jag ska skryta (skratt). Så att då är det ju roligt. [...] Det kan ju- 
idag är du frisk och imorron kan du ligga där...särskilt om man är lite äldre 
då...det vet man ju inte, så jag menar det är ju...det är ju inte nånting som man 
behöver hymla om. [...] Man tänker sig som döden och avskedet, det kommer ju 
som allt närmare och närmare...för att man kan ju inte leva i evighet...och det är 
ju tidens gång...ibland funderar man på varför man är här...men det är väl nån 
mening med allt kanske...döden och himlen och evigheten, jag tycker det är...det 
är ogripbart. Det är det. Jag tror mänskliga hjärnor inte kan fatta det... [...] Och 
ju äldre man blir dess närmare...och mer tänker man också på sånt där...men är 
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du ung och livet leker och det går bara...det är på rosor allting (lätt skratt). För 
det mesta. (Saga) 

 
Selma kommenterar inte sin hälsa mer än att den är god. Hennes tillvaro präg-
las mera av att maken är sjuklig och att han behöver hennes omsorg och hjälp 
med den dagliga medicineringen. Hon kommenterar däremot att det varje dag 
när hon läser tidningen är någon bekant som hon känner igen som har gått 
bort; ”leden glesnar på nåt sätt när man blir äldre”. I övrigt tycker hon att hon 
”får lov att vara nöjd” så länge både hon och maken ”är något så när i huvudet, 
så att inte det börjar bli så att man inte vet vem man är riktigt”.  

Fanny säger att hon inte vill bli ”skröpplig” eller ”råddig” i framtiden, hon 
vill att det ska gå ”hux-flux” när den dagen kommer. Under Fannys liv har 
många anhöriga lidit av olika sjukdomar och hon har också förlorat flera nära 
familjemedlemmar. Att hon haft så mycket sjukdomar i sin närhet är inget som 
hon tycker har påverkat henne, även om hon konstaterar att hon kanske borde 
vara ”bitter” på grund av det. Hennes inställning är att ”det som sker, det sker”. 
Fanny har under sitt liv varit mycket fysiskt aktiv och ännu för något år sedan 
åkte hon skidor dagligen. Sedan en höftoperation har hon istället börjat prome-
nera med stavar eller cyklar. Cykelhjälmen som hon fick i födelsedagspresent av 
familjen skäms hon däremot för; ”inte är det ju vanligt att gamla kärringar har 
hjälm (skratt)”.  

Frida känner sig inte gammal: ”då själen är så ung” säger hon, även om hon 
märker av fysiska förändringar på så vis att allting tar längre tid sedan hon blev 
äldre. En halv dag kan passera utan att hon vet vad hon har gjort, säger hon 
skrattande.  
 

Jag vet att jag rör mig sämre, men med tankarna och allt det där så inte...jag tror 
nog att det är många som är sämre fast dom är tio år yngre...jag tycker nog att 
jag tänker så ungt ännu, jag tycker så bara...inte vet jag om det är dåligt eller om 
man ska tänka så kanske...jag tror det är bra. (Frida) 

 
Den största oron just nu är höfterna som börjar bli slitna och hon tycker att 
hon kunde få vara förskonad från sådana problem. Samtidigt säger hon: 
 

Jag vet inte om det stämmer som vissa personer säger, att antingen ska det vara 
fel här [pekar på huvudet] eller så ska det vara fel här (lätt skratt)...och då väljer 
jag ju nog att gå lite dåligt...om man får välja. (Frida) 

 
Förhoppningen är ändå att framöver få vara ”något så när” så att hon orkar 
stiga upp och klä på sig, men samtidigt menar Frida att det är väl att fordra för 
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mycket. Hon gör så gott hon kan och försöker hålla igång så mycket som möj-
ligt. 

Freja säger att det är viktigt att röra på sig och vara aktiv: ”man ska hålla sig 
så ung som möjligt”, vilket kan tolkas som ett tydligt uttryck för hur Freja för-
håller sig till normen om vad ett gott åldrande innebär. Hon återkommer flera 
gånger till hur frisk och stark hon har varit hela sitt liv och kopplar det då till 
sitt hårda arbete och sin aktiva livsstil. Synen är bra och hon har knappt några 
gråa hår. Mediciner har hon aldrig behövt och även det förklarar hon med att 
”hon har varit i farten så där”. En viss oro för att bli sjuk i framtiden ger Freja 
uttryck för, men om situationen idag säger hon: ”Livet är bra det (skratt)”, ef-
tersom hon ”får vara frisk”. Hon förstår sig inte på bekanta som bara beklagar 
sig och har ont, och då har de ändå ”inte arbetat nånting”. Freja betonar att 
hon precis har fyllt åttio år, men det är inget som hon märker av: ”Näää, styr-
kan finns ju (skratt) och inte nå mediciner”. Att styrkan i kroppen finns kvar i 
kombination med att Freja inte är i behov av mediciner blir en bekräftelse på 
ett gott åldrande.  

Fia berättar att hon nog har varit ”liten och klen” men att hon alltid fått vara 
frisk. Numera lider hon av artros men är i övrigt frisk, medan maken i sin tur är 
i fysiskt sämre kondition. Omsorgen om honom är det som främst präglar Fias 
tillvaro vid intervjutillfällena och i vardagen har hon en avgörande betydelse för 
att maken ska kunna få uppleva sig som fortsatt självständig. Fia förundras över 
de fysiska förändringarna som kommer med åren, något som hon inte riktigt 
hade räknat med. Ovissheten för vad som ska komma och vad man ska ge-
nomgå är något som återkommer i hennes reflektioner. 
 

Ja, men ser du då är det också, att då blir man styv och då har man trott att man 
ska vara så där vig i all värld som man har varit, men då märker man då, det blir 
helt annorlunda än vad man som har trott...ja, det är det märkligaste det...och då 
blir man styv och jaa...och inte har man tänkt på det, att det där skulle gå så där 
kvickt. (M-L: Du tycker att det har gått fort?) Jaaa...det kan vara svårt att få på 
sig strumporna och så där. Och det har jag nu inte ens en gång tänkt på att det 
skulle bli så där...jag trodde man skulle vara så vig som man har varit jag...och 
duktig, och så kan man ju tänka också, att tankarna...man blir mera glömsk. […] 
Hör du, jag tänker på det viset, att det kommer inte nå många år kvar...hur länge 
det blir, det vet man inte något om, hur länge det blir...hur länge man ska 
leva...och [maken] menar ju nog också det att inte...inte blir det nå länge för han 
mera, menar han. [...] Men inte vet man ju vad man har osett inte, det är ju det 
kanske som...ligger framför, att man vet inte vad man har osett och vad man ska 
genomgå...och var man lämnar ligga på långvården och, man vet ingenting...det 
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är ju det kanske som ligger på nog, för en annan som börjar bli gammal. (Fia, in-
tervju II) 
 

Flora slutligen, känner sig ung: ”yngre än vad spegeln säger” och hon har fått 
vara frisk under hela sitt liv, men har under senare tid börjat medicinera för 
sköldkörtelproblem. Tiden innan var tung och hon led av en sådan trötthet att 
hon varken orkade sköta hushållet eller handarbeta. Flora vill inte bli äldre eller 
åldras mera: ” äldre blir man och...jag skulle nog vilja vrida tiden lite tillbaka, 
men inte kan man ju det inte”. Flora menar att det bästa vore att inte behöva bli 
sjuk, utan att få dö snabbt. 

Generellt finns en oro bland alla kvinnor om att hälsan ska försämras och 
att de inte ska kunna klara sig själva i vardagen. Att kroppen åldras och en fy-
sisk nedgång verkar vara lättare att acceptera för flera av kvinnorna. Att förlora 
förmågan att tänka klart och göra sig förstådd utgör istället en större oro.  
 
Sociala aktiv i t e ter ,  intressen och soc ia la re lat ioner 
Påbudet att fortsätta vara aktiv på olika sätt, fysiskt och socialt, är ett starkt 
normerande ideal som omger åldrandet i vårt samhälle och som också har posi-
tiva hälsomässiga effekter (se exempelvis Cruikshank 2003; SOU 2003:91; 
Tornstam 2005). Att fortsätta aktivera sig som äldre kan naturligtvis innefatta 
många olika aspekter. Det gemensamma som kvinnorna i materialet beskriver 
handlar om motion, som berördes i samband med frågor om hälsa, att delta i 
olika sociala aktiviteter och ägna sig åt olika intressen. Aktivitet innefattar även 
kontakten med andra och att ingå i olika sociala relationer.  

Det finns många gemensamma beröringspunkter i det kvinnorna beskriver 
när det gäller tillvaron idag. Alla kvinnor säger sig allmänt vara tillfreds med sin 
tillvaro idag, men det är samtidigt något som ofta relateras till hälsan och det 
självständiga boendet. Ingen av kvinnorna upplever sig som ensamma. Många 
beskriver istället att de ofta har ett behov att få vara själva, i lugn och ro. Flera 
av kvinnorna lever ett utåtriktat liv med många olika egenvalda intressen och 
aktiviteter. Motion, föreningsliv, kursverksamheter, resor, handarbete, läsning 
och att ta hand om hem och trädgård är återkommande intressen och aktivite-
ter i många av kvinnornas livsberättelser. Att umgås med familj, vänner och 
bekanta blir mera fokuserat i andra kvinnors beskrivningar. Goda relationer till 
barn och barnbarn beskrivs av de flesta kvinnor, men några kvinnor ger samti-
digt uttryck för att de unga idag har så lite tid över för att besöka den äldre 
generationen. 

En del kvinnor rör sig inte mycket utanför hemmet, medan andra rör sig 
mera ute i samhället. De kvinnor som har körkort och tillgång till bil är natur-
ligtvis mera rörliga och har en större frihet. Kvinnorna har sålunda delvis olika 
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förutsättningar för att leva ett aktivt liv och upprätthålla intressen och sociala 
relationer. De olika kvinnornas berättelser om tillvaron idag synliggör därför att 
aktivitet kan ha olika innebörder i olika kvinnors liv.  

Två av de körkortslösa kvinnorna, Fia och Sofia, beskriver sig som mera 
bundna till hemmet. För Fia har det blivit ännu tydligare sedan en tid tillbaka då 
maken inte längre kör bil. Detta är inget som Fia uppehåller sig vid i sin berät-
telse. Å ena sidan verkar hon rätt nöjd med sin tillvaro och det är också mest 
hemma hon tillbringat hela sitt vuxna liv. Å andra sidan antyder hon att det 
samtidigt har handlat om att anpassa sig och vara nöjd med sin situation: 
 

Det har varit bra att få vara hemma, man har ju fått handarbeta och allting sånt 
där...så nog har det gått bra att vara hemma...och då man nu har varit så där, 
janå om man finner sig i det som man har det och är nöjd, så då går det bra. 
(Fia) 

 
Fia ägnar sig åt läsning och dagboksskrivande, i övrigt är det trädgården och 
”grönsakslanden” som intresserar henne. Barnen och de tio barnbarnen kom-
mer då och då på besök och Fia beskriver relationerna till dem som goda. Fia 
beskriver inte några andra relationer till människor i byn och ger heller inte 
uttryck för att varken hon eller maken skulle ha något regelbundet umgänge 
med någon speciell utöver familjen. Däremot har de tidigare båda deltagit re-
gelbundet på de träffar som anordnats för krigsveteranerna och deras familjer.  

Sofia är den andra kvinnan som inte har körkort och utöver det är hon fy-
siskt begränsad och rör sig inte mycket utanför hemmet. Läsning och handar-
bete har varit de stora intressena, men handarbetet är numera inte längre lika 
lockande. Till skillnad från Fia är besök av vänner och bekanta viktigt för Sofia, 
samtidigt som hon inte heller vill ha allt för mycket omkring sig.  
 

Så jag har väldigt mycket besök...väldigt mycket besök...jaa, du vet att jag, det är 
nästan inte en dag jag, jag tänkte i morse nu då jag väntade dig, hoppas jag får 
vara ensam idag (lätt skratt). [...] Jag kan inte klaga, jag har inte klagat en enda 
gång att jag behöver vara ensam. Aldrig...utan jag trivs ensam och jag trivs med 
folk. (M-L: Men du tycker du har det bra?) Jaa, jag tycker det...jag tycker det är 
skönt att slippa ha nå mycket, om det är nå mycket på en vecka, då tycker jag 
det är jobbigt. (Sofia) 

 
Barn och barnbarn träffar Sofia regelbundet. Sofia beskriver framför allt en god 
relation till sin ena dotter, men även till de andra barnen numera. Under en 
period var dock relationen till de övriga tre barnen något mera problematisk: 
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”det var väldigt jobbigt” och detta påverkar delvis Sofia ännu idag. Efter alla 
svårigheter och tunga år önskar hon nu få lugn och ro.  

Att inte ha körkort är för Fanny inget hinder att leva ett mera utåtriktat liv, 
såsom hon beskriver det. Tvärtom så framställer Fanny sig som en person som 
alltid har deltagit i olika sociala aktiviteter och kursverksamheter. Hon är fortfa-
rande aktiv i den lokala Marthaföreningen där hon varit medlem sedan unga år. 
Idag motionerar hon mycket och umgås med en nära väninna i byn: ”[Vi är] ut 
och går och dricker kaffe och skvallrar (ler)”. Att se på idrott på tv är ett stort 
intresse: ”allt, allt ser jag”. Numera är hon även så gott som dagligen hundvakt, 
vilket hon uppskattar mycket. Relationerna till dottern och barnbarnen beskri-
ver Fanny som mycket god: ”Familjen är viktig, den är liten nu men viktig”, 
säger Fanny och syftar på att hon förlorat både make, son och svärdotter tidiga-
re i livet. Hon har daglig kontakt med de familjemedlemmar som bor i trakter-
na, men också de barnbarn som bor längre bort och utomlands håller täta kon-
takter med henne. Relationerna till familjen som präglade av en balanserad 
ömsesidighet är också något som genomsyrar Fannys livsberättelse genomgå-
ende. Fanny beskriver hur grannarna förundrat brukar kommentera barns och 
barnbarns engagemang och omsorg om henne:  
 

Så dom brukar säga dom här grannarna: ”Inte vet vi om inte dina barn har nå 
egna intressen”, utan bara hjälper mig (skratt)...och faktiskt, dom hjälper nog 
mig mycket...och jag hjälper ju dom så gott jag kan också... […] så nog har vi, vi 
har ju hjälpt varann. (Fanny) 

 
Fanny lyfter vid båda intervjutillfällena fram familjens omsorg om henne och 
menar skämtsamt att det torde tyda på att hon varit en god mor. Den omsorg 
hon har gett under livet får hon nu igen. Barn och barnbarn har alltid varit ett 
stort stöd för Fanny: ”vi har haft så bra gemenskap, så jag säger nog det”. Dot-
tern kommer varje helg och tar med Fanny på bilutflykter och ofta reser de 
också iväg för att hälsa på barnbarnen. Fanny har också gjort flera längre ut-
landsresor tillsammans med barn och barnbarn, men tycker sig nu vara nöjd 
med resandet.  

