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Abstract 

The subject of this study was Swedish women's experiences of their everyday lives as 
lived between the demands of work and family. Twenty female civil servants were 
interviewed six times each over a three and a half year perio d when their work places 
underwent organizational changes. 

One purpose of the study was to investigate how women while managing everyday 
demands reproduce or transform the meanings of gender in their own lives. A second 
purpose was to discuss th e impact of these processes on women's self-understandings 
and ways of relating to power and issues of gender equality, as well as the meanings of 
"femininity" in their lives. 

The repeated semi-structured interviews were analysed using two qualitative 
approaches: the first focused on the ways individual women understood and negotiated 
their everyday lives. It yielded four main areas of negotiation: the personal biography 
as a dynamic context in which a woman understands her experi ences; the balancing 
between work and family generally managed by women; women's often somewhat 
ambiguous personal fit at work; and the striving for subject positions at work. In the 
second approach discourse analysis was used to study how gender is locally reproduced 
or transformed from personal experiences set in specific discursive contexts. Modes of 
understanding were in focus; i.e. the different ways women may integrate experiences 
as parts of their sense of self, depending mainly on social positionings. Important 
discursive themes were the women's self-presentations, their experiences of gender 
equality and power differentials, and their ways of relating to femininity. 

The dissertation also discusses the types of psychological theory best suited to the 
historically changeable contents of "femininity", in contrast to its more stable relational 
qualitites of subordination vs. superordination, and argues for theory situated in a 
feminist social constructionist framework. 
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FÖRORD 

Många personer har varit inblandade i tillblivelsen av denna bok. Dem vill jag tacka 
för deras bidrag: 

Först av allt deltagarna i undersökningen - för tålamod, uthållighet, generositet 
och vilja att säga sitt under de tre och ett halvt år då de guidade mig igenom sin vardag 
på arbetet och i familjen. Det kan inte alltid ha varit lätt! 

Den tvärvetenskapliga kvinnoforskningsmiljön vid Umeå universitet med Kvinno-
vetenskapligt forum som samlingspunkt, var betydelsefull för mitt beslut att satsa på 
forsknng. Där finns många inspiratörer att tacka! Avgörande uppmuntran att ta steget 
tillbaka in i den akademiska världen gav också Kerstin Armelius och Helena Garvill 
vid institutionen för tillämpad psykologi. Kerstin var handledare och samtalspartner 
under den första perioden då det var en öppen fråga om det skulle "bli forskning" av 
idén att dokumentera erfarenheter från min yrkesverksamhet i företagshälsovården. 

När arbetet i projektet hade pågått ett tag, återknöt jag en kontakt som hade på
börjats långt tidigare: Hanne Haavind blev min handledare, och det blev många resor 
från Umeå till Oslo och många middagar och frukostar vid det långa bordet i Hannes 
och Jons kök. Hanne har inspirerat mitt arbete i avhandlingsskrivandet på många sätt 
som inte kan göras rättvisa med referenser till publikationer: jag har successivt integre
rat många av hennes tankegångar med mina egna, även om jag sedan har gått vidare 
med dem i riktningar som hon kanske inte alltid skulle känna igen som sina. Utan 
Hanne hade den här avhandlingen inte blivit av! 

Ett antal läsare tog sig generöst an det första provisoriska avhandlingsmanuskriptet 
och gav konstruktiva och uppmuntrande synpunkter: Harriet Silius, Gerd Lindgren, 
Mona Eliasson, Christina Mörtberg, Eva Erson, Dorte Marie S0ndergaard, Lena Sjöquist 
Andersson, Lena Wännman, Bengt-Åke Armelius, Anne-Charlotte Ek, Nea Mellberg, 
Kerstin Hamreby, Malin Rönnblom och Elisabeth Moen. Vid slutseminariet på 
institutionen för tillämpad psykologi var Åke Granberg opponent och gav ytterligare 
användbara synpunkter på nästa version av manuskriptet. Detsamma gjorde också Britta 
Lundgren, Kerstin Armelius, Britt Wiberg och Håkan Larsson. Det är inte ert fel om 
manuset inte blev bättre sedan! 

Delar av materialet i projektet har publicerats som artiklar i vetenskapliga tidskrif
ter. I det arbetet har jag fått nyttiga synpunkter från både redaktörer och anonyma 
läsare. Jag hoppas att jag har kunnat föra med mig de lärdomarna in i avhandlingstexten. 

Jag vill tacka några av alla dem som bistått mig i uthärdandet av doktorandlivets 
vardagliga våndor: i det dagliga arbetet har Monica Forsell-Allergren och Else-Marie 
Staberg varit min trygga och uppmuntrande närmaste omgivning. Högre feministiska 
seminariet har varit trogna följeslagare de senaste tre åren: Anne-Charlotte Ek, Kerstin 
Hamreby, Nea Mellberg, Elisabeth Moen, Malin Rönnblom och Ingegerd Bäckström. 
Lena Sjöquist Andersson och Lena Wännman har följt mina öden ännu längre. Mona 
Eliasson har funnits på telefonavstånd som en ständig källa till uppmuntran. Christina 
Mörtberg har bidragit med givande analysseminarier om våra texter. Hillevi Öster



berg, Marianne Sandström och Ann-Marie Lindgren, min feministpsykologgrupp, har 
kommit med kloka synpunkter från utsidan av akademin. Gudrun Nordborg och jag 
brottades under en lärorik sommar med att redigera en antologi, vilket gav erfarenhe
ter som jag h ar försökt bära med till mitt eget skrivande. Liv Mette Gulbrandsen, 
Agnes Andenaes och Oddbjorg Skjser Ulvik har bjudit på uppmuntran, inspiration och 
trivsamt umgänge. Det nystartade nätverket för feministiska psykologiforskare i Nor
den bidrar till att stärka känslan av sammanhang kring min forskning, och initiativtag
arna Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson är värda tack. Jeanne Marecek och Erica 
Burman har generöst bidragit genom diskussioner, egna texter, idéer och uppmuntran 
från sin amerikanska respektive brittiska horisont. Studenter vid psykologutbildningen 
i Umeå som jag har handlett i uppsatsskrivande har gett viktiga impulser - mer än de 
anar! Mina tidigare arbetskamrater vid Previa/Rikshälsan, och alldeles särskilt Inger 
Lindgren, förtjänar tack, inte minst för praktisk hjälp under arbetet med projektet. 
Inger Olsson, Karl-Arne Gustafsson och Britt-Marie Eliasson har hjälpt mig att ha 
båda fötterna kvar på marken under slutfasen. 

Forskningsprojektet och avhandlingsskrivandet har stötts ekonomiskt av Rådet för 
arbetslivsforskning, Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå universitet och Riksban
kens Jubileumsfond. 

Till sist de som har stått ut med mig på riktigt nära håll under de här åren; min 
familj. Ni vet vad jag har att tacka er för! Det är Roland och Anders, och så de utflugna: 
Anna och Aron, och de tillkomna: Lars och William. Och Inez, Ingvar och Anna Lena! 

Umeå 8 mars 1998 

Eva Magnusson 
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Kapitel 1 

Inledning: nutida kvinnoliv i Sverige 

"Vi skulle ha ändrat på det där - ordentligt! Men jag tror att det är litet bättre med dem 
som är yngre.." Så avslutar Eivor sin berättelse om hur kvinnlighet och manlighet 
utformas i hennes familj. Hon har strax dessförinnan berättat att det är hon som står 
för känsloarbetet i familjen, och att hon i det arbetet balanserar mellan mannen och 
barnen, som alla tar för givet att hon finns till hands för dem. Särskilt gäller detta när 
barnens och mannens önskningar står i motsättning till varandra. Då blir Eivors funk
tion att vara smörjoljan i familjen; de andra väntar sig att hon ska komma och "ta 
hand om" motsättningarna. Och Eivor oroar sig för hur det skulle gå om hon inte 
gjorde det. 

Barnens och mannens känslomässiga och andra önskningar får i Eivors berättel
ser karaktären av givna förutsättningar, sådant som hon självklart ska ge utrymme för 
och anpassa sig till. När vi talar om detta tycker sig Eivor se att hon ofta ställer upp 
framförallt på mannens villkor. Han är trevlig mot barnen när det passar honom, 
men dessemellan är det Eivors ansvar att "sköta" balansen genom att gå emellan ho
nom och barnen. Hans behov får därigenom styra henne. Direkt därefter konstaterar 
Eivor att det här är något som vi verkligen borde ha ändrat på ordentligt, men hon 
hyser inga större förhoppningar om sin egen generation.1 

Jag inleder framställningen med denna vinjett om Eivor, eftersom hon i reflektio-
nerna om sin situation i familjen och på arbetet illustrerar många av de frågor som 
svenska förvärvsarbetande kvinnor brottas med idag, och de val och avgöranden som 
har skett längs vägen till idag. Som många andra kvinnor sköter Eivor stora delar av 
det känslomässiga och praktiska balanserandet både inom familjen och mellan famil
jen och omgivningen. Som många andra kvinnor har Eivor arbetat deltid sedan bar
nen var små och skött större delen av hushållsarbetet. Och som många andra kvinnor 
har hon bland annat därför känt sig som om hon inte alltid helt och hållet passar in 
på sin arbetsplats. Med andra ord: Eivor är kvinna på ett sätt som har varit ganska 
vanligt bland svenska förvärvsarbetande kvinnor de senaste decennierna. 

Eivor är en av tjugo statsanställda svenska kvinnor i olika yrkespositioner vars 
öden jag har följt under tre och ett halvt år på 1990-talet. De andra nitton berättar 
delvis l iknande och delvis annorlunda berättelser än Eivor. Under projektperioden 
genomgick deras arbetsplatser större eller mindre strukturförändringar, med allt vad 
det innebär av krav på anpassning och förändring för den enskilda. Jag intervjuade 

1 Eivors berättelse återkommer och blir närmare analyserad i kapitel 12 



Kapitel 1 Inledning 

kvinnorna sex gånger vardera under dessa år. Dessa kvinnors berättelser om vardagen 
är basen för framställningen. 

Syften och läsanvisningar 
Avhandlingens första syfte är att belysa villkoren för svenska kvinnoliv i samspelet 
mellan arbetsplatsen och familjen, och på vilka olika sätt kvinnor idag skapar och 
förstår sig själva, mot bakgrunden av att "kön" ibland verkar betyda nästan ingenting 
och ibland får mycket stor betydelse.2 Det andra syftet är att undersöka hur dessa 
empiriskt förankrade försök att förstå kvinnoliv i förändring kan bidra till psykologisk 
teoribildning när det gäller kvinnors subjektiviteter och utveckling. Det är en utma
ning att skapa psykologiska modeller som kan hantera både variationer och gemen
samma drag hos kvinnor och fånga det mångfasetterade i kvinnors självförståelser. I 
detta kapitel och de följande utvecklar jag syftena i förhållande till de olika områden 
jag kommer att beröra. 

Avhandlingen är tillkommen i en korsväg mellan tanke- och forskningstraditioner. 
Mina försök att göra framställningen tillgänglig för läsare från olika traditioner och 
med olika kunskapsintressen kan möjligen göra att delar av texten, kanske särskilt 
metodavsnitten, av vissa kan upplevas onödigt detaljerade. Därför denna läsanvisning: 

Kapitel 1 ger en allmän inledning till undersökningen, med bakgrund, syfte och 
några bärande tankegångar. Kapitel 2 fördjupar dessa tankegångar genom att relatera 
dem till de teoretiska utgångspunkterna bakom undersökningen, framför allt 
socialkonstruktionistisk teoribildning. Där berörs också två centrala frågor i kvalitativ 
och feministisk forskning: reflexivitet och maktfrågor i forskningsrelationer. Kapitel 3 
beskriver undersökningens uppläggning i detalj. Första delen av kapitel 3 och kapitlen 
4 och 9 handlar huvudsakligen om metod- och analysfrågor och är antagligen framför 
allt intressanta för läsare som är särskilt inriktade på metodfrågor. Kapitlen 5-8 och 10-
12 utgör den innehållsliga kärnan i avhandlingen och redovisar resultaten. Kapitel 13, 
slutligen, sammanfattar avhandlingen. 

1.1 Innebörder i kön i förändring 

"Kvinnlighet" och "manlighet" är under ständig förändring i det svenska samhället. 
Vad det ska betyda för en individ att höra till det ena eller andra könet förändras 
genom historien på grund av händelser och processer som är utanför den enskilda 
individens kontroll, och dessutom ofta inte verkar att ha någonting med kön att göra. 
Ser vi tillbaka ett antal decennier, framstår det som om det individuella ödet för en viss 
person var starkare knutet till könstillhörigheten då än det är idag. Att vara kvinna 
innebar att få välja mellan ett litet antal olika förväntade och möjliga livslopp, som 
dessutom skilde sig kraftigt från de förväntade livslopp som manlig könstillhörighet 
innebar. De senaste decennierna har de socialt tillgängliga livsloppen för både kvinnor 
2 De kvinnor jag sk river om här, är av demografiska skäl en grupp som är begränsad till 
svenskfödda kvinnor som lever i heterosexuella relationer eller som ensamstående. Så såg urvals
underlaget ut på de arbetsplatser där de arbetade. 

2 



Kapitel 1 Inledning 

och män ökat i antal, och dessutom i många avseenden blivit mer lika varandra. Kvin
nor kan bli piloter idag, och män kan bli barnskötare. Kvinnor kan arbeta utanför 
hemmet när barnen är små, och män kan vara hemma med sina små barn. 

Sådana förändringar innebär att de kulturella och personliga innebörderna i att 
vara kvinna eller man, dvs. innebörderna i kön, genomgår omvandlingar. Förändring
arna sker i ett intrikat samspel mellan samhället och den enskilda. De personliga 
innebörder i kön som enskilda kvinnor ger uttryck för genom sina sätt att handla och 
reflektera säger därför lika mycket om det samhälle de lever i som om dem själva som 
personer. Desutom kan de säga något om på vilka sätt praktiker och diskurser på sam
hällelig och kulturell nivå medieras till att bli personliggjorda som delar av individuella 
identiteter. De kan därför bidra till en förbättrad psykologisk förståelse av kvinnor som 
individer. 

1.1.1 Mångtydiga könsinnebörder: könet som både finns och inte 
finns 

Jag har studerat vad kön praktiskt kan och får betyda i ett antal svenska kvinnors 
vardagsliv idag. Det betyder att jag har undersökt på vilka sätt kvinnor "är kvinnor" på 
arbetet, hemma och på fritiden; alltså vilka uppgifter det ger dem till vardags att de är 
kvinnor. Därefter har jag gått vidare genom att studera vilka konsekvenser de tillgäng
liga innebörderna och uppgifterna verkar få för kvinnornas subjektiviteter (deras "själv"), 
deras möjligheter att förstå och förhålla sig till makt och underordning, samt för 
kvinnlighetens villkor och utformningar idag. 

Innebörder i kön kan studeras på flera olika sätt. Det sätt jag har valt har sin ut
gångspunkt i mina yrkeserfarenheter som psykolog i företagshälsovården. Där kon
fronterades jag ständigt med kvinnors strävanden att "få ihop" vardagens olika delar till 
ett rimligt och fungerande helt, och med deras öden både individuellt och kollektivt på 
arbetsplatser och i familjelivet. Genomgående var intrycket att "att vara kvinna" utspe
lar sig på ett stort antal arenor, och att den enskilda kvinnan ofta har ganska liten 
kontroll över vad som sker på de olika arenorna. Ett annat intryck som har fått stor 
betydelse för undersökningen var att vad "kön" kan betyda framstod som olika på 
individuell och på kollektiv nivå, och att normer och praktik skiljer sig åt. 

Normativt kön. Det svenska samhället genomsyras idag på många områden (de 
flesta?) av en ideologi om jämställdhet eller könsneutralitet. Under ett par decennier 
har officiell politik syftat till att kvinnor ska vara jämställda med män, och att kön 
därför inte längre ska betyda någonting för människors öden. Detta har naturligtvis 
inneburit normer om förändrade innebörder i kön. Det finns idag inga formella hin
der för kvinnor att söka sig in på traditionellt manliga verksamhetsområden, och vice 
versa för män. Vi har fått jämställdhetslagar, avtal och förordningar för arbetslivet.3 Vi 
har en lag om föräldraledighet som i stort sett likställer fäder med mödrar. Jämställd

3 Jämställdhetslagen SFS 1991:433; Förordningen om jämställdhet i statlig verksamhet SFS 
1984:803 och Medbestämmandeavtalet för det statliga området, MBA-S, 7 kap. 
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het och könsneutralitet är en klart uttryckt viljeinriktning från de styrande i samhället. 
Vi kan kalla detta för könets innebörder på normativ nivå. Könstillhörigheten ska inte 
ha någon betydelse för hur det går för en individ i familjen och på arbetet osv. På 
individuell nivå är det i allmänhet denna normativa könsinnebörd som aktualiseras; 
"vi har alla samma möjligheter". I attitydundersökningar visar det sig också vanligen 
att de allra flesta uttrycker en positiv inställning till jämställdhet (Ahrne & Roman, 
1997). 

Praktiskt kön. I det svenska samhället idag är det tydligt att det trots stora föränd
ringar i kvinnors och mäns möjligheter till livslopp de senaste decennierna, inte har 
gått så långt att möjligheterna i praktiken är likadana. Normerna ligger s.a.s. före prak
tiken. En hastig titt på kvantitativa undersökningar och statistik om kvinnor och män 
i Sverige visar att det skiljer i lön, tjänsteställning, arbetstid, yrkesområden, tillgång till 
både formell och informell makt, fritid, antal timmar arbetade i hemmet och mycket 
annat (Flood & Gråsjö 1997; SCB, 1996; SOU 1998:6). På praktisk nivå betyder 
sålunda kvinnokön att ha mindre makt4 och mindre resurser - om vi ser till kvinnor 
som grupp i samhället. Här blir diskrepansen tydlig mellan normerna och praktiken 
ifråga om innebörder i kön. 

Könet som både finns och inte finns. Diskrepanserna mellan normativ och praktisk 
nivå när det gäller innebörder i kön kan ses som en övergripande samhällelig proble
matik (Smith, 1987), som resulterar i att vardagen för den enskilda kvinnan ofta kan 
förstås som på samma gång både jämställd och ojämställd, beroende på med vilka 
ögon man väljer att titta på den. Detta förhållande kan skapa en psykologiskt kompli
cerad situation för den enskilda - en diskrepans mellan ideal och självförståelse (Ethelberg, 
1983; Holmberg, 1993). Den övergripande samhälleliga problematiken med "könet 
som både finns och inte finns", utgör en ständigt närvarande bakgrund till allt studium 
av kvinnors subjektiviteter idag som, om den nonchaleras, ändå inverkar både på den 
enskilda kvinnans möjliga förståelser av sina upplevelser och på forskarens möjliga 
förståelser av hennes berättelser. Jag har därför valt att sätta den problematiken och 
dess konsekvenser i centrum för min undersökning av kvinnlighetens innebörder för 
svenska kvinnor idag. Det innebär att den finns med som en av tolkningsramarna för 
de berättelser jag har samlat in. 

Det psykologiska dilemmat mellan ideal och realiteter när det gäller kön kan alltså 
ses som den individuella yttringen av den samhälleliga diskrepansen mellan normativt 
och praktiskt kön, och - vilket förtjänar att understrykas - detta dilemma är köns-
specifikt. Diskrepansen mellan ideal och realiteter är nämligen i praktiken till vardags 
en större psykologisk utmaning för kvinnor än för män. För män blir utmaningen 
oftast sekundär; dvs. den blir en utmaning för en man först när den har blivit det för 
hans kvinna. Så länge kvinnor inte reagerar på diskrepansen, utgör den i regel inget 
större dilemma för deras män. 

Ojämställdhet utan underordning.? Eftersom förändringarna har gått snabbare på 
normativ än på praktisk nivå, får kvinnor idag ofta dubbeltydiga budskap om sitt värde 
4 "Makt" är idag ett komplicerat ord att använda i vetenskaplig text. Just här använder jag det i 
en vardaglig betydelse av påverkansmöjligheter. När jag senare återkommer till "makt", marke
rar jag på vilka sätt jag använder ordet. 
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och sin status i samhället. I vardagen kommer dock ofta dessa motsägelser och 
dubbeltydigheter att bli osynliga. Ideologin/normen om könsneutralitet - dvs. att kön 
inte ska betyda någonting - kommer ofta att för den enskilda osynliggöra andra förståelser 
av det strukturella/praktiska könet än sådana som individualiserar hennes erfarenheter. 
Underordning, och konsekvenser av underordning, kan t. ex. förstås som något annat 
(dåligt självförtroende, felaktiga val, fria val, personlighet osv.). Det förekommer där
för på arbetsplatser och i familjer situationer där ojämställdhet syns, dvs. kvinnor och 
män har olika mycket av någon resurs, men där det samtidigt inte går att urskilja 
någon underordning, dvs. det är som om det inte funnes någon/några som hade "orsa
kat" ojämställdheten. Det "bara blir" så, utan att någon viss aktör kan pekas ut som 
förtryckaren. Det kan till och med uppfattas som om ojämställdheten är den enskilda 
kvinnans eget fel, därför att hon har gjort felaktiga val, t.ex. 

Mellan de olika könsinnebörder och osynliggöranden av underordning som före
kommer på arbetsplatser och i familjer rör sig samma kvinnor. Att lära mer om kvin
nors psykologiska balanserande i spänningsfältet mellan könsinnebörder hemma och 
på arbetsplatsen, samt på vilka sätt det därmed blir möjligt för kvinnor att förstå jäm
ställdhet och makt i sin närmaste omgivning, och vad allt detta innebär för kvinnlighet
ens villkor och former i Sverige idag, har därför varit målet för den här studien. Min 
framställning är centrerad kring de praktiska och psykologiska arbetsuppgifter som 
diskrepansen mellan ideal och realitet till vardags skapar för kvinnor, hur de hanterar 
dessa uppgifter, och hur de löser diskrepanserna i den form de får i deras egna liv. Det 
kommer bland annat att tydligt framgå att hanterande och lösningar ser olika ut för 
olika kvinnor, beroende på olika positionering och bakgrundserfarenheter. Kvinnor 
gör sina upplevelser till sina egna - dvs. skapar sig till personer - på många olika sätt. 

1.1.2 Skapa sig själv: att personliggöra erfarenheter och färdigheter 

Jag vill här föra in två begrepp som används i olika psykologiska teoribildningar som 
sysslar med utveckling och inlärning, nämligen "mastery" (bemästrande) och 
"appropriation" (tillägnande) (Rogoff, 1995; Wertsch, 1997). De betecknar två olika 
slags resultat av medieringen mellan person och situation när en person t.ex. är i färd 
med att lära sig något nytt. "Mastery" har personen uppnått när hon kan ulföra en viss 
kulturell färdighet eller tillämpa kunskap. "Appropriation" betecknar ett tillstånd när 
person/situationmedieringen har gått ytterligare ett steg: personen inte bara utför en 
färdighet som hon bemästrar, utan hon uppfattar denna färdighet som en del av sig 
själv; hon har personliggjort den. Det innebär att när hon utför handlingen eller aktivi
teten, dvs. utövar sitt "mastery", gör hon också något mer, nämligen ger uttryck för det 
slags person hon upplever sig själv vara. Samma person kan bemästra och utföra andra 
färdigheter som hon "bara gör" utan att uppleva dem som en del av sig själv.5 

5 Användningen av "mastery" och "appropriation" här går något utöver Wertsch' sätt att til
lämpa dem, inte minst genom tillämpningen på "kön". Detta är ett av de många exempel där 
samtalen med min handledare Hanna Haavind har tillfört nya synvinklar och hjälpt mig att 
utveckla mina tankegångar 
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I bägge fallen ovan kan personen vara lika skicklig på den aktuella färdigheten - så 
en utomstående observatör kanske inte utan vidare märker någon skillnad mellan 
"mastery" och "appropriation". Men den person som utför uppgiften upplever skill
nad: det som hon "bara gör", får en helt annan innebörd för henne själv än det som 
hon har tillägnat sig som en del av sig själv. När människor använder uttryck som "Jag 
är en sån som ", talar de ofta om färdigheter som de har tillägnat sig som en del av 
sitt upplevda själv. Färdigheten blir ett uttryck för en persons självupplevda personlig
het. Ett exempel kan göra resonemanget tydligare: i kapitel 7 om "Passform", avsnittet 
"Gemenskapsarbete", kommer läsaren att möta en kvinna som illustrerar "appropriation" 
som jag här använder det. Hon berättar att hon är den som oftast sköter sociala trivsel
funktioner av olika slag både på arbetet och utanför. Hennes förklaring till detta är att 
hon är en sådan person; hon gör det därför att den förmågan är en del av henne själv 
som person. Så här uttrycker hon sig vid ett tillfälle: "Jag känner ansvar utan att... Helt 
plötsligt är jag bara som en mamma, jag! Jag är den naturen, jag". 

Det ovanstående ska inte tolkas som att människor alltid är medvetna om vilka 
färdigheter som är "delar av dem själva" och vilka som de "bara gör". Så är det nog 
långt ifrån alltid. Tillägnandet av de flesta sociala färdigheter sker så successivt under 
socialisationen att människor sällan reflekterar över deras funktioner i upplevelsen av 
sig själv som person. Däremot är det möjligt att medvetandegöra de egna områdena för 
"mastery" och "appropriation". När människor gör det, är könsskillnader vanliga: kvin
nor ser ofta andra saker som uttryck för sitt upplevda själv än vad män gör. Detta är 
något som ofta glöms bort i diskussioner om könsskillnader. Distinktionen mellan 
mastery och appropriation, sedd i ett kulturellt sammanhang, tillför den diskussionen 
viktiga argument. 

Om kvinnor och män framstår som skickliga på olika färdigheter, tolkas det ofta 
som skillnader i mastery, dvs skillnader i uppnåbar förmåga, i vad kvinnor respektive 
män kan göra. Ett vanligt sådant påstående är att kvinnor är "bättre på relationer", 
medan män är "bättre på teknik". Då verkar det lätt att glömma att skilja mellan mastery 
och appropriation, dvs. innebörderna i respektive färdighet för kvinnor och män, som 
ju alltid är kulturellt förankrade. I vår kultur uppfattas "relationer" som naturligt för 
kvinnor, och "teknik" som naturligt för män. Det får konsekvenser för individen: när 
en kvinna "sköter relationer", far hon på olika sätt veta från sin omgivning att hon gör 
något som är naturligt för henne (som kvinna).6 Chansen är därför stor att hon med 
tiden dels ska bemästra (mastery) färdigheten, och dels tillägna sig (appropriate) den 
som en del av sig själv; som ett upplevt uttryck för den kvinnoperson hon är. För en 
man i motsvarande situation är sannolikheten inte lika stor att han ska få veta från 

6 "Omgivning" innefattar alla slags socialiserande och påverkande krafter som individer möter 
både under uppväxten och som vuxna. Eftersom ett viktigt resultat av socialisationen är att 
människor tillägnar sig kulturella koder t.ex. för kön, kan individen själv ibland sägas tillhöra 
sin "omgivning". Hon "vet" hur andra skulle bemöta henne, och bemöter sig själv på samma 
sätt - eller på andra sätt, om hon medvetet strävar mot att förändra sitt förhållningssätt till 
kulturella koder. 
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omgivningen att "att sköta relationer" är något som är naturligt för honom som man. 
Chansen är därför ganska stor att han inte ska ägna lika stor energi åt att bemästra 
färdigheten som kvinnan i samma situation. Men framförallt - även om han skulle 
lära sig bemästra den (mastery), är chansen stor att han inte skulle uppleva den som 
ett uttryck för den person han är (appropriation) - eftersom det strider mot den 
kulturella koden för manlighet. 

Både kvinnor och män kan bemästra, delta i, många aktiviteter och färdigheter 
som de inte upplever som en del av sig själva. Under socialisationen är detta ofta på 
tapeten: både flickor och pojkar upplever ibland att omgivningen vill göra vissa fär
digheter till "delar av dem", samtidigt som de själva försöker undvika det. De flickor 
(ganska många i den grupp kvinnor jag har intervjuat) som upplever sig som 
"pojkflickor", kan illustrera detta. Omgivningen strävar mot att de ska tillägna sig 
"flickaktiga" sätt att vara, men de själva upplever dessa sätt att vara som främmande 
för sig själva och försöker därför undvika dem. Det hindrar inte att de kan lära sig att 
bemästra dem, men de bemästrar dem ofta utan att känna att de är ett uttryck för den 
person de är. 

Personliggörande måste ses i sitt sociala sammanhang;7 dels de kulturellt köns-
specifika innebörder som jag beskrev härovan, men dels också den könsspecifika 
möjlighetsstruktur som dessa innebörder skapar. Av de potentiella möjligheterna när 
det gäller t.ex. yrkesval och val av livsform - möjligheter i princip - som en viss person 
möter, är vissa m er möjliga i realiteten - tillgängliga möjligheter. Vilka principiella 
möjligheter en viss person kommer att uppfatta som tillgängliga möjligheter beror av 
många faktorer, med klasstillhörighet och kön som ett par av de viktigaste inflytandena.8 

Ser vi till kön, och hur könstillhörighet kan påverka vilka möjligheter som upp
levs som tillgängliga, blir kopplingen till tillägnande/"appropriation" tydlig. Sådana 
aktiviteter, färdigheter och möjligheter, som uppfattas som godtagbara uttryck för 
den person man själv är, kommer med stor sannolikhet att upplevas som mer till
gängliga än andra. Och detta är starkt kulturellt könsmärkt, konstaterade jag tidigare. 
För kvinnor ligger det oftast närmare till hands att tillägna sig som en del av sig själva, 
sådana färdigheter - dvs. "möjligheter" - som är kulturellt märkta som kvinnliga. Om 
en viss kvinna väljer ett "relationsyrke", behöver det därför inte vara ett bevis på att 
hon som kvinna är "bättre på relationer än män" (mastery). Att hon väljer så kan vara 
hennes sätt att ge kulturellt godtagbara uttryck för den person, dvs. kvinna, hon är 
(appropriation). På samma sätt behöver den man som väljer ett tekniskt yrke inte 

7 Jag har haft glädje av M. Brinton Lykes' (1985) begrepp "social individuality", för att hålla 
identitetsbildningens sociala aspekter i minnet. Hon diskuterar konsekvenserna av individualisti
ska vs. kollektivistiska förståelser av identitet i psykologiska teorier. 
8 Annat som har betydelse för vilka möjligheter som blir tillängliga i praktiken är etnisk tillhö
righet, geografisk ort, nationalitet, hälsa och eventuellt handikapp. Jag återkommer till klass
tillhörighet på flera ställen i de empiriska kapitlen; framför allt kapitel 7 om passform och 
kapitel 8 om förändringspositioner, men också i kapitel 11 om jämställdhet. 
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nödvändigtvis vara "bättre på teknik än kvinnor". Att han väljer så kan vara ett sätt att 
ge kulturellt acceptabla uttryck för att vara man där han befinner sig. Samtidigt som 
han (eller hon) ger dessa kulturellt acceptabla uttryck för sitt kön, styrker mycket i 
omgivningen upplevelsen att han gör detta just därför att han är den specifika person 
han är; dvs. påverkar honom till att personliggöra sitt val till att bli en del av honom 
själv. Då är "kön" sällan explicit, utan det talas om personen som individ. 