Sigrid har även hon gjort ett antal resor sedan hon blev änka och hon har 
ännu platser hon skulle vilja besöka om det kommer något lämpligt tillfälle. I 
likhet med Fanny lever Sigrid ett mera utåtriktat liv. Till vardags tycker Sigrid 
mycket om att läsa, lösa korsord och handarbeta, men aktiverar sig också ge-
nom att träffa vänner och är med i en bokcirkel. Att vara ute och motionera 
och umgås med andra pensionärer är också viktigt. 
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Läsa, det är livet. [...] Jaa, så det...det berikar mitt liv- verkligen...och när vi då 
kan träffas och diskutera...vi är tie stycken i cirkeln, så att vi får ju fram lite olika 
meningar ibland...det är intressant...det är väldigt roligt. [...] Jag tycker om att sit-
ta och filosofera ibland också...och sommartid då är jag ju väldigt mycket ute, 
för jag älskar ju att vara ute...och vi har ju skogen här nära och så där vidare 
så...[...] Jag har åkt skidor länge men nu har jag slutat...man känner man har inte 
den balans man hade förut och det är så mycket som ska till...så nu, vi är ett 
gäng som går med stavar här i byn. I början då gick vi två gånger i veckan men 
nu går vi en gång i veckan ungefär om det är bra väder...och då fikar vi hos var-
ann när vi har gått och så där, så vi har ju riktigt trevligt (skratt). (Sigrid) 

 
För Sigrid betyder det mycket att ha tillgång till körkort och bil, det är till stor 
glädje och nytta i hennes vardag. Det är ”bra att ha egen bil” och det innebär 
”en otrolig frihet”, för som Sigrid säger är ”man ju inte hjälpt av att ens barn 
har bilar för dom är ju på jobbet”. Relationen till barn och barnbarn är viktig 
för Sigrid: ”dom är ju först och sist”. Även om barn och barnbarn är det vikti-
gaste för Sigrid, så antyder hon samtidigt till skillnad från Fanny och med vad 
som kan förstås som ett visst vemod, att det inte blir så ofta de umgås längre 
sedan barnbarnen blivit större: ”Dom unga är ju upptagna med sitt...så det kan 
ju bli ensamt, så man måste ju skaffa sig nåt att syssla med i den mån man kan”.  

Övriga kvinnor lägger inte lika stor vikt vid att beskriva relationer till familj 
och vänner såsom Fanny och Sigrid, utan deras berättelser kretsar mer kring 
vad de sysselsätter sig med i vardagen. Saga och Flora fokuserar mycket på att 
beskriva allt som ska skötas i hemmet och på gården i sin berättelse om nuet. 
Saga är också föreningsaktiv och när tid finns för det så besöker hon familj och 
vänner. De två barnen med familjer kommer ofta på besök, men Saga besöker 
också dem ofta. 
 

Jaa, annars så går livet sin gilla gång här. Det är väl, ibland kan man väl bli 
lite...det blir lite trist och deppigt, men då får man rycka upp sig (skratt)...och så 
har jag min lilla [hund]. (Saga) 

 
I Floras berättelse om sin nuvarande livssituation är det den förändring i tillva-
ron som makens sjukdom medfört som blir tydligt framträdande. Floras var-
dagsliv struktureras kring att besöka maken tre gånger i veckan på den bäddav-
delning där han befinner sig sedan något år tillbaka. Omsorgen om maken är 
fortfarande viktig och att missa ett besök är inte tänkbart även om det för Flora 
är oklart om maken ens är medveten om att hon finns där. Att plötsligt bli en-
sam i hemmet var en stor omställning för Flora som levt med sin make sedan 
hon var sjutton år: 
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Jaa, första tiden så, ja jag vet inte...vad jag kände...det var ju...det var en stor be-
svikelse för mig nog...men ibland en lättnad...tyckte nog att jag var fri och fick 
göra som jag ville och var frisk och...och fick fara dit jag ville och inte var det 
nån som sa att...att vi skulle...att nån skulle styra om mig, utan jag fick bestämma 
själv vad jag ville...att då vi var två så var det ju nog att man skulle jämka lite 
också...en ville ett och en ville annat...men tillika var det ju...svårt nog. (Flora) 
 

Flora beskriver egentligen inga andra intressen än att sköta om huset, trädgår-
den och sommarstugan, samt att en gång i veckan träffa andra pensionärer i 
byn. De tre barnen, som alla bor i trakten besöker hon också regelbundet. Det 
är med andra ord inte graden av aktivitet, eller omfattningen på aktiviteter som 
är speciellt i Floras beskrivning. Det som är utmärkande för Floras berättelse 
blir synligt först i ljuset av det liv hon levt tidigare, som väldigt begränsad till 
hemmet och beroende av sin make. Samtidigt som det var svårt att bli ensam 
upplevde Flora ändå en frihet när maken inte längre kunde bo kvar hemma. 
Den frihet hon nu får uppleva har i sig inte medfört att hon skaffat sig nya 
intressen, ”men det är som om man fick bestämma själv lite”. Vid båda inter-
vjutillfällena präglas i övrigt Floras beskrivning av sin nuvarande situation också 
av en stor oro och omsorg om sonen som insjuknat i en svårbehandlad sjuk-
dom.  

Precis som Flora har även Frida på senare år fått en större frihet i och med 
att dottern flyttade till ett boende. Under de dryga fyrtio år som hon bodde 
hemma var Fridas möjligheter att vistas borta från hemmet begränsade, framför 
allt sedan de övriga barnen flyttade och maken senare dog. Om dotterns flytt 
säger Frida: 
 

Både bra och mindre bra...bra att nån delar ansvaret med [dottern] och...och 
vänjer sig med andra människor och det också...och nog tycker jag det är tomt, 
men på nå underligt vis så slapp jag ju det där att vara hemma en viss tid...så jag 
får, om vi är nånstans och dom [andra] börjar skruva på sig och säger att dom 
måste väl börja gå hem nu...jag behöver inte tänka det nå mera jag....jag kunde 
inte fara [förut] helt enkelt, jag tänkte det, att jag ids inte fara för jag plågar mig 
själv, för inte nån annan behöver börja skruva sig och bara titta på klockan den 
där sista halvtimmen....så det tycker jag är som en befrielse att jag inte behöver 
tänka det....men där är ju oron hela tiden, hur har hon det och det där. (Frida) 

 
Trots att Frida uppskattar möjligheten att själv få styra sin tid finns ändå alltid 
oron för dottern kvar och det är också kring dottern som mycket av Fridas 
berättelse om sin nuvarande situation kretsar. I de övriga kvinnornas berättelser 
framgår det hur omsorgsansvaret för barnen centrerades till det vuxna livet. 
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Tillvaron som äldre beskrivs istället mera i termer av en balanserad ömsesidig-
het; man ger omväxlande varandra omsorg och hjälper varandra i olika situatio-
ner. I Fridas berättelse fortgår omsorgen om dottern in i pensionärstillvaron. 
Hon sköter fortsättningsvis mycket av de praktiska och administrativa bestyren 
kring dottern, vilket också tar mycket av hennes tid i anspråk. I relationen till de 
övriga fyra barnen synliggörs emellertid den förändrade omsorgsrelationen på 
ett liknande sätt som hos några av de övriga kvinnor; ibland har de ”för mycket 
bekymmer om mig”. Frida beskriver att hon tycker om att vara med andra 
människor, men vill samtidigt också ha lugn och ro. Hon säger sig ”aldrig, ald-
rig” ha känt sig ensam. Att läsa och gå på olika kursverksamheter utgör huvud-
intressen. Att ha körkort och tillgång till bil är något som Frida uppskattar 
mycket och som möjliggör sådana intressen. 

Selma, som bor med sin make ger endast kortfattade beskrivningar av sin 
tillvaro och sina relationer idag. Barnen och barnbarnen finns i närheten och de 
träffas ”jaa, egentligen ganska ofta, det tycker jag”. Selma är med i en bokcirkel 
och har även varit aktivt deltagande i skrivandet av en bok om byn. I övrigt är 
inte Selma mycket för att umgås med människor i byn, vilket hon delvis menar 
har berott på hennes dagliga arbete med människor. Maken har däremot varit 
mera socialt utåtriktad.  
 

Han har varit väldigt duktig på det här sociala umgänget [...] Jag har inte haft nå-
got behov av...alltså om man har mycket med människor att göra, så det nästan 
står en upp i halsen...så då tycker man det är skönt att slippa...så har jag upplevt 
det...men visst är det ju roligt om nån kommer och hälsar på, det är inte det, 
men...men att själv gå och hälsa på så där spontant, det har jag inte tyckt om. 
(Selma) 

 
Freja och Svea är de två kvinnor som inte har egna barn och familjer. Freja har 
många syskonbarn i sin närhet, medan Svea inte har några släktingar i sin när-
het. Freja aktiverar sig genom att umgås med vänner och bekanta. Hon har 
något att syssla med varje dag och omsorgen om husdjuren tar upp mycket av 
hennes tid. Det framgår under båda intervjuerna att Freja har stor kännedom 
om folket i byn och vad som händer runtomkring henne. Freja ser det också 
som sin uppgift att precis som tidigare under livet fortsätta liva upp sina vänner 
och bekanta: ”dom ska inte hänga läpp”, vilket kan tolkas som ett uttryck för 
omsorg. Att hennes sällskap är uppskattat får hon bekräftat genom att vänner 
och bekanta gärna vill ha henne på besök: ”och så ringer dom och säger, nå 
kom nu”. Freja är inte aktiv i någon förening och har inga egentliga intressen 
utöver gården och maskinerna. Handarbete och trädgårdsarbete har aldrig in-
tresserat henne, hon har ju varit mera ”maskinell” istället. Så länge man hade 
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syjuntor hos varandra i byn deltog också Freja, men då enbart med sin ”talför-
måga”.  
 

Men inte handarbetade dom ju, dom bara rallade ju och skrattade, så inte vart 
det ju nå mycket handarbetat...jag har aldrig haft nå sånt där handarbete jag...nää 
absolut inte...när skulle man sitta med det? (M-L: Så inte nå sånt har du hållit på 
med?) Näää...det skulle jag ha kunnat klippa sönder (lätt skratt) ...nä inte nå 
handarbete alls....jag har varit mer på den grövre sidan jag. […] Nå inte är jag nå 
riktigt intresserad av dom där blommorna...allra helst skulle jag vilja klippa av 
alltihopa, men jag köper ju nog då, så jag hackar ju nog ner dom och så där...ser 
du [brodern] var ju riktigt för det där han...jaa..jag är mera för det där grövre jag 
så. (Freja) 

 
Resor är också något som Freja har uppskattat, men nu har hon inte gjort några 
längre resor på senare år. Till Sverige reste hon och bekanta ofta medan det 
ännu fanns tax-free; ”satan vad brännvin vi bar hem”. Hon skulle gärna upple-
va resandet igen; det blev ett sätt att koppla av från allting: ”det har nog varit 
som kul i hagen det”.  

Svea har också rest en del, men hon säger själv att det då har varit för ”att se 
sånt som kanske inte andra människor far och ser”. Att ligga på en strand och 
sola är inte det som främst lockat Svea. Hon har många intressen och beskriver 
ett stort engagemang för byn och dess utveckling. Hon säger sig ständigt ha 
något på gång: ”för jag är ju duktig på att hitta på och ställa i ordning och ord-
na”, men menar samtidigt att hon ofta är ute för tidigt med sina idéer, vilket gör 
att många inte förstår sig på dem förrän något år senare. Hon är mycket intres-
serad av hantverk och av att läsa, men tillbringar också mycket tid med handar-
bete av olika slag. Svea upplever sig inte som ensam för det är alltid någon som 
ringer och hon har flera nära väninnor som hon umgås med. De närmaste rela-
tionerna under det vuxna livet till sambon och brodern har hon dock förlorat 
under senare år. Det som är märkbart i Sveas berättelse om sin nuvarande till-
varo i relation till de övriga kvinnorna i materialet, är att Svea fortfarande är 
öppen för att möta och lära känna nya människor. Ingen av de övriga kvinnor-
na beskriver några nya bekantskaper sedan de blev pensionärer, varken vän-
skaps- eller kärleksrelationer. Sofia är den enda kvinnan som uttryckligen säger 
att hon aldrig varit intresserad av ”en ny karl” och hon säger sig också ha haft 
svårt överlag för att ta kontakt med nya människor. Övriga kvinnor berör inte 
ämnet. I Sveas liv däremot, förekommer flera nya påbörjade vänskapsrelationer, 
både känslomässigt mera betydelsefulla relationer och mera ytliga relationer 
som har en funktion av att Svea och personen kan utbyta tjänster och hjälpa 
varandra.  
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Generellt utgår de flesta socialgerontologiska teorierna från ett antagande om 
att ett gott åldrande är liktydigt med kontinuitet, i bemärkelsen att bevara det 
medelålders livets ideal och aktivitetsmönster. En motbild till allt detta utgör 
teorin om gerotranscendens, som tar fasta på förändring och utveckling, snara-
re än kontinuitet och stabilitet i åldrandet (Tornstam 2005). De beskrivningar 
kvinnorna gör av sina aktiviteter och intressen tolkar jag som förankrade i vad 
de själva vill och önskar göra. Detta, men även andra gemensamma berörings-
punkter i det kvinnorna beskriver, skulle kunna tolkas utifrån teorin om gero-
transcendens i termer av en ny syn på det egna jaget, medmänniskorna och på 
tillvaron i stort. Ett ökat behov av att vara ensam i stillhet, ett minskat intresse 
för ytliga relationer och materiella ting och en minskad rädsla för döden är 
andra aspekter som träder fram i kvinnornas livsberättelser.  
 
Reflektioner om er farenheter ,  l ive t  och framtiden 
Alla kvinnor reflekterar och blickar tillbaka på sitt liv i någon mån under berät-
telsens gång. De flesta menar att det har varit ett lärorikt och spännande liv, 
medan andra är mindre nöjda med de erfarenheter och upplevelser man gjort 
under livet. Tendensen att utvärdera hur det egna livet har gestaltat sig brukar 
inom berättelseforskningen kallas för life review.73 Det handlar om en process där 
olika delar av livet länkas samman till en helhet och det förflutna integreras med 
nuet (se Mullen 1992).  

Några kvinnor reflekterar också över framtiden, men oftast i termer av att 
man är medveten om att tiden är begränsad. Fia menar att ”man får nästan 
tänka på det viset...att man lever inte så länge mer, då man tänker på dom där 
åren som har gått... så jaa...det är nog så”. Hon tycker att det kanske varit ”lite 
för hårt” under livet; att de kunde ha unnat sig och barnen lite mer, men hon är 
glad över att barnen är friska och att det har gått bra för dem. Fia är tydlig med 
att hon inte skulle vilja leva om sitt liv, men om hon ändå skulle gör det så skul-
le hon göra andra val: 
 

Jag skulle nog vilja skola mig nå...ja, nog tror jag det nog. (M-L: Du skulle inte 
välja att vara hemma?) Nää...nää, och ser du så inte...nänå det tror jag inte att jag 
skulle göra...nog skulle det kanske gå att ....leva ett intressantare liv i alla fall...(M-
L: Intressantare på vilket vis?) (lätt skratt) Janå, man skulle ha lite mer vidgade 
vyer på något vis. (Fia, intervju II).  

 

                                                
73 Redan på 1960-talet poängterade Butler (1964) äldre individers behov av att se tillbaka på och 
utvärdera sitt liv. ”Reminiscens” är i Butlers mening den form av återblickande som sker när vi 
blir äldre. ”Life review” syftar istället på ett tillbakablickande i ett bredare perspektiv. 
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Fanny är nöjd med livet och hon är glad för var dag som går och hon får må 
bra. Hon jämför sin inställning till tillvaron med vänner som anser att de inte 
längre gör någon nytta och därför vill dö. Fanny ser det inte så, utan menar att 
”inte gör ju jag heller nån nytta, men inte gör jag ju nån skada heller”. Hon vet 
att ”tiden lider” men grubblar inte utan tar dagen som den kommer. Fanny 
beskriver sig som ”sorglös”, trots att hon genomlevt tunga förluster under livet.  
 

Man vet inte riktigt vad morgondagen har i sitt sköte ännu, men det är ju inte att 
fundera nå vidare...nämen nog har jag ju funderat vad som kommer då och vad 
som kommer då, men jag tänker aaah, det blir som det blir. (Fanny) 

 
Frida säger sig vara en person som inte grämer sig för sådant som inte blev som 
hon hade tänkt sig under livet. Dotterns funktionshinder har ändå medfört att 
Frida många gånger känt sig utsatt och orättvist behandlad av samhället och 
omgivningen: ”jag tycker jag har varit med om så mycket orättvisor”. 
 

Man har sett så mycket tokigheter så det är nästan bara att gå vidare...jag vet 
inte, man kan inte som fästa sig vid det, nån enstaka gång börjar man ju älta det 
då...men egentligen inte är det nåt så..så att det skulle förtära mig...jag tror att det 
är väldigt bra att vara så...om man helst skulle kunna tänka att gårdagen kan du 
ju inte göra något åt och morgondagen vet vi ju ingenting om...nää...det är ju 
idag... (Frida, intervju II) 

 
Frida tycker att alla perioder i livet har varit bra, men det som gett ”mest till-
fredsställelse” är egentligen det arbete som hon har ”lyckats med”. Idag är hon 
”så väldigt nöjd” med att hon när dottern var liten kunde stå emot omgivning-
en och alla experter som hävdade att det bästa för dottern var att bo på institu-
tion. Med facit i hand vet Frida att hon gjorde rätt som lät dottern bo hemma, 
men just då var det ett svårt beslut att fatta: ”kan alla andra ha rätt och jag ha 
fel?”.  

Freja konstaterar att hon klarat sig bra med sitt jordbruk och sina djur under 
livet. Numera tar hon ”en dag i taget” och gör inte upp några särskilda planer. 
Freja är den enda av syskonen som är i livet, och att vara den sista som har 
drivit det jordbruk som funnits inom familjen i över 200 år beskriver hon som 
vemodigt. Samtidigt återkommer Freja flera gånger till sitt goda humör och att 
ha mycket energi, som det som varit avgörande för att orka genom svårigheter-
na i livet och som fortfarande är av stor betydelse. Vänner och bekanta beskri-
ver henne som ”rödbrusig och glad alla tider”. 
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Men jag har ju klarat det...bra har de gått också (lätt skratt). Nå, det beror ju på 
vilket humör man har också... (M-L: Jaa, inte kan det ju ha varit lätt alla dar?) 
Nää, man skulle nog ha kunnat, nää, det har nog inte det. Men man har ju det 
bra nu (skratt) (Freja) 

 
Sigrid tycker hon har levt ett helt vanligt liv, men ett bra liv och hon känner sig 
”överraskad” över att livet har gett henne så mycket, samtidigt som det också 
funnits tunga perioder i livet. I det stora hela känner hon sig ”nöjd” med sitt liv 
och hon skulle ”i stort sett” göra om samma val om hon fick leva om sitt liv. 
Barn och barnbarn har lyckats väl i livet och själv har hon kunnat ”göra som 
hon vill, rå sig själv”. 
 

Nä, men jag tycker, det har väl inte varit så märkvärdigt. Det var ju sånt där som 
alla har...ett liv som de flesta har...fast jag tycker att mitt liv har varit 
bra...tacksam för det. [...] Jag vill ju inte påstå att jag inte har haft svårigheter i 
mitt liv, det är klart jag har haft...men det har gått ganska bra i alla fall. (Sigrid).  

 
Hon har inga planer för framtiden, men önskar få följa med sina barn och 
barnbarn så länge som möjligt: ”man har ju fått en stor gåva när man har fått 
följa dom tills dom blivit vuxna”.  
 

Jag tar en dag i sänder. För jag vet i min ålder så behövs det så lite förrän allting 
förändras. Så att jag är tacksam för varenda dag jag kan gå upp själv och klarar 
mig själv. Och jag vet inte, det är väl så med framtiden att man vill ju gärna se 
vad det ska bli av sina barnbarn. Så är man väl, man försöker väl att följa med i 
samhället och se hur de utvecklas och så där men man har ju inga större planer 
på att man skulle göra nånting så där...tycker jag inte...utöver det man sysslar 
med redan (Sigrid) 

 
Selma tycker att hon upplevt lycka då och då under livet och poängterar att det 
är viktigt att ta tillvara de stunderna. 
 

[…] Du vet det är ju inte hela tiden bara lycka heller...det är dagar eller stunder 
av lycka.[...] Dom där stunderna av lycka och glädje det är ju bara glimtvis, och 
det gäller väl att se det då. (Selma) 

 
Selma tar även fasta på det hon lärt sig under livet, samt alla möten hon gjort 
under livet som speciella. Livet i sin helhet är Selma nöjd med, eftersom barn 
och barnbarn lyckats väl och är friska. Sofia är den enda kvinnan som tydligt 
uttrycker att hon inte skulle vilja leva om det liv hon levt, även om det också 
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funnits lyckliga stunder under livet, som när hon fick barnen. Idag förundras 
hon över hur hon har orkat och hur hon har klarat av alla svårigheter. Hon 
hoppas nu på att få ”leva mera lugnt och fridfullt (lätt skratt)”, utan ”jobbiga 
händelser”.  
 

Ååå förstår du, ja jag säger, jag skulle icke vilja leva om mitt liv, om jag skulle 
måsta gå igenom det jag har gjort. Inte...utan då skulle det vara helt olika...då 
skulle jag kanske vilja leva om, men jag tyckte inte det var nå särskilt när mina 
fosterföräldrar, medan dom levde. Det var ett elände, jämt. [...] Det är klart, när 
man var ung och man var, man hade barna små och det var ju den lyckligaste ti-
den då...då var man ju lycklig...och inte kan jag väl säga att jag har varit olycklig 
sedan heller inte, det kan jag väl inte göra inte, då är jag väl orättvis...men det är 
många mörka minnen. (Sofia) 

 
Flora, Saga och Svea är de kvinnor som uttrycker sig mest kortfattat om hur de 
upplevt sina liv och hur de eventuellt ser på framtiden. Svea berör inte ämnet 
överhuvudtaget på något tydligt sätt, men hennes helhetsberättelse ger ändå en 
bild av ett liv som Svea är stolt och nöjd över. Flora skulle vilja vrida klockan 
tillbaka och hon skulle inte vilja åldras mera. Hon uttrycker oro för att barnen 
ska börja bråka och bli osams när hon och maken är borta.  
 

Kanske om man skulle få, inte skulle jag gifta mig så där fort inte. Det skulle jag 
inte ha gjort idag. Men nog tycker jag...tiden går nog, att man får ta det som det 
kommer varje dag...då man går och lägger sig på kvällen så tänker man, nå jag 
får ha en skön natt nu och hoppas jag vaknar upp imorron bitti och är något så 
när frisk. 

 
Saga säger att ”livet går sin gilla gång här” och hon konstaterar att åren går 
fortare och fortare ju äldre man blir. Hon tycker att livet ändå är kort: ”ett 
människoliv är inte långt”. På det hela taget tycker Saga att hon har haft ett bra 
liv– visst har det funnits motgångar, men inte av den ”värsta sorten” säger hon. 
De flesta kvinnor beskriver sig som nöjda med det liv de levt, även om vissa val 
kunde ha gjorts annorlunda betraktat ur dagens perspektiv. De kvinnor som har 
barn och barnbarn lyfter gärna fram dem som exempel på vad man känner sig 
mest nöjd med under livet, men det arbete man utfört och lyckats väl med är 
också en källa till stolthet när man blickar tillbaka på sitt liv.  

En utvärdering av livet sker alltid i relation till något. Att förhålla sig till en 
norm eller ett kulturellt föreskrivet life-script om hur det ideala livet ser ut kan 
utgöra en sådan grund för hur man utvärderar sitt eget liv (Arvidsson 1998). Att 
de flesta kvinnor säger sig vara nöjda med det liv de levt och vad de har uträttat 
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under livet kan tolkas som ett uttryck för att de betraktar sina liv som överens-
stämmande med ett sådant life-script. Det är också möjligt att kvinnorna i hög-
re utsträckning använder personliga föreställningar; en individuell måttstock om 
vad som utgör ett idealt liv som grund för utvärderingen. Sannolikt finns ett 
samspel mellan dessa, så att de utvärderingar kvinnorna gör grundas både i hur 
ens liv förhåller sig till ett idealt liv utifrån en samhällelig och kulturell norm, 
men också utifrån en individuell och personlig föreställning.  
 
Att åldras i  landsbygdsmil jö ,  sammanfattande kommentarer 
Att åldras är en subjektiv upplevelse, vilket också kvinnorna i materialet ger 
uttryck för. Den kronologiska åldern utgör endast en yttre markör som sällan 
överensstämmer med den subjektiva åldersupplevelsen. I kvinnornas berättelser 
kopplas den upplevda åldern ofta samman med kroppen och den fysiska häl-
san. Att känna sig frisk och stark ger en känsla av att vara yngre än vad en siffra 
på ett papper anger.  

Om man är svensk eller finlandssvensk är inte något som blir framträdande i 
kvinnornas beskrivningar av sin tillvaro som äldre. De skillnader som fram-
kommer är snarast kopplade till individuella villkor och förutsättningar såsom 
de beskrivs av kvinnorna. Att bli pensionär upplevdes av kvinnorna som något 
positivt, både av de kvinnor som arbetat utanför hemmet och de som arbetat 
hemma. Att för första gången få en egen inkomst är något som flera kvinnor 
uppmärksammar som det mest positiva med pensioneringen. I livsberättelserna 
framkommer att möjligheten att som pensionär kunna leva självständigt är 
något som värderas högt. Flera av kvinnorna har under sina liv befunnit sig i 
beroendeställning gentemot andra individer och handlingsutrymmet har många 
gånger varit kraftigt inskränkt. I ljuset av kvinnornas tidigare levda liv är det 
därmed inte svårt att förstå betydelsen av att i den nuvarande tillvaron få upp-
leva sig som oberoende och självständig. Det sociala nätverk många av kvin-
norna har runtomkring sig utgör en källa till trygghet, men är samtidigt något 
man vill undvika att använda sig av i allt för hög utsträckning. Den dagen hjälp 
och stöd från anhöriga blir ett måste för kvinnorna, medför också ett steg i 
riktningen mot ett ökat beroende. Att inte kunna bo kvar i sitt hem utgör kan-
ske det största hotet mot kvinnornas självständighet och kvinnorna är måna om 
att så länge som möjligt klara sig själva i vardagen. 

Beskrivet i omsorgstermer tangerar flera av kvinnorna aspekter av att vara 
mottagare av omsorg i beskrivningar av hur de strävar efter att vara självständi-
ga i vardagen. Familj och barnbarn vill ofta hjälpa till mer än vad kvinnorna 
tillåter dem att göra. Joan C. Tronto (1993) beskriver omsorg som en pågående 
process som består av fyra sammanlänkade dimensioner, där den sista består av 
omsorgsmottagandet. Olika uppfattningar hos omsorgsgivare och omsorgsmot-
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tagare om vilka omsorgsbehoven är och hur omsorgen bör ges kan komma i 
konflikt med varandra. Det några kvinnor beskriver kan tolkas som att barn 
och barnbarn har en annan uppfattning om omsorgsbehoven, än vad kvinnorna 
själva har. Det kan också förstås som att kvinnorna och deras anhöriga har 
olika uppfattningar om hur omsorgen utformas på bästa sätt. Omsorgsgivarens 
och omsorgsmottagarens olika motiv och behov i omsorgssituationen kan med 
andra ord skapa dilemman som får konsekvenser för omsorgsrelationen.  