Mot den bakgrund som jag nu har skissat blir det intressant att studera vilka olika 
erfarenheter och färdigheter som kvinnor bemästrar och tillägnar sig som sina egna i 
Sverige idag, och under vilka villkor de gör det. Jag ska därför i nästa avsnitt teckna en 
översiktlig tillståndsbild av kvinnors situation och aktiviteter i Sverige på 1990-talet. 

1.2 Kvinnors erfarenheter, färdigheter och villkor i 
Sverige 

När jag skriver den här avhandlingen utgör kvinnor trots ett antal år av vikande 
konjunkturer på arbetsmarknaden nära hälften av de förvärvsarbetande i Sverige. Det 
betyder att nästan lika många vuxna kvinnor som vuxna män är aktiva på arbets^ 
marknaden (SOU 1998:6; SCB, 1996). Sett över min egen livstid har en mycket stor 
förändring skett. För femtio år sedan utgjorde kvinnor mindre än en tredjedel av de 
förvärvsarbetande (Myrdal & Klein, 1968). Den stora förändringen i kvinnors förvärvs
frekvens har förklarats på olika sätt av olika forskare, men för mina syften just nu 
räcker det med att konstatera att den har inneburit en stor förändring i både principi
ell och reell möjlighetsstruktur för svenska kvinnor (se förra avsnittet). Kvinnor finns 
nu inom många områden i samhället där de tidigare inte hade en plats. 

En kort rekapitulation av tillgänglig statistik och forskning förtydligar och modi
fierar bilden av kvinnor på arbetsmarknaden: kvinnor förvärvsarbetar i nästan lika 
stor utsträckning som män, men kvinnor som har barn arbetar i betydligt mindre 
utsträckning heltid på sina förvärvsarbeten än män som har barn.9 Deltidsarbete var 
ovanligt både bland kvinnor och män ända fram tills kvinnornas stora "uttåg" på 
arbetsmarknaden i slutet av I960- och början av 1970-talet. Då blev deltidsarbete i 
och med lagen om arbetstidsförkortning för föräldrar med barn under åtta år ("sextim-
marsdagen"), ett utbrett sätt för familjer (läs: kvinnor) att klara ekvationen med för
värvsarbete, barnomsorg och hemarbete. Det visade sig ganska snart att deltidsar
betet dessutom blev ett sätt att klara av dessa uppgifter utan att männens insatser 
hemma förändrades nämnvärt. Kvinnor ökade sina insatser i betalt arbete kraftigt, 
men männen ökade inte sina insatser i obetalt hemarbete och omsorgsarbete i samma 
utsträckning, även om det har skett en viss ökning över tid (Flood & Gråsjöö, 1997; 
Rydenstam, 1992). 

9 För att inte tynga texten med siffror, hänvisar jag till Statistiska Centralbyråns skrifter "På tal 
om kvinnor och män", som ges ut ungefär varannat år (SCB, 1996). 
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Dessa förändringar kan i terminologin från förra avsnittet uttryckas som att från 
att tidigare ha varit icke-"tillägnat", icke-förenligt med kvinnlighet framför allt för 
gifta kvinnor, blev förvärvsarbete en möjlig del av kvinnors upplevelser av sig själva 
som person. Det blev kulturellt möjligt för kvinnor med barn att vara förvärvsarbe
tande och samtidigt "vara kvinnor", dvs. möjlighetsstrukturen förändrades för kvin
nor. Den förändringen motsvarades dock inte av en lika stor förändring i reell 
möjlighetsstruktur för männen när det gällde hemarbetet. De gick inte "in" när kvin
norna gick "ut". För män verkade det inte lika snabbt bli möjligt att ta ansvar för 
hemarbete och samtidigt "vara män", dvs. uppleva ansvarstagandet som en del av sig 
som person. Även om kvinnors ökande förvärvsarbete har åtföljts av en viss, gradvis 
ökande, insats från mäns sida i hemmen, har ökningen hittills inte inneburit att kvin
nors ansvar för hemmet har rubbats i särskilt många hem (Ahrne & Roman, 1997; 
Roman, 1996). 

Kvinnors reella - "tillgängliga" - möjligheter när det gäller livslopp är alltså fler 
idag än för några decennier sedan. Kvinnor har möjligheter som de inte hade tidigare, 
så här har skett stora förändringar. Samtidigt syns det tydligt när man studerar statis
tik över yrkestillhörighet, tjänstepositioner och fördelning av hemarbete, att kvinnors 
och mäns reella möjlighetsstrukturer hittills långt ifrån har varit likadana. Bland an
nat finns kvinnor och män i stor utsträckning på olika delar av arbetsmarknaden. 

Offentlig sektor - den kvinnliga arbetsmarknaden. Kvinnornas andel på arbetsmark
naden ökade parallellt med en kraftig expansion av den offentliga sektorn. De nya 
arbeten som skapades inom kommuner, landsting och stat fylldes till stor del av kvin
nor, särskilt på de lägre nivåerna. Det har i mycket handlat om en utvidgning av 
tidigare traditionella "kvinnoyrken", och om att "det offentliga" har tagit över vissa 
arbetsuppgifter som tidigare sköttes av kvinnor i hemmen. Med tiden, och i takt med 
att kvinnors utbildningsnivåer har nått mäns, har också högre tjänstenivåer som tidi
gare innehades nästan enbart av män, börjat besättas med högutbildade kvinnor. Den 
förändringen skedde tidigare inom offentlig sektor än i det privata näringslivet. 

Vid valet av grupper och livsområden att studera har jag använt mig av de bilder 
av kvinnors vardag som kvinnoforskare de senaste decennierna har tecknat. Svensk 
kvinnoforskning har en lång tradition av studier av kvinnors arbetsliv. Jag ska i nästa 
delavsnitt kortfattat beröra aspekter av några studier som har kommit fram på senare 
år, som på olika sätt tangerar mina frågeställningar. Jag använder dessa studier fram
förallt för att ringa in inom vilka områden jag går vidare. 

1.2.2 Kvinnor som gör de nya möjligheterna till sina 

Jag ska kort referera några studier som har ägnats kvinnor inom tidigare exklusivt 
manliga yrkesområden eller tjänstepositioner. De är intressanta för mina syften efter
som de s.a.s. känner av frontlinjen i de samhällsförändringar jag beskrev ovan: de 
studerar kvinnor som förvärvsarbetar, och dessutom inom områden som hittills har 
varit mycket starkt manligt könsmärkta. Kvinnor i sådana yrken kan knappast undgå 
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att "kön" och dess innebörder kommer att aktualiseras och kanske förhandlas (se 
nästa avsnitt) tydligare än inom mer traditionellt kvinnliga yrkesområden. Det här 
urvalet betyder att min genomgång av forskning inte gör anspråk på att ge en heltäck
ande bild av kvinnoliv i Sverige. Avsnittet ska ses som den forsknings- och tankemässiga 
ram när det gäller feministisk arbetslivsforskning, som jag förhåller mig till och försö
ker utveckla vidare. 

Anna Wahls (1992) enkätstudie av ett urval kvinnliga civilekonomer och civilin
genjörer i olika åldrar har fokus på dessa kvinnors situation på arbetet, och hur de 
upplever och handlar utifrån den, men har också studerat hur de beskriver och upp
lever sin familjesituation. Det rör sig om kvinnor som befinner sig i både numerärt 
och hierarkiskt mansdominerade arbetsmiljöer, och som dessutom har gjort det ända 
sedan sin studietid. Wahls syfte är att förstå mer om kombinationen av kvinnors 
villkor i organisationen och kvinnors handlande där, med "familjen" som den fond 
mot vilken det handlandet sker. 

I stort sett alla kvinnor som svarade på enkäten hade erfarit någon form av nega
tiv särbehandling på grund av kön, antingen direkt diskriminering, sämre arbetsvill
kor eller sämre möjligheter än manliga kolleger när det gällde tillgång till kurser, 
konferenser osv. (Wahl, 1992, s. 184-194). Direkt diskriminering hade framförallt de 
kvinnor upplevt som hade uttalade karriärambitioner, dvs. de som ville bli eller redan 
var chefer. Det tolkar Wahl som att könsstrukturerna - hur åtskillnaden mellan könen 
tar sig uttryck i organisationer i form av antalsmässig fördelning, grad av yrkes
segregering och hierarkisk segregering - blir tydligare för de kvinnor som "försöker 
bryta mot det normala" (s. 195). De pionjärer som har tagit de första stegen mot att 
göra "principiella möjligheter" till "tillgängliga möjligheter" för kvinnor (se det före
gående avsnittet), har blivit de som tydligast hamnar i den korseld där könsinnebör
der omförhandlas. Och de är alltså medvetna om detta. 

Wahls studie resulterar bland annat i en beskrivning av vad hon kallar konstruk
tionen av den typiska kvinnligheten i mansdominerade organisationer: de kvinnor 
hon studerade beskrev hur de strävade efter att agera prestigelöst i beslutssituationer, 
att bry sig om sina medarbetares livssituation, att tala ett "rakare" språk och att reso
nera om frågor mer utifrån helhetsaspekter än vad deras manliga kolleger gjorde (s. 
215). Avigsidan av denna strävan beskrevs av några kvinnor som risken att bli alltför 
belastade av andras problem och att alltid förväntas vara omsorgstagande och förstå
ende. I familjen hade de flesta av dessa kvinnor en omsorgssituation som liknar den 
jag te cknade i inledningen här ovan, och de beskrev problem med att kombinera 
arbete och familj, som för många accentuerades av förväntningarna på deras yrkesar
bete. 

Martha Blomqvist och Christine Roman har i en studie av kvinnor i sjä lvständigt 
kvalificerade mansdominerade yrken fokuserat på nya branscher och företag, där tra
ditioner av mansdominans kan antas vara mindre cementerade än i äldre företag. De 
intervjuade en eller två kvinnor per utvalt företag, samt dessutom någon central chefs

10 



Kapitel 1 Inledning 

person på varje företag. Fokus här var mer på bransch och företag10 än i Wahls studie, 
och rapporteringen fokuserade på arbetsorientering hos kvinnor med hög utbild
ning, betydelsen av nya tendenser i arbetslivet för kvinnors arbetsvillkor och karriär
möjligheter, könssegregerande mekanismer i kunskapsföretag, betydelsen av numerär 
fördelning mellan kvinnor och män, och synen på "kvinnliga" egenskaper i arbetet 
(Blomqvist, 1994; Roman, 1994). Resultaten överensstämmer med den översiktliga 
bild av kvinnors vardag som jag tecknade i inledningen till det här avsnittet. 

Christine Roman (1994) lyfter fram "arbetsorientering" som ett begrepp som 
avspeglar hur inriktad en viss person är på sitt yrkesarbete kontra sin övriga vardag. 
Begreppet har tidigare haft en väl schablonmässig användning i svensk arbetslivs
forskning om kvinnor, menar Roman. Länge studerades framförallt arbetarkvinnor, 
som ofta har arbeten som är särskilt monotona, slitsamma och stressande (Baude 
mflL, 1987; Bergman, 1997). Deras ofta starkt familjeorienterade förhållningssätt kom 
att generaliseras till att antas gälla alla kvinnor, oavsett utbildningsnivå och 
arbetsinnehåll. När man på det sättet har bortsett från betydelsen av arbetets karaktär 
för arbetsorienteringen har denna antaget generella familjeorientering kommit att 
användas som en av förklaringarna till könsuppdelningen i arbetslivet. 

"Arbetsorientering" har beröringspunkter med "personliggörande" som jag har 
talat om härovan: man kan anta att personer för vilka yrkesarbete ingår i större eller 
mindre utsträckning i den bild de har skapat av sig själva, kommer att uppvisa olika 
grad av "arbetsorientering" i praktiskt handlande. Detta har jag gått vidare med i min 
studie och berör på flera ställen i texten, framförallt i relation till yrke och tjänste
position. Roman pekar på riskerna med att låta motiven bakom handlingar i dessa 
sammanhang få för stort teoretiskt utrymme på bekostnad av betingelserna för samma 
handlingar, dvs. de begränsande relationer som skapar förutsättningarna för vilka 
motiv som blir möjliga. Istället för att söka svaret på varför kvinnor och män har olika 
arbeten i deras tänkta skilda könskaraktärer, bör vi söka dem i arbetslivets och famil
jens patriarkala strukturer, menar Roman (1994, s. 83). Här går jag också vidare och 
studerar hur både begränsande relationer och handlingar/motiv integreras med kvin
nors upplevelser av sig själva som personer, dvs. blir personliggjorda. 

Den könssegregering som Roman och Blomqvist fann på de företag de stude
rade11, sammanfattade de i följande kategorier: proportionen kvinnor/män, manlig 
homosocialitet, kvinnlig heterosocialitet12, sexualisering, motstånd mot kvinnor, köns
tänkande (att föreställningar om "kvinnligt" och "manligt" var tydligt framträdande 
på arbetsplatserna, t.ex. i form av uppfattningar om kvinnors "relationsorientering" 

10 De branscher de studerade var datorföretag, reklambyråer och konsultföretag av olika slag. 
11 Könssegregeringen var när det gällde arbetsuppgifterna något mindre uttalad än i äldre före
tag och branscher (Blomqvist, 1994). Här verkade, trots de könsstrukturerande mekanismerna, 
finnas ett förhållandevis stort utrymme för kvinnor att utvecklas och avancera. 
12 För begreppen homosocialitet och heterosocialitet, se t.ex. Lindgren (1996b). 
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som en tillgång i arbetet). Dessutom gjordes tydliga kopplingar mellan kvinnor och 
omsorgsförpliktelser, vilket skapade olika förväntningar på kvinnor och män. Roman 
frågar sig "är det rentav så att kvinnor kan göra det män gör, men under premissen att 
de gör det på ett 'kvinnligt' sätt, dvs. på ett sätt som visar att de inordnar sig i köns
hierarkin?" (1994, s. 172). Den reflexionen tangerar mastery och appropriation 
som jag beskrev dem i förra avsnittet: är det accepterat att kvinnor i dessa manliga 
yrken är duktiga, så länge de inte gör för mycket av sin skicklighet, dvs. inte "person-
liggör" den, och så länge de därför uppför sig som kvinnor, dvs. visar omsorgsmässig 
tillgänglighet' (Brandsaster och Widerberg, 1992)? Omsorgsmässig tillgänglighet ses 
på många arbetsplatser som detsamma som 'kvinnlighet', enligt Brandsaeter och Wi
derberg. Det är en form av 'kvinnlighet' som visar sig återkomma i de berättelser jag 
har fått höra i den här studien. 

Omsorg ställer krav, och konflikterna mellan omsorgskrav (både i familjen och 
på arbetet) och arbetskrav leder ofta till dåligt samvete. Det tycks vara särskilt vanligt 
hos yrkesarbetande kvinnor; "så utbrett att det borde betraktas som ett socialt pro
blem", som Roman uttrycker det (1994, s. 188) (se också Elvin-Nowak, 1996). Med 
detta vill Roman betona att det rör sig om frågor som går utöver den enskildas lokala 
förutsättningar och inre liv. Det ska till annat än individuella lösningar för att för
ändra situationen i grunden. Kring dessa frågor kretsar många av intervjuberättelserna 
i min studie. Jag försöker dock gå vidare från "dåligt samvete" till att se de begrän
sande relationernas roll i kvinnornas skapande av sin bild av sig själva, dvs. på vilka 
olika sätt omsorgskrav och arbetskrav kan integreras till en helhetsförståelse av sig 
själv som kvinna idag. 

I de företag som Blomqvist och Roman studerade var den privata sfären (familje
livet) tydligt underordnad den offentliga (företagets mål osv.), menar Blomqvist (1994). 
När företagen, vilket var vanligt, uppmuntrade social gemenskap på arbetsplatsen 
och månade om sina anställdas privatliv, syftade de tydligt till att skapa ökad produk
tivitet. Det var företagsekonomiskt lönsamt att skapa "utrymme för icke-byråkratiska 
relationer" (s. 161), men det innebar inte att spänningen mellan karriärvillkoren och 
kvinnornas övriga livsvillkor var mindre än på andra typer av företag (Roman, 1994). 
Könssegregeringen försvann inte automatiskt när man minskade "byråkratiseringen". 
På företagen framhölls, som jag berörde härovan, vad man såg som kvinnors 
"relationsförmågor" som viktiga medel i arbetet eftersom de anses skapa bättre rela
tioner till kunder. Blomqvist menar att man kan förstå detta som att "egenskaper som 
förknippas med kvinnor och underordning förvrängs så att de tjänar maktens intres
sen" (Blomqvist, 1994, s. 162). 

Christina Mörtberg (1997) har intervjuat kvinnliga systemutvecklare och bland an
nat studerat hur de skapar mening och självförståelser i sin situation som awikare på 
mansdominerade arbetsplatser, och i samspelet mellan arbetsplats och familj. Som 
högutbildade, systemutvecklare, kvinnor, småbarnsmödrar och (ofta) deltidsarbet
ande befann de sig mellan två konkurrerande uppsättningar av vardagsförväntningar. 
Å ena sidan fanns det tekniskt avancerade arbetet med systemutveckling och den 
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extrema arbetskultur som utvecklades på företagen: jobbet gavs alltid primat och til
läts i stort sett obegränsat invadera övrig tid. Å andra sidan fanns de könsspecifika 
förväntningarna, som var av två slag: tendenser till diskriminering av kvinnor, och 
könsspecifika omsorgsförväntningar. Tillhörighet, eller vad Mörtberg kallar identi
tet/differens, var därför ett viktigt tema i berättelserna. Det var långt ifrån alltid klart 
var de framförallt hörde hemma, upplevde många av kvinnorna. Ett annat tema var 
principiella kontra reella möjligheter, som Mörtberg bland annat talar om som "urvals
kriteriers diskriminerande mening" (s. 81). I princip hade alla samma möjligheter, 
det fanns ingen synlig kvinnodiskriminering, men själva kr iterierna för att komma 
med i intressanta projekt kunde ibland vara sådana att kvinnor uteslöts - utan att det 
benämndes så. 

Mörtberg sökte via diskursanalyser och reflexiva analyser av dialoger mellan 
intervjupersonen och henne själv, ef ter spår av hur kvinnorna skapar sig själva i de 
konfliktfyllda vardagssituationer de ofta befinner sig i. Hon relaterar deras förhåll
ningssätt och berättelser till olika mer eller mindre dominerande eller marginaliserade 
diskurser som är aktiva i den vardag där kvinnorna befinner sig. Mörtberg är därmed 
en av dem som har försökt gå vidare från att ge en tillståndsbild till att söka efter 
processer i personliggörandet av erfarenheter och färdigheter, även om hon inte för 
diskussionen i de termerna. 

"Könskontrakt" ä.r ett begrepp som har utvecklats av statsvetare och sociologer för att 
beteckna ett osynligt och omedvetet kontrakt mellan kvinnor som grupp och 
samhällsstrukturer som stat och arbetsmarknad (Pateman, 1988; Silius, 1992).13 Joan 
Acker, amerikansk sociolog, har studerat utformningen av könskontraktet i Sverige 
och menar att underordningen av kvinnor i kontraktet har dolts av kulturella ideal
föreställningar om den svenska demokratin, vilka dessutom förstärktes av statistiska 
belägg för att vissa av jämställdhetsidealen var på väg att uppnås. Vad som därigenom 
har dolts i den svenska offentliga diskursen, menar Acker (1989), är att välfärdsstaten 
till stor del bygger på nedvärderat kvinnligt arbete - både lönearbete och obetalt 
reproduktivt arbete. Acker benämner detta "könskompromissen" och hävdar att den 
har resulterat i en "tyst överenskommelse, enligt vilken kvinnorna har rätt till betalt 
arbete och en viss del personligt oberoende från enskilda män, i utbyte mot att de 
fortsätter att ta ansvar för omsorgen om människor, både i välfärdssamhällets tjänst 
och i familjen, och att de, utan klagomål, accepterar en underordnad ställning inom 
det avlönade arbetet och i politiken, liksom, i viss utsträckning, i sina privata relatio
ner till män" (s. 10-11). På familjenivå formulerar Haavind (1985, s. 20) detta som 
att en modern kvinna kan göra "allt", "men bara så länge hon gör det relativt under
ordnat de män som hon har att göra med." 

Harriet Silius (1992) har i en kombinerad enkät- och intervjuundersökning av 
kvinnliga jurister använt sig av kontraktbegreppet. Juristyrket har gamla anor och 
traditioner och utövas ofta i organisationer som kan beskrivas som byråkratiska. Där-

13 Begreppet används också ibland om könsrelationer på parnivå, då ofta kallat "äktenskaps
kontrakt" (Haavind, 1982). 
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med skiljer det sig från Blomqvists och Romans och Mörtbergs yrkesgrupper, och 
påminner mer om dem som Wahl har studerat. I Finland, där studien är gjord, har 
andelen kvinnliga jurister ökat kraftigt de senaste decennierna, men organiseringen av 
arbetet har inte förändrats nämnvärt. Fokus i studien är på hur det går för kvinnor att 
komma in i etablerade och traditionellt uppbyggda, mycket manligt dominerade orga
nisationer. Silius sammanfattar sina resultat i termer av tre könskontrakt som tillsam
mans kringgärdar och skapar förutsättningarna för de kvinnliga juristernas vardag: 
arbetskontraktet, omsorgskontraktet och professionskontraktet. Det första är av sär
skilt intresse här. 

Arbetskontraktet har fyra beståndsdelar: grindvaktsystemet, segregeringen, sexis-
men och de särskilda karriärvillkoren (Silius, 1992, s. 272), och det är framförallt 
hierarkiskt. Dess uppgift är "att skapa, upprätthålla och förnya makten eller hierarkin" 
(ibid s. 273). Det fungerar framförallt genom isärhållning, dvs. att kvinnor och män 
på olika sätt hålls åtskilda; på olika arbetsplatser, olika specialiteter osv., samtidigt som 
det därmed osynliggörs att kön har något med de hierarkiska positionerna att göra. 
Silius fann att de flesta av dem hon studerade tillskrev slumpen den viktigaste rollen 
när det gällde dels val av arbetsplats och dels egna karriärframgångar (eller motgångar) 
och menar att detta kan förstås som att arbetskontraktets osynliggörande av kön också 
fungerar för den enskilda. Slumpen uppfattas som rättvis, jämlik, könlös, menar Silius 
och gör en koppling till på vilka sätt hennes informanter beskriver sina olika val i 
förhållande till sitt yrke: "Att välja studieområde (t.ex. juridik) uppfattas som ett med
vetet val (intresse), att börja arbeta som jurist uppfattas som ett begränsat val beroende 
bl.a. på utbudet av lediga platser, det som händer härefter är en slump, inte längre något 
val. Genom att beskriva sina erfarenheter på detta sätt anger de kvinnliga juristerna 
(liksom andra kvinnor) den grad till vilken kvinnligheten är begränsad eller i vilken 
grad kön möjliggör eller begränsar." (1992, s. 273, kursiveringar i originalet). 

När det gäller omsorgskontraktet, dvs. familj, hushåll och barn, beskriver Silius en 
situation för de kvinnliga juristerna som i stort stämmer överens med de svenska statis
tiska uppgifter jag nämnde i inledningen till det här avsnittet. Det var inte ifrågasatt 
om det skulle gå att kombinera arbete och barn, men kvinnan i familjen var den som 
självklart förväntades sköta största delen av det arbete och den anpassning som kombin
erandet krävde. 

Silius betonar i avslutningen av sin avhandling de begränsningar som använd
ningen av kontraktbegrepp (och därmed många andra begrepp av samma "struktu
rella" karaktär) skapar: "det beskriver det gemensamma mönstret, så som det tar sig 
uttryck när jag söker likheter, ovanifrån. Olikheterna, kontraktsbrotten, är svåra, näs
tan omöjliga att se för de ingår inte i mönstret. Kontraktbegreppet kan därför använ
das endast i studier av kvinnor som grupp, inte av olikheterna mellan enskilda kvinnor. 
Kontraktbegreppet beskriver möjligheterna och begränsningarna i förmågan att handla 
eller maktresurserna. Det beskriver inte vad som följer av detta, nämligen de särskilda 
existensvillkoren och de specifika handlingsalternativen" (1992, s. 280, kursivering i 
originalet). Hon uppmanar sedan till utveckling av teori som kan gå vidare därifrån till 
att studera frågor "om att vara och ha möjligheter att handla ' (s. 282). "Handlandet är 
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könsbundet. Kvinnors handlingar konstitueras på ett annat sätt än mäns. Olikhe
terna mellan män och kvinnor, men också mellan kvinnor, leder till att det blir cen
tralt att analysera området att vara från kvinnornas ståndpunkt. Samtidigt blir det 
nödvändigt och viktigt att skilja handlandet från förmågan att handla" (ibid.). 

Detta kan uppfattas som en uppmaning att gå vidare genom att studera hur kvin
nor i olika positioner personliggör sina erfarenheter, färdigheter och de omgivande 
begränsande relationerna, dvs. skapar sig själva under levandet av sina vardagsliv. Det 
är bland annat det jag har försökt göra i den här studien. 

1.3 Könsförståelser i teori och vardag 

I det här avsnittet diskuterar jag olika principer för psykologisk förståelse av kön, dvs. 
på vilka sätt "teori" - både vetenskaplig och vardaglig - har begreppsfäst vad kön ska 
betyda.14 Jag renodlar tre principer som går att urskilja i olika teorier och diskuterar 
konsekvenserna av dem. Att kön kan förstås psykologiskt på så många olika sätt, 
antyder att det rör sig om ett omtvistat område. Det pågår ständiga förhandlingar, 
både om vad kön ska betyda i samhället i stort, i den enskildas vardag, och för den 
som forskar om människor. I den bemärkelsen är det rimligt att kalla "kön" för ett 
förhandlingsområde (Andenses et al, 1992). Den synen; att betydelser av kön kan för
stås som förhandlingsresultat, ligger till grund för den framställning som följer här. 

Sådant som verkar kulturellt naturligt15 när det gäller "kön", t.ex. vad som ses 
som kvinnligt respektive manligt, behöver granskas noga för att principerna i den 
psykologiska förståelsen av kön ska kunna komma förbi låsningar vid individualisti
ska eller biologistiska argument (Marecek, 1995). Tre principer för förståelse av kön i 
vardagstänkande och psykologisk teoribildning går att urskilja: principen om kön 
som skillnad, principen om kön som neutralt, och principen kön som en samhälls-
kategori. Den sista förhåller sig kritiskt till de två första, och jag börjar med den efter
som den hjälper mig att göra de två andra synliga.16 

14 Begreppet "genus" används ofta i svensk forskning idag. Det är dock ett begrepp som ifråga
sätts från många håll, bl.a. därför att det kan uppfattas som att man drar en skarp gräns mellan 
"socialt" och "kroppsligt" som inte visar sig hållbar i praktiken. För mina syften här är "kön" i 
olika kombinationer mer användbart. 
15 Med "kulturellt naturligt", vilket möjligen kan uppfattas som ett självmotsägande uttryck, 
menar jag företeelser som i ett visst kulturellt sammanhang uppfattas som självklara, "natur
liga", och inte "konstruerade". 
161 svensk feministisk forskning används ofta uttrycken likhets- och särartstänkande (Hirdman, 
1988). För mina syften här är dock "skillnadskönsprincipen" och "könsneutralitetsprincipen" 
mer klargörande, bl.a. därför att "könsneutralitet" inte nödvändigtvis implicerar "likhet". 
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1.3.1 Kön är en samhällskategori med teoretiska konsekvenser 

Varje samhällsbildning är uppbyggd kring ett fåtal begrepp eller kategorier som mot
svaras av grundläggande mönster i medborgarnas sätt att organisera och se verklighe
ten. I västerländska samhällsbildningar fungerar den symboliska och praktiska upp
delningen i två kön som uppfattas som olika eller t.o.m. motsatta, som en sådan 
grundkategori. Den styr därför människors perception av företeelser omkring dem 
och inuti dem (Hirdman, 1988; Pateman, 1988). Människor sorterar dem de möter 
utifrån deras kön, ger denna sortering efter kön stor betydelse, och har svårt att låta 
bli att göra detta. Den kulturellt förmedlade verklighetsuppfattningen bygger på att 
det ska finnas två kön och att de är olika. Västerländska människor bemöter kvinnor 
på vissa sätt och män på andra sätt, vare sig de själva är medvetna om det eller ej.17 

Även ifråga om människors syn på sig själva har kön betydelse. Människor är alltid 
bekönade varelser när de möter världen. Annat är inte tänkbart, eftersom ingen män
niska kan vara utan kön i vår kultur. 