Flera av kvinnorna lever utåtriktade liv och har olika intressen och engage-
mang som håller dem sysselsatta i vardagen. Några kommenterar betydelsen av 
att fortsätta aktivera sig fysiskt och att ha intressen så länge det bara är möjligt. 
Samtidigt som kvinnorna på olika sätt i sina beskrivningar ger uttryck för att 
förhålla sig till en norm för vad ett gott åldrande innebär, så förefaller de ändå 
främst utgå från sina egna önskemål och intressen. Nu finns ett utrymme att ta 
hänsyn till egna behov; att ha omsorg om sig själv, på ett annat sätt än under 
det vuxna livet då de egna behoven ofta fick stå tillbaks till förmån för familjen. 
Uttryck för omsorg om andra är inte lika framträdande i beskrivningar av livet 
som pensionär, som under andra delar av livet. Samtidigt kan man även se det 
som att omsorgen nu också får andra innebörder. Att ha omsorg om hemmet 
och gården, och ibland husdjuren, blir mera centralt i tillvaron som äldre när 
vardagen allt mer förläggs till hemmet. En del kvinnor engagerar sig och har 
intressen som kan betraktas som en omsorg om den by och den lokala miljö 
man lever i. Man är på olika sätt mån om att byn ska fortleva och utgöra ett 
trygg och god miljö att leva i. Någon annan kvinna beskriver istället ett enga-
gemang i relationer till människor i byn.  

Det som synliggörs när det gäller relationer inom familjen är att pensionärs-
tillvaron för de allra flesta kvinnor har medfört relationer som ter sig mera ba-
lanserade vad gäller omsorg. Man omväxlande ger och får omsorg. Eftersom de 
flesta barnbarn numera är så gott som vuxna finns inte heller längre förvänt-
ningar på att kvinnorna i rollen som mormor eller farmor ska ta hand om barn-
barnen. Däremot framkommer ett visst vemod hos några kvinnor som konsta-
terar att de, när barnbarnen blir större inte längre är så intressanta att besöka.  
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KAPITEL 9 Sammanfattande och avslutande  
diskussion 
 
 
Diskussion av studiens centrala resultat 
Med avhandlingsarbetet har jag strävat efter att uppnå två olika syften. Ett syfte 
har varit att med utgångspunkt i kvinnors livsberättelser analysera olika inne-
börder i att vara kvinna född under den tidigare delen av 1900-talet och boende 
på landsbygden. Vilka möjliggörande och begränsande villkor under livet kom-
mer till uttryck när kvinnor berättar om sina liv? Hur kan man tolka och förstå 
dessa när man beaktar kvinnors liv som en del i ett historiskt, socialt och kultu-
rellt sammanhang? En kontextuell inramning har betraktats som en nödvändig 
utgångspunkt för att kunna förstå kvinnornas berättelser, men också för att 
kunna förstå hur innebörden i att vara kvinna; hur kön är något som ständigt 
görs på olika sätt i olika kulturer och under olika tidsepoker. Det andra syftet 
med avhandlingen har varit att synliggöra och analysera hur omsorg tar sig 
uttryck i kvinnors berättelser om sina liv. Med utgångspunkt i att en traditionell 
syn på omsorg är något som förknippas med kvinnor, har ambitionen varit att 
genom livsberättelserna få en vidgad förståelse för omsorgens olika innebörder 
och skepnader under olika faser i livet.  

Fokus för avhandlingsarbetet har varit tio kvinnor i åldern 75-85 år som bor 
på landsbygden i två olika, men näraliggande länder. De empiriska kapitlens 
disposition bygger på livsloppet. Arbete som ett centralt tema har emellertid 
lyfts ut, eftersom det visade sig i bearbetningen av materialet att arbete i olika 
former omfattade stora delar av livsberättelserna. Jag såg det därför som nöd-
vändigt att också synliggöra detta genom att behandla arbete som tema i ett 
separat kapitel. De övriga empirikapitlen följer livsloppslogiken, men med fo-
kus på vissa aspekter och teman som gör att andra dimensioner av livsloppet 
därmed kommer i skymundan. Det är en följd av hur jag som forskare utifrån 
metodologiska och teoretiska utgångspunkter valt att representera kvinnornas 
livsberättelser. Samtidigt ger det även en antydan om det omöjliga i att göra ett 
helt liv rättvisa, även om man utgår från ”livsberättelser” som metodiskt verk-
tyg. I följande avsnitt är avsikten att diskutera de centrala resultat som avhand-
lingsarbetet mynnar ut i.  
 
Kvinnors handl ingsutrymme; spänningen mel lan struktur och indiv id 
Kvinnorna har levt sina liv under en period när stora samhällsförändringar har 
ägt rum, inte minst när det gäller kvinnors rättigheter, möjligheter och villkor. I 
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en landsbygdsmiljö är det rimligt att anta att strukturella förändringar och nya 
värderingar och normer är något som får genomslagskraft och anammas med 
viss fördröjning i jämförelse med mera urbana miljöer. Historiskt är det möjligt 
att lyfta fram vissa årtal när lagförändringar och reformer som rört kvinnor har 
genomförts. I avhandlingen har en del centrala historiska skeenden fungerat 
som en inramning och bakgrund för att förstå kvinnornas berättelser i ett större 
sammanhang. Vilken konkret påverkan de haft för de enskilda kvinnorna är 
dock svårt att avgöra, eftersom de strukturella villkoren sällan är något som 
kvinnorna i materialet konkret förhåller sig till. De val de stått inför och de 
beslut de fattat under livet individualiseras och relateras istället i högre utsträck-
ning till den egna personen, den lokala miljön och de relationer som funnits 
där.  

I barndomsbeskrivningarna ter sig villkoren för de tio kvinnorna likartade. 
Kvinnorna socialiserades in en specifik, tidstypisk kvinnoroll genom att lära sig 
vad som förväntades av dem som vuxna kvinnor. Det framkommer i livsberät-
telserna bl.a. genom konkret återgivna beskrivningar av vilka arbetsuppgifter 
man tidigt fick lära sig, men också genom beskrivningar av den roll man till-
skrevs som flicka i familjen. Nyanser finns emellertid i kvinnornas beskrivning-
ar och i vissa sammanhang tycks gränserna för vad som kodades som manliga 
respektive kvinnliga arbetsuppgifter och intressen ha varit mera flexibla. Att 
växa upp i en familj där fadern saknades kunde exempelvis medföra att mo-
dern, som ensam ansvarig för både jordbruk, hem och hushåll, blev en förebild 
för en annan kvinnlighet än vad normen föreskrev.  

En central brytpunkt i livet då kvinnornas likartade, men samtidigt individu-
ella, villkor framträder tydligt utgörs av övergången mellan ungdomstillvaron 
och vuxenlivet. Att gifta sig och bilda familj var vad många kvinnor såg framför 
sig i enlighet med vad som också förväntades av dem. Flera kvinnor hade trots 
det drömmar om utbildning och arbetsliv, men för de flesta fanns inga sådana 
möjligheter. Familjens ekonomiska situation och att de unga kvinnornas arbets-
kraft behövdes i hemmet anges i berättelserna som förklaring, men även det 
faktum att bröder vanligtvis hade företräde till eventuell utbildning. I de fin-
landssvenska kvinnornas livsberättelser framgår att utbildning bland kvinnor på 
landsbygden fortfarande var ovanligt. En husmodersutbildning var vad som 
kunde anses realistiskt att drömma om. I de svenska kvinnornas berättelser är 
det yrkesutbildning man talar om, och denna skillnad kan ha att göra med en 
något fördröjd samhällsutveckling i Finland i samband med kriget. Av de 
svenska kvinnorna har fyra kvinnor arbetat hela eller delar av livet utanför 
hemmet. Bland de finlandssvenska kvinnorna är det endast en kvinna som ar-
betat utanför hemmet, under en begränsad period. Jämförelsen mellan de båda 
länderna har inte utgjort fokus för avhandlingsarbetet och antalet kvinnor i 
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studien är också för få för att kunna dra några generella slutsatser. Genom att 
kontrastera de villkor kvinnorna beskriver mot varandra så ger det ändå en 
antydan om vilka skillnader och likheter som kan ha funnits mellan de svenska 
och finlandssvenska kvinnornas liv.  

Generellt har kvinnornas liv omgärdats av liknande strukturella villkor och 
ett genussystem som grund för en ordning av mäns och kvinnors liv (jfr Hird-
man 1988). De normer och värderingar som präglat kvinnornas liv i termer av 
vad som är möjligt eller inte möjligt inom ramen för genussystemet utgör en 
slags kollektiv ram för livsberättelserna. Det behöver i sin tur inte betyda att 
kvinnornas liv utformats på ett likadant sätt. Intervjupersonerna ger uttryck för 
olikartade individuella villkor, som både möjliggörande och begränsande. Möj-
liggörande exempelvis för de kvinnor som valde en annan väg än den traditio-
nellt kvinnliga genom sina yrkesval och genom att förbli ogifta. Möjliggörande 
villkor kunde också ta sig uttryck som en kompromiss mellan egna drömmar 
om utbildning och yrkesarbete och de förväntningar som fanns på kvinnor i 
form av äktenskap och familjebildning.  

Betraktat ur ett utifrånperspektiv var framtidsutsikterna för många kvinnor 
begränsade på så vis att den enda möjlighet man såg framför sig var äktenskap, 
familjebildning och att bli jordbrukare tillsammans med maken. Det innebär 
inte att det också beskrivs som en entydigt begränsande omständighet i kvin-
nornas liv. Däremot finns tydliga uttryck i berättelserna för att exempelvis jord-
brukandet var något som en del kvinnor mer eller mindre mot sin vilja var 
tvungna att acceptera. Att flera kvinnor levt tillsynes liknande vuxenliv med 
barn och familj är inte liktydigt med att de levt under samma villkor, eller haft 
liknande handlingsutrymme till sitt förfogande. Mitt material visar på individu-
ella variationer gällande bl.a. relationer, boendeförhållanden, sjukdomar och 
ekonomiska förutsättningar som på olika sätt fått konsekvenser för vilka möj-
ligheter och begränsningar kvinnorna har haft under olika livsfaser. I vissa 
sammanhang beskrivs en anpassning till tillvaron, i andra situationer ett tak-
tiskt-strategiskt agerande för att öka handlingsutrymmet. Ingen kvinnas situa-
tion är helt och hållet lik någon annans, och kvinnorna är inte heller jämförbara 
när det gäller hur de har hanterat sin tillvaro. I beskrivningar framgår således att 
kvinnorna har haft tillgång till olika handlingsutrymmen i olika situationer un-
der olika livsfaser.   
 
Mellan möj l ighet  och begränsning 
Analysen av livsberättelserna visar på ett spänningsförhållande mellan de möj-
ligheter och begräsningar som kommer till uttryck. Villkor som å ena sidan ter 
sig som möjliggörande i kvinnornas tillvaro, kan å andra sidan även ha medfört 
begränsningar i livssituationen. Det som utifrån betraktat kan uppfattas som en 
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begränsande omständighet behöver inte nödvändigtvis ges den innebörden av 
kvinnorna själva, när de beskriver sina upplevelser. Vidare kan en begränsning i 
tillvaron i vissa sammanhang ha inneburit en utgångspunkt för att finna nya 
möjligheter att vidga sitt livsutrymme.  

De möjliggörande och begränsande villkor som kommer till uttryck i livsbe-
rättelserna är med andra ord mångdimensionella och individuellt varierande. 
Ibland beskrivs de möjliggörande förutsättningarna som avhängiga den enskilda 
kvinnans förmåga att ta tillfället i akt och aktivt agera trots motstånd från om-
givningen. Samtidigt som kvinnorna beskriver sig som beslutsamma i sina age-
randen framkommer även att det ofta krävts vissa omständigheter eller händel-
ser som möjliggjort en förändring. Att som kvinna fatta ett beslut om att börja 
yrkesarbeta kunde vara beroende av många olika faktorer, inte minst med tanke 
på den landsbygdsmiljö där detta utspelade sig. Anhörigs sjukdom, ekonomiska 
svårigheter och möjlighet till arbete i närmiljön är exempel på sådana faktorer 
som beskrivs som avgörande för att påbörja ett yrkesarbete.  

År av bundenhet till hemmet, eller en plötslig insikt om hur begränsat livsut-
rymmet var kunde också få en avgörande betydelse för att driva fram en för-
ändring. De möjliggörande villkor som kommer till uttryck behövde inte nöd-
vändigtvis leda till en stor förändring i kvinnornas tillvaro, men dess betydelse 
kunde likväl vara avgörande för den enskilda kvinnan. Att efter årtionden av 
bundenhet till hemmet fatta beslutet att ta körkort, eller regelbundet börja delta 
i kursverksamhet, kunde vara av stor vikt i kvinnornas annars begränsade tillva-
ro.  

Även de villkor som framställs som begränsande för kvinnornas situation 
har flera dimensioner. För flertalet kvinnor har familjebildningen medfört en 
bundenhet till hemmet under många år. Den landsbygdsmiljö som de levt sina 
liv i hade även betydelse för att kvinnorna blev begränsade till hemmen. De 
geografiska avstånden var ofta långa och avsaknad av körkort och bil kunde 
begränsa tillvaron ytterligare. En annan aspekt som kvinnorna nämner är de 
ännu inte moderniserade hushållen som gjorde arbetet fysiskt tungt och tids-
krävande. Den manliga försörjarmodellen präglade fortfarande samhället och 
strukturella villkor försvårade ännu vid denna tid kvinnors lönearbete. Offentlig 
barnomsorg fanns inte att tillgå, föräldraförsäkringen var ännu inte utbyggd och 
skattesystemet uppmuntrade inte kvinnors förvärvsarbete. Svårigheterna med 
att kombinera yrkesarbetet med familjelivet framgår även i livsberättelsemate-
rialet.  

Flertalet kvinnor har under hela, eller delar av livet varit ekonomiskt bero-
ende av sina män; en begränsande omständighet som berört många kvinnor i 
denna generation. Studien visar på variationer i hur ett sådant beroende be-
skrivs, men generellt tillskrivs det inte en sådan betydelse under det vuxna livet 
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som man kunde förvänta sig. När kvinnorna beskriver vikten av att ha en egen 
inkomst idag som pensionärer, framkommer förvisso betydelsen av att inte ha 
haft tillgång till en egen inkomst tidigare i livet. Med tanke på att många kvin-
nor levt med en osäker ekonomi under stora delar av livet, är det emellertid en 
regelbunden och garanterad inkomst som poängteras. Det är med andra ord 
inte entydigt en ”egen” inkomst som nödvändigtvis är det mest centrala i kvin-
nornas beskrivningar.  

Även för kvinnor som levde tillsynes självständiga och oberoende liv kan 
omständigheter ha funnits som kan förstås som begränsande i deras liv. Yrkes-
arbetandet får exempelvis stå som förklaring till varför äktenskap och familje-
bildning inte var möjligt när det levda livet begripliggörs i berättandet. Att inte 
anpassa sig till ett traditionellt kvinnoliv kunde istället medföra andra förvänt-
ningar och krav från omgivningen, som småningom kom att begränsa tillvaron. 
Möjliggörande villkor kunde med andra ord få konsekvenser i termer av hinder 
för att leva ett självständigt liv. 

I beskrivningar av den nuvarande pensionärstillvaron framkommer olikarta-
de förutsättningar till att leva ett fritt och självständigt liv. Några kvinnor lever i 
en mera begränsad tillvaro än andra, bl.a. till följd av sjukdom eller avsaknad av 
körkort. Den tillvaro som råder här och nu utgör utgångspunkt när vikten av 
att inte förlora möjligheten att leva självständigt beskrivs. De samlade uttrycken 
visar att en oro för sviktande hälsa och ett ökat beroende av anhöriga, är cent-
ralt för vad kvinnorna uppfattar skulle medföra en begräsning i deras tillvaro. 
Att kunna bo självständigt i det hem och den miljö som betyder mycket är en 
viktig förutsättning för att kunna trivas i tillvaron. Samtidigt finns en medve-
tenhet bland kvinnorna om hur snabbt allting kan komma att förändras. 

En sammanfattande bild av de möjliggörande och begränsande villkor som 
kommer till uttryck i kvinnornas berättelser lyfter fram vikten av att ta hänsyn 
till strukturella, men även individuella förutsättningar. En förståelse för de 
strukturella villkorens betydelse är väsentligt för att förstå hur äldre kvinnors 
livslopp har formats under en annan tidsperiod än den vi nu lever i. Likaså har 
deras liv präglats av delvis andra värderingar, normer och tankesystem som 
också fått betydelse för möjligheter och begränsningar under livet. Samtidigt 
räcker inte detta som förklaringsmått för att förstå hur enskilda individers liv 
har formats och hur deras tillvaro ser ut idag. Livsberättelserna ger oss en in-
blick i hur de individuella villkor som påverkat kvinnornas val och möjligheter 
under livet beskrivs och begripliggörs. Komplexiteten och variationerna kan 
synliggöras genom att lyssna till hur enskilda individer själva tolkar omständig-
heter och skeenden under livet. Äldres livsberättelser skapar förutsättningar för 
att förstå de strukturella villkorens betydelse i enskilda individers liv under livs-
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loppet, samt innebörder i individuellt varierande villkor under livet som också 
präglar tillvaron som äldre.  
 
Omsorg under l ive t ;  innebörder och skepnader 
Hur kommer då omsorg till uttryck i kvinnornas berättelser om sina liv? Kapit-
let som behandlar beskrivningar av barn- och ungdomstid synliggör uttryck för 
en del gemensamma omsorgserfarenheter under barndomen. Kvinnorna delar 
upplevelser av en samtida barndomstid i en landsbygdsmiljö som präglar de 
generella drag som beskrivs både vad gäller miljön för uppväxten och tillvaron, 
men även värderingar och synsätt. Samtidigt framkommer individuellt skiftande 
beskrivningar av barndomstiden. Beskrivningar av vuxenlivet präglas i ännu 
högre grad av en sådan mångtydighet, även om många liknande drag gällande 
de yttre omständigheterna kan återfinnas.  

Omsorg framträder på olika sätt i kvinnornas livsberättelser, men ofta i 
samband med beskrivningar av beroenderelationer. I omsorgsteoretiska diskus-
sioner fokuseras vanligen den intima, inre cirkeln som bygger på personliga och 
nära relationer (se Noddings 1984). Det är här den ”genuina omsorgen” har de 
bästa förutsättningarna att komma till uttryck. Kvinnorna beskriver och ger 
utrymme åt dessa nära relationer i varierande grad. Vad som tydligt framkom-
mer i berättelserna om barndomstiden är att mödrarna ofta beskrivs i liten om-
fattning, medan fäderna istället får en mera framtonad roll. Samtidigt är möd-
rarna inte att förstå som oviktiga och generellt ger många kvinnor uttryck för 
goda relationer till båda sina föräldrar. Icke desto mindre beskrivs aspekter av 
det vardagliga livet under barndomen, som med dagens mått och värderingar 
ingalunda skulle kunna betraktas som en god omsorg om barn och unga. Kra-
ven på hårt arbete redan tidigt i barndomen, synen på fysisk bestraffning och 
det stora ansvar många barn tidigt fick ta på sig utgör sådana exempel som 
beskrivs av kvinnorna. Samtidigt framställs detta generellt inte i termer av en 
bristande omsorg av kvinnorna själva, även om nyanser och skillnader natur-
ligtvis finns.  

För att problematisera den allmänna utgångspunkten att den goda omsorgen 
har de bästa förutsättningarna att komma till uttryck i de nära relationerna, 
vidgas omsorgsperspektivet i avhandlingsarbetet till att också innefatta om-
sorgshandlingar och omsorgsuttryck utanför den inre kretsen. I kvinnornas 
beskrivningar av sin barn- och ungdomstid finns uttryck knutna till andra per-
soner och andra skeenden som också kan tolkas i termer av omsorg. En kollek-
tiv omsorg på avstånd är vad kvinnorna beskriver när de återkallar minnen från 
krigstiden. För att kunna få syn på omsorg av denna karaktär krävs emellertid 
en bredare förståelse för omsorg, än den som vanligen genomsyrar de omsorgs-
teoretiska diskussionerna. I närmiljön finns beskrivningar av andra vuxna: äldre 
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släktingar och grannar, lärare och lärarinnor, som också på olika sätt gav uttryck 
för omsorg om barnen. Sådana vuxna behövde dock inte entydigt stå för en 
god omsorg; ibland beskrivs även uttryck för en negativ eller en bristande om-
sorg. Det centrala är den betydelse sådan omsorg utanför den inre kretsen till-
skrivs, genom att den får ett specifikt utrymme i kvinnornas livsberättelser. 
Studien visar på att en vidgad förståelse för omsorg som inte enbart knuten till 
nära relationer, gör det möjligt att få syn på även andra meningsbärande uttryck 
för omsorg under livet.  

Den omsorg som kommer till uttryck i beskrivningar av livet som vuxen 
konkretiseras bl.a. genom det omfattande omsorgsarbetet i hemmet. För flerta-
let kvinnor i materialet medförde äktenskapet ett huvudsakligt ansvar för hem, 
hushåll och barn utöver allt annat arbete som skulle utföras. Omsorgsarbetet i 
hemmen var många gånger slitsamt och utfördes under kärva förhållanden, 
både vad gällde tidsbrist, avsaknad av moderna hjälpmedel, men även pga. den 
underordnade position som kvinnorna befann sig i och som präglade omsorgs-
relationerna. De omsorgsrelationer som beskrivs är vanligen knutna till mannen 
och barnen, men även relationen till andra familjemedlemmar och anhöriga 
synliggörs. Exempel finns även på hur relationer utanför den inre kretsen, så-
som relationer till grannar och bybor, kunde bli betydelsefulla i ett omsorgsper-
spektiv.  

Under livets gång ingår vi i olika nätverk av beroenderelationer. Vårt ömse-
sidiga beroende av varandra är samtidigt en förutsättning och en grund för vårt 
ansvar att ha omsorg om andra (Engster 2005; Kittay 1999). De relationer till 
andra individer som kvinnorna beskriver i sina livsberättelser kan därför tolkas i 
termer av omsorgsuttryck och handlingar. Relationen till mannen beskrivs av 
flera kvinnor i termer av ömsesidighet, trots att de i ett utifrånperspektiv be-
funnit sig i en underordnad position. Några kvinnor ger uttryck för en mera 
mångtydig relation till maken. Å ena sidan beskriver de en tillvaro som tydligt 
präglats av asymmetriska omsorgsrelationer och där den vardagliga omsorgen 
ofta tagit sig uttryck i vad Waerness (1980) benämner ”personlig service” till 
maken, men även andra familjemedlemmar. Å andra sidan kommer även andra 
dimensioner av relationen till uttryck när man beaktar livsberättelsen som hel-
het, vilket gör det svårt att betrakta omsorgshandlingarna som ensidigt givande 
av service från kvinnornas sida. Vilken typ av omsorg kvinnorna har fått i sina 
relationer till männen konkretiseras dock sällan. I omsorgstermer omnämns en 
”balanserad ömsesidighet” som karaktäristisk för en omsorgsrelation präglad av 
likvärdiga ge- och taförhållanden (ibid.). Kvinnornas beskrivningar av enskilda 
händelser, relaterade till livsberättelsen som helhet synliggör emellertid det pro-
blematiska i att entydigt definiera sådana relationer. Med andra ord, enskilda 
episoder som beskrivs antyder att det saknats en ömsesidighet i relationen till 
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maken. Samtidigt blir beskrivningarna av relationen till maken motsägelsefulla i 
ett helhetsperspektiv, eftersom relationen då av kvinnorna själva ofta framställs 
som mera balanserad och ömsesidig.  

Komplexiteten i omsorgsrelationer framkommer också i beskrivningar av 
andra anhöriga och i relationer till personer som kan sägas befinna sig utanför 
den inre cirkeln. I livsberättelserna finns olika uttryck för hur kvinnorna under 
sina vuxna liv underordnat sig och anpassat sig till andras krav och förvänt-
ningar på dem, vilket också präglar den omsorg som kommer till uttryck. I 
kvinnornas berättelser finns även element av en pliktfylld omsorg präglad av 
könade förväntningar och normativa krav, som kan tolkas som en motbild till 
den idealiserade bilden av den goda omsorgen. Genom att uppfylla sin plikt och 
ständigt finnas tillgänglig för att ge omsorg till andra bekräftas en kvinnlig iden-
titet. En underordnad position, specifika sammanhang, omständigheter och 
relationer framkommer i materialet som inramning till den pliktfyllda omsor-
gen. Vad som även tycks prägla den är en avsaknad av en omsorg om sig själv, 
vilket är av central betydelse för att omsorgen ska kunna karaktäriseras som god 
(Engster 2005; Noddings 1984; Tronto 1993).  

Omsorg om sig själv lyser med sin frånvaro i många av de beskrivningar 
kvinnorna ger av sin vuxentillvaro, men framkommer på ett tydligare sätt i 
framställningen av tillvaron som pensionär. De flesta kvinnor lever ensamma 
och har inte längre ett tvingande omsorgsansvar för andra familjemedlemmar. 
Omsorgsrelationerna till familj och anhöriga tycks mera symmetriska och öm-
sesidiga. Samtidigt framkommer svårigheter med att balansera den egna själv-
ständigheten med en omsorgsmottagarroll. Önskan om att fortsätta leva ett 
autonomt liv och att själv få avgöra omfattning och utformning på omsorgen 
riskerar att komma i konflikt med anhörigas önskan om att få hjälpa till och 
deras uppfattningar om omsorgsbehoven.  

Omsorgen som mångfacetterad och komplex, med olika innebörd i olika 
kvinnors liv utgör sammantaget ett centralt resultat i avhandlingsarbetet. Präg-
lade av dåtida värderingar och normsystem ter sig kvinnornas begripliggörande 
i retrospekt stundvis som förmildringar av de omständigheter de levt under, 
även när det gäller det omfattande omsorgsarbetet de utfört samt de omsorgs-
relationer de beskriver. Samtidigt formas även berättelserna av nutida värde-
ringar som gör det möjligt för kvinnorna att i andra sammanhang inta ett mera 
kritiskt förhållningssätt. Berättelseperspektivet synliggör på så vis dynamiken i 
hur vi ständigt omvärderar och tolkar våra liv i en ständig pågående process.  
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Den mångface t terade omsorgen;  genuin omsorg ,  beroende,   
ömses idighet  och asymmetr i  
I avhandlingsarbetet har olika begrepp från omsorgsteoretiska resonemang 
använts för att synliggöra den omsorg som kommer till uttryck i livsberättelser-
na. Dessa har visat sig betydelsefulla i många sammanhang för att förstå och 
begripliggöra omsorg, men samtidigt problematiska och ibland otillräckliga.  

Den ”genuina omsorgen” såsom den beskrivs i omsorgsteorierna bygger på 
känslor och engagemang i nära och intima relationer (Noddings 1984). Inom 
familjen och den nära vänskapskretsen anses den genuina omsorgen ha de bästa 
förutsättningarna att komma till uttryck. Ser man till kvinnornas beskrivningar 
av omsorgen under livet framstår det dock som om den genuina omsorgen i 
många fall saknas. Möjligen skulle man kunna säga att bilden av omsorgen är 
idealiserad. Den beaktar inte de villkor som ramar in omsorgsgärningarna under 
olika faser i livet och som skapar olika förutsättningar för vad som är möjlig att 
ge, men också ta emot. Livsberättelserna synliggör att omsorgen är avhängig 
strukturella villkor, men även omständigheter som konkretiseras i de enskilda 
omsorgsrelationerna i termer av exempelvis tid och resurser. Makt är ytterligare 
en dimension som präglar omsorgsrelationerna och som skapar olikartade för-
utsättningar för omsorg i olika sammanhang.  

I livsberättelserna framkommer hur ömsesidigheten i omsorgsrelationerna 
är knuten till olika maktpositioner, dvs. vad som även kan benämnas asymmet-
riska och symmetriska omsorgsrelationer. Asymmetriska omsorgsrelationer 
framträder på många ställen i livsberättelserna, men tar sig olika uttryck i olika 
kvinnors liv. Ibland är det relationen till maken som beskrivs, i andra samman-
hang handlar det om relationen till andra anhöriga. Även omsorgsrelationer till 
personer utanför den närmaste familjen kan i livsberättelserna tolkas i termer av 
asymmetri. Vanligen beskrivs detta i termer av att kvinnorna förväntats uppfylla 
en kvinnlighet knuten till underordning, anpassning och till att alltid finnas till 
förfogande med sin tid.  

I omsorgsteoretiska resonemang omfattar ofta förståelsen av ”den goda 
omsorgen” tankar om ömsesidighet vad gäller att bidra och ta ansvar för om-
sorgsrelationen (se exempelvis Noddings 1984; Kittay 1999). I min studie fram-
kommer dock att kvinnornas beroendeställning fört med sig en statusunderläg-
sen position, vilket har fått som konsekvens att ömsesidigheten i omsorgsrela-
tionerna inte kommit till stånd. Ömsesidigheten är nämligen av avgörande be-
tydelse för att båda parterna i omsorgssituationen– tillika beroenderelationerna– 
ska kunna uppnå autonomi (jfr Wilson 1993; Young 2002). Denna ömsesidig-
het tycks emellertid vara omöjlig att uppnå för de flesta kvinnor.  