Samhällskategorin kön har fungerat dels så att kvinnor och män har uppfattats 
som olika, dels så att de har skilts åt på olika sätt, men dels också så att det har skapats 
hierarkier mellan dem (Hirdman, 1988). Män och kvinnor ses som olika, förväntas 
syssla med olika saker, och uppfattas som olika mycket värda. Kön är en av de kraft
fullaste åtskiljarna och rangordnarna i samhällslivet, vid sidan av samhällsklass och 
etnici tet.18 

Att kön är en grundläggande kategori i samhällsbildningen innebär att de tanke
mönster som följer med, kommer att vara självklarheter för samhällsmedborgarna. 
Mönstren blir det "naturliga", eftersom så mycket i omgivningen understödjer dem, 
och de blir inte ifrågasatta till vardags, utan fungerar som sanningar om tillvaron. 
Därmed ges de ofta ett slags förklarande status, dvs. de samhälleligt skapade åtskillna
derna tas som bevis för att det "finns" naturliga (dvs. medfödda) skillnader. Att ett 
sådant resonemang är cirkulärt syns inte så länge resonemangen stannar inom den 
kulturella förståelseramen. 

Kön som samhällskategori har historiskt betytt att kön har setts som en skillnad, 
som dessutom har motiverat en rangordning mellan kvinnor och män. Det kallar jag 
här för principen om kön som skillnad. Under de senaste decennierna har emellertid 
en annan form av könsförståelse vuxit fram och konkurrerat med den första; det är 
synen att kön inte ska betyda någonting alls. Den kallar jag här för principen om kön 
som neutralt. Jag ska här nedan renodla dessa sätt att förstå kön, och några av konse
kvenserna av dem. De har förankringar i olika samhällsvetenskapliga teorier om kön, 
och jag kommer att kort beröra detta också, eftersom det får konsekvenser för vilka 
förståelser som har varit möjliga t.ex i psykologiska teorier (Widerberg, 1992; Andenaes 
et al, 1992). 

17 Detaljerna i "sätten" som vi bemöter kvinnor respektive män är dock inte fasta utan varierar 
över tid och mellan och inom kulturer. Det konstanta verkar vara att "sätten" skiljer sig mellan 
kvinnor och män. 
18 Många fler åtskiljande och rangordnande kategoriseringar finns. Handikapp av olika slag, 
ålderskategorier och geografisk lokalisering är några exempel. 
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1.3.2 Principen om kön som skillnad 

Den hittills vanligaste psykologiska förståelsen av kön i västerländsk kultur utgår ifrån 
att kön handlar om två olika uppsättningar egenskaper som karakteriserar kvinnor 
respektive män. "Kön" ses som skillnader i något inre i de enskilda individerna. Egen
skaperna kan vara biologiska eller psykologiska, och de kan ha kommit till via påver
kan av biologi eller inlärning eller bådadera. Det mest framträdande hos könsegens
kaperna är att de skiljer sig mellan kvinnor och män. Egenskaper som betraktas som 
kvinnliga kan inte samtidigt vara manliga, och vice versa (Hare-Mustin & Marecek, 
1988). Det är detta jag kallar principen om kön som skillnad.19 Den som omfattar en 
sådan förståelse av kön kommer att rikta strålkastaren inåt, in i den enskilda kvinnan, 
för att se t.ex. hur många kvinnliga egenskaper hon besitter. Betraktaren drar slutsat
ser om hennes kvinnlighet utifrån föreställningen att hennes handlingar och prefe
renser avspeglar inre tillstånd eller egenskaper som fanns där innan hon handlade. Ett 
sådant resonemang är ett exempel på det Judith Butler kallar en expressiv modell för 
kön/kvinnlighet, som hon menar karakteriserar stora delar av psykologisk teoribild
ning: "the localization of identity in an interior psychic space [..] implies an expressive 
model of gender whereby identity is first fixed internally and only subsequently ma
nifest in some exterior way" (Butler 1990, s. 336).20 

Kön blir något som finns inuti individen, läggs fast som inre egenskap, och där
efter tar sig uttryck i kvinnliga respektive manliga handlingar, uppfattningar och iden
titeter, som alltså framförallt skiljer sig åt. Handlingar som är vanligast hos män tas 
som bevis för att en person är manlig inuti, medan handlingar som är vanligast hos 
kvinnor uppfattas som bevis på att att en person är kvinnlig inuti. 

Synen på kön som skillnad har hittills varit så vanlig och självklar i vår kultur att 
det kan vara svårt att se den som ett synsätt och inte någonting naturgivet. Det finns 
dock nackdelar, inte minst för den som vill främja jämställdhet, med att utan vidare 
acceptera detta synsätt som sanningen om "kön": fokus på skillnader i egenskaper 
mellan kvinnor och män som grupper har t.ex. gjort att man ofta bortser från skillna
der i egenskaper bland kvinnor och bland min, som alltid är betydligt större än skill
naderna mellan könen. Psykologisk könsskillnadsforskning har angripits hårt av 
feministiska forskare för sin omedvetenhet om detta, och för att man därmed upp
rätthåller fördomar om kvinnor och män och "kvinnligt" och "manligt" (Frieze et al, 

19 Ibland skriver jag "skillnadskönsprincipen" eftersom det är lättare att foga in i löpande text. 
20 En sådan uppfattning om ett inre väsen (essens) av något slag brukar kallas essentialistisk 
(Bohan, 1993) och kan bygga antingen på biologiska eller psykologiska antaganden om vari
från detta väsen kommer. Det "essentialis tiska" handlar dock inte om ursprung, utan om place
ringen av kvinnligheten, d.v.s. i den enskilda kvinnan (essentialism) eller i det sociala samspelet 
(konstruktionism). Se också Martin (1994; 1996) för diskussion om olika slags essentialism, 
och risker förknippade med dem. 
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1986; Hare-Mustin & Marecek, 1988; Kimball, 1996; Maccoby & Jacklin, 1975; 
Marecek, 1995). 

Fokus på skillnader i individuella egenskaper mellan kvinnor och män gör det 
också lätt att bortse från orättvisor i villkor mellan kvinnor och män. Många påstådda 
skillnader i egenskaper mellan kvinnor och män kan t. ex. bättre förklaras som effek
ter av ojämlikheter i makt eller samhällsposition, snarare än av könstillhörighet i sig 
(Unger & Crawford, 1992/1996).21 

Män och det "manliga", dvs. vad män är och gör, har dessutom genom historien 
setts som normen för vad en människa är och ska vara, medan kvinnor har haft status 
som awikare i förhållande till "människor" (Pateman, 1988). Det fenomenet går 
igen på många områden i samhället och i många vetenskaper. Medicinens norme
ringar för organvikter, infarktbehandlingar, medicinering osv. ä r särskilt välkända 
(Hammarström & Hovelius, 1994; Hovelius, 1998). Skillnader (och därmed "avvi
kelser") uppfattas dessutom sällan som neutrala, utan av tradition värderas sådant 
som tillskrivs män högre än det som tillskrivs kvinnor. Ett tydligt exempel är 
lönesättningen för de yrken som män av tradition har, jämfört med de yrken som 
kvinnor av tradition har (Löfström, 1990; Persson & Wadensjö, 1997). Principen 
om kön som skillnad verkar i stort sett alltid förekomma tillsammans med samhälle
lig nedvärdering av kvinnor.22 

Psykologi och principen om kön som skillnad. De flesta psykologiska teorier har 
utgått från någon typ av skillnadsprincip när det gäller kön. Det har nog varit ofrån
komligt med tanke på många psykologiska teoribildningars ickeproblematiserande 
förhållningssätt till sin egen kunskapsteoretiska bas, och deras samtidiga accepterande 
av en historielös syn på "människan" som något universellt som går att studera obero
ende av individens specifika kulturella och historiska kontext (Haavind, 1998; Marecek, 
1995; Rose, 1985; 1989; Sampson, 1993b). Kritiken mot sådana teorier har från 
både feministiska forskare och forskare i andra kritiska traditioner varit mycket stark 
åtminstone det senaste decenniet (Harré & Gillet, 1994; Marecek, 1995; Rose, 1985, 
1989; Sampson, 1993a,b; Wilkinson, 1986; 1996; Wood Sherif, 1979). 

1.3.3 Principen om kön som neutralt 

Det vanligaste alternativet till principen om kön som skillnad bygger på en ideologi 
om könsneutralitet och jämställdhet och hävdar att kön inte betyder någonting alls: 
kvinnor kan vara lika duktiga som män och prestera lika bra som män; kvinnor har i 

21En viktig kritik ifrågasätter föreställningen att kön är "egenskaper" hos individer och vill i 
stället lokalisera "kön" i det sociala fältet mellan individ och omgivning, t.ex. som förhandlings
produkter (se t.ex . Andenass et al, 1992; Haavind, 1994, och Sondergaard, 1996a). Jag åter
kommer till detta i kapitel 2. 
22 Om skillnadskönsprincipen leder till nedvärdering av kvinnor, eller om nedvärdering av kvin
nor leder till skillnadskönsprincipen, är inte lätt att avgöra. De förekommer dock i stort sett 
alltid tillsammans, vilket gör det troligt att sambandet mellan dem är starkt. Se t.ex. Delphy 
(1993) för en diskussion. 
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stort sett samma behov som män och ska behandlas likadant som män, då blir det 
rättvist. De som strävar efter att leva upp till det här synsättet hävdar ofta att de 
behandlar kvinnor och män likadant, t.ex. på arbetsplatsen. "Här spelar könet ingen 
roll", är en vanlig paroll (Hare-Mustin & Marecek, 1988).23 

Denna princip har varit framträdande i den svenska jämställdhetsdebatten, som 
särskilt i början handlade om att visa att kvinnor duger lika bra som män. Jag vill kalla 
denna innebörd i kön för principen om kön som neutralt. Att hävda denna princip har 
lett till flera av de juridiska och samhälleliga förbättringar som har skett för kvinnor 
det senaste århundradet; sådant som rösträtt och lagstiftning om likalönsprincipen. 
Därför kanske könsneutralitetsprincipen är något att ta fasta på om vi vill fortsätta 
förbättra kvinnors villkor? 

Men är kön neutralt? Lever kvinnor under likartade omständigheter som män, 
t.ex.? Och blir resultaten lika om vi behandlar kvinnor och män lika? Nej, så enkelt är 
det inte. Att utgå från att det inte finns några könsskillnader som är värda att bry sig 
om, leder ofta till att man också bortser från de skillnader som verkligen är värda att 
bry sig om. Jag tänker då på sådant som kvinnors lägre löner, mindre makt, tyngre 
totala arbetsbörda och den generella samhällelliga nedvärderingen av kvinnor osv. De 
som argumenterar utifrån könsneutralitetsprincipen24 bortser ofta både från de verk
liga skillnaderna i makt och andra resurser mellan män och kvinnor, och från skillna
derna i hur kvinnors och mäns handlingar uppfattas. Kvinnor och män är fria att göra 
samma saker, menar man, och om de gör samma saker, så kommer de att bedömas 
(t.ex. avlönas) likadant. Sådant som försvinner ut ur bilden då är t.ex. att kvinnor i 
regel har större ansvar för barn och hushåll, och därför sällan är reellt "fria" att utan 
vidare göra samma saker som män även om de formellt är det. Ur bilden försvinner 
också det faktum att handlingar som kvinnor gör i allmänhet belönas lägre i vårt 
samhälle. 

Norm och avvikare. Det finns en ytterligare vinkling på principen om köns
neutralitet som är mer försåtlig och därför förtjänar att uppmärksammas; nämligen 
vad det betyder att säga sådant som "kvinnor är lika duktiga som män på...". Mäns 
handlingar görs då till något som kvinnor ska eftersträva. Därmed förstärks ännu en 
gång den traditionella föreställningen om mannen som normen för hur människor 
ska vara, även om det inte alls var den medvetna avsikten med påståendet. Invanda 
sociala mönster av innebörder upprepas. I de sammanhang där min studie har ge
nomförts sades det tidigare ofta att kvinnor var sämre än män på att hålla sig framme 
och "marknadsföra sig själva" på jobbet (och detta ansågs vara en stor del av förkla
ringen till ojämställdheten där). Idag hävdar istället många i könsneutralitetens tecken 
att kvinnor kan och ska bli "lika bra som männen" på att framhålla sig själva. 

Sådana resonemang utgår till att börja med från att det som uppfattas som män
nens sätt att vara (hålla sig framme på vissa sätt), är det riktiga och värdefulla. Man

23 Det kan kanske vara värt att påpeka att synen på kön som "neutralt" i de här avseendena inte 
inverkar på heterosexuella normer och synen på parbildning osv. De som säger att "här spelar 
kön ingen roll", menar inte att inte heterosexualitet finns där. 
24 Även här förkortar jag ibland i löpande test och skriver "könsneutralitetsprincipen" 
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nen ses som norm, alltså. Kvinnorna ska bli lika bra på att hålla sig framme som dessa 
normmän. För det andra utgår resonemangen ifrån att en kvinna som håller sig framme 
på samma sätt som en man, självklart också skulle fa samma reaktion från omgiv
ningen på sitt beteende. I praktiken är detta dock inte självklart, utan kvinnor som 
hävdar sig på samma sätt som män möter långt ifrån alltid positiva reaktioner (Unger 
& Crawford, 1992/1996).25 Att "behandla" kön som neutralt och betydelselöst änd
rar inte sådana skillnader i bemötande, utan leder snarare till blindhet för de viktiga 
skillnaderna, som handlar om villkor och makt, snarare än egenskaper. 

Principen om kön som neutralt har i psykologi och andra forskningsdiscipliner 
fortlevt parallellt med skillnadskönsprincipen, t.ex. när studier gjorda enbart på män 
har framställts (och uppfattats) som studier av "människor" och därmed av kvinnor 
(McHugh et al, 1986; Wallston, 1981; Weisstein, 1971; 1993). Mäns erfarenheter 
har generaliserats till att gälla alla människor, vilket är detsamma som att hävda att 
kön inte betyder något. Andra exempel på könsneutralitetsprincipen finns i de teorier 
om familjer och familjeterapi som hävdar att kön inte har någon betydelse för makt
fördelningen inom familjen (Hare-Mustin, 1987; 1991). 

1.3.4 Föränderliga och motsägelsefulla Innebörder i kön 

Människor som växer upp i en kultur som åtskiljer och rangordnar kvinnor och män 
sinsemellan, kommer att ta till sig de tillhörande tankemönstren som naturliga. Det 
gäller för både kvinnor och män. Detta innebär att det "normala", det vi kan förvänta 
oss av en samhällsmedborgare oavsett kön, är att hon/han värderar kvinnor lägre än 
män. I vardagsumgänget är de flesta så impregnerade av denna rangordning att de 
inte ser den, framförallt inte när de själva ger uttryck för den. Effekterna är sällan 
särskilt dramatiska, utan består i att kvinnor såväl som män helt oreflekterat ger litet 
högre värde åt det som män gör. Det verkar på något sätt litet mer betydelsefullt, litet 
mer värt att få egen tid och utrymme, och litet mer värt att uppmärksamma. "Kön" 
fungerar som en förhandsviktning av vågskålen i vardagstänkandet, och när männis
kor "gör som vanligt" blir det därför ofta ojämställt. 

Många kvinnor (och några män) reagerar emot denna viktning genom att öka sin 
medvetenhet om vad som pågår i det dagliga samspelet kring "kön", och de försöker 
också förändra mönstren, skapa alternativ. Innebörderna i kön förändras. Men efter
som de psykologiska avlagringarna av samhällskategorin "kön" också finns som omed
vetna handlingsmönster, hjälper medvetenhet inte alltid hela vägen fram (Kaschak, 
1992). I många situationer reagerar människor så snabbt och automatiskt att medve
tenheten inte hinner med. Att vara medveten om jämställdhetsfrågor är därför ingen 
garanti för att en person alltid ska handla och tänka på sätt som inte nedvärderar 

25 Det här är en komplex fråga i arbetslivet. Förenklat verkar det vara så att det är handlingar som 
förknippas med män som belönas, oavsett könet på den som utför dem. För de kvinnor som 
utför sådana handlingar finns dock alltid en risk att bli betraktade som "okvinnliga", och där
med fa en negativ stämpel i mångas öron (men inte i allas). 
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kvinnor - vare sig personen är kvinna eller man. I själva verket är det vanligaste att 
människor både talar och handlar ganska motsägelsefullt när det gäller kön. De flesta 
växlar till vardags mellan olika innebörder i kön i både talande och tänkande. Ibland 
betonar människor skillnader mellan kvinnor och män, ibland tar de fasta på det som 
är lika, och ibland talar de om orättvisor. Det är intressant att reflektera över varför, 
och i vilka situationer, de olika innebörderna aktualiseras, och vilka konsekvenser det 
får. Och vem bestämmer egentligen vilken av innebörderna kön ska ha i en viss situa
tion? "Jämställdhet" är till stor del en fråga om detta (Hare-Mustin & Marecek, 1990). 

1.4 Samtal för att studera innebörder i kön 

Jag ville i denna undersökning för det första studera kvinnoliv som en uppsättning 
praktiker i vardagen,26 och hur dessa praktiker på olika sätt personliggörs till en upple
velse och framställning av sig själv som kvinna. För det andra ville jag gå vidare och 
söka efter bättre sätt att begreppsfästa detta, förstå det psykologiskt, än sådana som 
bygger på könsneutralitetsprincipen eller skillnadskönsprincipen. Jag ville prova att 
föra resonemangen bland annat i termer av vilka innebörder kön ges i olika samman
hang. 

Med ambitionen att dels studera praktiker i vardagslivet och kvinnors förståelser 
av sig själva i och på grund av praktikerna, och att dels bidra till psykologiska förståelser 
av "kvinnlighet", låg det för mig närmast till hands att gå till ett antal kvinnor och 
lyssna till deras berättelser om att vara kvinna, dvs. att använda mig av intervjuer av 
något slag.27 

För det första syftet bad jag kvinnor berätta om sina vardagsliv, både hemma och 
på arbetet, och relaterade berättelserna till varje kvinnas reflexioner över vägen till den 
punkt där hon idag befinner sig, och hennes tankar om förändringar och framtid. Det 
gav mig både berättelser om varje kvinnas erfarenheter, och en uppfattning om på vilka 
sätt hon förstår dessa erfarenheter och sig själv som person i ljuset av sin livssituation. 
Att dessutom upprepa intervjusamtalen över ett antal år, gav möjlighet att komma 
tillbaka till berättelserna, "uppdatera" dem, justera dem i ljuset av nya erfarenheter, 
dvs. bygga vidare på dem i förhållande till förändringar av olika slag. Intervjuerna får 
därigenom karaktären av ett utsträckt samtal som återupptas med jämna mellanrum 
och med likartade teman som ges nytt innehåll allteftersom tiden går. 

För det andra syftet, att skapa psykologiska förståelser som kan inkorporera de 
föränderliga innebörderna i kön (och därmed makt och andra "opsykologiska" feno
men), sökte jag efter självförklarande och självdeflnierande processer. Här blir därför 
"subjektivitet" inte en felkälla som jag ska kontrollera eller värdera trovärdigheten i. Jag 

26 Jag använder ordet "vardagsliv" för att beteckna helheten av praktiker och erfarenheter i kvin
nors liv. Det tangerar begreppet "livsform", men tar inte sikte på de klassificeringar av typer av 
livsformer som livsformsforskare strävar efter (Friberg, 1990; Haavind, 1987). 
271 kapitel 3, avsnitt 3.1 om intervjuande i feministisk forskning, beskriver jag mer detaljerat 
vilken typ av intervjuer jag har använt och hur jag ser på intervjun som kunskapskälla. 
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vill se vad det är individen själv ger betydelse i sitt liv, och hur hon framställer sam
banden mellan olika delar i livstotaliteten. Om jag för det första syftet använder berät
telsen för dess redogörande potential när kvinnor berättar om sin vardag, är jag för det 
andra syftet intresserad av berättelsens potential att ge inblick i den självdefinierande 
och självförklarande processen. Och här är intervjuberättelsen överlägsen, och möjli
gen den mest användbara formen för forskning. Jag söker här inte den typ av generella 
samband som skapas genom att relatera olika variabler till varandra över individer, 
utan de invändiga sambanden som subjektivitetens kraft skapar med utgångspunkt i 
hur individen förstår sina livserfarenheter och ger dem betydelse. (Haavind, 1998; 
Kvale, 1997). Innehållet i berättelserna får då ställa krav på hur en psykologisk förstå
else ska utformas. Det betyder att den psykologiska förståelsen måste kunna innefatta 
både de gemensamma dragen hos och variationerna mellan de individuella berättel
serna. 

Utifrån de förutsättningar jag här har tecknat blir det möjligt att föra en diskussion 
om vilken typ av kunskapsmodeller som är bäst täckande och mest adekvata för vad 
det innebär att vara en kvinnomänniska idag. De måste inrymma ett själv som reflek
terar och konstruerar sig själv, och de måste innefatta det kontext (betingelser, omgiv
ning) som personen förhåller sig till. Och ramen kring det hela utgörs av könspositioner-
ingen, dvs. vad det innebär att göra detta utifrån en position som både personen själv 
och omgivningen uppfattar som kvinnlig. Andra sociala positioneringar (klass, etnicitet 
osv.) finns med i bilden, men för de syften som är aktuella här är det kön som har första 
platsen. Jag utforskar dessa frågor vidare i kapitel 2. 
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Teoretiska perspektiv på könsinnebörder 

Det har framgått i inledningskapitlet att avhandlingen har flera syften: jag vill teckna 
historiskt och kulturellt lokaliserade bilder av hur ett antal svenska kvinnor organiserar 
och upplever sina vardagsliv och skapar sig själva som personer i detta organiserande 
under en period fylld av förändringar. Jag vill också bidra till att utveckla modeller för 
att förstå kvinnors skapande av sig själva som psykologiska varelser idag - dvs. kvinnlig
het. Dessa syften har gjort att avhandlingen innehållsligt rör sig över flera psykologiska 
forskningsområden, t.ex. socialpsykologi, organisationspsykologi, utvecklingspsykologi, 
familjepsykologi, feministisk psykologi och diskursiv psykologi. Avhandlingen place
rar sig teoretiskt i de psykologiska forskningstraditioner som väger in sociokulturella 
och historiska aspekter i förståelsen av individen. 

Jag ska här gå igenom de teoretiska och andra perspektiv som utgör grunden för 
utformningen av undersökningen och analysen av intervjumaterialet. De gäller dels 
det subjektiva skapandet av "kön" idag, och dels relationen mellan forskare och 
beforskad, som oundvikligen kommer särskilt i fokus i en undersökning som denna 
med upprepade kontakter mellan forskare och deltagare över en längre tid, som dess
utom har ambitionen att vara öppen för inflytande från deltagarna. 

I det första avsnittet bygger jag vidare på resonemangen om de olika principerna 
för att förstå kön som jag presenterade i kapitel 1. Jag använder dem som bas för att 
resonera om vad kön kan innebära till vardags för svenska kvinnor idag, och på vilka 
premisser innebörderna kan variera. I det andra avsnittet presenterar jag ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till psykologiska frågor och fokuserar bland 
annat på vad feministiska forskare har arbetat med. Resonemangen förs på en ganska 
generell nivå, och därför är de perspektiv jag presenterar i och för sig kritiska och 
riktningsgivande för det psykologiska teoretiska tänkandet, men de innehållsliga detal
jerna återstår till de empiriska kapitlen. I det tredje avsnittet diskuterar jag olika infalls
vinklar för att studera kön på arbetsplatser och motiverar mina val av ansatser. Avsnitt 
fyra handlar om reflexivitet i forskning och maktrelationerna i forskningsprocessen; 
två aspekter på kunskapsskapandet, som aktualiseras särskilt i feministisk forskning 
och forskning med demokratiska ambitioner. 

2.1 Vardagens skiftande innebörder i kön 

Utgångspunkten för det offentliga samtalet i Sverige idag är att kön ingenting betyder 
(se kapitel 1). På normativ nivå; i lagstiftning, avtal på arbetsmarknaden och utform
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ning av arbeten och arbetsplatser gäller principen om könsneutralitet.1 Den av offent
liga organ sanktionerade synen på kön är att kvinnor och män är lika mycket värda och 
ska behandlas lika (SFS 1991: 433). Budskapet är att människor ska bedömas efter 
sina prestationer och ibland sina behov, men ingenting annat. I arbetslivet anställs 
människor på arbetsplatser, inte kvinnor eller män. Det är det utförda arbetet som sådant 
som värderas, inte innehavarens kön (Acker, 1990, 1992; Löfström, 1997). Ibland 
hävdas principen om könsneutralitet öppet, som när det explicit sägs att ingen skillnad 
görs mellan kvinnor och män, och ibland sker det outtalat, genom att det enbart talas 
om "arbete", "arbetstagare" osv. 

Eftersom sådana könsneutrala framställningar dels har förankring i officiella nor
mer, och dels ofta förs fram med självklarhet och auktoritet av aktörer med stort infly
tande, får de en prägel av sanning (Sampson, 1993a; Flax, 1987). Många kvinnor går 
därför ut i arbetslivet med föreställningen att samma villkor gäller för kvinnor som för 
män, och det stämmer ju - formellt. Det ligger då nära till hands att tänka enligt 
principen om könsneutralitet också när det gäller det som händer en själv på arbets
platsen. I praktiken visar sig emellertid andra innebörder i kön än neutralitet kunna 
aktualiseras när som helst och utan förvarning. Kön kan börja betyda skillnad trots 
uttalade jämställdhetssträvanden. Det visar sig kanske "bara bli" så att de nytillsatta 
cheferna är män - utan att någon har märkt hur det har gått till. Och utan att någon vet 
hur det har gått till, har kanske männen fått större lönehöjningar än kvinnorna. Osv. 
Då har principen om kön som skillnad visat sig gälla i praktiken parallellt med de 
normativa föreställningarna om könsneutralitet och jämställdhet. Kvinnor befinner 
sig ofta i situationer, både i arbetslivet och utanför, där de inte själva kan påverka på 
vilket sätt deras könstillhörighet ska få betydelse och hur detta ska förändra sig (Haavind, 
1985). 

Den kvinna som i en formellt jämställd miljö upplever händelser som skulle kunna 
tolkas som att hon blir orättvist behandlad kan bli osäker på vad som egentligen hän
der: missgynnas hon därför att hon är kvinna, eller därför att hon har presterat dåligt -
eller är det kanske fantasier alltihop, och hon har inte alls missgynnats? Det kanske var 
en slump som gjorde att det verkade som om just hon råkade illa ut? Hon kanske bara 
hade otur som fick lägre lön?2 Att pendla mellan olika tolkningar av sina upplevelser är 
obehagligt, och därför vill människor gärna nå en stabil tolkning. Ar könsneutralitet 
normen ligger det nära till hands att tolka upplevelserna individualiserat, t. ex. att det 
är en själv det är fel på, och att det inte har skett något missgynnande på grund av kön 
(se t.ex. Magnusson, 1996b). Detta gäller särskilt för den kvinna som är ensam om sina 

1 Samtidigt hävdas neutralitet i förhållande till exempelvis etnicitet och andra sociala indelningar. 
Parallellt med detta används också rättviseargument t.ex. för att motivera högre andel kvinnor 
1 beslutande församlingar osv. (Rönnblom, 1997). Rättviseargument kan bygga på olika grun
der (rättvisa därför att man är olika eller därför att man är lika), och går därför att förena med 
de olika principer som jag har beskrivit. 
2 Den sista frågan är ett citat ur en kommentar från manliga anställda på en arbetsplats som 
inte ingick i den här studien, återgivet av en kvinnlig medarbetare som var missnöjd med sin 
lön. Hennes manliga kolleger sympatiserade med henne, men förlade alltså orsaken till "otur". 
Se också Silius (1992 och refererad i kapitel 1 här) om "jämlik slump". 
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upplevelser, och där ingenting i omgivningen understödjer henne i att tolka dem som 
beroende på orättvisor på grund av kön (Folgern Johannessen, 1994). Och det är en 
ganska vanlig situation både på arbetsplatsen och i familjen. 

Summan av resonemangen här är att innebörderna i kön skiftar mellan olika sam
manhang och beroende av de strategier för personliggörande av sina erfarenheter kvin
nor använder. Ofta har dock de individuella strategierna begränsad räckvidd när det 
gäller att påverka vilka innebörder som i praktiken aktualiseras i olika situationer. Inte 
minst gäller det kontrasten mellan kön på nära håll och kön långt borta. 

2.1.1 Kön långt borta och på nära håll: var är underordning synlig? 

Ojämställdhet och underordning syns ofta bättre på långt håll än nära. I sammanställ
ningar av löner och tjänsteställning osv. från stora grupper av kvinnor och män syns 
det tydligt vad kön betyder i arbetslivet och hemmet (SOU 1998:6; SCB, 1996). Sam
tidigt suddas de individuella skillnaderna mellan personer och situationer ut när upp
gifter om individer aggregeras på det sättet. Närmare individnivån tycks det emellertid 
bli svårare att se om ojämställdhet och underordning förekommer. Då finns plötsligt 
många andra tänkbara förklaringar till skillnaderna än kön, t.ex. sådana individuali
serande förklaringar som jag skisserade härovan. Hur kan det komma sig? Oc h vad 
leder det till? 

Det är alltså ofta svårt att "översätta" statistiska uppgifter som visar ojämställdhet 
tillbaka till den individuella situationen. Människor reagerar ofta med avståndstagande 
när någon gör det; .. inte gäller det mig!" Forskare som har studerat statistiska uppgif
ter om ojämställdhet och personliga upplevelser av samma sak, menar att kvinnor of
tast underskattar sin egen grad av underordning (Crosby m.fl., 1989). De upplever sig 
själva ofta som undantagna från underordning, samtidigt som de är tydligt medvetna 
om att ojämställdhet är utbredd i samhället. Enskilda har svårt att föreställa sig att 
fakta som gäller grupper i samhället i stort också skulle gälla dem själva; de ser sig inte 
som siffror i statistiken (Crosby m.fl., 1989). 