I relationen till maken ger flera kvinnor uttryck för en ömsesidighet, trots att 
deras situation i ett utifrånperspektiv präglats av en underordning. Det är dock 
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en underordnad position som var en del av äktenskapet som institution vid 
denna tid och hur detta begripliggörs av kvinnorna när de blickar tillbaka på 
sina liv är därmed färgat av den tidens värderingar och synsätt. Ömsesidigheten 
i relationerna kan med andra ord ha haft en annan innebörd för kvinnorna 
under deras vuxna liv, än den betydelse begreppet ömsesidighet tillskrivs i om-
sorgsteorierna idag, i termer av jämbördiga och symmetriska relationer. Livsbe-
rättelserna lyfter således fram betydelsen av en kontextuell inramning och en 
förståelse för omsorgen som föränderlig.  

Vad som framkommer generellt i de empiriska beskrivningarna är att be-
gripliggörandet av omsorg under livet är i högsta grad individuellt. Omsorg är 
något som görs på olika sätt i olika sammanhang. Att avgöra vad god omsorg 
är, med utgångspunkt i vissa centrala komponenter, är förvisso viktigt för att 
kunna bedöma kvaliteten på omsorgen ur ett utifrånperspektiv. Studien visar 
emellertid på att omsorg inte på ett enkelt sätt låter sig definieras med utgångs-
punkt i de centrala aspekter som omsorgsteoretiska resonemang vanligen tar 
fasta på. Att ta hänsyn till kontext och förutsättningar som ramat in omsorgen 
kan ha en avgörande betydelse för en bredare förståelse för omsorgsuttryck och 
handlingar. Sammantaget skapar livsberättelserna förutsättningar för att se om-
sorgen som föränderlig och dynamisk.  
 
Kvinnors arbete  
I avhandlingen har arbete behandlats som ett separat tema i ett särskilt kapitel. 
Arbete visade sig vara det tema som genomsyrade alla kvinnors livsberättelser. 
Utvecklandet av välfärdsstaten, där kvinnors förvärvsarbete utgjort en central 
politisk fråga, är något som starkt präglat det liv som kvinnorna levt och be-
skriver i sina berättelser. Kvinnors arbete och utträde på arbetsmarknaden är 
därmed ur ett strukturellt perspektiv betraktat inte något anmärkningsvärt, utan 
helt i enlighet med de förändringar som eftersträvats. På basen av det utrymme 
arbete får i kvinnornas berättelser, tycks det som att det ges en något annorlun-
da innebörd på en individnivå, vilket möjligen också är knutet till en lands-
bygdsmiljö. Det arbete kvinnorna berättar om är inte unikt, men kvinnorna 
berättar om det som om det vore unikt.  

För några kvinnor har arbete utgjort det tema som livsberättelsen organise-
rats kring, medan det för andra tagit sig uttryck som ständigt närvarande i be-
skrivningarna av livets olika faser. Kvinnors arbete, framför allt i den genera-
tion som avhandlingen berör, hänförs ofta till det obetalda omsorgsarbetet i 
hemmen. Detta arbete är något som vanligtvis har osynliggjorts och som ofta är 
osynligt, eftersom det är först när arbetet inte utförs som det blir synligt. Eller 
som Sigrid säger: ”Nog städade man väl många gånger i onödan, det var väl 
ingen som märkte det ändå”.  
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I avhandlingen är det inte enbart det traditionella hem- och hushållsarbetet som 
kvinnor utfört i hemmen som lyfts fram, även om det många gånger tunga och 
slitsamma omsorgsarbetet i hemmen ofta återkommer i livsberättelserna. Det 
kvinnorna själva lyfter fram och skildrar i sina berättelser är också annat arbete 
och många gånger framträder ett flexibelt förhållningssätt till det som ansetts 
vara manliga och kvinnliga arbetsuppgifter. Ett viktigt resultat i avhandlingen är 
därmed synliggörandet av hur kvinnor själva framställer sig som delaktiga i 
försörjningen och i arbetsuppgifter som vanligen tillskrivits männen. Att enbart 
fokusera på det traditionella kvinnliga omsorgsarbetet i kvinnornas livsberättel-
ser hade medfört att bilden av kvinnors arbete som enbart knutet till det lågt 
värderade, osynliggjorda arbetet reproduceras. Kvinnornas livsberättelser bidrar 
istället med att bilden kan nyanseras och kvinnors myckna arbete ges ett större 
sammanhang. Ett viktigt led i detta har varit att beakta hur det språk och de 
begrepp vi använder oss av kan bidra till att kvinnors arbete förringas och osyn-
liggörs. Att inte benämna kvinnors arbete som ”sysslor” är ett medvetet val, 
vilket också motiveras av att det är arbete kvinnorna beskriver – ett arbete som 
många gånger har varit tungt och svårt. Det motiveras även av att kvinnorna 
själva använder begreppet ”arbete” och inte ”sysslor” i sina beskrivningar, vil-
ket kan tolkas som ett taktiskt-strategiskt sätt att lyfta fram och uppvärdera det 
arbete de själva och många andra kvinnor utfört.  
 
Att leva och åldras i  landsbygdsmil jö  
Att kvinnornas liv formats av liknande strukturella villkor i en landsbygdsmiljö, 
under en viss tidsperiod, har medfört att de individuella skillnaderna framträder 
tydligt. Däremot framkom nationella skillnader inte i så stor omfattning som jag 
hade förväntat mig. Möjligen kan det ha sin förklaring i att det geografiska av-
ståndet inte är särskilt långt, men också i att det finns många kulturella likheter 
mellan den svenskspråkiga delen av Finland och Sverige.   

Kriget och de konsekvenser det fick för det finländska samhället, både på en 
individnivå, men även på en mer övergripande nivå, är den kontrast som fram-
träder tydligast mellan de finlandssvenska och svenska kvinnornas berättelser. 
På ett individuellt plan framgår att upplevelserna av kriget skiljer sig mellan 
kvinnorna i de båda länderna. Samtidigt fördröjdes också samhällsutvecklingen 
och utvecklandet av välfärdsstaten i Finland. Att det även fick konsekvenser för 
utformningen av kvinnornas liv är något som skymtar på en del ställen i livsbe-
rättelserna. Finland präglades exempelvis av en agrar kultur under en längre 
period än Sverige, vilket också synliggörs i kvinnornas livsberättelser.  

Att vara kvinna och åldras i en landsbygdskontext har även det sin specifika 
betydelse, framför allt i områden som präglas av sviktande befolkningsunderlag 
och där tillgången till service allt mer försämras. När avstånden är långa och 
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familj och anhöriga inte finns i närheten blir den åldrande individen, vanligen 
en ensamstående kvinna, sårbar. Kvinnor har vanligtvis sämre ekonomiska 
förutsättningar än män och avsaknad av körkort och bil är också vanligare 
bland de äldre kvinnorna. Möjligheten att kunna röra sig utanför hemmet be-
skrivs av flertalet kvinnor som viktig. Förutsättningarna till detta är däremot 
olikartade. Flera kvinnor i materialet hade vid intervjutillfällena möjlighet att på 
egen hand röra sig ute i samhället med bil. Vetskapen om att det emellertid var 
något som snabbt kunde komma att förändras utgjorde en källa till oro. Andra 
kvinnor hade tillgång till anhöriga och vänner och kunde på så vis företa korta-
re och längre turer i samhället. Alla landsbygdsboende äldre kvinnor har dock 
inte ett sådant socialt nätverk omkring sig.  

Tillgången till offentlig service i närmiljön kan vara av stor betydelse för den 
åldrande befolkningen i landsbygdsmiljö ur flera perspektiv. Att de små byabu-
tikerna, postkontoren och bensinstationerna försvinner innebär inte enbart att 
servicen försämras, utan också att de äldres oberoende hotas. Inte sällan utgör 
även sådana servicepunkter en central mötesplats för ortens befolkning och 
skapar på så vis möjlighet till ett socialt sammanhang och social trygghet.  

Landsbygdens och glesbygdens äldre blir vanligtvis inte uppmärksammade 
inom forskningen. Med avhandlingsarbetet har ambitionen varit att bidra med 
ett synliggörande av kvinnors liv och åldrande i en landsbygdsmiljö. På basen 
av kvinnornas beskrivningar av sin hemort och en önskan om att få bo kvar i 
det hem och den miljö de levt sina liv i, finns det skäl att anta att inte enbart 
hemmet är en källa till oberoende och central för individens identitet (jfr 
Evertsson & Johansson 2008). Avhandlingsarbetet har därför också väckt re-
flektioner kring vad landsbygdsmiljön i sig, och de relationer man har till den, 
har för identitetsskapande betydelse och innebörd för begripliggörande av sig 
själv och sitt åldrande. 
 
 
Avslutande reflektioner  
 
Livsberätte l sen som omsorg ;  omsorg i  l ivsberätte l sen 
Livsberättelser kopplas ofta samman med äldre individer och att ta sig tid att 
lyssna till de äldre kan på så vis betraktas både som respektfullt och omsorgs-
fullt. De inledande faserna av studien präglades av viss frustration och osäker-
het när det gällde möjligheterna till att överhuvudtaget kunna få fatt på och 
synliggöra omsorg med hjälp av livsberättelser som metodiskt verktyg. Genom 
att låta omsorg bli ett uttalat intervjutema i den uppföljande intervjun hade jag 
kunnat säkerställa att omsorgstemat också skulle bli behandlat. Samtidigt skulle 
det ha kunnat medföra en snäv tolkning av begreppet och därmed en begränsad 
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förståelse av omsorgen som en del av livsloppet. Jag valde därför att inte an-
vända mig av ett specifikt omsorgstema i intervjusituationerna. Den uppföljan-
de intervjun har istället haft som syfte att fördjupa och utveckla den fria livsbe-
rättelsen. Genom den har jag även kunnat få bekräftelse på huruvida jag förstått 
kvinnorna såsom de velat bli förstådda.  

På vilket sätt har då den valda ansatsen bidragit med ny kunskap och ny för-
ståelse för begreppet omsorg? Livsberättelserna har skapat möjlighet för de 
äldre kvinnorna att själva definiera vad som är centralt med utgångspunkt i 
deras egna perspektiv. Att inte på förhand definiera omsorg och därmed låsa 
fast både mig själv och kvinnorna vid en viss förståelse har medfört, menar jag, 
att omsorgens olika innebörder i olika kvinnors liv har synliggjorts. Genom 
berättelseperspektivet framkommer individuella skillnader och likheter när det 
gäller hur omsorg som en del av livet begripliggörs. 

Livsberättelserna har också bidragit till att omsorg i andra skepnader än de 
vi vanligen tänker oss har blivit synlig. Likaså blir det tydligt hur central en kon-
textuell inramning är för att man ska kunna tolka den omsorg som kommer till 
uttryck. När omsorgens uttrycks ska tolkas och förstås bör med andra ord både 
den historiska och sociala kontexten beaktas, men även de individuella förut-
sättningar och villkor som omringar omsorgen. På så vis blir det möjligt att 
upptäcka hur omsorgen görs på olika sätt i olika sammanhang. Den vardagliga 
förståelsen av omsorg, som dels knuten till nära relationer, dels till kvinnor och 
kvinnors obetalda arbete specifikt har därmed kunnat vidgas genom kvinnornas 
livsberättelser.  
 
”Det är ju inte  he la t iden bara lycka he l l er” 
Livsberättelserna ger möjlighet att förstå den åldrande individens nuvarande 
situation i ett livsloppsperspektiv, där både strukturella och individuella villkor 
under livet vävs in. Det skapar i sin tur förutsättningar för att förstå åldrandet 
som något individuellt och unikt för varje individ; kunskap som är av största 
vikt för de olika yrkesgrupper och professionella som möter äldre individer i 
vård- och omsorgssammanhang.  

Vad har då avhandlingsarbetet mynnat ut i för reflektioner kring använd-
ningen av livsberättelser? Många äldre finner nöje i att berätta sitt livs historia 
och upplever det också som något positivt. Numera anser jag det dock finnas 
skäl att inta en något mera prövande hållning till detta, framför allt eftersom 
begreppet ”livsberättelse” ges en ganska oproblematiserad betydelse i vardagliga 
sammanhang. Begreppet kan i sig vara missledande och skapa förväntningar, 
eftersom det implicerar att det är något som är möjligt för en individ att återge. 
I själva verket är livsberättelser aldrig kompletta eller omfattar helheten av det 
levda livet, utan det är en berättelse berättad ur ett visst perspektiv i ett visst 
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sammanhang. Det finns med andra ord inte bara en berättelse, utan många olika 
(jfr Kenyon 1996; Linde 1993; Randall m.fl. 2006). Därför är det förmodligen 
också svårt för de allra flesta människor att ställas inför uppmaningen ”berätta 
om ditt liv”. De kvinnor som valt att delta i föreliggande studie har fått just 
denna uppmaning och i stort sett alla har också i inledningen av studien kom-
menterat det svåra i att försöka återge ett helt liv. Vetskapen om att vi skulle 
träffas för en uppföljande intervju gjorde det sannolikt något lättare, både för 
kvinnorna och för mig. Då fanns en möjlighet att utveckla berättelsen vidare, 
men också rätta till eventuella missförstånd.  

Vilken riktning livsberättelserna har tagit handlar inte enbart om vad kvin-
norna upplevt under sitt liv och vilka händelser som uppfattas som centrala. 
Relationen mellan kvinnorna som berättare och mig som lyssnare utgör en 
central dimension som inte enbart omfattar sådana tydliga aspekter som delta-
garnas sinnesstämning vid tillfället. Vilken typ av relation som utvecklats mellan 
oss har också påverkat vad som berättats och hur det berättats (jfr Atkinson 
1998). Hur berättare och lyssnare uppfattar och tolkar varandra, hur dessa ak-
tivt strävar till att positionera och kontextualisera varandra förändras ständigt i 
intervjusituationen och får betydelse för hur berättelsen utformas (jfr Randall 
m.fl. 2006). I avhandlingsarbetet har jag strävat efter att vara lyhörd för hur 
interaktionen mellan kvinnorna och mig har utformats och vilken betydelse det 
har haft för livsberättelsernas utformning.  