Men enskilda kvinnor är faktiskt "siffror i statistiken"; statistik bygger på uppgifter 
från enskilda som aggregeras över stora grupper. Att statistiken blir som den blir, beror 
på att kvinnor som individer möter åtminstone delar av den verklighet som syns när 
man studerar grupper av kvinnor. Svårigheterna att ta till sig detta medför att många 
kvinnor förnekar att det förekommer underordning av kvinnor i deras vardag, trots att 
de kan se tydliga tecken på bristande jämställdhet (löner, tjänsteställning, tillgång till 
egen tid i familjen osv.). De tolkar "tecknen" t.ex. utifrån principen om kön som skill
nad eller principen om kön som neutralt, och i båda fallen kan det bli svårt att se 
eventuell underordning. Vad beror då detta på? Tre typer av förklaringar anmäler sig, 
de två första individualiserande och den tredje av strukturell karaktär: 
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Att uppleva sig förtryckt eller underordnad är obehagligt. Den som är förtryckt är 
ju i någon bemärkelse ett offer, något de flesta vill undvika. Ett sätt för sådant undvi
kande är att mot bättre vetande förneka att ett visst fenomen förekommer. Förnekande 
av det slaget är en psykologisk försvarsmekanism, en psykoanalytisk term som har 
blivit en del av vardagsspråket och ofta används som förklaring till att människor kan 
undgå att se obehagliga sanningar. Försvarsmekanismer är undermedvetna processer, 
dvs. personen är inte medveten om att hon hindrar sig själv från att se vissa saker. De är 
också individualiserande förklaringar som förlägger orsaken till blindheten hos perso
nen.3 

Nästa typ av förklaring handlar om hur människors tänkande fungerar. Det verkar 
vara svårare för människor att ta till sig statistiska uppgifter om stora grupper som 
relevanta för sig själva, än uppgifter som gäller enskilda personer i den egna omgiv
ningen. Individer jämför sig framför allt med andra individer, inte med stora statistiska 
urval, och vid jämförelser mellan två individer finns det alltid mycket annat som skiljer 
förutom kön. Då syns inte mönster. Statistik är nödvändig för att få syn på diskrimine
rande mönster, men statistiska data upplevs, på grund av hur mänskligt tänkande fung
erar, som irrelevanta för individens upplevelse av personlig diskriminering. Den här 
förklaringen är alltså också individualiserande, men nu är det brister i människors 
tänkande som rår för blindheten (Crosby m.fl. 1989). 

En tredje typ av förklaring använder de förståelser av kön som jag beskrev i det 
första kapitlet: kön som samhällskategori, principen om kön som skillnad och princi
pen om könsneutralitet. Att se kön som samhällskategori lyfter fram hur kön får olika 
innebörder i olika sociala sammanhang och gör att strålkastaren riktas mot det kraftfält 
av självklarheter och verklighetsuppfattningar som den enskilda kvinnan befinner sig i. 
Kraftfältet påverkar vad hon kommer att uppfatta som sanning om sin situation. Den 
sortens belysning kan tillämpas på de två andra principerna: 

Enligt principen om kön som skillnad är en viktig orsak till kvinnors och mäns 
olika situationer och villkor att kvinnor och män är olika. Ett resonemang utifrån den 
principen kan t. ex. hävda att anledningen till att det finns få kvinnliga chefer på en 
arbetsplats är att kvinnorna har dåligt självförtroende och därför inte söker chefs
tjänsterna, eller att kvinnor är sämre kvalificerade än män för att vara chefer - dvs. 
olikheter i egenskaper mellan kvinnor och män. Om en viss kvinna inte blir chef, eller 
inte ens söker en chefstjänst, kommer det att ses (av henne själv och omgivningen) 
t.ex. som ett resultat av hennes eget dåliga självförtroende, snarare än av att hon diskri

3 Förnekande tangerar den första av de tre personlighetsstrategier som Eva Ethelberg (1983; 
1985) menar att flickor lär sig att använda när de under uppväxten konfronteras med manlig 
överordning. Flickan måste då balansera mellan en god självkänsla och en klar verklighetsupp
fattning (som alltså ser överordningen). Den första strategin innebär att bortse från överordningen 
- förstå den som något annat - och därmed lättare kunna bevara sin egen självkänsla. (De andra 
strategierna är att inse överordningen och därmed förlora sin goda självkänsla, respektive att 
härbärgera både medvetenheten om överordningen och sin goda självkänsla samtidigt.) 
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mineras. Principen om kön som skillnad kan därmed genom att inbjuda till sådana 
individualiserande förståelser av erfarenheter försvåra för kvinnor att koppla ihop sin 
egen situation med statistiken om ojämställdhet. 

Principen om könsneutralitet fungerar annorlunda, men ofta med likartat resultat. 
I en miljö där det hävdas att ingen åtskillnad görs mellan kvinnor och män är chansen 
stor att man inte heller ser att det kan vara skillnad i kvinnors och mäns villkor, eller i 
hur kvinnor och män bemöts. I exemplet med de fåtaliga kvinnliga cheferna skulle 
resonemanget kunna gå ungefär så här: "..det görs ingen skillnad mellan kvinnor och 
män här. Alla har lika stora chanser att söka tjänsterna. Att vi har så få kvinnliga chefer 
måste därför bero på att just de kvinnor som finns här, helt enkelt inte är lika merite
rade som männen." Orsaken läggs inte i könstillhörigheten utan i egenskaper hos de 
enskilda kvinnorna, och då ser det inte längre ut som om kvinnor diskrimineras. Det 
handlar om vissa personer, och det framstår som en slump att dessa personer råkar vara 
kvinnor. För en kvinna som är en av dessa "vissa personer", är chansen stor att hon ser 
situationen på samma sätt. Det är hon som fallerar, och det är inte fråga om könsdis
kriminering. 

Jag har i resonemangen hittills i det här avsnittet utgått från att underordning 
faktiskt förekommer. Det antagandet, som bland annat bygger på statistik, kan vara 
felaktigt, åtminstone i vissa (kanske många?) sammanhang. Det kan ha skett lokala 
förändringar som ännu inte har satt avtryck i statistiken, eller som kanske är för komplexa 
för att ge enkla avtryck (Mörtberg, 1997). Sprickor i hegemoniska mönster kan ta tid 
att växa till synlig storlek. Och när nya innebörder i kön successivt växer fram, kompli
ceras de tidigare mönstren, så att människor får ännu svårare att känna igen sig i statis
tik. Sambanden mellan kön långt borta och kön på nära håll fortsätter att vara komplexa. 

2.1.2 Om folk inte klagar; är allt bra då ? 

Om en person eller grupp inte klagar på att de är orättvist behandlade, verkar det 
rimligt att utgå från att de inte heller är det (Fine & Gordon, 1992). Människor borde 
veta om de är illa behandlade, kan man tycka. Med det föregående avsnittet i bagaget 
blir det emellertid nödvändigt att se med viss skepsis på "sanningen" om en viss situa
tion.4 Kulturella föreställningar och självklarheter kan nämligen göra det svårt att få 
syn på orättvisor (Sampson, 1993b). Föreställningarna fungerar då som dominanta 
och/eller döljande diskurser5 som avgör vilka tolkningar av händelser som är tillgäng
liga i ett visst sammanhang, och vilken tolkning som uppfattas som sann. Den grupp 
eller person som i en situation framgångsrikt kan hävda sin tolkning som sanning, 
kommer att definiera verkligheten i situationen och samtidigt bortdefiniera andra tolk
ningar (Sampson, 1993b). Att skapa enhetliga och entydiga sanningar om världen 

4 "Verklighet" och "sanning" problematiseras ofta i vetenskaplig diskurs idag. Just här använder 
jag dem i en vardaglig betydelse, så som människor (inklusive jag själv) till vardags tänker sig 
vad som är verkligt. Jag återkommer i nästa avsnitt till en problematisering av både "verklighet" 
och "sanning". 
5 Jag återkommer till definitioner av "diskurser" i avsnitt 2.2. 
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innebär därför ofta att bortse från erfarenheter och upplevelser hos dem som inte tillåts 
delta i definierandet. Det är kanske bara om verkligheten betraktas utifrån en domine
rande grupps ensidiga perspektiv som den kan se enhetlig ut, med en sanning om varje 
händelse? (Flax, 1987) 

Finns det ingen objektiv sanning som är giltig för alla och förr eller senare kommer 
fram, blir det nödvändigt att fråga sig vem, eller vilka intressen, som avgör vad som 
tolkas som sanning i ett visst sammanhang och ett visst ögonblick.6 Företagsledningens 
övertygelse om att de inte missgynnar kvinnor, kanske inte motsvaras av upplevelserna 
hos de kvinnliga anställda, men om upplevelserna tolkas i termer av ledningens överty
gelse, kan det bli svårt för de anställda att veta hur de ska förstå vad som pågår. Om 
mannen i ett äktenskap är övertygad om att han tar lika stor del i hushållsarbetet som 
kvinnan, innebär det kanske inte alltid att kvinnan bara behöver göra hälften av hus
hållsarbetet. Hans sanning, dvs. verklighetsupplevelse, motsvarar inte nödvändigtvis 
hennes; och det är alltid en förhandlingsfråga vilket som blir "familjens" sanning 
(Steinberg, 1996). 

Att en person inte ser någon underordning i en situation, behöver alltså inte alltid 
betyda att det inte finns någon. Den "sanning" personen uppfattar är den som är möj
lig för henne att se, mot bakgrund av de innebörder i kön som gäller i hennes sociala 
värld. Vilka de ska vara är ett resultat av förhandlingar om dessa innebörder; dock 
sällan öppna eller ens medvetna förhandlingar. De sker oftast i det vardagliga um
gänget utan att uppfattas som förhandlingar (Andenaes m. fl., 1992; Gergen, 1985; 
Kaschak, 1992). I det sociala samspelet provar aktörerna ständigt innebörder och får 
några bekräftade medan andra förkastas. Identiteter och subjektiviteter skapas, upp
rätthålls och förändras när människor lär sig att ge socialt giltiga uttryck för sitt med
lemskap i någon kategori (kön eller någon annan signifikant gruppering) (Haavind, 
1992; West & Zimmerman, 1987). I det samspelet är olika personer och grupper inte 
alltid jämspelta; vissa har större möjligheter att påverka andras sanningar och andra 
mindre. Dominanta eller överordnade gruppers ganska vanliga uppfattningar att det 
inte förekommer någon underordning av kvinnor, kommer därför ofta att gälla som 
sanning även för andra (Acker, 1992; Sampson, 1993b). 

I de tre senaste delavsnitten har jag fokuserat på hur innebörder i kön skiftar mel
lan olika kvinnor, och för samma kvinna mellan olika sammanhang. Jag har också visat 
att innebörderna i kön ofta ser olika ut på individuell (psykologisk) och kollektiv nivå, 
och till sist har jag berört det mångtydiga, flytande och rörliga i innebörderna i kön, 
och samspelet mellan innebördsskapande och maktrelationer. I sökandet efter teore
tiska perspektiv som kan inkorporera dessa komplikationer, tycker jag mig ha funnit 
ett lovande svar i socialkonstruktionistiska formuleringar. Jag gör därför en översiktlig 
presentation av de tankegångarna. 

6 Gilbert & Mulkay (1984) myntade uttrycket TWOD - "the Truth Will Out Device" - för att 
beteckna (i deras fall naturvetenskapliga) forskares föreställning att sanningen förr eller senare 
skulle uppenbara sig, om de bara fortsatte att bedriva sin forskning på rätt sätt, och även om de 
ibland råkade in på avvägar. Parallella föreställningar finns i mer vardagliga resonemang. 
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2.2 Socialkonstruktionistiska perspektiv 

Socialkonstruktionism har vuxit fram de senaste decennierna som en kritikav, och 
på sikt ett antal alternativ till, de metateorier som inramartraditionella psykologiska 
synsätt. Kritiken fick kraft och argument urbesvikelsen över den logiska empirismen 
(Berger & Luckmann, 1967).Kritikerna ville finna en alternativ väg ur den långvariga 
debatten mellanempirister och rationalister om kunskapens natur och lösgöra sig ur 
dengrundläggande dualismen i båda dessa traditioner (Gergen 1985). Iställetför an
tingen "i den yttre verkligheten" (exogent - empirism) eller "ivetaren" (endogent - ra
tionalism), vill de placera kunskapen i den socialasamspelsprocessen ("within the pro
cess of social interchange", Gergen, 1985, s. 266; se också Shotter, 1993). Sedermera 
harsocialkonstruktionister engagerat sig i och anammat delar av denpoststrukturalisti-
ska vetenskapskritiken (Burr, 1995; Gergen, 1985, 1991;Kvale, 1992; Sondergaard, 
1996b; Unger, 1989). Företrädarna vill försökaförena många olika sorters kritik av 
brister i traditionell vetenskapsteorier och praxis och gå vidare från kritik till konstruk
tiv verksamhet (McNamee & Gergen, 1992). 

Socialkonstruktionism inom psykologi består av några delvis skilda kritiska
perspektiv på psykologiska teorier, och försök till utveckling avalternativ, som grundar 
sig i ett antal kunskapsteoretiskaställningstaganden (se nedan). Debatten är livlig bland-
socialkonstruktionister, och gränserna är emellanåt flytande mot andraskolbildningar. 
Det gemensamma är en kritisk och dekonstruerande hållningsom tvingar forskaren att 
rannsaka de egna politiska och etiskaställningstagandena. Jag beskriver här några av de 
grundläggandetankegångarna. Ursprunget till formuleringarna här nedan finns-
huvudsakligen hos Kenneth Gergen (1985, 1991), Rhoda Unger (1989), JohnShotter 
(1993) och Vivien Burr (1995), som representerar både något olikatraditioner inom 
det socialkonstruktionistiska fältet, och olika tidpunkterunder utvecklingen av tanke
gångarna. Men de representerar alltså inte någonkanon. Fältet är under debatt och 
utveckling (se särskilt Danziger, 1997). 

(a) Det människor vet om världen bestäms av de språkliga och begreppsliga kate
gorier de har för att definiera den. Kunskap är en produkt av ömsesidigt utbyte mellan 
människor, och inte av någon på förhand given "natur" hos världen eller människorna. 
Människor möter och observerar alltid händelser med ett helt livs kulturella erfarenhe

7 Ibland används också uttryck som "diskursiv referensram", "diskursteori" eller "diskursiv psy
kologi". Se t.ex. Harré & Gillet, 1994; Sampson, 1993a; Wetherell & Potter, 1992. 
8 Peter Berger och Thomas Luckman (1967) betraktas som de första som använde uttrycket 
"the social construction of reality". Senare författare har emellertid divergerat ganska kraftigt 
från deras ursprungliga formuleringar. 
9 Framställningen kommer med nödvändighet att överförenkla och ge sken av (en icke existe
rande) enhetlighet. Mitt syfte är dock inte att föra en uttömmande diskussion om vad "social
konstruktionism" är för något, utan att presentera användbara tankehjälpmedel. 
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ter av samspel med andra i bagaget. Därför bär vi med oss både begrepp som riktar våra 
observationer, och vokabulärer för att beskriva och förstå det vi observerar. I McNamee 
& Gergens ord: " we confront life situations with codes in hand, forestructures of under
standing which themselves suggest how we are to sort the problematic from the precious" 
(1992, s.l). Socialkonstruktionism accepterar inte föreställningen att vanliga katego
rier eller insikter ("kunskap") får sitt rättfärdigande genom observation - att de skulle 
vara avspeglingar av, eller kartor över den existerande världen. Därmed ifrågasätts tan
ken att kunskapen har en objektiv bas, att det går att få kunskap genom direkt avläs
ning av verkligheten. Varje samhälle eller kultur konstruerar istället sina egna versioner 
av verkligheten, som ges status som kunskap. Det här ställningstagandet kallas ibland 
för "anti-realism". Forskare med en socialkonstruktionistisk hållning sysslar därför inte 
med sanningssökande, utan studerar istället ofta de kulturella konstruktionsprocesserna 
när "sanningar" kommer till. 

(b) Språket är en form av socialt handlande som formar tänkandet; hur vi formu
lerar vad någonting är eller "är fråga om", styrs och begränsas av de språksystem vi lever 
i. Vad människor kan säga om världen, inklusive sig själva och andra människor, är en 
produkt av gemensamma konventioner om hur diskurser ska vara utformade. Dessa 
diskurser är produkter av socialt och historiskt bestämda utbyten mellan människor. 
Mänskliga relationer - med maktskillnader och andra skillnader - utgör basen och 
förutsättningen för att språket och språkliga framställningar ska existera, samtidigt 
som det existerande språket sätter upp ramarna för hur utbytet mellan människor ut
formas. Människor föds in i en värld där kulturella begreppsapparater och kategorier 
redan existerar, och de tillägnar sig begreppen i och med att de utvecklar sin språk
användning. När människor talar med varandra konstruerar de samtidigt sin värld 
(Shotter, 1993). 

(c) Kunskap är en förhandlingsprodukt och därför historiskt och kulturellt spe
cifik. Om en viss form av förståelse ("sanning" eller "kunskap") varar beror därför inte 
i princip på dess empiriska giltighet, utan på nycker i det sociala samspelet som kan 
förstås både i termer av historiska och psykologiska processer. Det sker ständiga förhand
lingar om vad som ska betraktas som sanning i ett visst givet historiskt sammanhang. 
Ju mer samhällelig makt en aktör har, desto större chans har vederbörande att i förhand
landet definiera vad som vid en viss tidpunkt betraktas som sanning och kunskap. 

(d) Olika former av "förhandlad förståelse" är av avgörande betydelse i samhällsli
vet, eftersom de konstruktionerna i sig kommer att utgöra sociala handlingsformer och 
interagerar med andra mänskliga aktiviteter. Ett exempel är synen på en individs eller 
grupps beteende som ofrivilligt eller fritt valt; vilken syn som råder får långtgående 
konsekvenser för de berörda. Andras beskrivningar och förklaringar, påverkas också 
handlings- och förståelsemönster. Sådana processer har intresserat socialkonstruktion-
istiska forskare; många har t.ex. studerat förståelserna av mänskligt handlande inom 
psykologin och deras olika konsekvenser (Burman, 1994; Gergen, 1985; Parker, 1989; 
Rose, 1985; 1989). 
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Innan jag går v idare till möjliga konsekvenser av de här generella resonemangen 
för psykologer och för tänkandet kring jämställhet/underordning baserat på kön, ska 
jag stanna upp vid två begrepp som är grundläggande i socialkonstruktionistiska och 
diskursiva tankegångar, nämligen diskurser och makt. 

2.2.1 Diskurser och makt 

Ordet diskurs har redan förekommit i texten, och nu är det dags att beskriva hur jag 
använder begreppet i den här framställningen. Min användning betonar praktiker och 
regler och implicerar i och med detta ett fokus på maktrelationer. Det ligger nära Michel 
Foucaults uppmaning att betrakta diskurser som "praktiker som systematiskt skapar de 
objekt som vi talar om" (Foucault, 1969, s. 49). Diskurser är förvisso sammansatta av 
tecken (t.ex. ord), menar Foucault, men de gör mer än att bara använda tecknen för att 
beteckna ting. Genom att tillhandahålla vissa beteckningar för ett fenomen, och dess
utom regler för hur de ska användas, gör en viss diskurs det möjligt att förstå detta 
fenomen (objekt) på ett visst sätt och därmed inte på andra sätt. Därigenom kan dis
kursen sägas skapa objektet. Objektet "fanns" inte i just den bemärkelsen innan den 
specifika diskursen växte fram. Foucault visar exempel på sådana skapelseprocesser bland 
annat i sin behandling av mentalsjukdomarnas historia (Foucault, 1961). 

Mitt sätt att använda diskursbegreppet överensstämmer också med Rachel Hare-
Mustins formulering; "a system of statements and practices that share common values" 
(Hare-Mustin, 1991, s. 64). En diskurs är ett socialt fenomen som förutsätter ett soci
alt/kulturellt sammanhang i vilket den kan utvecklas, och där grogrunden finns för 
gemensamma värderingar. Alla diskurser är därför inte möjliga i alla sammanhang; det 
är bara vissa som är tänkbara (i ordets bokstavliga bemärkelse) i ett visst sammanhang. 
En diskurs är samtidigt både mediet för mänskliga aktiviteter och produkten av dessa 
aktiviteter. Den är det sätt, och den form, i vilken en viss världsuppfattning upprätt
hålls. Detta implicerar att de som förknippas med en diskurs (upprätthåller den), också 
har makt att genomdriva sina uppfattningar. Alla diskurser har inte lika stor genom
slagskraft, utan ofta dominerar vissa diskurser över andra, som i sin tur blir 
marginaliserade. När en diskurs dominerar kommer dess framställningar av ett om
råde/en fråga ofta att verka naturliga och uppfattas som sanningar. Diskursiv makt (se 
nedan) är produktiv; den skapar sanningar (Wethereil &: Potter, 1992). Om en diskurs 
dominerar i en kultur blir dess "sanningar" så småningom en del av identiteten hos 
dem som lever i den. Det blir de föreställningarna och den verkligheten som de en
skilda individerna personliggör (se kapitel 1). 

Makt är följaktligen centralt i de versioner av socialkonstruktionistiskt tänkande 
som jag relaterar till.10 Jag har redan i det föregående stycket antytt vilken typ av makt

10 Makt är inte ett lika centralt begrepp i alla socialkonstruktionistiska formuleringar. Jag har 
valt bort vissa inriktningar som på grund av frånvaron av en maktanalys riskerar att hamna i 
relativistiska resonemang, vilket bland annat innebär problem i forskningspraktiken. Ett fo
kus på makt är särskilt framträdande hos dem som har sin hemvist i feministiska eller andra 
politiskt radikala perspektiv. 

31 



Kapitel 2 Teori 

begrepp jag orienterar mig mot, och jag ska här kort sammanfatta min användning av 
ordet. "Makt" är idag långtifrån ett enhetligt eller komplikationsfritt begrepp. Det 
används på ett otal olika sätt, och det är lätt att gå vilse bland de olika förståelserna. I 
vardagsspråket och i t.ex. vissa marxistiska maktanalyser används makt ofta i den be
märkelse som Foucault kallar "suverän" makt (Foucault, 1980). Den användningen 
utgår från en makt som är lokaliserad i vissa individer eller grupper som äger makten. 
Den blir en kausal kraft som maktägarna kan rikta mot dem som inte har någon makt, 
och med vilken maktägarna kan orsaka handlingar hos de andra (eller förhindra hand
lingar, vilket logiskt sett är samma sak). De viktiga frågorna blir då att identifiera dem 
som har makten och avgöra huruvida den är legitim (Wethereil & Potter, 1992). En 
sådan användning av begreppet makt är i högsta grad aktuell i en studie som denna, 
inte minst därför att den avspeglar en vanlig vardagsförståelse. Och ofta hjälper den 
tänkandet en bit på vägen när det gäller att förstå skeenden. Den har sina begräns
ningar, dock. Med ett sådant maktbegrepp som enda redskap blir det i vissa samman
hang svårt att avgöra om någon makt är ute och går överhuvudtaget. Det finns ju långt 
ifrån alltid någon tydlig maktägare närvarande - eller ens frånvarande men identifie
rad. 

Andra maktbegrepp blir då nödvändiga. För mina syften här är begreppet diskursiv 
makt särskilt användbart. Wetherell & Potter (1992, s. 79-85) utvecklar begreppet 
genom att kombinera Foucaults analys av "produktiv makt" (Foucault, 1980) med 
nyare varianter av marxistisk analys. Diskursiv makt utvecklas genom "normalisering", 
dvs. genom att diskursivt definiera vad som är det vanliga, det normala, det förvän
tade, i motsats till det avvikande och udda. Dessa normalitetsdefinitioner bidrar till att 
"producera" vissa typer av subjekt i ett visst samhälleligt sammanhang; de skapar vissa 
former av kunskap hos individen om henne själv - vissa "sanningar". De konsekven
serna av makt kallar Wetherell & Potter (1992, s. 79; 84) subjectificatiom "a double 
process whereby people become subjected and regulated through the kinds of identities 
assumed in discourse" (s. 79).11 Individen blir föremål för ("subject to") specifika kun
skaper om aspekter av sig själv. Makt fungerar då genom att konstruera vad det ska 
innebära att vara människa. Makt, som alltså i någon (oklar) bemärkelse är en yttre' 
kraft, fungerar då som självdisciplin från 'insidan, så att individen kommer att uppleva 
en viss konstruktion av vad det innebär att vara människa som ett särskilt bra uttryck 
för sin egen verkliga identitet. 

Det här maktbegreppet har fördelar i en diskursiv analys, eftersom det synliggör 
andra former av praktisk makt än traditionella maktbegrepp kan göra. Det har emel
lertid avigsidor också, eftersom "makten" ibland kan framstå som opersonliga proce
durer eller ritualer utan aktörer. Och då kan den nästan försvinna från scenen (Wetherell 
& Potter, 1992, s. 86). Därför blir det nödvändigt att röra sig mellan ett produktivt 
maktbegrepp som Foucaults, som handlar om hur individer och grupper konstitueras, 
11 "Subjectification" kan sättas i samband med "personliggörande" som jag använde i kapitel 1 
om de processer då en individ gör sina erfarenheter och färdigheter till sina egna och till en del 
av sin identitet, och lägger då till en viktig dimension genom att komplicera vad makt kan 
innebära under dessa processer. 
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och t.ex. marxistiska maktbegrepp som utgår från någon version av "suverän makt" 
och handlar om hur redan etablerade grupper skapar och förändrar diskurser. Diskur
siv makt är dubbel; den handlar både om hur subjekt formas och hur särskilt makten 
att bli trodd - skapa sanningar - genereras i den processen, och om hur en viss diskurs 
etableras och får trovärdighet mot bakgrund av vad som redan existerar, dvs. det histo
riska och sociala landskapet med olika aktörer, intressen och resurstillgångar. 

2.2.2 Socialkonstruktionistiska konsekvenser för psykologer 

Vivien Burr (1995) pekar ut några konsekvenser som en socialkonstruktionistisk håll
ning verkar få för psykologiforskare, t.ex. ett starkare fokus på interaktion, sociala prak
tiker och diskurser, än på attityder, mekanismer, motivation, kognitioner osv., eller 
påverkan eller stimuli av olika slag. Psykologiska teorier har ofta gett förklaringar i 
termer av enheter som personlighetsdrag, minnesmodeller, psykiska strukturer osv., 
eller yttre stimuli.12 Socialkonstruktionister för hellre fram förklaringar i termer av 
dynamiken i socialt samspel, dvs. de betonar processer snarare än strukturer eller me
kanismer. Därvid flyttas målet för undersökandet från frågor om människors eller sam
hällets natur, till överväganden om hur vissa fenomen eller kunskapsformer uppnås 
("konstrueras" eller produceras) av människor i samspel. Det blir själva konstruktions
processerna och deras förutsättningar som sätts i fokus. Ofta betonas hur nära för
bundna sådana praktiker är med samhällsstrukturer, och då används i regel maktbegrepp 
som liknar dem jag beskrev härovan. 

2.2.3 Feministiska psykologer och socialkonstruktlonism 

Större delen av de socialkonstruktionistiska formuleringarna kan idag räknas till det 
oklart avgränsade "poststrukturalistiska" eller "postmoderna" tankestoffet.13 Hela det 
fältet har en ambivalent relation till feministisk teori och feministisk forskning. Feministi
ska forskare och teoretiker har å ena sidan varit bland de mest framträdande när det har 
gällt att utveckla poststrukturalistiska tankegångar (Flax, 1987; Nicholson, 1990; 1997). 
Men feministiska forskare och teoretiker har å andra sidan varit bland de mest hårdföra 
kritikerna av de poststrukturalistiska tankegångarna, framförallt med avseende på de 
risker som kunskapsrelativism kan innebära om man tappar kontakten med "verklig

12 "Ofta" här betyder inte ett påstående att alla psykologiska teorier har sett likadana ut när det 
gäller detta. Ansatser med ett mer interaktionistiskt fokus har förekommit länge, men med 
begränsat genomslag utanför sina egna ramar (se t.ex. litteraturen om symbolisk interaktion-
ism; Berg, 1976; Holmberg, 1993; och "interactional psychology"; Gustafson fk. D. Magnus
son, 1991). 
13 Termerna är delvis geografiskt specifika: i U SA används oftare "postmodern", medan det i 
Storbritannien är vanligare med "poststrukturalistisk". För en närmare beskrivning av post-
strukturalism/postmodernism i dessa sammanhang, se t.ex. Hollway (1989), Gavey (1989) och 
Weedon (1987). Det är samtidigt viktigt att påpeka att inte alla som identifierar sig som social
konstruktionister skulle gå med på att bli kallade poststrukturalister. 
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heten utanför språket", som det ibland formuleras (Burman, 1989; Gill, 1995; Duelli 
Klein, 1991). Uppfattningarna går alltså starkt isär i frågan om det feministiska projek
tet har något att vinna på en allians med det postmoderna projektet. Många feminister 
idag menar att det är nödvändigt att förhålla sig intresserat och avvaktande och försöka 
använda sig av idéerna på sätt som främjar de egna syftena (Gavey, 1989; 1993). Det är 
den hållningen jag försöker inta här. 