I samhället finns generellt en tendens till att betrakta de äldre som en ho-
mogen grupp individer. Äldre kvinnor är en grupp vars röster sällan hörs. En 
övergripande ambition med avhandlingsarbetet har därför varit att med hjälp av 
livsberättelser som metodiskt verktyg synliggöra de olikartade och diversifierade 
liv som framkommer när en grupp kvinnor berättar om sina liv. De kvinnor 
som deltagit i studien har levt sina liv under en tidsperiod då stora samhällsför-
ändringar har skett. Livsberättelserna synliggör hur innebörder i att vara kvinna 
och i kvinnlighet har förändrats under kvinnornas liv till följd av strukturella 
förändringar och kamp för kvinnors rättigheter. Att vara kvinna idag är inte 
jämförbart med de erfarenheter dessa äldre kvinnor bär med sig, men trots det 
delar kvinnor som grupp, oavsett ålder, klass och etnicitet, många liknande 
livsvillkor.  

Omsorgen som ett genomsyrande tema i avhandlingsarbetet har väckt nya 
frågor och reflektioner kring dess innebörder och betydelser i olika samman-
hang. Ömsesidigheten som så central, men också många gånger problematisk 
för omsorgsrelationerna, väcker frågor kring vad år av jämställdhetsarbete har 
inneburit för ömsesidigheten i omsorgsrelationerna. Vilka uttryck för omsorg 
under livet kan tänkas finnas bland exempelvis de kvinnor som föddes några 
årtionden senare än kvinnorna i denna studie? Vidare synliggör kvinnornas 
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livsberättelser en tidsperiod när kärnfamiljen var i fokus. I vårt allt mer indivi-
dualiserade välfärdssamhälle har familjen fått nya innebörder och man kan ock-
så ställa frågan vad detta får för konsekvenser för omsorgen och dess olika 
betydelser i de nära relationerna.  

Avslutningsvis kan sägas att kvinnornas livsberättelser tydligt har visat att 
människors liv omfattar olikartade erfarenheter och upplevelser av motgångar 
och framgångar; sorg och lycka. Livsberättelserna har gett oss inblick i en av 
många möjliga tolkningar av ett levt liv. Hur äldre människor förstår och be-
gripliggör det liv de levt genom sina berättelser utgör en rik källa till kunskap 
om hur mångfacetterat ett berättat liv är. ”Det är ju inte hela tiden bara lycka 
heller”.  
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Summary 
 
”It´s not always happiness either” 
Older women’s narrated lives– concerning work, caring and ageing in 
rural environments 
 
Background and aims of the thesis 
This thesis focuses on how it is to be an older woman who is ageing in a spe-
cific context and moment in time, and on how unique life experiences are 
meaningful for the ageing process. Although ageing is an individual process, the 
complexity of ageing is often made invisible by stereotyped views of the elderly. 
Despite the fact that the conditions of the ageing process are diverse and indi-
vidual, elderly adults are often described as a homogenous group of people. 

Even though ageing in Western society has been a major issue in research 
and politics in recent years, there is still a distinct lack of knowledge about eld-
erly people and their experiences. As much of the ongoing research has focused 
mainly on the oldest of the old and elderly people who are in need of public 
care, research about elderly people in general is needed. Ageing in a rural con-
text is of interest because research about the elderly and ageing generally con-
cerns urban areas. The study of old women has grown during the last decades 
in the academic fields of social gerontology and feminist studies. By using men 
as a relational category to define conditions, resources and the experiences of 
older women, the older women have been constructed and viewed from a 
social problem perspective. Older women face different challenges and prob-
lems than older men, but a focus on older women’s disadvantages tends to 
make other experiences of being an older woman invisible. Therefore, know-
ledge about structural conditions needs to be combined with knowledge that is 
attained at the micro level.  

The importance of considering ageing as an integral part of life has been 
stressed by social gerontological research during the last decades. A life course 
perspective highlights how past conditions continue to affect the present situa-
tion of the elderly. A life course perspective also provides an opportunity to see 
the diversity of older people and their life experiences. The interest in qualita-
tive methods in research about ageing and the elderly has increased and a rela-
tively new phenomenon is the use of biographical method. Biographical 
method leads to an understanding of ageing as a process and insights into how 
a life lived gives meaning to old age.  

The focus of this thesis is the life stories of ten women aged between 75 and 
85 years of age, and who live in the rural countryside in the county of Vaster-
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botten in northern Sweden and the region of Ostrobothnia on the west coast of 
Finland. The first aim of the study is to analyse the diversity of meanings that 
are involved in being a woman who was born between 1920 and 1930 and who 
lives in the rural countryside. What conditions enable or limit the women’s 
possibilities and how are these conditions expressed in their life stories? How 
can these be understood in terms of the historical, social and cultural contexts 
that surround the women’s lives? This first aim points out that women’s lives 
and experiences, that is, the meanings involved in being a woman, are impossi-
ble to understand without a contextual frame. The idea of gender as socially 
and culturally constructed implies that woman is construed differently in differ-
ent cultures and periods of time.  

The second aim is to highlight and analyse how caring is reflected in 
women's stories about their lives. Caring is a multifaceted concept, which has 
generally been associated with women and a female identity. A broad under-
standing of caring as a fundamental condition for human existence is stressed 
in the thesis. The ambition is not to define the quality of caring, but to under-
stand expressions of caring that are positioned in specific contexts in the 
women’s life stories.  

The study is located in two different, yet similar countries. Sweden and Fin-
land have a long history of political association, but they were separated two 
hundred years ago. Since then, developments in the two countries share some 
common traits, but there are also differences. During the women’s life course 
the society has undergone many transformations. The Second World War, 
modernisation, and the development of the welfare state are some of the his-
torical events and changes that can be mentioned, but women’s work and fam-
ily life have also undergone changes. A comparison between the two countries 
is not, however, the main focus of the dissertation project. The reason for 
choosing two different, but geographically close countries is to highlight the 
contrasts and similarities that may exist in similar, yet different contexts.  
 
Methodological and theoretical framework 
The method used in collecting data is a specific form of qualitative interview; 
women’s life stories. These have been supplemented with thematic interviews, 
but the main focus still remains on the life stories. Storytelling is a fundamental 
human way of communicating. Our view of the world, other people and our-
selves is constructed and communicated through stories, and these stories add 
meaning, structure and coherence to our experiences. The life story interview is 
to be found in the field of biographical research, which is, in turn, located in a 
multidisciplinary field of research. There is no single definition of biographical 
method and the purpose and the direction of the research varies in different 
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sciences. The concept “life story” that is used in the thesis is to be defined as a 
story that is built on a person’s life and told by that person herself. Further-
more, it is the life story teller who defines what should or should not be in-
cluded in the life story. Telling a life story is a meaning- making process; the 
meaning of the past is given meaning from a present perspective, and the pres-
ent situation is imbued with meaning through knowledge and experiences that 
were made earlier in life. Therefore, the telling of a life story is an ongoing pro-
cess of interpretation.  

Life stories do not only offer information about an individual, but also pro-
vide an insight into historical periods of time and thus mediate a collective 
subjectivity that is produced through the experiences of events that are shared 
by the community/society. Consequently, life stories are imbued with knowl-
edge of society and culture, and the life story itself is both collectively and indi-
vidually woven.  

The life stories are seen as socially situated and constructed in the thesis. A 
social constructionist perspective challenges the idea of a true reality and the 
life stories are therefore not to be seen as reflecting realities. The meaning in 
the life stories is produced through interaction with other individuals and lin-
guistic communication that took place in a specific cultural and historical con-
text. Reflexivity is highlighted as central for the research process and the know-
ledge produced. The women’s interpretations of their lives are associated with a 
specific context at a specific moment in time. The interpretations and descrip-
tions that are presented in the text are the results of choices and decisions that 
were made by the researcher during the process. The women’s life stories and 
their voices are therefore reproduced and represented in text through the voice 
of the researcher.  

Some major features that characterize life stories have guided the thesis 
work: for example the life course perspective, intrigue as a structure that attrib-
utes meaning to different parts of the story, and epiphanies in the lives of the 
individuals. The question about what is left out in the telling of a life story is 
also discussed, as well as narrative editing and retrospective storytelling.  

The theoretical framework is based on theories and concepts that are drawn 
from the field of research about caring and gender. How caring has been prob-
lematised and defined in different theoretical discussions is highlighted. In or-
der to understand caring as a phenomena, a number of central concepts and 
caring components are presented: genuine caring, caring relationships, reci-
procity, dependency and interdependency. The content of these concepts has, 
however, not been taken for granted; they are further problematised and dis-
cussed in relation to the empirical material with the aim of broadening the 
understanding of caring.  
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A historical and contextual framework in combination with gender theories are 
used in order to analyse how structural circumstances have affected the 
women’s lives. Women’s subordination can be understood to be a consequence 
of a gender system that organises the lives of women and men into distinct 
paths and where man is the norm through which women are defined. Even 
though there are different views concerning the core of women’s subordination 
in feminist theory, agreement does exist that women are conscious agents, but 
they do have a more restricted space to maneuver than men do. The under-
standing of women’s behaviour in relation to the spaces in which they act dur-
ing their life course is of interest in the thesis and the tension between struc-
tural and individual conditions is taken into account. The different ways in 
which women resist and enhance the positions in which they can act are under-
stood in terms of tactical-strategic acts.  
 
Implementation of the study and analysis 
The empirical material consists of life story interviews with ten women, who 
are aged between 75 and 85 years of age and live in the rural countryside. The 
interviews were conducted on two separate occasions and took place in the 
homes of the women. The first interview consisted of the women’s “freely-
told” life stories, and these were followed by a semi-structured interview a few 
months later, which aimed at deepening the understanding of the central life 
themes. The tape-recorded interviews were transcribed and produced a total of 
about 500 pages of text. The first interview was fully transcribed while the sec-
ond interview was partially transcribed during the analytical process and fo-
cused on essential themes. The continual alternation between reading the tran-
scriptions and listening to the women’s voices has therefore been central to the 
analytical process. The focus of the analysis of the empirical material has been 
the life stories as a whole, but the topics that were frequently described by the 
women were of particular interest. The result of organizing the empirical mate-
rial in a systematic way made it obvious that work was a central theme in the 
women’s life stories; therefore, one of the chapters treats work as a major 
theme. The other chapters focus on the life course itself, and follow the 
women’s stories from their childhood and youth, through their adult life and 
then on to their present life as senior citizens.  
 
Empirical findings; conditions that enable or constrain and caring as a multifaceted phenom-
enon 
Life stories are never complete, nor do they cover the totality of a lived life. 
The life story is a story that is told from a certain perspective and in a specific 
situation. Therefore, there is no single life story, but many different life stories. 
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The women who took part in this study have lived their lives through major 
societal transformations. A number of central historical events concerning 
women’s rights, possibilities and conditions, have served as a framework for 
understanding the women’s life stories in a wider context. How these have 
affected the individual woman is, however, difficult to judge because the 
women rarely related to structural conditions as they told their life stories. The 
choices that they have faced and the decision they made during their life course 
are individualised and related to the local environment and the relationships to 
be found there.  

In general, the women’s lives have taken place in similar surroundings and 
conditions, and a gender system has been fundamental in the ordering of the 
lives of women and men. The norms and values that affect women’s lives in the 
sense that they guide what has been possible for women to do constitute a 
frame for understanding the life stories. However, this does not mean that the 
women’s lives have been shaped in exactly the same way. Individual conditions 
are highlighted throughout the life stories, and these conditions are both enab-
ling as well as limiting. The empirical material shows a number of individual 
variations that have affected the women during the different phases of their 
life: illness, living circumstances, relationships and economic conditions.The 
women in the life stories would appear to have had access to a diverse set of 
spaces in which to act during their lives.  

The analysis shows a tension between the possibilities and limitations that 
are expressed in the life stories. Certain circumstances that may seem to be 
enabling can also cause limitations, and conditions that could be described as 
restrictive do not necessarily correspond to how the woman describes her ex-
periences. Furthermore, a limitation in a specific situation could have been used 
to find a new possibility for improvement. The enabling and limiting conditions 
expressed in the life stories are, in other words, multidimensional and individu-
ally variable. This highlights the results of taking into account structural, as well 
as individual conditions when analysing and interpreting the life stories.  

There are multiple forms of caring in the life stories of the women, concern-
ing caring in terms of unpaid housework, family obligations, and care in rela-
tionships. Theories of caring state that it is within the intimate, inner circle, 
which is based on personal relationships, that the best conditions for genuine 
caring are expressed. Genuine caring requires reciprocity between the partici-
pants in the caring relationship. As human beings we are included in a variety 
of dependency relationships during the life course. There is an emphasis on 
intimate and personal dependency relationships in the women’s life stories and 
these relationships involve husbands, children, parents and other family mem-
bers. The women’s descriptions make it clear that caring is multifaceted and 
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complex. Caring relationships are sometimes described as reciprocal, but they 
are more frequently described in terms of asymmetrical and non-reciprocal 
relationships. The caring that is expressed in the life stories seems therefore not 
consistent with the genuine caring that is described in caring theory. An 
idealised picture of caring ignores the conditions that frame caring at various 
stages in life and this creates different conditions for the possible care that can 
be given. In other words, a contextual frame is needed to be able to understand 
the expressions of care in the life stories. The life stories make it clear that 
caring is a changeable phenomena, and is carried out differently in different 
contexts and situations. In the thesis, the concept of caring is extended to in-
clude caring acts and expressions beyond the inner, intimate circle. The study 
shows that such a perspective makes it possible to gain insights into other 
meaningful expressions of caring during the life course.  
 
Conclusions 
The meanings of structural conditions are crucial for understanding how older 
women’s life courses have been shaped in a historical period of time. The 
women’s lives have been affected by different values, norms and systems of 
thought that have shaped the constraints and possibilities in their lives. How-
ever, a structural level is not enough for understanding how the individuals’ 
lives have been shaped. Life stories provide insights into how individual condi-
tions are described and made understandable. The complexity and variations 
become apparent by listening to how individuals interpret circumstances and 
events during their life. Life stories that are told by older adults help to form an 
understanding of the meaning of structural conditions in individual’s lives dur-
ing their life course, and help to find meanings related to conditions that are 
both variable and individual and that affect the senior citizen’s situation.  