I den andan har feministiska psykologer på senare år utvecklat ansatser till psyko
logiska förståelser av "kön" och kvinnlighet, där kvinnlighet inte ses som en inre egen
skap hos individer, utan som en konstruktion som socialt identifierar vissa handlingar 
osv. som lämpliga eller karakteristiska för individer av kvinnokön. När kön och kvinn
lighet definieras på detta sätt, ses de inte som inneboende i individen, utan istället i de 
interaktioner som har blivit socialt könspräglade i en viss kultur (Andenses et al., 1992; 
Hare-Mustin & Marecek, 1990). Resonemanget är analogt till "kön som samhälls-
kategori" (se kapitel 1). "Relationsorientering" eller "moraltyp", för att ta två exempel 
på sådant som förknippas med kvinnlighet, ses föl jaktligen som karakteristika hos 
interaktioner och relationer, snarare än hos individer, vilket innebär att de inte har 
någon självklar förknippning med biologiskt kön (Bohan, 1993). Vad det ska innebära 
att benämna en handling eller en interaktion manlig eller kvinnlig är socialt överens
kommet och reproduceras genom själva deltagandet i denna handling eller interak
tion. Vad "kvinnlighet" är, skapas, upprätthålls och förändras alltså genom att männis
kor deltar i transaktioner som är socialt definierade som "kvinnliga" (Bohan, 1993).14 

En feministisk socialkonstruktionistisk syn på kön ska inte förväxlas med köns-
socialisation. Det handlar inte om att hävda att kvinnliga egenskaper har sitt ursprung 
i omgivningen; det är inte ursprunget utan placeringen av kvinnligheten som är frå
gan. En feministisk socialkonstruktionistisk hållning innebär att se "kvinnlighet" som 
en uppsättning innebörder med olika detaljutformning i olika delar av en kultur och i 
olika kulturer. Kvinnlighet (och manlighet) förstås då som lokala uppsättningar av 
betydelseregler som kvinnor och män kan uttrycka sig genom och hitta igen sig själva 
i; system av könsinnebörder som hjälper oss att ge giltiga uttryck för vad det innebär 
att tillhöra ett visst kön (Haavind, 1992). 

2.2A Könsinnebörder satta i system 

När jag nu återkommer till innebörder i kön är det i syfte att använda de social-
konstruktionistiska tankegångarna för att belysa mångtydigheten och dubbelheten i 

14 Det kan vara viktigt att påpeka att detta inte är detsamma som "kontextualism" eller antagan
den om att yttre påverkan i någon enkel bemärkelse "orsakar" egenskaper och handlingar. 
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könsinnebörderna; detta att könets betydelser verkar vara föremål för ständiga föränd
ringar samtidigt som de ändå i vissa avseenden tycks ligga ganska fast.15 

Innebörderna i kön i ett visst kulturellt sammanhang är en uppsättning betydelser 
med systematiska inbördes relationer som kan förstås som ett system av vanligen out
talade eller icke medvetna regler (Haavind, 1994).16 Innebörder i kön kan generera sätt 
att vara som går att förstå direkt i termer av samma innebörder (t.ex. "traditionell 
kvinnlighet"), men också sätt att vara som uttrycker något som inte förut är uttryckt 
(t.ex. nya former av kvinnlighet som tar avstamp i traditionella former och går utöver 
dem). Innebörder i kön som en uppsättning systematiskt relaterade betydelser har alltså 
en generativ så väl som en reproducerande aspekt. Det handlar inte bara om vad som 
är kvinnligt och manligt, utan också om vad som kan bli kvinnligt och manligt. Och 
där lägger innebördernas ömsesidiga relationer (inklusive reglerna - se ovan) in vissa 
begränsningar för vad som är möjligt - eller i varje fall för vad som är möjligt utan 
mycket stora ansträngningar att förändra själva betydelsesystemet. Det verkar inte vara 
vad som helst som kan bli kvinnligt och manligt, med andra ord. En konsekvens av 
dessa ömsesidiga relationer mellan könsinnebörderna i vårt samhälle är t.ex. att det 
ligger nära till hands att ge högre värde till män och manligt och lägre värde till kvinnor 
och kvinnligt.17 Det tycks ske automatiskt, eftersom det bygger på existerande relatio
ner mellan könsinnebörderna: så blir det om man inte anstränger sig utan "gör som 
vanligt". Detta gör det samtidigt omöjligt att lika automatiskt ge högre värde till kvin
nor och kvinnligt i samma situationer; för att kunna göra det krävs extra argument. 
Och det kan krävas att man reflekterar över innebördernas relationer. 

De systematiskt relaterade innebörderna i kön i ett visst sammanhang är en form 
av förkunskap, en förutsättning för att förstå socialt liv - inklusive sig själv. Den kun
skapen behöver inte vara reflekterad ("medveten") och finns inte nödvändigtvis ut
tryckt någonstans. Individerna har inte nödvändigtvis tagit ställning till innebörderna, 
och de behöver inte vara eniga om dem. Relationerna mellan innebörderna kan bara 
avtäckas analytiskt via deras systematiska effekter på livspraktiker och förståelserna av 
praktikerna. Det blir då forskarens uppgift att inte bara agera på innebördssystemets 
premisser - alltså de ömsesidiga relationerna mellan könsinnebörderna - utan försöka 
lyfta fram och reflektera över dessa premisser och bygga modeller som ger bättre 
förståelser av dem. När de relationerna kan lyftas fram som ett analytiskt resultat, blir 

15 Resonemangen i detta delavsnitt bygger mycket på samtal med min handledare, Hanne 
Haavind, och det går inte att avgöra exakt var gränserna går mellan våra bidrag. Se också Haavind 
(1994; 1998). När det gäller den framställning som tankegångarna får här, är jag givetvis ansva-

rig<; 16 "Icke medvetna" här betyder inte nödvändigtvis undermedvetna i betydelsen bortträngda 
(även om sådana processer också kan vara inblandade). Snarare handlar det om fenomen som 
aldrig medvetandegjorts utan ingår i ett slags kulturell "tyst kunskap" (Kaschak, 1992). 
17 Det förekommer även sammanhang där "kvinnligt" ges högre värde, t.ex. sådana där 
omvårdande och "relaterande" förhållningssätt premieras. Sådana uppvärderingar är dock of
tast lokala; det syns tydligt när det gäller vårdande "kvinnliga" yrken, som betalas betydligt 
lägre än andra yrken med samma kvalifikationsgrad. 
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det i princip möjligt för enskilda att välja att följa eller gå emot premisserna när de 
uttrycker sina budskap om sitt eget och andras kön - sina kvinnligheter eller manlig
heter. Uttrycket "i princip" antyder att det ibland kan finnas praktiska/politiska hinder 
för vissa val av uttryck som går emot etablerade könsinnebörder. 

Innebörderna i kön och relationerna mellan dem har två delvis motstridiga sidor, 
vilket innebär att en viss diskrepans mellan ideal och verklighet får rum i praktiken. 
Motstridigheterna kan sammanfattas på följande sätt: 

Å ena sidan: (a) Kategorisering efter kön genomförs strängt och konsekvent när 
det gäller människor. Man kan bara bli en person som antingen kvinna eller man. (b) 
Kategorisering efter kön har dessutom ett omfattande användningsområde och an
vänds inte bara om människor. Både kroppar och saker, känslor, handlingar, färdighe
ter och abstrakta strukturer kan ges kvinnliga och manliga kännetecken och egenska
per. Kopplingen till annat än personer är inte lika sträng, dock, utan kan variera över 
tid och mellan sammanhang, (c) När personer finns närvarande med sina kroppar, så 
är också i och med detta tecknen på kön närvarande även om de varken omtalas eller 
uppmärksammas. Var och en som talar, som gör något, kommer därför också att tala 
om sitt kön och om andras. I allt talande och görande talas det s.a.s. från kön till kön. 
(d) Kön strukturerar sociala relationer. Alla kombinatióner av talande och omtalad 
positionerar en viss person som lik eller olik en annan person, som passande eller icke 
passande, som inkluderad eller utesluten. 

Å andra sidan: (a) Kön har inte något bestämt innehåll, inte någon fast essens, 
ingen innehållslig kärnbetydelse. (b) Kön är inte någon speciell egenskap, utan det är 
regleringen av förhållandet mellan två kännetecken som olika, som motsatser och som 
rangordnade. Innehållet i kön är det olika, det rangordnade, alltså det manliga kontra 
det kvinnliga, (c) Det könsbundna innehållet är flytande, och ett löpande förhandlings
tema i sociala relationer. Kön definierar sociala relationer, men det är samtidigt fly
tande, föränderligt, uppe till förhandling, där könsinnebörder spelas ut, accepteras 
eller motarbetas. Innebörderna kan vara traditionella och igenkännbara eller de kan 
vara överskridande och nyskapande, (d) Könade betydelser överförs från ett fenomen 
till ett annat som ett slags smitta eller överföringseffekt; det verkar finnas ett system för 
att förbinda vissa fenomen, i buntar, och skilja andra fenomen från varandra. 

Den här dubbelheten och mångtydigheten hos könsinnebörderna och deras inbör
des relationer får flera effekter i vardagen; bland annat det jag t idigare i texten har 
beskrivit som "kön långt borta och kön på nära håll", och den paradoxala upplevelsen 
att "kön" ibland både verkar finnas och inte finnas närvarande - samtidigt. Processerna 
när kön skapas och (ibland) förändras är både bekanta och stabila, och oklara och fly
tande, föremål för förhandlingar. Detta ställer speciella krav på tillvägagångssätt för att 
studera och analysera dem. I nästa avsnitt resonerar jag om några generella aspekter på 
sådana tillvägagångssätt. 
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2.3 Direkt och indirekt tal om kön 

Förändringssituationer är ofta goda tillfällen att studera hur könsinnebörder reprodu
ceras och förändras, eftersom invanda sociala mönster då ofta förhandlas på nytt. Där
för har jag valt att studera kvinnor som befinner sig i förändringsprocesser på sin ar
betsplats: omorganisationer, nedskärningar, förändringar i verksamhetsinriktning osv. 
Den svenska statsförvaltningen har de senaste åren erbjudit rikliga möjligheter i det 
avseendet, vilket är ett av skälen till att jag har valt att intervjua kvinnor vid två statliga 
myndigheter. Stora omstruktureringar har på senare år skett i statsförvaltningen, lik
som i övriga delar av den offentliga sektorn. Ett ytterligare skäl till att jag valde statsför
valtningen är att den har särskilt starka krav på sig att leva upp till politiska jämställdhets
mål. Statsförvaltningen var också tidigare ute än resten av arbetslivet när det gällde 
tvingande förordningar för jämställdhet.18 Kanske borde diskrepansen mellan normativt 
och praktiskt kön vara litet mindre där, eller i varje fall borde kanske förändringar 
synas tidigare där än på andra håll.19 

Som bör har framgått i det här kapitlet, menar jag att "kön" och innebörder i kön 
har betydelse inte bara i situationer och sammanhang som är explicit definierade som 
"könsliga" (sexualitet, barnafödande osv.), utan de spelar in på olika sätt i de flesta av 
vardagens situationer. Människor är alltid bekönade; människor utan kön finns inte, 
och människor "gör" alltid kön på ett eller annat sätt (Haavind, 1992; West 6c 
Zimmerman, 1987). Därför är de flesta livsområden intressanta för studier av innebör
der i kön. Jag har följaktligen försökt fånga upp så många områden som möjligt där 
kön kan vara relevant. Även med en sådan ansats går det att i intervjusituationen närma 
sig frågan om innebörder i kön från ett par olika vinklar: 

Infallsvinklar för att studera innebörder i kön. Ur den första infallsvinkeln ställde 
jag explicita frågor om jämställdhet i intervjupersonernas vardag och fick då höra vil
ken version en viss kvinna medvetet skrev under på av kombinationen mellan praktiskt 
och normativt kön. Det handlar om sådant som hennes uttryckta syn på jämställdhets
läget på arbetet, eller på maktfördelningen i hemmet. Som har framgått av avsnittet 
"Kön långt borta och kön på nära håll" här, verkar det vanligt att kvinnor underskattar 
den underordning de själva är föremål för (Crosby m.fl., 1989). Människors uttryckta 
uppfattning om jämställdheten där de befinner sig tycks inte alltid ge en tillförlitlig 
bild av hur kön skapas där. Uppfattningarna avspeglar kanske istället vilka tolkningar 
av händelser i omgivningen - vilka diskurser - som är tillgängliga och användbara för 
en viss person. Här aktualiseras på ett komplicerat och ofta svårhanterligt sätt alla de 
frågor om "sanning" och "verklighet" som jag berörde i avsnittet ovan om social-
konstruktionism. Den första infallsvinkeln på studiet av innebörder i kön blev därmed 

18 Den första statliga jämställdhetsförordningen kom 1984 (SFS 1984: 803). 
19 Att ett sådant antagande har ett visst fog för sig, framgår av statistik över könsfördelning på 
olika organisatoriska nivåer. I offentlig förvaltning (framför allt kommuner och landsting) ökade 
antalet kvinnor på chefsposter tidigare än i det privata näringslivet (SCB, 1996). Sådana för
ändringar kan dock tolkas på flera sätt; bl.a. måste man ta hänsyn till proportionen kvinnor och 
män i arbetsstyrkan (Sundin, 1997). 
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inte mindre viktig, men den räckte inte för syftena i den här undersökningen. Hur 
kvinnor explicit talar om kön behövde kompletteras med studiet av hur de gör kön. 

Ur den andra infallsvinkeln lyssnade jag till hur kvinnorna indirekt talade om kön 
när "kön" och jämställdhet osv. inte var samtalsämnet men fanns med via de outtalade 
innebörder som genererar "göra kön" ("doing gender", West & Zimmerman, 1987). 
Då handlar berättelserna om det praktiska konstruerandet av kön i dagligt socialt sam
spel (som inte nödvändigtvis behöver handla om kön), och därmed indirekt om de 
innebörder/diskurser som genererar mönstren för konstruerandet (Wetherell, Stiven 
& Potter, 1987). Det är många gånger i sådana berättelser jag har spårat hur kulturellt 
förankrade innebörder i kön samspelar med kvinnors intentioner och upplevelser i 
vardagen. Eftersom jag var särskilt intresserad av "göra kön", fokuserade jag intervju
frågorna på konkreta händelser, upplevelser, erfarenheter och intryck. Innebörder i 
kön och relationer mellan dem kan en intervjuperson kanske inte alltid beskriva expli
cit och reflekterat, men hon kan alltid berätta om hur hon går tillväga när hon lever sitt 
vardagsliv. M in uppgift som analytiker blev att främmandegöra det vardagliga och 
självklara i sådana beskrivningar av vardagshandlande, och att i det analytiska arbetet 
söka upp och granska de outtalade innebörderna i kön, och relationerna mellan dem. 

Jag var naturligtvis samtidigt intresserad av hur kvinnorna talade om och uttryck
ligen förstod "kön" i sin vardag när vi talade explicit om kön och jämställdhet. Många 
av deltagarna blev under intervjuperiodens gång alltmer uppmärksamma på frågor 
kring kön i vardagen, vilket gjorde att det direkta talet om kön ibland kom särskilt i 
fokus. Det finns anledning att spekulera över om detta ökande intresse från deltagar
nas sida har något samband med deltagandet i intervjuerna. Hur har jag påverkat dem? 
Frågor om samspel och påverkan i forskningsrelationer är under alla omständigheter 
ofrånkomliga särskilt i kvalitativa studier, inte minst sådana som har en feministisk 
utgångspunkt. Jag avslutar därför det här kapitlet med avsnitt om reflexivitet i forsk
ning och om makt och etik i forskningsrelationer. 

2.4 Reflexivitet i forskning 

Den undersökning som min avhandling bygger på karakteriserades av en reflexiv håll
ning till forskningsprocessen och dess olika beståndsdelar: forskaren, deltagarna, sam
spelet, intervjumaterialet, sammanhangen kring studien osv. E n sådan hållning blir 
nödvändig för den som närmar sig sitt ämne med basen i feministiska och social-
konstruktionistiska tankegångar, som från något olika håll betonar att både forskaren 
och deltagarna ingår i och påverkas av forskningsprocessen. Att reflektera över vad det 
kan innebära i den egna forskningen, och att ta hänsyn till detta i utformningen av 
undersökningen, blir därför ett krav. 

Svenska Akademiens Ordlista definierar reflexion som återspegling, eftersinnande 
tanke (SAOL, 1986). I den här studien har det skett en hel del återspegling! form av 
feedback från mig till deltagarna och synpunkter från dem på detta (och annat!). Efter
sinnande tankar blir särskilt betydelsefulla i en studie med återkommande kontakter 
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med deltagarna över en längre tid, särskilt en studie som vill låta dem ge synpunkter på 
resultat, rapportering och forskningsprocess. Några reflexiva aspekter som jag har an
lagt på den här undersökningen är: forskarens relationer ser olika ut till olika intervju
personer, och alla relationer mellan forskare och deltagare förändras över tid. Både 
intervjuaren och deltagarna förändras över tid, oberoende av själva studien. Samtidigt 
förblir troligen varken deltagarna eller forskaren opåverkade av att medverka i under
sökningen. Deltagarna har säkert åsikter om hur det är att medverka, som är värdefulla 
att reflektera över tillsammans med forskaren. Erfarenheter från forskningspraktik kan 
också ge anledning att reflektera kritiskt både över det egna vetenskapliga ämnet som 
disciplin, och över sina egna val som forskare. 

Reflexivitet är inget nytt i forskningssammanhang; forskare har alltid reflekterat 
över sin egen verksamhet för att utveckla den. På senare år har dock reflexivitet kom
mit i fokus på litet nya sätt särskilt bland forskare som bedriver kvalitativ och feminis-
tisk forskning. Vad som har förändrats är när i forskningsprocessen reflekterandet sker, 
vilken betydelse det får, och framförallt för feministiska forskare också till viss del vem 
som gör reflekterandet. 

Etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein (1985) talar om vikten av att utgå från att 
forskaren är en del av det som studeras, och inte bara en distanserad åskådare. Därför 
måste givetvis också forskaren studeras, menar de. Forskaren kan då använda sin egen 
subjektivitet, dvs. sin medvetenhet om den egna närvarons betydelse, som "en väg till 
djupare insikt om hur kunskap kommer till" (s. 10). I skrivprocessen, som de ser som 
en integrerad del av själva analysprocessen, innebär reflexivitet för Ehn och Klein "att 
ta ett steg åt sidan, både för att se textens tillkomst och för att se sig själv i det man 
skriver om andra" (s. 39). Tillvägagångssätten för att ta detta steg åt sidan, och vad 
steget sedan ska få betyda, har diskuterats av många författare, bland andra Fonow ÒC 
Cook (1991); Harding (1991); Lather (1990); Prell (1989); Smith (1987); Widerberg 
(1995) och Wilkinson (1988). 

Den brittiska feministiska psykologen Sue Wilkinson tar sin utgångspunkt i samma 
ställningstagande som Ehn & Klein härovan men går ett steg vidare när hon talar om 
forskare och deltagare som samarbetspartners i kunskapskonstruktion: "..in taking 
reflexivity seriously, one is obliged to acknowledge the continuity between the 
psychological processes of researcher and researched, and to accept that they are 
necessarily engaged as participants in the same enterprise - a dialogue of knowledge 
construction" (Wilkinson, 1988, s. 495). Utifrån denna förståelse av forskningsprocessen 
utformar Wilkinson tre typer av reflexivitetskrav som hon menar bör ställas på feministi
ska psykologiforskare. De gäller de personliga, de funktionella och de disciplinära as
pekterna av reflexiviteten. 

Reflexivitetens personliga aspekter rör forskarens egen identitet som t.ex. individ, 
kvinna, feminist, psykolog. Med en syn på kunskap som skapad i specifika kulturella, 
sociala och historiska sammanhang blir det självklart att position och personliga intres
sen inverkar på valet av forskningsområden och ansats. Det blir också nödvändigt att 
uppmärksamma hur forskningen i sin tur påverkar forskarens övriga liv. Även om fors
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karens person har betydelse för ämnesvalet, är det dock i allmänhet "ämnet" och inte 
forskaren som har störst intresse för läsaren. Jag bedömer därför att personlig reflexivitet, 
om än aldrig så viktig för forskaren under undersökningens planering, genomförande 
och analys, inte har någon central plats i det slutliga rapporterandet. 

Reflexivitetens funktionella aspekter rör själva forskandet. För det första (och det 
ligger nära den personliga aspekten): hur styrs sådant som metodval och tolkningar av 
resultat av forskarens värderingar, livsomständigheter, samhällsroll, ideologi? För det 
andra: vilken roll spelar formen på forskningen - speciellt metoderna - för att skapa 
begrepp och därmed konstruera kunskapen? Här krävs en kontinuerlig kritisk under
sökning av den egna forskningspraktiken för att få syn på outtalade antaganden, värde
ringar och förvrängningar. Forskaren är i allmänhet den som definierar situationen och 
"äger" den kunskap som skapas; hon har t.ex. mer inflytande än deltagarna över forsk
ningsresultaten. Därför bör forskaren ständigt övervaka sin eget handlande för att för
säkra sig om att inte missbruka dem hon studerar. Jag återkommer till detta i avsnittet 
om makt i forskning, som därmed blir ett exempel på hur jag har arbetat med de 
funktionella aspekterna av reflexiviteten. 

Med disciplinär reflexivitet avser Wilkinson varje vetenskaplig disciplins plikt att i 
någon vetenskapssociologisk form skärskåda och förklara sin egen utformning och sitt 
inflytande. När feministiska psykologiforskare ska granska sin disciplins utveckling 
och sina möjligheter att påverka, måste detta ske mot bakgrunden av de sammanhang 
där "feministisk psykologi" existerar. Sammanhangen är psykologi, som disciplinen 
definieras av de akademiska institutioner där forskning bedrivs, och de vetenskaps-
paradigm som dominerar där. Den här typen av disciplinär reflexivitet aktualiserar jag 
i resonemang om vilka krav som bör ställas på psykologiska teorier om innebörder i 
kön som ska kunna ta hänsyn till de förändringar i erfarenheter och personliggörande 
av erfarenheter som ständigt sker. 

Jag ska i resten av det här avsnittet fördjupa diskussionen om den funktionella 
reflexiviteten genom en diskussion om olika aktörers reflexionsmöjligheter, och med 
några exempel ur min studie där jag har gjort reflexiviteten till en aktiv del i forsknings
processen. 

2.4.1 Vem reflekterar? Stark och svag reflexivitet 

Sandra Harding (1991) skiljer mellan forskning där enbart forskaren reflekterar (svag 
reflexivitet) och forskning där både forskaren och deltagarna gör det (stark reflexivitet). 
Harding menar att så länge forskaren stannar vid svag reflexivitet, kommer hon inte att 
komma längre än till en önskan om att bedriva verkligt reflexiv forskning. Stark 
reflexivitet utgår från deltagarna som aktörer som med hela sin kulturella särart i baga
get tittar tillbaka ("gaze back") på forskarens projekt, samtidigt som forskaren också 
försöker att ställa sig på deltagarnas plats för att se på sitt eget forskningsprojekt från 
det perspektivet. Då blir ett annat slags teoriutveckling nödvändig, menar Harding. 
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Detta kallar hon "the development of oppositional theory from the perspectives of the 
lives of [..] Others" (1991, s. 163). 

Jag har velat ge deltagarna många tillfällen att reflektera över och ge synpunkter på 
den studie de medverkade i. Detaljerna i åtgärderna för att öka påverkan av deltagarnas 
reflexioner finns beskrivna i kapitel 3, 4 och 9. Detta är dock bara en bit på vägen till 
stark reflexivitet. Forskaren ska dessutom själv försöka ställa sig på (åtminstone nästan) 
samma plats som deltagarna och så att säga titta tillsammans med deras ögon på vad 
hon gör i sin forskning. 

Den holländska antropologen Anna Aalten (1990) ger i sin avhandling en illustra
tion av stark reflexivitet. Hon intervjuade holländska kvinnor som varit egna företa
gare från 1945 och framåt, för att skriva om deras villkor och erfarenheter som kvinn
liga företagare. Under analysarbetet fann Aalten vid några tillfällen intervjusvar på vissa 
frågor, som inte stämde med resultaten av hennes analyser av övriga svar. I arbetet med 
att reda ut detta tyckte hon sig se betydelsen av stark reflexivitet. När hon t. ex. frågade 
deltagarna om de som kvinnor och företagare blivit sämre bemötta än män, svarade 
många av deltagarna att det inte hade någon betydelse om man var kvinna eller man, 
man blev likadant behandlad. Men samtidigt var Aalten, utifrån annat i deras berättel
ser, ganska säker på att könstillhörigheten faktiskt hade haft stor betydelse för hur de 
blev bemötta. 

När Aalten då följde Hardings uppmaning att försöka se på sina egna forsknings
frågor med deltagarnas ögon, fick hon syn på ett mönster i materialet som hon inte 
tidigare hade uppmärksammat: dessa kvinnliga företagare hade genom hela sina vuxna 
liv blivit ifrågasatta av omgivningen just därför att de var kvinnor och företagare, och 
de hade "svarat" genom att hävda att de var lika bra som män och att könet inte hade 
någon betydelse. När Aalten nu i s in undersökning ställde "könsfrågan", fungerade 
den som samma slags ifrågasättande, och deltagarna reagerade på samma sätt på hen
nes fråga som de hade gjort på de tidigare årens ifrågasättanden. Först när Aalten re
flekterade över vad en viss fråga kunde innebära sedd från deltagarnas positioner och 
med deras bakgrund och historia, såg hon att hennes till synes oskyldiga fråga på ett 
försåtligt sätt alluderade till fördomar i det samhälle som omgav deltagarna. Frågan var 
"infekterad" av kvinnornas erfarenheter. 

Jag har försökt närma mig stark reflexivitet genom att dels uppmuntra deltagarna 
att ge synpunkter, och dels vara känslig för hur deltagarna uppfattar innebörderna i de 
olika frågeområdena, och det jag säger i intervjuerna. Jag har också försökt att lyssna 
extra noga till svaren och kommentarerna på "infekterade" frågor av den typ som Aalten 
diskuterar.20 Jag har använt det material som detta genererade som hjälp för att reflek
tera över hur jag lyssnade till de olika kvinnorna - och också över hur jag lyssnade till 
dem samlat, som grupp. Jag ger två illustrationer här: 

Personberättelserna. En del i den återkoppling av resultat som jag gav till delta
garna var när var och en inför ungefär en vecka före den sista intervjuomgången fick 

20 Jag har berört några olika aspekter på sådana frågor i avsnittet "Kön långt borta och kön på 
nära håll". 
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läsa en berättelse om sig själv som jag skrivit utifrån kategorierna i den analytiska mal
len för intervjuanalyserna.21 Jag sammanfattade för var och en hennes berättelser och 
erfarenheter rörande varje kategori. Min ursprungstanke var att om porträtten "stämde", 
kunde jag utgå ifrån att mallen var användbar. Men den här åtgärden visade sig också 
säga något om forskningsprocessen. 

Att läsa personberättelsen innebar att deltagarnas status som föremål för forskning 
blev tydligt markerad. Jag beskrev nu var och en utifrån forskarperspektivet och med 
forskarens kategorier. Det var något nytt. När vi sågs för den sista intervjun påpekade 
alla genast, och innan jag hade hunnit fråga om det, att personberättelsen stämde in 
mycket bra på dem och att de kände igen sig väl. Och när vi gick igenom berättelserna 
under slutintervjuerna verkade det mesta också stämma med kvinnornas egna tolk
ningar. Men när jag efteråt försökte sätta mig in i deltagarnas upplevelser av att först 
under tre år medverka aktivt i våra samtal, och sedan bli beskriven utifrån, ur forska
rens perspektiv och därmed i någon bemärkelse objektifierad, började jag att också se 
reaktionerna i termer av avstånd. Beskrivning i text skapar avstånd mellan forskare och 
deltagare. Igenkännandet i beskrivningarna kan kanske då fungera som ett sätt att åter 
minska avståndet mellan oss - det avstånd som kanske kändes ganska kort medan in
tervjuerna pågick? 

Kommentarer om medverkandet i u ndersökningen. Jag intervjuade delta
garna sex gånger under tre och ett halvt år, och vid ett antal tillfällen gav både de och 
jag feedback om resultat och synpunkter.221 slutet av den sista intervjun bad jag dess
utom om synpunkter på hur det hade varit att medverka i projektet. En av de berättel
ser som blev svaret på den uppmaningen visar värdet av att försöka ställa sig på delta
garnas plats ibland. I exemplet här nedan visade det att "mitt" och deltagarnas projekt 
inte var riktigt samma sak, och dessutom visade det förändringar som kan ske över tid: 

Maj-Britt?5 svar på frågan om hur det hade varit att medverka i projektet var en 
berättelse som tydligt visade att "projekt" kan vara olika saker, sedda från olika positio
ner. Maj-Britt berättade att hon hade diskuterat projektet med flera av de andra delta
garna på sin egen arbetsplats, något som forskare inte alltid räknar med (se t.ex. Brown 
& Gilligan, 1992). I den sista intervjun gav hon en resumé av hur hon och hennes 
med-deltagare hade talat om projektet genom de tre åren. Inför den första intervjun 
hade flera av dem sagt till varandra (jag citerar Maj-Britt): "Jaa, jag ska då inte säga 
nånting! Hon ska då inte fi ur mig nånting, utan jag ska bara svara på tilltal!" Maj-Britt 
beskrev deras föreställning om att vara med i forskning som att bli utfrågad av en 
utomstående, och deras mål för deltagandet som att hålla igen och bara svara på di
rekta frågor. De skulle berätta minsta möjliga för forskaren. En begriplig hållning, kan 

21 Jag beskriver både de olika momenten av återkoppling till deltagarna och kategorierna och 
analyserna i kapitel 3 och 4. 
22 I kapitel 3 och 4 beskriver jag hur det gick till. 
231 kapitel 3 presenterar jag deltagarna i undersökningen kort, och i kapitel 5 beskriver jag ett 
antal biografiska teman i deras berättelser om sig själva. 
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jag tycka. Varför skulle de göra mer, egentligen; de har ju inte bett henne komma dit? 
Mot den bakgrunden finns det ingen anledning att tro att forskarens projekt är särskilt 
likt deltagarens. 

När de sedan kom från intervjuerna en efter en, lät det annorlunda, berättade Maj-
Britt: "Jamen, förstår du väl - det, det blev bara som det blev! Vi satt bara där och pratade, 
liksom... "Att vara med i forskning hade inte blivit som de trodde, utan de fann sig 
själva pratande fritt och öppet och konstaterade efteråt att de inte hade betett sig som 
de trodde att de skulle - och dessutom (och kanske framförallt) att forskaren inte hade 
betett sig som de väntade sig. Maj-Britt förklarade detta med personliga egenskaper 
hos mig. Jag var mest som en vanlig människa, och ganska oväntad i den här situatio
nen: "..du är ju rätt sä förunderlig själv också, för att det är ju hemskt lätt att prata med 
dig!" Det förklarade hon bland annat med att jag "..pratar ju rätt fritt själv", och 
skulle du ha varit en annan person, så hade du inte fritt andra att prata !!" Om det var så 
här att "gå till en psykolog, liksom, om man skulle ha problem", så skulle det ju inte vara så 
farligt som de hade trott, menade Maj-Britt. 

Åtminstone vissa av deltagarna hade alltså till att börja med uppfattat sin medver
kan som att (utan att ha bett om det, och utan att ha behov av det), bli inbjuden att 
"gå till en psykolog", med allt vad det innebär av patientroll, avslöja sina innersta 
tankar osv. Och så blev det inte alls det som mötte dem i intervjurummet. För mig 
ingick modellen med "psykolog och patient" inte i förutsättningarna. Att idén ändå 
fastnade hos vissa kan nog ses som en effekt av min tidigare yrkesroll i företags
hälsovården, som gjorde att jag förknippades med "vård". 

Efter första intervjuomgången skedde positiva förskjutningar i förväntningarna 
och synen på projektet hos dem som Maj-Britt berättade om (dit hon själv hörde). 
Maj-Britts berättelse kan tolkas som att deltagarna faktiskt fick ganska gott utrymme i 
projektpraktiken, och att deras sätt att uttrycka sig inte underordnades mitt och mina 
frågor på något alltför störande sätt.24 Hur långt deras uppfattningar om vad projektet 
gick ut på försköts, är svårare att uttala sig om. Detsamma gäller vilken betydelse even
tuella förskjutningar har för resultaten. Det har jag inte haft utrymme att studera inom 
avhandlingsarbetets ram, utan jag har fått nöja mig med att konstatera dessa olika 
"projekt" och förskjutningar och ha dem i åtanke i analyserna.251 kapitel 9 återkom
mer frågan när jag skriver om intervjuarens och deltagarnas positioner i samband med 
presentationen av den diskursiva ansats som jag använder i de tre sista empiriska kapit
len. Här ska jag nu gå vidare med frågor om makt och inflytande i forskningsprocessen. 

24 Liknande kommentarer kom från flera av de övriga deltagarna. Den sortens "popularitets
mätning" kan dock inte vara avgörande när det gäller att bedöma forskarens skicklighet. I en 
situation där forskaren studerar personer som kan förväntas ha motsatta intressen mot hennes 
egna, blir frågan om forskarens "anpassning" betydligt mer komplicerad (se t.ex. flera av artik
larna i Gluck Sc Patai, 1991). 
25 Jag har dock inte släppt den här aspekten av reflexiviteten. 1997/98 har Lena Sjöquist An
dersson, Lena Wännman och jag gjort en studie av interaktion och maktrelationer i det här 
projektet. 
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2.5 Makt och etik i forskningsrelationer 

Forskaren har i allmänhet större inflytande över vad som sker i ett projekt, både i själva 
intervjusituationen och efteråt, än vad deltagarna har. Om hon ser detta som en fråga 
att reflektera över, beror på hennes hållning i kunskapsteoretiska, politiska och etiska 
frågor. Det är därför ingen slump att feministiska forskare har intresserat sig särskilt 
mycket för forskningsrelationens potential att verka både emancipatoriskt och under
ordnande (Gluck & Patai, 1992; Harding, 1986; 1991). I basen för all feministisk 
teori finns någon form av maktanalys, och det ligger nära till hands att tillämpa den 
inte bara på samhället, utan även reflexivt på sin egen verksamhet som forskare. Därför 
kan det paradoxalt nog bli den forskning som är mest mån om att ge deltagarna infly
tande, som tydligast visar svårigheterna för deltagarna att påverka. Om andra forskare 
aldrig reflekterar över frågan om påverkansmöjligheter, kan det se ut som om den inte 
är något problem i deras studier. 

Bland feministiska forskare har diskussionen om relationen mellan forskaren och 
dem hon forskar om pågått åtminstone sedan början av 1980-talet (se t . ex. Oakley, 
1981; Acker et al, 1983; Stanley & Wise, 1983/1993; Harding, 1986; 1991; Davies & 
Esseveld, 1989; Smith, 1990; Gluck & Patai, 1991; Wilkinson & Kitzinger, 1996). 
Till att börja med ifrågasattes den distanserade, "objektiva" forskarroll som samhällsve
tenskapliga forskare vanligen socialiserades in i, därför att ett sådant förhållningssätt 
gör det svårare för kvinnors erfarenheter att fa utrymme i forskningen (detta oavsett 
vilka teorier eller forskningsfrågor som är aktuella i en viss undersökning). Feministi
ska forskare pläderade för ett mer jämlikt och "direkt" förhållande mellan forskare och 
deltagare, med forskaren mer närvarande som person. De ansträngde sig också för att 
på olika sätt förbättra deltagarnas påverkansmöjligheter i forskning. Så småningom 
visade sig emellertid frågorna om makt och inflytande vara mer komplicerade än de i 
förstone hade verkat. Eftersom jag tillhör dem som vill ge deltagarna rimligt utrymme 
och påverkansmöjligheter har debatten om dessa frågor varit betydelsefull för mig, och 
jag ska beröra två aspekter som har varit särskilt viktiga: forskningsprocessens mikro
politik och de svekrisker som forskning kan innebära. 

Mikropolitik. Kum-Kum Bhavnani (1993) använder uttrycket "forskningssitua
tionens mikropolitiska processer" för att fånga det som pågår mellan forskare och in
formant i intervjusituationen. Hon betonar att forskare inte bara ska konstatera att det 
förekommer maktskillnader mellan forskaren och deltagarna, utan att de också ska 
studera skillnadernas utformning och inverkan på de inblandade och på själva projek
tet. Den typen av skärskådande är en viktig del av forskarens reflexiva u ppgift. En 
hastig blick på mikropolitiken i min undersökning kan tjäna som konkretisering av 
Bhavnanis uppmaning. Mina reflexioner kan dessutom ge läsaren en uppfattning om 
snubbeltrådarna i just det här projektet. 

De kvinnor jag intervjuade var fast anställda i statlig tjänst. Gruppen var blandad; 
cirka hälften kan räknas till vad som brukar kallas kontorspersonal och den andra 
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hälften till tjänstemän.26 Jag kom med ett ämne och ett upplägg som var definierat av 
mig (visserligen i samförstånd med ledningar och fackklubbar, men deltagarna hade 
inte medverkat i förarbetet till projektet). Jag visste vad det hela handlade om, inter
vjuade, analyserade och skrev rapporter. Jag var mån om att upprätthålla goda relatio
ner till de medverkande kvinnorna; dels för att jag respekterade och sympatiserade 
med dem, men dels också för att försäkra mig om att de skulle fortsätta att medverka i 
intervjuerna. Projektet pågick i tre och ett halvt år, och jag var beroende av att delta
garna skulle medverka hela tiden. 

Makten var därför inte helt entydigt förlagd: jag bestämde visserligen målet och 
uppläggningen av projektet, men samtidigt var jag angelägen om att ha kvar deltagarna 
tiden ut. Jag var i det avseendet mer beroende av dem än de av mig. I en sådan situation 
kan kanske önskan om att inte stöta sig med deltagarna göra att intervjuaren ibland 
blir extra försiktig. Jag kan t. ex. påminna mig enstaka situationer då det kändes svårt 
att ställa vissa eventuellt provocerande eller upprörande frågor. Jag avstod då ibland 
från frågan. Det var viktigare att bevara en samarbetsrelation än att försöka få svar på 
frågor som jag bedömde att en viss kvinna skulle ha svårt att tala om. Detta var dock 
ovanliga händelser, och de hände bara med vissa kvinnor, vilket också är värt att reflek
tera över. Så t.ex. kan intervjuarens och deltagarens sociala positioner utanför inter
vjun inverka på samspelet i intervjun - men definitivt inte på något entydigt sätt. Det 
var inte så, som möjligen kunde förväntas, att jag som högutbildad kvinna genomgå
ende hade lättare att tala med de högutbildade kvinnorna i gruppen. Så snabba genera
liseringar om mikropolitik är riskabla! 

Förförelse- och svekrisker i deltagarvänlig forskning. En av dem som kraft
fullast har bidragit till debatten om inflytande i forskning och utformningen av relatio
nerna mellan forskare och deltagare är den amerikanska feministiska sociologen Judith 
Stacey. H on diskuterar (Stacey, 1988; 1995) de risker hon ser med strävan efter ett 
jämlikt förhållningssätt till dem man studerar. Eftersom hennes arbete med deltagande 
observationer över långa perioder på samma gång liknar och skilj der sig från mitt pro
jekt med upprepade intervjuer, vill jag ge hennes erfarenheter utrymme här. De utgör 
en användbar relief till mina överväganden, och jag avslutar med att kommentera detta. 

Stacey studerade som deltagande observatör ett antal familjer i en stad i norra 
Californien. Hon var mån om att ge utrymme åt deltagarna och visa dem respekt, och 
framförallt ville hon ge dem stora möjligheter att påverka forskningsresultaten och 
resultatens presentation. Samtidigt blev hon också vän med många av deltagarna. När 
fältarbetet närmade sig slutet blev detta med vän kontra forskare emellertid allt svårare 
att hantera. Om forskaren också känns som en vän, berättar deltagarna kanske sådant 
som de inte skulle ha berättat om forskarrollen hade varit mer traditionell. Forskaren 
hamnar därför ibland i en både intressemässig och emotionell konflikt mellan sig själv 
som engagerad, deltagande medmänniska, och som (så småningom nödvändigtvis!) 
distanserad forskare. Det forskaren fick höra i förtroende och som vän, ska det också 
göras till material för forskning, även om det är potentiellt generande för deltagarna? 

26 Jag presenterar detaljer i nästa kapitel 
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Hur mycket forskare och deltagare än har samarbetat under kunskapsproduceran-
det är det ändå till sist forskaren som tar hand om materialet och gör det till "forsk
ning".27 I sin forskningsrapport gör hon med nödvändighet tolkningar, värdeomdömen 
och bedömningar, som i värsta fall kan upplevas som kränkande av deltagarna. Sådant 
kan inte undanröjas genom att "låta folk läsa", menar Stacey. Det är ändå forskaren 
som måste avgöra om ett visst kontroversiellt avsnitt ska finnas med, t. ex. för att stärka 
hennes vetenskapliga argumentation, eller om hon ska lämna det utanför. Forskaren 
kommer till sist att överge sina informanter. Hon tar sitt material och går in i akademin 
för att skapa den produkt som ger henne legitimitet i den värld som ger forsknings
pengar och tjänster. 

En intervjuare blir inte lika involverad i deltagarnas sociala vardag, som Judith 
Stacey blev i sin roll som deltagande observatör. Jag träffade inga andra i deltagarnas 
familjer, vi sågs alltid på någorlunda neutral mark, och våra kontakter var styrda av 
intervjutillfällena. Men visst förekom förtroendefulla relationer till deltagarna, och visst 
värmde det mitt hjärta när de berättade för mig att jag var lätt att tala med, att de gärna 
gav mig förtroenden, och att de tyckte att det var givande och till och med utvecklande 
att medverka i undersökningen. Jag svarade också på uttryckta behov av stöd när det 
aktualiserades i intervjuerna. Och jag berättade en del när deltagarna allteftersom ti
den gick började ställa allt fler frågor till mig. Min hållning under intervjuperioden har 
på så sätt liknat Staceys. För mig framstod riskerna med att etablera "vanliga mänskliga 
relationer" till dem jag skulle följa under tre och ett halvt år som små jämfört med 
riskerna med att inte göra det! 

En konsekvens av detta blev att jag inte rapporterade om projektet medan det 
pågick, (annat än i ett par korta rapporter som del i återkopplingen till deltagarna). 
Projektet behövde s.a.s. gå till slut innan jag kunde lämna det bakom mig och börja 
publicera om det. När jag skulle börja rapportera utåt försökte jag minimera svek och 
objektifiering genom att ge deltagarna chansen att läsa och diskutera framförallt vik
tiga delar av det material om var och en som jag har använt i analyserna (t.ex. person
berättelserna, se ovan), men också sådan text (men inte all text) som direkt rapporterar 
om studien. Detta löser naturligtvis långt ifrån hela problemet. Jag tycker mig dock ha 
märkt att det har bidragit till att minska upplevelsen av avstånd mellan den egna erfa
renheten och den aggregerade erfarenheten (Magnusson, 1996a). Det har blivit ett 
slags mellanled mellan det individuellt subjektiva och det kollektivt "objektifierade", 
som kan ha gjort det lättare att se sig själv som en del i helheten. Detta är dock enbart 
mina slutsatser av deltagarnas kommentarer om personberättelserna och rapporteringen; 
vi har inte talat explicit om svekfrågan. 

Betyder det här att jag låter deltagarna bestämma vad som står i mina rapporter? 
Nej, att bara lyssna och skriva av vore lika fel som att "feltolka". Poängen med forsk
ning av det här slaget är att ge nya insikter, eller i varje fall antyda andra möjliga insik
ter än dem personerna tidigare hade. Som forskare ser jag ett större fält än den enskilda 

27Det finns undantag där forskare skriver tillsammans med deltagarna. Se t.ex. Crawford et al 
(1992) och Haug (1987). 
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och kan därför sätta in hennes berättelser i sammanhang som hon inte har tillgång till. 
Så vare sig jag som forskare vill vara "lojal" med deltagarna därför att jag sympatiserar 
med dem, eller vill "avslöja" deltagarna därför att jag är oenig med dem, kommer jag 
att gå utöver den enskildas berättelser och förståelser när jag skriver om henne. 

Mer om detaljerna i forskningsprocessen finns i nästa kapitel, där jag skriver om 
intervjuandet och om undersökningens uppläggning. 
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Undersökningen: metoder, urval och 
genomförande 

I det här kapitlet beskriver jag detaljerna i den undersökning som ligger till grund för 
avhandlingen. Jag presenterar urvalet av deltagare och på vilka grunder de och deras 
arbetsplatser har valts ut. Med bakgrund i de två föregående kapitlen motiverar och 
beskriver jag genomförandet av de olika momenten i undersökningen fram till att den 
sista intervjun var avslutad. Analysfasen, dvs. metoder och förhållningssätt under bear
betningen av intervjumaterialet, presenterar jag i kapitel 4 och 9. Studien täcker en 
period på cirka tre och ett halvt år, och jag har under den tiden både samlat in material 
och gett återkoppling av resultat till deltagarna. Det ger en vid första anblicken ganska 
komplicerad struktur åt undersökningen. Jag redogör därför ganska detaljerat för de 
olika stegen. 

Undersökningen bygger helt på intervjumaterial. Jag har intervjuat varje deltagare 
sex gånger och har kommit att reflektera en hel del över intervjuer i forskning; på vilka 
olika sätt intervjuer kan förstås och användas, vilka fallgropar och fördelar de erbjuder, 
och olika tänkande kring intervjuande. Delar av detta har jag berört i de två sista 
avsnitten i kapitel 2, och jag ska här gå vidare med fokus på själva intervjuandet. Jag 
börjar därför kapitlet med att resonera om perspektiv på forskningsintervjuande och 
relaterar sedan detta till mina ställningstaganden i undersökningen. Med det som bak
grund följer den detaljerade undersökningsbeskrivningen. 

3.1 Intervjuande i feministisk forskning 

Intervjuer i forskning kan göras och användas på många sätt; bland annat har de olika 
status och används på varierande sätt inom olika vetenskapliga discipliner. Hur en 
forskare ser på intervjuer som metod och på de möjligheter och svårigheter de erbju
der, beror till stor del på vilket kunskapsintresse hon har. Två huvudinriktningar går 
att urskilja bland intervjuforskare: 

(a) Fo rskare med en realistisk/empiristisk kunskapssyn vill skapa en så trogen av
bildning som möjligt av hur någonting faktiskt förhöll sig, vad som verkligen hände, 
vad som är sant. Det ger speciella förhållningssätt till den intervjuade och intervju
materialet, och också speciella problem. Intervjupersonen kan t.ex. vara mer eller min
dre duktig på att återge vad som faktiskt hände i något visst sammanhang, men forska
ren utgår ändå ifrån att det personen berättar kan förstås som en beskrivning av vad 
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som faktiskt hände (visserligen inte alltid en så exakt eller korrekt beskrivning) 
(Rosenwald & Ochberg, 1992, s.2). 

(b) I samband med förskjutningen inom delar av samhällsvetenskaperna mot ifrå
gasättande och tolkande förhållningssätt till "fakta" och kunskap, har också föreställ
ningarna om vad människors berättelser innehåller och innebär förändrats.1 Detta har 
satt spår i metodlitteraturen om intervjuer (se t.ex. Kvale, 1997; Lather, 1995). Idag 
läser forskare personliga berättelser inte bara med uppmärksamheten riktad på vad de 
beskriver, utan också på själva reportaget/berättelsen som process och produkt; på hur 
berättaren gör sin vardag och verklighet förståelig för sig själv, och på konsekvenserna 
av berättelserna. Särskilt påtaglig är den utvecklingen i metodlitteratur om feministisk 
forskning och i litteraturen om livshistorieforskning.2 Det är från dessa två områden 
jag hämtar huvudinspirationen när det gäller strategier i intervjuandet, och särskilt 
från de exempel där horisonterna sammanfaller, dvs. feministisk livshistorieforskning 
(se t.ex. Gluck & Patai, 1991; Morée, 1992). 

3.1.1 I spänningsfältet mellan berättare och samhälle 

I inledningen till antologin "Storied Lives: the cultural politics of self-understanding" 
(1992), ger George Rosenwald och Richard Ochberg en programförklaring för "kritisk 
livshistorieforskning". Deras hållning till livshistorier, som bland annat grundas i in
spiration från kritisk samhällsteori och konstruktionistiska tankegångar, är förenlig 
med den kunskapssyn som jag har skisserat i kapitel 2, och har gett viktig inspiration i 
arbetet med intervjuerna i min undersökning. Jag redogör därför för några centrala 
delar i deras resonemang här. 

Människor formas av sina berättelser. Människors berättelser om sig själva är intres
santa dels som beskrivningar av händelseförlopp och personer, dels för historiernas 
konstruktion, och dels för historiernas påverkan på den som berättar. Personliga berät
telser är inte bara ett sätt att berätta om sitt eget liv; de är ett medel för att forma 
identiteter och utvecklas som människa. Berättelsers formativa - och ibland deforme
rande - kraft gör dem viktiga att studera för att förstå människor i utveckling. 

1 Min redogörelse för socialkonstruktionistiska/diskursiva förhållningssätt i kapitel 2 ger exem
pel på en sådan förflyttning. Det finns många andra tolkande förhållningssätt, se t.ex. Hydén & 
Hydén (1997); Rosenwald & Ochberg (1992); Rosenthal (1993). 
2 Uttryck som "life history", "oral history" och "the narrative study of lives" används omväx
lande. Se t.ex. Bruner (1986, 1990); Franz &c Stewart (1994); Gluck & Patai (1991); Hydén & 
Hydén (1997); Josselson & Lieblich (1993); Lieblich & Josselson (1994); Riessman (1993); 
Rosenwald & Ochberg (1992). Ett gemensamt intresse för forskarna är studiet av människors 
liv i sin helhet, byggt på berättelser om livserfarenheter. Fokus varierar; för vissa är det själva 
livsförloppet sett i sitt sociala sammanhang, för andra berättarteknik, och för åter andra mer 
traditionella psykologiska förståelser byggda på berättelserna. Den typ av intervjuforskning jag 
har gjort kan klassificeras som en typ av livshistorieforskning 
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Kulturella berättelseramar. Den personliga berättelsens kraft att vara självformande 
och utvecklande kan hämmas, eftersom alla historier berättas inom vissa k ulturella 
berättelseramar. Ramarna begränsar förändringskraften hos den personliga berättel
sen; en person kan inte berätta vad som helst och hur som helst, och det kan inte få 
vilka konsekvenser som helst. Människors förklaringar och förståelser av händelser 
formas av de berättelseramar som är aktiva där de lever. Ramarna medierar mellan 
individens öde och samhället och utgör därmed en viktig komplikation i den medie-
ring mellan individ och situation som jag beskrev i kapitel 1.1.2. 

Den inbyggda spänningen: berättandet mellan berättaren och samhället. Rosenwald 
och Ochberg (1992) betonar dubbelheten i att å ena sidan se berättaren som skapare av 
sitt liv och sina berättelser, och å den andra sidan se de begränsningar som "samhället" 
sätter för hur han/hon kan leva och vad som är möjligt att förstå och berätta om sig 
själv. Relationen mellan berättelserna och livsformerna är komplicerad. I Rosenwalds 
ord: "..narratives exhibit the mediation between the person and the situation and reflect 
critically on both because they are not reducible to either. Every narrator recognizes a 
difference between the self and the story.." (1992, s. 269). Personen är inte identisk 
med sina berättelser, utan hon formar sig själv via sina berättelser och sina berättar-
strategier. När människor talar gör de minst två saker: de berättar något om sig själva 
och andra, och de skapar den de är i färd med att bli. Detta gör de inom de ramar som 
är tillgängliga för var och en, och ramarna kan alltså vara begränsande: det som är 
socialt möjligt i ett visst sammanhang kanske leder till en självförståelse som inte läm
nar klichénivån. Kravet på socialt acceptabla och trovärdiga berättelser kan därför in
bjuda till självbegränsningar eller självbedrägeri hos berättaren. Den här synen på be
rättande i intervjuer leder till en kritisk och tolkande hållning inför berättelserna.3 

Varje berättelse kommer till i ett sammanhang, i ett syfte (eller ibland flera), och syf
tena och sammanhanget kan vara av lika stort intresse för intervjuaren som sakinnehål
let. 

Människors talande och berättande kan via spänningsfältet mellan berättare och 
samhälle ge forskaren tillgång till både individen och samhället, och ibland också till 
självbegränsningarna. Berättande ger goda möjligheter att studera det personliggörande 
av erfarenheter och färdigheter som jag beskrev i kapitel 1.1.2. 

3 Detta ska inte förväxlas med en ifrågasättande och kritiserande hållning till berättaren! Det är 
snarare de sammanhang där hon berättar, vilka leder till olika former av anpassning till accepta
bla uttryck, som ifrågasätts. Givetvis förekommer forskning där forskaren har anledning att 
också ifrågasätta berättaren; där berättaren kan antas ha avsikter att vilseleda intervjuaren för att 
uppnå egna fördelar. Flera artiklar i Gluck & Patai (1991) diskuterar etiska aspekter av att 
"intervjua uppåt", dvs. att som feministisk forskare studera makthavare av olika slag, som kan 
tänkas ha mer påtagligt politiska syften med sitt deltagande i en undersökning. Där blir sådana 
frågor om ifrågasättande särskilt aktuella. De etiska frågor som då väcks är andra än de som är 
aktuella i den här studien. Deltagare i en studie som denna kan också vilja vilseleda en intervju
are, men de har inte särskilt mycket att vinna på det, vilket kan antas minska intresset. 
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3.1.2 Intervjuande, språk och kön 

Parallellt med forskare inom andra områden har feministiska forskare länge 
problematiserat olika aspekter av intervjuande i forskning (tidiga exempel är Oakley, 
1981; Roberts, 1981; Acker et al, 1983; Davies & Esseveld, 1989). Jag vill stanna upp 
särskilt vid språkets betydelse i intervjuer. Marjorie DeVault (1990; 1996), Kathryn 
Anderson och Dana Jack (1991) är tre feministiska forskare vars resonemang om språk 
i intervjuer talar till mina forskningserfarenheter, och därför fokuserar jag på deras 
arbeten här. 

Språk i intervjuer. Feministiska språkforskare visade tidigt att kvinnor och "det 
kvinnliga" ofta har ett tvetydigt förhållande till standardspråket (Erson, 1992; 1997; 
Scott Sorensen, 1995; Stistrup Jensen, 1987). Språket avspeglar erfarenheterna hos 
dem som dominerar i samhället, och det har hittills inte varit kvinnor. Därför verkar 
språkets kategorier - särskilt vetenskapligt språk - inte alltid överensstämma helt med 
kvinnors erfarenheter. I Marjorie De Vaults ord: "Presumably, as well, the lack of fit 
between women's lives and the words available for talking about experience present 
real difficulties for ordinary women's self-expression in their everyday lives. If words 
often do not quite fit, then women who want to talk of their experiences must 'translate', 
either saying things that are not quite right, or working at using the language in non
standard ways" (DeVault, 1990, s. 97). Till en viss gräns sysslar alla människor med 
sådant översättande, men DeVault menar att vissa grupper gör det mer än andra; grup
per vars erfarenheter inte har avsatt spår i standardspråkets termer och former.4 

Anderson och Jack (1991) menar att kvinnors sätt att berätta om sina liv ofta 
kombinerar två olika och inte sällan motstridiga perspektiv; ett som är klätt i begrepp 
och värderingar som avspeglar mäns dominans i kulturen, och ett annat som bygger på 
de mer omedelbara situationerna i kvinnors personliga upplevelser. Om de personliga 
upplevelserna inte passar in i de dominanta begreppen eller orden, finns inte alltid 
alternativa begrepp tillgängliga. Ofta tystar kvinnor därför sina egna upplevelser och 
tankar och känslor kring dem när de försöker beskriva sina liv i standardspråket. Här 
finns paralleller till resonemangen om berättelseramar i avsnitt 3.1.1. Det kan kanske 
vara viktigt att betona att de här resonemangen inte förutsätter antaganden om någon 
typ av essentiellt "kvinnligt språk". Det är inte det som är frågan här, utan diskrepanse
rna mellan egna upplevelser och språkliga berättelseramar. 

DeVault och Anderson och Jack har utvecklat strategier för att ta hänsyn till "språk
svårigheterna" i intervjuer som jag har funnit användbara. DeVault (1990) pekar ut 
fyra led i forskningsprocessen att granska: att skapa samtalsämnen och frågor, att lyssna 
i intervjun, att återge och redigera kvinnors berättelser, och att skriva om dem. Jag ger 
utrymme åt de två första leden här och kompletterar dem med bidrag från Dana Jack. 

4 Även bland kvinnor är det, på grund av andra grupptillhörigheten ganska stora skillnader i 
hur nära relationerna är mellan egna erfarenheter och standardspråk. 
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(1) Skapa fiingerande samtalsämnen. Samtalsämnena i intervjuerna ska vara frågor 
som har verklig relevans för kvinnors erfarenheter och är utformade på ett språk som 
inte kräver för stora "översättningar" av upplevelser. Eftersom vetenskapliga disciplin
ers begrepp och kategorier långt ifrån alltid skapar frågeområden som är meningsfulla 
i kvinnors liv, kan detta bli ett problem. Det kan bli nödvändigt att gå vid sidan om 
standardvokabulärerna. Om standardspråket gör det svårt för vissa av kvinnors erfa
renheter att bli koncist och klart uttryckta, måste intervjuaren dessutom utveckla ar
betssätt som gör det möjligt att utforska det oklara och oartikulerade i berättelserna. 
Det räcker inte att avstå från att strukturera intervjun och försöka få intervjupersone
rna att tala så fritt som möjligt. Chansen är stor att det talet också är "översatt" till 
standardspråket - inte minst mot bakgrund av förväntningar på vad "forskning" är (se 
avsnitt 2.4.1 om stark reflexivitet). Forskaren måste ta konsekvenserna av att disciplin
ens standardbegrepp kan förvränga kvinnors berättelser. Ett sätt är att ställa så kon
kreta frågor som möjligt och basera intervjuandet på berättelser om handlingar som 
genomförs i specifika sammanhang. I och med det förändras ofta intervjuernas karak
tär så att de mer liknar vanliga samtal, menar DeVault (1990, s. 101). 

(2) Lyssna runt omkring och bortom orden. När kvinnor lär sig att "översätta" sitt tal 
där de tillgängliga orden inte passar in på deras erfarenheter, betyder det samtidigt att 
delar av kvinnors liv kommer att försvinna från berättelser i standardspråket (se också 
Sampson, 1993a). För att återvinna dessa områden måste forskare lyssna på nya sätt, 
menar DeVault och talar om att "lyssna runt omkring och bortom orden" (s. 101). 
Hon beskriver några vägar som feministiska forskare går för att göra detta både i intervju
situationen och senare i analysarbetet: 

a) Gemensamt sökande och aktivt lyssnande. En väg innebär att intervjuare och 
intervjuad samarbetar i ett slags sökprocedur under intervjuns gång. De hjälps åt att 
utveckla idéer och konstruerar på så sätt fylligare svar på frågor som inte alltid går att 
ställa på ett enkelt sätt, därför att "ämnena" inte fanns färdiga i den vetenskapliga 
begreppsapparaten (Paget, 1983 illustrerar detta). Lyssnande i den här formen handlar 
mer om att via interaktion och deltagande i personens reflekterande bidra till att ut
veckla och formulera förståelser, än om att sitta tyst och låta personen ensam tala. 

b) Lyssna efier öve rsättningsprocesserna. Här lyssnar intervjuaren efter de metoder 
kvinnor använder för att hantera bristande överensstämmelse mellan språket och upp
levelserna. Ibland använder berättaren vanliga ord som nästan stämmer och utgår ifrån 
att lyssnaren har så mycket av samma slags erfarenhet att hon ändå vet vad det handlar 
om. Då kommer t.ex. vädjanden som "Du förstår, va?" Ibland innebär översättningen 
att berättaren försöker utveckla en mer komplex betydelse i det hon säger; som om hon 
försöker ge ett "bättre" svar på en fråga som egentligen inte var helt relevant för hennes 
egen erfarenhet. Då kan orden bli svåra att hitta och svaret bli litet famlande. DeVault 
talar om "the realm of not-quite-articulated experience, where standard vocabulary is 
inadequate, and where a respondent tries to speak from experience and finds language 
wanting" (DeVault, 1990, s. 103). 
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c) Personligt lyssnande. Som kvinna har en feministisk forskare också erfarenhet av 
"översättningsprocesser", även om de inte är desamma som intervjupersonens. När 
hon därför märker oklarheter och uttryckssvårigheter hos intervjupersonen, kan hon 
under analysprocessen använda sina egna erfarenheter och låta dem på prov få "fylla i" 
och fullständiga vad personen berättade. Därefter ska forskaren gå tillbaka till 
informanterna för att med ledtrådarna från denna introspektion i bagaget lyssna på 
deras berättelser på nya sätt. Det här måste givetvis ske med varsamhet. Jag har sökt 
sätt att utveckla lyssnandet tillsammans med analyserandet under intervjuperiodens 
gång, och har då dessutom kunnat dra nytta av uppläggningen med upprepade inter
vjuer. Jag återkommer till detta på flera ställen i den fortsatta framställningen, särskilt 
i kapitel 4. 

d) Forskaren är en aktiv deltagare i intervjun. Jag vill lägga till en aspekt på lyssnandet 
som många feministiska forskare har kommenterat; bland annat Dana Jack (1991). 
Forskaren är inte bara en registrerare i intervjusituationen, utan hon finns där med 
hela sin person. Därför måste hon träna sig i att observera sig själv för att se på vilka sätt 
hon kan komma att förvränga deltagarnas intervjuberättelser när hon tolkar dem. Jack 
uppmanar till särskild uppmärksamhet på de frågeområden där intervjuaren tycker sig 
veta vad en person säger redan medan hon säger det. Det är ett tecken på att intervjua
ren mer lyssnar på hur det kvinnan säger passar ihop med de egna uppfattningarna, än 
på kvinnan själv. Att be om detaljerade förklaringar och beskrivningar och att upp
märksamma det som saknas i berättelserna är sätt att komma vidare. 