Caring is a multifaceted and complex phenomenon and definitions and 
meanings of care are crucial for the assessment of the quality of care. The thesis 
shows, however, that caring cannot be easily defined. To take into considera-
tion the context and conditions that surround caring provides the opportunity 
to understand expressions of caring and acts of caring more broadly. The life 
story perspective highlights the dynamic process that is involved in the contin-
ual reinterpretation of our lives and how the concept of care and caring must 
be understood in terms of that dynamic process.  

The life story perspective in the thesis has highlighted the different and di-
verse lives of women. The life story provides the opportunity to understand the 
current situation of the ageing individual in a life course perspective, which in 
turn, reveals an understanding of ageing as both individual and unique– a 
knowledge that is crucial for professionals who meet elderly people in different 
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contexts and circumstances. The meaning of caring has been extended within a 
life story perspective and can be understood as dynamic, changeable and con-
textually framed.  
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Bilagor 
 
    Bilaga 1 
Marie-Louise Lönnbohm 
Doktoran, Institutionen för socialt arbete 
Umeå universitet 
 
Anhållan om forskningstillstånd i [...] kommun 
Härmed anhåller undertecknad om tillstånd att bedriva forskning gällande äldre 
kvinnor (födda 1920-1930) i [...] kommun. Inom ramen för avhandlingsarbetet 
kommer jag att utföra en kvalitativ studie, där avsikten är att samla in ett antal 
livsberättelser, samt även göra en mera tematiserad intervju med samma kvin-
nor i ett senare skede. Jag anhåller därför om att få tillgång till namn- och 
adressuppgifter på kvinnor födda 1920-1930, för att kunna återfinna lämpliga 
intervjupersoner enligt de urvalskriterier som gäller för undersökningen.  

Det övergripande syftet med studien är att nå en ökad förståelse för den äld-
re kvinnans livssituation. Utgångspunkten är att åldrandet bör ses som en del av 
livet i sin helhet och därmed blir det naturligt att den nuvarande livssituationen 
måste betraktas i ljuset av det levda livet. Avsikten är att lyfta fram kvinnor boende 
på landsbygden, eftersom tidigare studier inte i någon högre grad har fokuserat på 
dessa aspekter. Studien kommer att innefatta kvinnor i [...] kommun i Österbot-
ten, samt kvinnor i en kommun i Västerbotten. Livsberättelsen är inte enbart 
ett sätt att berätta om sitt liv eller sin uppfattning om världen, utan den är också 
en identitetskonstruktion. Kopplat till identitet i avhandlingsarbetet finns be-
grepp som omsorg och omsorgsidentitet och avsikten är att försöka klargöra på 
vilket sätt omsorg ingår i kvinnors livsberättelser; både i termer av omsorgsgi-
vare och omsorgsmottagare. Exempel på frågeställningar som är aktuella idag 
är: Vilken betydelse har omsorg och vilken inverkan får den i olika kvinnors liv 
och i deras konstruerande av identitet? Kan man tala om en gemensam ”om-
sorgsidentitet” hos kvinnor? Vilken strukturerande/påverkande betydelse har 
genus när det gäller innebörden av omsorg i kvinnors liv? De teoretiska per-
spektiven kommer att bygga på en kombinerad omsorgsteoretisk, samt genus-
teoretisk ansats. (se bifogad forskningsplan för utförligare information). 

Urvalskriterierna är följande: Kvinnor födda 1920-1930 och som för närva-
rande bor på landsbygden i [...] kommun. Undantaget därmed centralort och 
också skärgårdsbyar. I arbetet kommer forskningsetiska riktlinjer och principer 
utarbetade för humaniora och samhällsvetenskap att efterföljas. 
 
Umeå, 18 oktober 2004  Marie-Louise Lönnbohm 
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SPAR-nämnden 
Norra Riddarholmshamnen 
Box 2280 
103 17 Stockholm 
 
Marie-Louise Lönnbohm 
Doktorand 
Institutionen för socialt arbete 
Umeå universitet 
Tel. + 46-90-786 5278 
Mobil + 46-70-5972413 
e-post: marie-louise.lonnbohm@socw.umu.se 
 
 
Anhållan om tillgång till personuppgifter i SPAR 
 
I egenskap av doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, 
anhåller undertecknad om tillgång till namn- och adressuppgifter på kvinnor 
födda 1920-1930, boende i [...] kommun i Västerbotten. Avhandlingsarbetet 
bygger på en kvalitativ studie, där avsikten är att samla in ett antal livsberättel-
ser, samt även göra en mera tematiserad intervju med samma kvinnor i ett sena-
re skede. Utgående från ett namn- och adressregister är avsikten att personligen 
kontakta slumpmässigt utvalda kvinnor, med en förfrågan om deltagande i 
studien. Kvinnor som väljs ut kommer att vara (cirka) tio till antalet.  
 
Det övergripande syftet med studien är att nå en ökad förståelse för den äldre 
kvinnans livssituation. Utgångspunkten är att åldrandet bör ses som en del av 
livet i sin helhet och därmed blir det naturligt att den nuvarande livssituationen 
måste betraktas i ljuset av det levda livet. Avsikten är att lyfta fram kvinnor boende 
på landsbygden, eftersom tidigare studier inte i någon högre grad har fokuserat på 
dessa aspekter. Studien kommer att innefatta kvinnor i en kommun i Österbot-
ten i Finland, samt kvinnor i [...] kommun i Västerbotten. Livsberättelsen är 
inte enbart ett sätt att berätta om sitt liv eller sin uppfattning om världen, utan 
den är också en identitetskonstruktion. Kopplat till identitet i avhandlingsarbe-
tet finns begrepp som omsorg och omsorgsidentitet och avsikten är att försöka klar-
göra på vilket sätt omsorg ingår i kvinnors livsberättelser; både i termer av om-
sorgsgivare och omsorgsmottagare. De teoretiska perspektiven kommer att 
bygga på en kombinerad omsorgsteoretisk, samt genusteoretisk ansats.  
Urvalskriterierna är följande: 
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Kvinnor födda 1920-1930 och som för närvarande bor på landsbygden (i byar) 
i [...] kommun. Undantaget därmed centralorten/tätorten. 
 
I arbetet kommer forskningsetiska riktlinjer och principer utarbetade för hu-
maniora och samhällsvetenskap att efterföljas. Undersökningen innefattar inga 
av de kriterier som i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(enligt 3-4 §§) medför att forskningen bör genomgå en etikprövning. Därmed 
har undersökningen ej behandlats i forskningsetisk kommitte´. 
 
Umeå, 3 november 2004 
 
Marie-Louise Lönnbohm 
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    Bilaga 3 
Vill Du berätta om ditt liv? 
 
Mitt namn är Marie-Louise Lönnbohm och jag är doktorand vid Institutionen 
för socialt arbete, Umeå universitet. Jag planerar just nu en studie som kommer 
att handla om äldre kvinnors liv, om hur man har haft det, hur man har levt och 
hur man lever idag. Jag anser det vara viktigt att få ta del av och lyssna till äldre 
kvinnors upplevelser och erfarenheter, framför allt för att man vet väldigt lite 
om äldre kvinnor och deras liv. Med tanke på hur snabbt samhället förändras 
idag är det också viktigt att ta tillvara de erfarenheter äldre människor har. Jag 
försöker nu komma i kontakt med kvinnor som vill berätta om sina liv och 
därför vänder jag mig nu till Dig med en förfrågan om Du vill delta i studien 
och berätta om Ditt liv. Tanken är att detta skulle bli aktuellt någon gång under 
vintern 2005.  
 
Att samla in berättelser om livet bland kvinnor som bor i [...] och som är födda 
1920-1930 är en del av mitt avhandlingsarbete. För avhandlingen kommer jag 
också att samla in berättelser om livet bland kvinnor i samma ålder, i en kom-
mun i Österbotten i Finland. Jag kommer att ringa upp Dig någon gång under v 
50-51 för att höra om Du är intresserad av att delta och om vi kan träffas så att 
jag kan ge närmare information om studien. Att delta i studien är frivilligt. 
Uppgifterna i berättelserna/intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att det 
endast är jag som kommer att känna till vilka som deltar i studien och att de 
som deltar är anonyma. 
 
Handledare för mitt avhandlingsarbete är professor Stina Johansson, Institutio-
nen för socialt arbete, Umeå universitet. Dina namn- och adressuppgifterna har 
jag fått genom en anhållan till SPAR (statens personadressregisternämnd). 
Adresskälla SPAR, Box 34 101, 100 26 Stockholm. Ur ett register med alla 
kvinnor födda 1920-1930 som bor i [...] har jag sedan slumpmässigt valt ut någ-
ra stycken som får detta brev. 
 
Med vänliga hälsningar;  
 
Umeå den 1 december 2004 
Marie-Louise Lönnbohm 
Doktorand, Institutionen för socialt arbete 
Umeå universitet 
tel.nr. 090- 786 5278 
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    Bilaga 4 
Till 
Jag vill först av allt tacka för dig för att du ger mig möjlighet att få ta del av 
berättelsen om ditt liv. Som vi pratade om i telefon så ser jag fram emot att få 
komma och träffa dig to r sdag  13 oktober  v id  10- t iden .   
 
Jag vill här också passa på att ge lite mera information om studien inför vår 
träff i nästa vecka. Som jag skrev i det första brevet är jag alltså doktorand vid 
Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. I mitt avhandlingsarbete har 
jag valt att lyfta fram äldre kvinnors erfarenheter. Ett övergripande syfte i arbe-
tet är att få mera kunskap och en ökad förståelse för äldre kvinnor och deras 
livssituation. Jag tror att det liv man har levt; alla upplevelser och erfarenheter 
man bär med sig, också inverkar på den situation man har idag och därför blir 
berättelser om livet också viktiga. Redan som barn fascinerades jag av äldres 
historier och berättelser om sina liv och det är naturligtvis också en av förklar-
ingarna till varför jag idag är intresserad av äldre kvinnors liv.  
 
Att delta i studien är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt del-
tagande. När vi träffas kommer jag att ha med mig en bandspelare och jag hop-
pas att jag får din tillåtelse att banda berättelsen. Det är viktigt för att jag ska 
kunna återge din berättelse såsom du berättar den, eftersom det är svårt att 
både lyssna, prata och anteckna samtidigt. Endast jag kommer att lyssna till 
banden och endast jag vet vilka kvinnor som deltar i studien; uppgifterna är 
alltså konfidentiella och alla kvinnor som deltar är anonyma. Efter att vi har 
träffats kommer jag skriva ut den bandade berättelsen och du kommer då att få 
ta del av den, så att du kan kontrollera att det inte har skett några missförstånd. 
Du kommer också att få behålla en egen utskriven version av din livsberättelse.  
 
Jag kommer att träffa ca 5-7 kvinnor i [...] kommun och lika många i en kom-
mun i Österbotten i Finland. Några av de kvinnor jag har pratat med har haft 
funderingar om själva livsberättelsen och man har undrat om jag kommer att 
ställa några frågor, eller om jag bara kommer att sitta och lyssna. Jag vill därför 
passa på att säga att jag inte kommer att sitta tyst, utan jag kommer naturligtvis 
att ställa en del frågor. Det viktiga är ändå att ni får berätta fritt såsom ni själva 
vill. Jag har alltså inga färdiga frågor med mig vid denna träff, utan kommer att 
fråga om det som känns viktigt att ta upp under berättandet.  
 
Slutligen tänkte jag kort presentera mig själv, så att du vet lite grann om mig 
också före vi träffas. Jag är 31 år och jag kommer ursprungligen från Österbot-
ten. Efter gymnasiet studerade jag till socionom i Umeå och arbetade sedan ca 



 276 

4 år som socialsekreterare och socialarbetare. År 2002 sökte jag och fick jag den 
här anställningen som doktorand.  
 
Om du har frågor och funderingar inför träffen så går det bra att ringa mig. Det 
ska bli väldigt trevligt att träffas! 
 
Vänliga hälsningar; 
 
Marie-Louise Lönnbohm 
Tel. 090- 786 5278 
Mobil. 070- 5972 413 
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    Bilaga 5 
Uppföljningsintervju  
 
Barndomen  

• vilket är ditt första/tidigaste minne 
• familjesituationen 
• minnen av mor/farföräldrar 
• minnen/beskrivningar av föräldrar från barndomstiden  
• viktigaste vuxna personen för dig när du var barn 
• beskriv dig själv som barn; beskriv dina syskon 
• relationen till syskonen som barn 
• särskilda minnen från skoltiden 
• arbete  
• fritid och vänner  
• hur upplevdes barndomen 
• drömmar om framtiden 

Ungdomstiden  
• minnen från ungdomstiden  
• efter utgången skola 
• fritiden 
• vänner  
• hur såg familjesituationen ut, relationer  
• relationer inom familjen, till syskonen 
• utbildning  
• beskrivning av föräldrarna  
• viktigaste vuxna personen under ungdomstiden 
• hur upplevdes tonåren, drömmar om framtiden 
• beskriv dig själv i ungdomen 

Livet som vuxen.  
• relationer inom familjen, till föräldrar, syskon, svärföräldrar osv.  
• hur uppfattats av familj; make, barn, barnbarn, föräldrar och syskon 
• relationer till folk i byn 
• vänner, umgänge i vuxen ålder 
• vem anförtrott sig åt 
• beskriv dig själv som ung vuxen/vuxen; som kvinna, maka och mor 
• småbarnsåren 
• maken 
• sorg 
• fritid 
• arbetslivet; hemmafru, yrkesarbetand 
• hemarbete 
• resor 
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Livet som äldre/pensionär  
• att bli pensionär 
• tankar/ hur ser på livet just nu 
• tankar om det liv man har levt; de val man har gjort 
• uppnått det man ville uppnå 
• uppfattning om sin egen ålder 
• finns det något som oroar 
• hur skulle du beskriva dig själv idag 
• familjen; vad betyder den 
• viktiga relationer idag, barn och barnbarn? 
• stöd och hjälp i vardagen 
• resor 
• sorg 
• sysselsättning, intressen 
• hälsa och kropp 
• rädslor 
• känslor inför åldrandet; trötthet, försämrad hälsa 
• tankar kring boendemiljön 
• byn 
• huset och gården, hemmanet  

”Livet i stort” 
• relationer, viktiga under livet 
• största utmaningen/ svåraste perioden i livet 
• lyckligaste tiden i livet 
• period av livet man skulle vilja uppleva igen 
• lärdomar under livet; generellt; om sig själv 
• tankar om framtiden 
• trygghet/rädsla  
• åsikter/ tankar om dagens värld  
• åsikter/tankar om yngre generationer 

 
 
 