3.1.3 Inre och yttre cirklar i intervjuer 

Inför frågan om "språksvårigheterna" i intervjuer har bilden av tre koncentriska cirklar 
varit användbar. I den innersta cirkeln finns det vardagliga talet i intervjuerna. När 
intervjupersonerna talar om förändringar och sina egna upplevelser av vad som händer 
med dem själv och andra, finns inte alltid färdiga begrepp och fraser som passar. I 
cirkeln närmast utanför finns mina beskrivningar av hur jag har uppfattat de enskilda 
kvinnornas berättelser, t.ex. i den individuella återkoppling jag har gett i skrift, eller så 
som jag har gett återkoppling muntligt när deltagarna har bett om det. Den yttersta 
cirkeln rymmer de beskrivningar, analyser och teorier som jag som forskare använder 
för att göra det som sägs i de två inre cirklarna begripligt i vetenskapsspråket utanför. 

De yttre cirklarna fungerar som översättning av den innersta, så att det som sägs 
där inte ska missförstås och missbrukas. Det kan behövas eftersom kvinnors tal inte 
alltid har uppfattats på särskilt kvinnobefrämjande sätt; uttrycken för förakt för prat
samma kvinnor är många (DeVault, 1990; Bhavnani, 1993). Anderson & Jack (1991) 
fokuserar på detta när de skriver att intervjuaren måste skapa så mycket trygghet i 
intervjusituationen att den intervjuade kvinnan vågar vara "okvinnlig", dvs. sluta att 
tänka på att "passa in" och "uppföra sig" rätt. Det gör kvinnor annars ganska stora 
delar av sin vakna tid. Det blir därför viktigt att inte citera deltagarna på sätt som kan 
missförstås eller upplevas kränkande (se också avsnitt 2.5). Därför använder jag inte 
alltid citat utan översätter till beskrivningar och analytiska formuleringar. Ofta är orda
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granna citat dock mycket klargörande och poängfulla på olika sätt, och då använder 
jag dem naturligtvis, tillsammans med mina kommentarer och analyser. 

3.2 Undersökningen: urval, uppläggning och genomför
ande 

Jag har intervjuat tjugo statsanställda kvinnor i sex omgångar mellan augusti 1991 och 
mars 1995 och följt deras berättelser om vardagen under en period av delvis ganska 
stora förändringar på deras arbetsplatser. Här beskriver jag proceduren i undersök
ningen, dvs. aktörer, tidsförlopp, åtgärder, metoder osv. Syftet med det här avsnittet är 
att läsaren ska få en bild av undersökningen fram tills att alla intervjuer var gjorda. 
Analysarbetet beskriver jag sedan i kapitel 4 och 9. 

3.2.1 Arbetsplatserna 

Kvinnor arbetar framförallt inom offentlig sektor. Det låg därför nära till hands att 
välja sådana arbetsplatser för min studie av kvinnoliv i förändring. Bland de verksam
heter som påtagligast stod inför förändringar i början av 1990-talet befann sig den 
civila statsförvaltningen, vilket gjorde statliga myndigheter till ett lämpligt fokus för 
studiet av förändringsupplevelser. Statliga verksamheter har dessutom under en jämfö
relsevis lång tid haft krav på sig att leva upp till politiska jämställdhetsmål, vilket lägger 
till en intressant aspekt till studiet av innebörder i kön på arbetsplatsen. 

Jag tog därför kontakt med ledning och fackklubbar vid två statliga myndigheter 
som var bekanta för mig från mitt arbete i företagshälsovården, och där organisatoriska 
förändringar var nära förestående. Både ledning och fackklubbar var intresserade av att 
jag skulle följa kvinnors öden under ett antal år av förändringar i verksamheten. Det 
framgick bland annat att de var osäkra på om de hade funnit bra sätt att bedriva för
ändringar, och att de gärna ville få fler synpunkter från grupper som annars har svårt 
att göra sig hörda. Dit hör ofta kvinnliga anställda. 

Myndighetsutövande organisationer är i allmänhet byråkratiska, i bemärkelsen 
organiserade med strikta beslutshierarkier och skarpa uppdelningar mellan befogenhet
sområden. Det gäller även de arbetsplatser där jag har intervjuat. Verksamheterna är en 
blandning av myndighetsutövning och service till allmänhet, företag och kommuner 
som är typisk för offentlig förvaltning. Därför gör jag inga detaljerade beskrivningar av 
verksamhetsinnehåll och arbetsuppgifter; det är inte nödvändigt för att kunna tillgo
dogöra sig intervjupersonernas erfarenheter. Därigenom blir det dessutom lättare att 
bevara intervjupersonernas anonymitet. 

3.2.2 Urval av intervjupersoner 

Inför den första intervjuomgången (hösten 1991) valde jag tillsammans med en personal
handläggare vid varje myndighet ut tio kvinnor på varje arbetsplats, alltså sammanlagt 
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20 stycken. Jag ringde upp var och en och berättade om undersökningen, och frågade 
om de ville medverka. Alla svarade ja, och alla har fullföljt hela undersökningen. De 
enda undantagen gäller de tre kvinnor som födde barn under projekttiden. De fick 
"ledigt" vid intervjutillfället närmast efteråt. 

Önskan om att få så stor variation som möjligt över olika kategorier och positioner 
inom arbetsplatserna gjorde att ett enkelt slumpmässigt urval var uteslutet. Med en så 
pass liten grupp var risken för stor att få en alltför sned fördelning. Urvalet är därför en 
kombination av systematik och slump. Vi delade in de anställda kvinnorna i ett antal 
grupper utifrån mina önskemål om variationskriterier och gjorde därefter slumpmäs
siga urval ur de grupperna. De kategorier jag framför allt eftersträvade variation i var 
tjänsteställning, ålder och arbetsenhet/verksamhet (tjänsteställning sammanfaller näs
tan helt med utbildningsnivå på dessa arbetsplatser). Andra tänkbara kriterier som 
civilstånd, förekomst av barn och formell utbildning, fick istället bli "utfall", eftersom 
det inte var möjligt att med en så pass liten grupp göra fler indelningar än dessa. 

(a) Tjänsteställning/utbildning. Personal vid statliga myndigheter delas traditionellt 
in i tre kategorier: assistenter, handläggare och chefer. Kvinnor dominerar den 
hierarkimässigt lägsta kategorin, assistenterna.5 "Assistenter"är en sammanfattande be
nämning som rymmer tjänstebeteckningar som kanslist, assistent och byråassistent 
(fler benämningar finns, men dessa är de vanligaste). Assistenternas arbetsuppgifter är 
s.k. "allmänna kontorsgöromål" med service till högre tjänstemän och chefer, bered
ning av enklare ärenden där beslut fattas av högre tjänsteinnehavare, och service till 
allmänheten. På senare år har vissa typer av beslutsfattande delegerats till assistent
nivån. Assistenternas utbildning bestod tidigare oftast av realskola plus någon kortare 
kontorsutbildning, men numera är gymnasieutbildning vanlig. 

Gränsdragningen mellan assistenter och handläggare har av tradition varit skarp. 
Det har rört sig om två "karriärer" med olika rekryteringsbas och olika slutpunkt i 
organisationen, vilket är ett vanligt fenomen i byråkratiska organisationer (se t.ex. Kanter, 
1977 för studier av byråkratier i näringslivet). Övergång mellan kategorierna är alltså 
mycket ovanlig. På senare år har gränserna mellan kategorierna ibland satts ifråga, och 
försök att förändra indelningen har förekommit. 

Handläggarna finns på de tjänstepositioner som kallas l:e byråsekreterare och by
rådirektör, och ibland avdelningsdirektör (även byråingenjör, byråinspektör och andra 
beteckningar finns vid vissa myndigheter). De hade tidigare ofta gymnasieutbildning 
och anställdes på rekryteringstjänster med inbyggd internutbildning. Numera är det 
vanliga högskoleutbildning inom något område som ligger i närheten av det fackom
råde där handläggaren ska arbeta. Handläggarnas arbetsuppgifter klassificeras t.ex. som 
självständig handläggning av ärenden fram till beslut, och i många fall också själva 
beslutsfattandet även i mer komplicerade ärenden. Andelen kvinnor inom handläggar-
kategorin har ökat snabbt de senaste decennierna. Äldre kvinnliga handläggare har 
därför erfarenhet av att vara pionjärer, dvs. tämligen ensamma kvinnor på handläggar-

5 Vid de arbetsplatser jag studerade fanns någon enstaka man i assistentkategorin. 
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nivån. Proportionen kvinnor bland handläggarna varierade mellan olika delar av de 
myndigheter jag studerade. På vissa ställen var de fortfarande undantag, medan de på 
andra ställen var i viss övervikt - på de lägsta nivåerna. 

Cheferna vid myndigheterna rekryterades ur handläggarkategorin. Andelen kvinn
liga chefer vid de myndigheter jag studerade var låg, på vissa ställen lägre än genom
snittet för statsförvaltningen vid denna tid. Jag hade därför ingen ambition att ha en 
särskild kategori i min undersökning för chefer. De kvinnor i urvalet som var chefer 
räknade jag in i handläggarkategorin. 

Eftersom jag ville ha stor variation, snarare än statistisk representativitet, valde jag 
att inte fördela kvinnorna i undersökningsgruppen i enlighet med deras andelar i de 
olika yrkesgrupperna. Det skulle ha gett för få kvinnliga handläggare i gruppen för att 
variationskravet inom övriga kategorier skulle kunna uppnås. Därför valde jag ut 11 
assistenter och 9 handläggare. 

(b) Ålder. Jag ville ha alla åldersgrupper representerade, eftersom kvinnor i olika åldrar 
har åtminstone delvis olika erfarenheter både på arbetsplatsen och utanför, speciellt 
ifråga om möjlighetsstrukturer, dvs. principiella kontra reella, upplevda valmöjligheter 
(se kapitel 1). Jag valde ut kvinnor i åldrar från 29 till 59 år.6 Åtta kvinnor var under 40 
år, sju var mellan 40 och 50, och fem var äldre än 50 år. Handläggarna var i genomsnitt 
något yngre: deras medianålder var 39 år, medan assistenternas medianålder var 46 år. 
Detta var förväntat med tanke på att kvinnor först på senare år har blivit många i 
handläggarkategorin, och med tanke på att de flesta har anställts på myndigheterna vid 
ganska unga år. 

(c) Arbetsenhet/verksamhet. Eftersom myndigheternas verksamheter hade ganska 
varierande karaktär var jag angelägen om att olika verksamhetstyper skulle vara väl 
representerade. Därför ingick enhetstillhörighet i kategorierna vid urvalet på sensom
maren 1991. I samband med omstruktureringar vid den ena myndigheten kom vissa 
av kvinnorna att flyttas om så att gruppens organisatoriska spridning såg något annor
lunda ut än när urvalet gjordes. Ytterligare större eller mindre omflyttningar, både 
tillfälliga och permanenta, skedde för flera av de övriga deltagarna under projekttiden. 
För vissa ändrades då även arbetsinnehållet, men inte för andra. På grund av dessa 
förändringar lade jag mindre vikt än planerat vid enhetstillhörighet. Andra aspekter på 
verksamhetens karaktär kom i förgrunden, framförallt hierarkiernas betydelse. Innan 
jag hade gjort de sista intervjuerna våren 1995 hade två av kvinnorna slutat på sin 
arbetsplats (den ena för att studera vidare, den andra uppsagd på grund av ned
skärningar), och en hade påbörjat deltidspension. Strax efter intervjuperiodens slut 
blev ytterligare två uppsagda på grund av nedskärningar. 

(d) Viktiga karakteristika hos undersökningsgruppen. De flesta av kvinnorna, 
sjutton stycken, var gifta eller sammanboende vid projekttidens början. De som var 

6 Att 29 år var den lägsta åldern beror på ålderssammansättningen i statsförvaltningen. 
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ensamstående hade varit sammanboende tidigare. Sexton av kvinnorna hade fött barn. 
Barnens åldrar varierade från ett till trettiosju år. Att ha barn var lika vanligt bland 
handläggarna och bland assistenterna, men assistenterna hade genomgående något fler 
barn än handläggarna, och hade fött sitt första barn vid en tidigare ålder. Tre av kvin
norna födde barn under projekttiden. Ytterligare en födde barn strax efter projekt
tidens slut. Separationer och "ihopflyttningar" förekom i gruppen, och även dödsfall 
bland nära anhöriga, förmodligen i den utsträckning man skulle förvänta sig i en grupp 
kvinnor med denna ålderssammansättning. 

Hälsa. I samband med den första intervjun genomgick deltagarna en hälsounder
sökning som genomfördes av sköterskan vid den lokala företagshälsovårdscentralen. 
Vid en jämförelse mellan de sammanställda resultaten av den undersökningen och 
resultat från jämförbara grupper i statsförvaltningen framkom inga skillnader som var 
så stora att de motiverade extra uppmärksamhet på hälsofrågor. Jag har därför lämnat 
det materialet utanför redovisningen av undersökningen. 

Anställningstid. De kvinnor jag intervjuade hade i regel varit sin arbetsplats trogna; 
cirka hälften (både bland handläggare och assistenter) hade arbetat där minst tjugo år. 
De flesta av dem hade dock erfarenhet från mer än en enhet inom arbetsplatsen. Några 
få hade anställts under åren strax före projektstarten. 

Arbetstid. Inte fullt hälften av kvinnorna arbetade deltid vid projektets start. Av 
deltidsarbetarna hade två tredjedelar barn under tretton år hemma, och av heltidsar
betarna en fjärdedel. Fler bland assistenterna än bland handläggarna arbetade deltid, 
trots att andelen med barn hemma inte skilde sig åt. 

Pseudonymer. När kvinnorna framträder i texten presenteras de med förnamn, ef
tersom det dels avspeglar hur människor talar med och om varandra på de här arbets
platserna, och dels har varit mindre tungt att arbeta med än fullständiga namn. För
hoppningsvis ska detta inte uppfattas som att det "förminskar" kvinnorna (Silius, 1992). 
För att vara riktigt säker på anonymiteten har jag i enstaka fall använt en ytterligare 
pseudonym för några av kvinnorna. Jag har bedömt det som nödvändigt och menar att 
det ökade skyddet uppväger eventuella olägenheter för läsaren som inte kan "lägga 
ihop" berättelserna om kvinnorna lika lätt. 

3.2.3 Intervjuerna: procedurer och processer 

Varje kvinna intervjuades sex gånger med början hösten 1991, strax innan vissa enhe
ter skulle genomgå organisationsförändringar (för övriga enheter var det fråga om mindre 
och eventuellt senare förändringar). Den sista intervjuomgången gjordes under hösten 
och vårvintern 1994/95, mellan tre och tre och ett halvt år efter den första. Alla inter
vjuer spelades in på band, och skrevs ut.7 

7 På grund av antalet intervjuer (totalt 117 intervjuer på mellan en och en halv timme) var det 
inte möjligt att skriva ut alla intervjuer i sin helhet. De flesta skrevs ut helt, och resten lyssnade 
jag igenom och valde ut viktiga delar och skrev ut. Det urvalet skedde utifrån ternana i studien 
(se kapitel 4). Jag hade hjälp med ungefär en tredjedel av utskriftsarbetet; jämnt fördelat över de 
olika intervjutillfällena och intervjupersonerna. 
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Tekniskt sett kan intervjuerna betecknas som halvstrukturerade (Kvale, 1997). Den 
intervjuformen lämpar sig väl för att låta människors berättande i egna ord8 kring 
specifika teman komma fram; dvs. de intervjuades egna reflexioner och sätt att an
vända kulturella berättelseramar och redskap (Haavind, 1994). 

Jag kom till intervjuerna med frågeområden och teman baserade på mina teore
tiska och andra överväganden inför undersökningen (se l ängre fram i avsnittet). I 
intervjusituationen fick samtalet ta de vändningar och den ordning som kändes mest 
naturliga, samtidigt som jag givetvis var mån om att få svar på mina frågor. I så måtto 
styrde jag intervjuerna (DeVault, 1990). Jag uppmuntrade också till förtydliganden, 
detaljer och egna reflexioner. 

Den första intervjun skulle skapa en så heltäckande bakgrundsbeskrivning som 
möjligt av kvinnornas arbetssituation, utbildning, yrkesval och familjesituation (för
utom samma typ av detaljer och reflexioner som i alla intervjuer). Den var därför den 
mest strukturerade. De följande intervjuerna hade till syfte att dels följa upp vissa 
teman som visat sig viktiga i den första intervjun, och dels fånga kvinnornas egna 
reflektioner kring vad som hände med deras arbetsplatser, familjer och dem själva un
der intervjuperioden. 

Förutom de frågeområden jag hade med till intervjuerna initierade både delta
garna och jag ämnen under intervjuerna, framförallt i form av fördjupningar av, eller 
associationer till de teman som undersökningen utgick från. Jag försökte lyssna lyhört 
och aktivt till kvinnornas egna associationer och ämnesuppslag och följa upp dem i 
samtalen. Åtskilliga av kvinnorna kommenterade detta som en positiv erfarenhet: de 
kunde bidra med något eget som var viktigt för dem själva, och deras bidrag mottogs 
som värdefulla. Detta var ju vad jag ville: få tillgång till deltagarnas egna reflexioner 
kring sådant som de tyckte var viktigt. Min funktion var att sätta upp ramar ("teman") 
för deltagarnas berättelser, och inom ramarna har deltagarnas prioriteringar fått styra. 
Dessutom har inte så sällan mina ramar överskridits, vilket ofta har gett upphov till 
nya infallsvinklar och frågeområden. 

Jag kom dessutom ibland med egna associationer och stickrepliker och förslag till 
sätt att uttrycka sådant som verkade svårt att formulera. Det gjorde jag utifrån samma 
överväganden om språk och "översättningar" som DeVaults (1990) och Anderson och 
Jacks (1991) i första delen av det här kapitlet (avsnitten 3.1.2 och 3.1.3). Jag har sva
rade också genomgående på intervjupersonernas frågor till mig. Men det är hela tiden 
intervjupersonernas berättande som har varit i fokus i intervjuerna. Jag har inte berät
tat särskilt mycket om mig själv.9 Helt ömsesidiga är forskningsintervjuer aldrig. 

8 Men se förbehållen i avsnitt 3.1.2. 
9 Även om flera av intervjupersonerna kommenterade att de tyckte jag var oväntat öppen och 
"vanlig" i samtalen (se avsnitten om reflexivitet och makt i kapitel 2), så har jag haft en låg profil 
när det gäller att tala om egna erfarenheter. Förväntningarna på intervjuaren var tydligen att 
vara ännu mindre "vanlig" än jag var. 
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3.2.4 Upprepade intervjuer 

Med tiden fick intervjusamtalen alltmer karaktären av dialoger där båda tog initiativ, 
associerade och ställde frågor, givetvis med mig som huvudansvarig, och i något olika 
omfattning med olika deltagare. Ofta ledde en fördjupad diskussion om ett tema i en 
intervju till att jag i nästa omgång tog upp temat i alla intervjuer; en möjlighet som 
upprepade intervjuer erbjuder. Jag använde också de upprepade intervjuerna till att 
belysa ett tema flera gånger. Särskilt gällde det naturligtvis upplevelserna av föränd
ringar på arbetsplatsen, men också andra områden lät sig fördjupas genom att åter
komma till dem. Nya synvinklar erbjöd sig ibland i ljuset av sådant som hade hänt 
sedan det föregående intervjutillfället, men ibland hade också reflexioner över samtalet 
i den föregående intervjun legat kvar och väckt nya tankar hos deltagarna som de ville 
berätta om och komma med ytterligare reflexioner kring. 

Samtalsrummet och tryggheten. Att göra upprepade intervjuer innebar också att 
etablera en avskild plats (både rumsligen, tidsmässigt och mentalt) där varje kvinnas 
vardag och förändringar i den var i fokus. Vi skapade ett samtalsrum med utsträckning 
i tiden, som ingen annan hade tillgång till (Anderson och Jack, 1991). Flera av kvin
norna reflekterade över och förhöll sig till samtalen även i perioderna mellan intervju
erna. Många associerade också tillbaka till tidigare intervjuer under de senare intervju
erna. Upplevelsen av ett samtalsrum kommenterades av åtskilliga. Det var t.ex. ovan
ligt i deras vardag med den här typen av uppmärksamhet och intresse för dem själva, 
vilket gjorde intervjusituationen till något värdefullt att komma tillbaka till: en plats 
att med jämna mellanrum sitta ner och prata igenom och reflektera över sin situation. 
Att berätta om sig själv för sig själv och en intresserad utomstående ger tillfälle till 
reflexion över upplevelser som tidigare kanske har känts självklara. Att på det sättet 
göra det hittills självklara "nytt" är ett bra sätt att få syn på både vanor och missförhål
landen. Deltagarna uttryckte att de upprepade intervjuerna därmed också gav dem 
något, vid sidan om att jag samlade in mitt material. Dessutom betonade de hur viktig 
upplevelsen av trygghet och avskildhet var. I intervjuerna vågade de pröva tankar och 
associationer som kanske var svåra att våga ge uttryck för i deras vanliga omgivning. 

Kunskapen. En ytterligare effekt av att vi träffades många gånger var att jag vet 
ganska mycket om var och en. Rimligen bör mina tolkningar och slutsatser bli pålitli
gare av detta.10 Jag kan sätta in enskilda berättelser i ett större sammanhållet samman
hang, och jag kan i regel bygga på mer än ett uttalande från en person, och på samman
hang där uttalanden kommer igen. Jag noterar därför inte alltid i texten från vilket 
intervjutillfälle ett visst uttalande härrör. 

Påverkan på deltagarna. Kvinnorna verkade bli friare i sina berättelser över tid (i de 
termer som DeVault (1990) och Anderson och Jack (1991) talar om), och dessutom 
mer spontant reflekterande kring de ämnen vi avhandlade. De initierade fler egna 
samtalsämnen. Samtidigt blev de också allt bättre införstådda med mina syften, vilket 
har bidragit till att höja kvaliteten på den information de gav mig. Vissa kvinnor var 

10 Se också kapitel 4.5, vetenskapliga kvalitetskriterier. 
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noga med att tänka igenom sakernas tillstånd inför intervjun för att aktualisera de 
frågor de väntade sig. De "visste vad jag brukade fråga om", som en av dem uttryckte 
det. En och annan visade mig också olika typer av dokumentation som var relevant för 
våra samtalsämnen. När jag ringde och bestämde tid för intervju, förekom det att de 
frågade mig vilka speciella ämnen vi skulle tala om den gången, vilket jag givetvis 
berättade.11 

Påverkan på forskaren. De upprepade kontakterna hade givetvis också inverkan på 
mig som forskare. Den påverkan kan en forskare säkert inte utan vidare själv avläsa i 
detalj och än mindre formulera, eftersom den sker i samspel och gradvis, som i annan 
mänsklig samvaro. Bland det mer påtagliga var emellertid att jag allteftersom jag lärde 
känna kvinnorna bättre som individer, blev allt mindre benägen att klä mina förståelser 
av dem i teoretiska psykologiska kläder i form av gruppförklaringar och gruppjämförelser 
(se också Josselson & Lieblich, 1993, s. ix). Jag blev nyfiken på andra och nya förståelse
former. Detta påverkade successivt både samtalsämnena i intervjuerna och analyserna 
av dem, som jag har fördjupat i riktning mot betydelsen av personliggörande och medie-
ring för att förstå hur innebörder i kön konstrueras och förändras. 

3.2.5 Samtalsteman 

Valet av samtalsämnen/teman i intervjuerna baserade sig på undersökningens övergri
pande syften (se kapitel 1), de teoretiska resonemangen (se kapitel 2), och övervägand
ena om infallsvinklar för att studera innebörder i kön (se kapitel 2, avsnitt 2.3). Jag har 
till stor del använt det jag kallar den indirekta infallsvinkeln för att studera kön, för att 
via berättelser om vardagshandlingar och händelser försöka fånga hur människor gör 
kön ("doing gender" eller "ge giltiga uttryck för könstillhörighet", se West & 
Zimmerman, 1987 respektive Haavind, 1992). Samtalsämnena var därför inriktade på 
att spegla vardagslivet så som det utspelar sig på arbetet, i familjen, på fritiden, och 
mellan alla dessa fält. Det är där människor gör kön; skapar och upprätthåller (eller 
förändrar) innebörder i kön. Jag gör här en sammanfattande beskrivning av samtals
ämnena. I resultatkapitlen för jag detaljerade resonemang om de specifika frågeställ
ningarna. 

Intervju 1. Den första intervjun var mer strukturerad och innehöll fler frågeområden 
än de senare, eftersom jag samlade in en mängd bakgrundsuppgifter om deltagarna. 
Jag frågade om utbildning, anställningstid på myndigheten, tidigare anställningar, ti
digare rörlighet på arbetsplatsen, nuvarande arbetstider och typ av arbetsuppgifter, 
nuvarande familjesituation (civilstånd, antal barn och deras ålder, typ av bostad, ma
kens arbetsförhållanden osv.). Dessutom frågade jag om arbetsmiljö, framförallt psy-
kosocial arbetsmiljö och upplevd trivsel på den nuvarande arbetsplatsen, inklusive upp
fattningar om arbetskamrater och chefer. Synen på jämställdheten på arbetsplatsen i 

11 Tyvärr medger inte avhandlingens format närmare analys av påverkan på deltagarna av med
verkan i undersökningen. Tillsammans med Lena Sjöquist Andersson och Lena Wännman vid 
Umeå universitet har jag gått vidare med analyser av några av de aspekterna. 
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stort och på den egna enheten var ett tema, liksom upplevelsen av de egna arbets
uppgifternas status och betydelse på arbetsplatsen, samt upplevelsen av hur man själv 
passade in som person. Jag frågade också deltagarna hur de såg på arbetsfördelning och 
inflytande i den egna familjen. Stort utrymme ägnades åt eventuella aviserade föränd
ringar på den egna arbetsplatsen. Den första intervjun var den då deltagarna och jag 
var minst bekanta med varandra, vilket innebar att den för de flesta var något mer 
"formell" än de senare. 

Intervju 2 - 5. I de följande intervjuerna var fokus inriktat på att följa upp det vi 
talade om i den första intervjun, men också på att fånga in andra viktiga händelser eller 
upplevelser. Här hade deltagarnas bedömningar av vad som var viktigt stor betydelse. 
För många kom berättelser om de ganska omvälvande förändringar som skedde på 
arbetsplatsen att uppta stort utrymme i intervjuerna. Frågor om den egna passformen 
i organisationen blev framträdande för många, inte minst när det började stå klart att 
förändringarna hotade att rubba en tidigare stabil position. För andra, som inte levde 
i en fullt så turbulent vardag, kom händelser på arbetsplatsen inte att dominera inter
vjuerna lika mycket. De här intervjuerna varierade därför mer mellan intervjupersonerna 
än den första. 

I dessa intervjuer ägnade vi också utrymme åt fördjupningar av ett antal teman. De 
mest omfattande var barndom och uppväxt, de egna föräldrarna, tidig vuxenålder/ 
kvinnoblivande, utbildning, yrkesval och andra val - alla speglade i den nuvarande 
livssituationens teleskopperspektiv. Dessa teman återkom vid flera tillfällen, och de 
utgjorde en oumbärlig relief för mig i det kommande analysarbetet. Den egna familje
situationen var ett tema som deltagarna själva ofta återkom till. Särskilt engagerande 
var balansgången för att få arbetet och resten av tillvaron att gå ihop. Det temat har 
därför blivit centralt i min framställning. Synen på sig själv som person talade vi om 
vid flera tillfällen och på olika sätt: frågor om blyghet, självförtroende, mod, förändrings
önskningar (hos sig själv och andra) och upplevelsen av sin egen kvinnlighet var de 
tydligaste ternana. Drömmar förr och nu, mer eller mindre realistiska önskningar inför 
framtiden på arbetet eller utanför var också teman i intervjuerna. I vissa fall fick vi till 
och med chans att följa upp dem och se hur de föll ut och hur det upplevdes. 

Som jag beskrev ovan har dessutom frågor om vad kön betyder - och hur detta 
eventuellt förändras - funnits med implicit på alla områden, dvs. som ett möjligt ut
rymme för reflexion, antingen för deltagarna i intervjun, eller för mig senare i analys
arbetet. Förändringar av olika slag (t.ex. sådana som dessa kvinnor har genomlevt) är 
särskilt intressanta för studier av vilka innebörder kön ges och hur detta går till. På 
vissa områden var "könet" ganska fast och innebörderna till synes färdigförhandlade 
för ganska länge sedan, medan de på andra områden verkade kunna komma i rörelse 
just i samband med olika slags förändringar.12 

12 Naturligtvis finns det ämnen som vi inte har talat om i intervjuerna. Betoningen har varit på 
vardagen, och på vad deltagarna själva har uppfattat som viktigt och velat tala om. Ett av de 
områden som är så gott som frånvarande är sexualitet; säkert framför allt på grund av att det 
inte verkar uppfattas som en del i det outtalade samtalskontraktet i en undersökning som rör 
förändringar i arbete och familj osv. och tar sin utgångspunkt i tillhörigheten till en viss arbets
plats. 

61 



Kapitel 3 Undersökningen 

Intervju 6.1 den sista intervjun gjorde vi samma typ av uppföljning av individuella 
och organisatoriska förändringar på och utanför arbetsplatsen som i de övriga. I övrigt 
skilde sig den intervjun ganska mycket från resten, eftersom den ägnades dels åt indi
viduell återkoppling av undersökningsresultaten (se nästa avsnitt), och dels åt reflekte
rande över hela undersökningsperioden och upplevelserna av den egna medverkan. 
Andelen metakommunikation, dvs. samtal om intervjusamtalen, var störst i den inter
vjun. Deltagarna och jag var vid det laget ganska väl bekanta med varandra och ägnade 
därför en icke föraktlig del av intervjun åt att avsluta vår forskningsrelation. 

3.2.6 Återkoppling av resultaten 

Jag var mån om att försöka minimera hierarkierna i forskningsrelationen och ville också 
ge deltagarna möjligheter att påverka innehållet och formen på projektet. Det är oklart 
i hur hög grad dessa ambitioner är möjliga att förverkliga (se särskilt Gluck & Patai, 
1991, och avsnittet om makt i kapitel 2 här). Oavsett hur det är med detta var dock 
mina ambitioner levande genom hela projekttiden, vilket har styrt hur undersökningen 
har sett ut, framförallt när det gäller min hållning i intervjusituationen och hur jag har 
förhållit mig till resultatredovisning under intervjuperioden: 

Jag gav vid ett antal tillfällen återkoppling av resultat och slutsatser till deltagarna. 
Jag ville låta mina tolkningar av berättelserna konfronteras med deras egna förståelser 
av sin vardag och förändringarna i den. Syftet var framför allt att ge deltagarna chansen 
att korrigera eventuella missförstånd från min sida, så att jag skulle ha så goda fram
ställningar som möjligt av deras förståelser med mig till mina slutliga analyser. Syftet 
var inte att deltagarnas reaktioner skulle utgöra något slags slutgiltigt facit för mitt 
analytiska arbete. I analyserna har jag gått vidare från detta material. Dessutom före
ställde jag mig att det skulle kunna ha ett värde i sig för deltagarna att få ta del av hur 
jag hade uppfattat det de berättade för mig. Det visade sig stämma. 

Porträtten. Återkopplingen började med att jag inför den andra intervjuomgången 
skrev individuella porträtt av alla deltagare med utgångspunkt i vår första intervju. Jag 
skickade varje deltagares porträtt till henne när vi hade bestämt tid för nästa intervju, 
och sedan diskuterade vi porträttet när vi sågs. På så sätt fick jag chans att korrigera 
eventuella missförstånd, och varje deltagare fick del av min bild av henne. Porträtten 
var tematiserade utifrån de frågeområden som jag hade haft med mig till den första 
intervjun, och fick för var och en betoning på de områden som hade framstått som 
viktigast för henne. Porträtten omfattade mellan två och fyra A4-sidor text. 

Två resultatrapporter. Parallellt med den andra intervjuomgången skrev jag den 
första sammanfattande resultatrapporten, som jag i konceptform skickade till delta
garna. Jag bjöd samtidigt in dem till seminarier där vi i små grupper diskuterade rap
porten, och där de fick chans att korrigera eller fråga om det jag hade skrivit, samt 
diskutera det med mig och de andra deltagarna. Jag upprepade samma förfarande med 
nästa sammanfattande rapport efter att den andra intervjuomgången var färdig. Detta 
visade sig i längden vara en alltför tidskrävande arbetsform för mig, men jag tyckte att 
jag hade hunnit både få och ge viktig återkoppling under de diskussioner vi hade haft. 
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Intervjusamtalen. I intervjuerna förekom det ganska ofta att deltagarna bad mig 
om olika former av återkoppling av resultat medan vi samtalade. Det försökte jag ge så 
gott jag kunde, och så mycket det gick utan att röja andra deltagares anonymitet. 

Personberättelserna. Inför den sista intervjuomgången gjorde jag ännu en indi
viduell beskrivning av var och en, denna gång utifrån de problematiker som avhand
lingen är strukturerad utifrån (se kapitel 4). Det blev både en historieskrivning över 
förändringar före och under de år projektet pågått och ett tvärsnitt i tiden just då, 
hösten 1994. Personberättelserna omfattade mellan sex och åtta A4-sidor text. Jag 
skickade personberättelsen till varje intervjuperson när vi bestämde tid för sista inter
vjun. Vi ägnade en del av intervjun åt att gå igenom berättelsen för att rätta till eventu
ella missförstånd och ge utrymme för reflexioner kring innehållet. Många hade en hel 
del kommentarer kring sina egna upplevelser och aktiviteter, som de såg dem beskrivna 
i personberättelserna. Jag använde dessutom personberättelserna som underlag i det 
fortsatta analysarbetet, som jag beskriver närmare i kapitel 4. 

Upplevelser av återkopplingen. Hur var det att som projektdeltagare bli utsatt 
för sådan här återkoppling av resultat? Det kommenterades av de allra flesta som något 
ovanligt; det kändes till att börja med ovant att en utomstående gjorde ett "porträtt" av 
dem. Sådant händer inte till vardags. Ett par kvinnor tyckte att det var litet obehagligt 
med det första porträttet; att tänka sig att läsa om sig själv på det sättet. Känslan gick 
över när de läste det första porträttet, och de liksom de övriga sade att de upplevde 
porträtten som intressanta och givande.13 När vi kom till "personberättelserna" i slutet 
av undersökningen var deltagarna vana - och intresserade. Flera berättade i den sista 
intervjun att de tänkte spara personberättelserna för att komma tillbaka till dem. De 
kände igen sig i beskrivningarna och tyckte att de fångade dem själva på ett sätt som de 
hade glädje och utbyte av. D et tog jag som ett tecken på att de beskrivningar och 
kategorier jag använde fångade aspekter av vardagen som var viktiga för dessa kvinnors 
sätt att förstå sina upplevelser och sig själva. Det kan ses som en viktig aspekt av kvali
teten och trovärdigheten i en undersökning som denna (jag återkommer till detta i 
kapitel 4.5). 

13 Huruvida detta var "sant" eller något de sade för att vara vänliga mot mig, går naturligtvis 
inte att avgöra. Det är uppenbart att den här typen av återkoppling ibland oavsiktligt kan 
innebära ganska kraftfulla ingripanden. Återkoppling av det här slaget har begränsad använd
barhet; det finns många grupper där det skulle vara svårt eller meningslöst att gå tillväga på det 
sätt jag har gjort, eller där all slags återkoppling är omöjlig. 
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Analytiska förhållningssätt del I 

Det här kapitlet är första delen i beskrivningen av hur analyserna av intervjuerna har 
gått till. Eftersom jag har gjort upprepade intervjuer, analyserat materialet i flera steg 
och använt två olika analytiska ansatser är analysgången förhållandevis komplicerad. 
De detaljbeskrivningar av analyserna som jag gör här är inte alldeles nödvändiga att ha 
i minnet för att tillgodogöra sig de innehållsliga resonemangen i de empiriska kapitlen. 
Beskrivningen av analysstegen handlar till stor del om utveckling av analytiska tanke
gångar över tid och om säkerställande av kvaliteten i undersökningen. 

Den ansats jag beskriver här inriktar sig mot hur de kvinnor jag har intervjuat är 
aktiva i sina sociala sammanhang för att skapa och upprätthålla sin egen vardag. Varda
gen ses från varje deltagande kvinnas horisont - men givetvis med mina tolkningar som 
filter i analys och beskrivning. Den ansatsen kan karakteriseras som subjektsskapande 
eller konstruktiv. Den andra ansatsen (som jag beskriver i kapitel 9) fokuserar på kon
flikter, motsägelser och begränsande diskurser och ger ett perspektiv som ännu tydli
gare än det första försöker placera den enskilda i det kraftfält där hon utformar sitt 
vardagsliv. Under de första delarna av analysarbetet bearbetade jag hela materialet med 
den första ansatsen. Så småningom blev det dock tydligt att några områden lämpade 
sig bättre för en diskursiv analys. De områdena finns med i det här kapitlet fram till 
den punkt där jag delade upp materialet utifrån de två ansatserna. Det kommer att 
framgå när detta skedde och hur det har gått till. 

Jag börjar med en beskrivning av den första delen av analysarbetet, följd av pro
dukterna av analysen: problematiker och diskursiva teman. Därefter kommer de olika 
stegen i den avslutande andra delen av analysen. Eftersom beskrivningar har ett så stort 
utrymme i den här typen av forskning följer sedan ett avsnitt som systematiserar på 
vilka sätt jag använder beskrivningar i avhandlingen. Till sist diskuterar jag vetenskap
liga kvalitetskriterier i den typ av forskning jag har gjort. 

4.1 Analysarbetets första del: analytiska frågor 

För att förbinda mina frågeställningar med de vardagshändelser deltagarna berättade 
om behövde jag analytiska frågor till intervjumaterialet med fokus på olika aspekter av 
medieringen mellan person och situation. Frågorna skulle röra processorienterade ka
tegorier, som i nästa steg kunde bidra till en fungerande innehållslig systematik i mate
rialet. I utarbetandet av analytiska frågor till intervjutexterna har jag utgått från de fyra 
aspekter av berättelser som Hanne Haavind (1992) lyfter fram. De är i korthet (a) de 
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sociala och kulturella villkoren som berättaren förstår dem som relevanta för sig; (b) 
aktuella relationer till andra, och hur personen själv och andra är involverade i dem; (c) 
de egna intentionerna och deras konsekvenser (utformning av relationer till andra); (d) 
möjligheter och begränsningar för att ge giltiga uttryck för sin könstillhörighet (1992, 
s.23). Aspekterna innebär fyra fokus som Haavind menar att varje analys av kvinnors 
berättelser bör omfatta, så att "svaren på de analytiska frågorna blir bättre begrepp och 
modeller för att förstå kvinnors utvecklingsmöjligheter i ett samhälle i förändring." (s. 
23) 

Jag fokuserade på intentioner/strategier, självbeskrivningar och möjligheter och 
begränsningar för att ge giltiga uttryck. De sociala och kulturella villkoren och de 
aktuella relationerna fanns med som bakgrund. Fokus var på hur varje kvinna upp
levde och förstod sin omgivning och sig själv givet denna bakgrund. Därför blev det 
självreflekterande inslaget stort i mina analytiska frågor; jag fäste mig vid vad kvin
norna själva gav tyngd och betydelse i sina berättelser, vad de brottades med till var
dags. Så här formulerade jag den första versionen av de analytiska frågorna: 

1) vilka intentioner verkar berättaren ha? (inklusive sammanhanget för dem, och andra viktiga 
aktörer) 

2) vilka är hennes strategier för att uppnå det hon syftar till? (inklusive hinder/möjligheter) 
3) på vilket sätt beskriver hon sig själv i eller i anslutning till sin berättelse? 
4) kan man urskilja några tecken på att "genussystemet" inverkar på det som berättelsen hand

lar om? Dvs. yttringar av det strukturella/praktiska könet. 

Idag, några år senare, skulle jag formulera de analytiska frågorna annorlunda. Även 
forskare förändras. Nu skulle fokus tydligare vara på samspelet mellan människor då de 
individuella intentionerna och strategierna blir till samtidigt som de ges social giltig
het; detta för att minska risken att fastna på antingen det individuella eller det kollek
tiva i de processer det handlar om (mediering och personliggörande). Som den sista 
frågan är formulerad, kan den dessutom förstås som att jag redan vet exakt hur det 
genussystem ser ut som jag här säger mig vilja studera. Det intrycket har jag inte velat 
ge, vare sig när jag formulerade frågorna eller nu. När jag arbetade med frågorna i 
förhållande till intervjutexterna skärpte jag ganska snart min tillämpning av dem i den 
riktning jag här har antytt. Den förskjutningsprocessen över tid, och genom när
kontakten med intervjumaterialet, stämmer i hög grad med Haavinds (1992) konsta
terande att de analytiska frågorna i början är oprecisa och successivt utmejslas genom 
systematisk genomgång av berättelserna. Det är också analogt till den "strategic 
imprecision" i begreppsskapandet som DeVault (1990) uppmanar forskare till för att 
undvika att tidigt fastna i kategorier som låser tänkandet. 

De första analyserna skedde parallellt med att jag förberedde den sista intervju
omgången. Jag valde slumpmässigt ut tio av deltagarna och näranalyserade deras första 
två intervjuomgångar med utgångspunkt i de analytiska frågorna. Det material som 
analyserades i denna fas bestod alltså av tjugo intervjuer på mellan en och en och en 
halv timme. Jag läste intervjuerna upprepade gånger och höll s.a.s. kontinuerligt upp 
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de analytiska frågorna mot texten. Jag skrev in mina reflexioner och provisoriska slut
satser för varje person och varje textavsnitt parallellt med intervjutexten. Analysarbetet 
i denna fas blev ett växelspel mellan reflexioner och associationer till intervjutexterna å 
ena sidan, och å andra sidan läsande och teoretiserande kring "svarens" relationer till 
samhällsdiskurser och psykologisk teori. 

Den här analysomgången skulle uppfylla det första syftet som jag beskrev i kapitel 
1 : beskriva praktiker i vardagslivet där innebörder i kön går att studera; både hur de 
reproduceras och hur de förändras, och hur de enskilda kvinnorna brottas med att 
integrera dem i sina liv och sina sätt att förstå sig själva. Jag eftersträvade därför i de 
första analyserna en systematik som skiljer ut ett antal områden där förhandlingar om 
innebörder i kön äger rum till vardags - vardagliga förhandlingsområden. Systematiken 
skulle ge ett innehållsligt fokus åt de förlopp - där kön ofta är osynligt eller "neutralt" 
- då könsinnebörder reproduceras eller förändras. Med hjälp av de analytiska frågorna 
sökte jag spåren efter förhandlingsprocesserna. 

Resultaten av den första analysen. "Svaren" på de analytiska frågorna framhävde 
vissa områden eller aspekter av kvinnornas vardagsliv som de där innebörder i kön var 
möjliga att synliggöra. De fyra första områdena benämnde jag balans mellan arbete 
och familj, passform på arbetet, valen längs vägen och förändringsupplevelserna. Jag 
kallar dem i fortsättningen för problematiker för att understryka det aktiva hanterandet 
som är i fokus i berättelserna om dem. De tre sista benämnde jag kvinnornas själv och 
självförståelse, den oklara jämställdheten och den mångtydiga kvinnligheten. Jag kallar 
dem för diskursiva teman för att betona kopplingen till det omgivande samhället och 
det ofta motsägelsefyllda i berättelserna. Det som förenade de sju områdena var att de 
handlade om sådant som de deltagande kvinnorna brottades med, områden där inne
börder i kön på olika sätt var uppe till förhandling. 

Dessa indelningar var mina första resultat, som jag sedan använde som analytiska 
frågor till alla intervjuer i nästa analysomgång. Innan jag går dit, ska jag kort beskriva 
de sju områdena. 

4.2 Problematiker och diskursiva teman: områden där 
innebörder i kön förhandlas 

Problematikerna och de diskursiva ternana är de områden som fälldes ut när jag läste 
intervjuerna med utgångspunkt från de första analytiska frågorna, dvs. med inriktning 
på sådant som kvinnorna brottas med i vardagen. De representerar ett sätt att struktu
rera och förstå deltagarnas berättelser och har fungerat som "metodresultat" som jag 
använde som analytiska frågor i den fortsatta analysen av intervjumaterialet (se nästa 
avsnitt). Den övergripande samhälleliga problematiken med innebörder i kön fung
erar som ett prisma, där de olika områdena definierar varsin "lokal" fasett. Om prismat 
plockas bort ur bilden, blir ett antal isolerade frågeställningar kvar, utan något fören
ande perspektiv som synliggör deras relation till innebörderna i kön. Förhandlingsom
rådena kan då var för sig i regel beskrivas helt könsneutralt. Detta görs ofta och resul-
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terar i individualiserande förklaringar till att det är som det är med kvinnors villkor i 
samhället. Här vill jag undvika det. 

Begreppsfamiljerna. Många olika aktiviteter kan räknas till ett visst område utan att 
det nödvändigtvis finns något enstaka övergripande eller samordnande karakteristi-
kum som alla aktiviteterna har gemensamt. "Problematiker/diskursiva teman" är där
för inte entydiga logiska/hierarkiska begrepp. Därmed påminner de om de begrepps
släkten eller familjer som Ludwig Wittgenstein exemplifierar med begreppet "spel" 
(1953, nr. 65-67). För att definiera begreppsfamiljer (till skillnad från logiska begrepp) 
utgår man från konkreta exempel på begreppet, beskriver dem, och låter sedan famil
jen bestå av sådana fenomen som på avgörande sätt liknar exemplet (1953, nr. 71, 75). 
Det innebär också att en viss berättelse eller händelse ibland kan klassificeras som hö
rande till mer än ett område, om den nämligen uppvisar överensstämmelser (släkt
likheter) med flera områden. Hur de olika förhandlingsområdena är sammansatta kom
mer att framgå tydligt i de empiriska kapitlen. 

4.2.1 Fyra problematiker 

(1) Den personliga biografin. Den personliga biografin handlar om hur kvinnor - mot 
bakgrund av det mångtydiga i innebörder i kön - förstår och berättar sina liv fram till 
idag. Det rör sig om en kvinnas ackumulerade uppfattningar om vad hon har varit 
med om. Mot den bakgrunden skapar hon en helhetsupplevelse av sig själv som den 
som kommer ur sin egen historia och går in i sin egen framtid. Betoningen i biografin 
är på dåtid, men det är en "dåtid" som är synnerligen aktiv i varje persons nutid. 
Historia och nutid ska jämkas samman för att samsas i samma helhetsupplevelse. Att 
det är kvinnors biografier som är i fokus, får konsekvenser för vilka typer av personliga 
biografier som blir möjliga och sannolika. 

(2) Balansera vardagen. "Balans" handlar om när kvinnor rör sig tvärs över olika sociala 
sammanhang i vardagen och försöker jämka ihop dem till en helhet, och om hur de 
olika sammanhangen följer med och s.a.s. talar till en kvinna även när hon befinner sig 
i de andra sammanhangen. Balans rör de aspekter av innebörderna i kön som har att 
göra med spänningar och anpassningar mellan olika livssfärer o ch aktörer, och hur 
villkoren för dessa anpassningar påverkar kvinnor. Det rymmer både det inre balans
erandet för den enskilda kvinnan och det praktiska arbetet med att hålla vardagslivets 
olika delar i balans. Balanserande handlar både om anpassning till olika betingelser och 
om omformning av betingelserna; allt på villkor och i situationer som är typiska för 
kvinnor idag. 

(3) Att finna sin passform. Passform illustreras av berättelser som handlar om indivi
dens syn på sig själv i förhållande till omgivningen på arbetsplatsen. Arbetet för att 
uppnå god passform belyser kvinnors hanterande av att ingå som en bland de andra 
som arbetar på en arbetplats, och personliggörandet av detta, dvs. vilka möjligheter det 
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ger kvinnor att skapa "sig själva" (Wertsch, 1997). Det handlar om på vilka sätt och i 
vilken utsträckning kvinnor gör arbetsplats, organisation och verksamhet till "sina". 
Viktiga aspekter av passformen mellan individ och organisation rör vertikal och/eller 
horisontell position i organisationen, vilka aktualiserar innebörder i kön på några olika 
sätt. 

(4) Förändringspositioner. Många kvinnor berättade om ett dilemma i förändrings
situationer på arbetet: skulle den enskilda kunna vara med och aktivt skapa föränd
ringar, eller skulle hon istället bli förändrad av förändringar som andra beslutade och 
drev igenom? Spänningsfältet mellan att vara i en position som "en som förändrar" 
eller "en som blir förändrad" skapar individuella problematiker som ser olika ut bland 
annat beroende på position i organisationen och den typ av förändringar som pågår. 
Bakgrunden av kvinnors vanligt förekommande ansvar för att hålla vardagslivet balan
serat, bidrar till att komplicera positionerna i detta spänningsfält. 

4.2.2 Tre diskursiva teman 

De fyra problematikerna ovan ger en ganska täckande förståelse av kvinnornas berät
telser om vardagsutformningen av könsinnebörderna när man studerar dem utifrån de 
enskildas horisonter. Men som jag redan har påpekat på flera ställen vill jag gå vidare 
därifrån till att se närmare på de självförståelser som möjliggörs, de sätt att förstå jäm
ställdhet/makt, och de förståelser av kvinnlighet som blir sannolika under de omständig
heter då problematikerna hanteras till vardags. De diskursiva ternana skapar också 
problematiker att brottas med för den enskilda, men de är mer mångtydiga och 
motsägelsefyllda än de fyra första här ovan, vilket gör diskursiva analyser särskilt lämp
liga. Jag söker i berättelserna efter implicita (eller explicita) förståelser/diskurser som 
omvärlden och kvinnorna själva använder i konstruerandet av dem själva. I kapitel 9 
och 10 beskriver jag de diskursiva ansatser jag har använt. 

4.3 Analysarbetets andra del: förhandlingsområden som 
analytiska frågor 

1) Genomgång av hela intervjumaterialet. Denna andra del av analysarbetet skulle till 
att börja med förankra förhandlingsområdena i hela det empiriska materialet. Jag gick 
därför inför den sista intervjun igenom hela det intervjumaterial som då fanns (de fem 
första intervjuerna med alla deltagare) med de sju kategorierna ovan som analytiska 
frågor. Jag plockade ut och märkte textutdrag med den eller de problematiker/diskursiva 
teman som de relaterade till och fick på så sätt sju textdokument för varje person, ett 
för varje förhandlingsområde. Jag gjorde textutdragen generösa så att det skulle bli 
möjligt att förstå de sammanhang de var tagna ur. Förhandlingsområdena fungerade 
väl för att sortera intervjutext i meningsfulla samlingar. På grund av komplexiteten i 
materialet och förhandlingsområdenas karaktär blev vissa t extavsnitt insorterade på 
mer än ett område. 

68 



Kapitel 4 Analys del 1 

2) uPersonberättelser individbeskrivningar och återkoppling. Det sorterade materialet -
20 gånger sju textfiler med utvalda textstycken på totalt mellan 25 och 35 A4-sidor per 
person - låg sedan till grund för arbetet med det andra syftet med denna del av analys
arbetet. Jag sammanfattade de individuella utdragen om varje område till "person
berättelser" om var och en (som jag använde vid återkopplingen av resultaten till delta
garna; se kapitel 3 för detaljerna, som jag i övrigt inte berör här). Personberättelserna 
var ett sätt att prova de sju förhandlingsområdena genom att gå tillbaka till individnivå 
och använda dem för att strukturera min förståelse av de enskilda deltagarnas berättel
ser. I personberättelserna beskrev jag varje person i förhållande till de sju olika områ
dena. Berättelserna omfattade mellan fem och tio A4-sidor. 

3) Uppdelning i problematiker och diskursiva teman. Jag gick för varje förhandlings
område igenom allas personberättelser och noterade de aspekter som var särskilt aktu
ella och aktiva för varje person. Genomgången av alla personberättelser för ett visst 
område gav en lista med korta beskrivningar av ett antal delaspekter, där de flesta var 
representerade hos många av deltagarna men inte hos alla. När jag hade nått detta 
skede med listor över delområden framgick det allt tydligare att de olika områdena 
hade påtagligt olika karaktär. Vissa - de jag kallar problematiker - lämpade sig för den 
ansats jag beskriver i det här kapitlet, medan andra - de jag kallar diskursiva teman -
inte passade in i den formen. Därför skilde jag härifrån på analyserna av problematiker 
och diskursiva teman. 

4) Tillbaka till intervjuutskrifterna: att förstå problematiker i dialog. I de slutliga analy
serna av problematikmaterialet gick jag tillbaka till hela intervjuutskrifterna igen: för 
varje beskrivning jag skulle skriva i kapitel text om en viss person i förhållande till en 
viss problematik, gick jag från listan med korta beskrivningar (se nr. 3 ovan) till mot
svarande avsnitt i personberättelsen och därifrån tillbaka till utskriften av motsvarande 
intervjuavsnitt (som ibland var fler än ett). På så sätt fick jag material till en fylligare 
beskrivning än vad personberättelserna kunde ge. Beskrivningarna i kapitel 5-8 bygger 
på den här proceduren. 

Genom att gå från personberättelserna tillbaka till intervjuutskrifterna gav jag del
tagarna ytterligare en chans att "tala" via sina utsagor i intervjuerna. Detta kan ses som 
ett försök till "dialog"1 mellan intervjupersonens utsaga i intervjusituationen och min 
(av henne godkända) tolkning av samma utsaga i personberättelsen, ställt i belysningen 
från de övriga deltagarnas utsagor om samma frågor. Genom växlingen mellan intervju
utsagor och beskrivningar, och med det individuella speglat mot de övriga deltagarna 
tillfördes analyserna nya aspekter utöver de individuella personberättelserna. Avsikten 
med att i analyserna på detta sätt röra mig dels mellan en del av materialet och hela 
materialet, och dels mellan kollektiv nivå och individuell nivå, har framförallt varit att 
bidra till en förbättrad kvalitet och trovärdighet i resultaten. 

1 Att jag sätter citationstecken kring ordet dialog innebär att jag inte gör anspråk på att ha 
skapat verkliga dialoger, utan enbart en process som skulle kunna kallas dialogliknande. 
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Resultaten av dessa "dialoger" blev de beskrivningar av enskilda kvinnor i förhål
lande till de olika problematikerna, som ingår i kapitel 5-8. Eftersom det i regel inte är 
om själva intervjutexten, utan om tolkningarna av den, som uppfattningarna kan gå 
isär mellan forskare och deltagare, är det kring forskarens tolkningar jag har velat skapa 
dialog. Forskaren skriver och formulerar sina tolkningar utifrån den örnblick hon har 
över hela materialet. Deltagaren har inte överblick över alla berättelser, men hon har 
M>lick - i sin egen vardag, nämligen. Utifrån denna inblick kan hon reagera på forska
rens slutsatser med att känna igen sig och godta dem eller inte känna igen sig och 
förkasta dem. Och det kan forskaren använda sig av (som jag gjorde t.ex. med person
berättelserna när jag använde dem för att ge återkoppling till deltagarna). En forskares 
reflekterade tolkningar, goda eller dåliga, kan dock inte alltid utan vidare jämföras med 
en intervjupersons spontana reaktioner på tolkningarna. Det är inte nödvändigtvis 
bara de två som ska ställas mot varandra för att skapa dialog i forskning. Dialog är 
något utöver att ge informanterna chans att reagera vid sittande bord. Det är därför jag 
har prövat andra former för "dialog" när jag i de slutliga analyserna har återvänt till 
intervjutexterna och ställt dem mot mina tidigare tolkningar och beskrivningar (Stan
ley & Wise, 1993). 

5) Från personer i fokus till problematiker i fokus. Det har varit en av ambitionerna med 
de olika analysstegen att de ska gripa in i och nyansera varandra, och också genom 
växlingen/kontrollen mellan det individuella och det kollektiva, systematisera varan
dra. Stegen innebär också att jag rör mig på flera ledder i materialet; dels att jag går in 
på längden i de enskildas berättelser sedda i ljuset av personen som helhet, men dels 
också att jag ser på de olika personerna på tvären, utifrån problematikerna. Detta väx
lande av analytiskt perspektiv var ett sätt att bidra till att analyserna blev mer tillförlit-
liga. 

När jag i det sista analyssteget mötte varje persons intervjutext igen för att skriva 
avhandlings text, var sammanhanget annorlunda än när jag tid igare använde samma 
intervjutext för att sammanställa personberättelsen. I personberättelsen var fokus på 
varje intervjuperson så som hon presenterade sig, och på hennes erfarenheter, val och 
överväganden. Det sammanhang de sattes in i, var hennes livshistoria. Den första sys
tematiken innebar att söka efter mönster inom varje case, varje individ. I slutanalyserna 
var det individuella livet inte ramen på samma sätt, utan nu fokuserades problematike
rna och hanterandet. Individerna framträdde som bärare av exempel eller illustratio
ner. Systematiken innebar nu istället att söka efter överensstämmelserna och skillna
derna tvärs över alla cases, alla individer. 

Problematikerna organiserar framställningen i texten genom att betona gemen
samma drag och likheter mellan kvinnor i vad de brottas med till vardags å den ena 
sidan, och å den andra sidan den variation i förhållandet till de olika problematikerna 
som visar sig i hela materialet. Systematiken i den här typen av undersökningar går 
därför inte ut på att hitta homogena grupperingar av deltagare som är "lika" på ett eller 
annat sätt, utan det är mönstren och bredden i variationerna som är i fokus. 
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Som ett stöd för minnet gör jag en schematisk sammanställning av de olika analys
stegen: 

1) användande av de första analytiska frågorna på tio slumpmässigt utvalda deltagares första två 
intervjuer. Resultat: sju provisoriskt benämnda förhandlingsområden. 
2) användning av de sju områdena som analytiska frågor på alla intervjuer (20 personer, fem 
intervjuer var). Resultat: förankring av förhandlingsområdena i totalmaterialet. Benämningar 
fastlagda. 
3) skrivande av individuella personberättelser utifrån de sju områdena. Användning dels till 
återkoppling till deltagarna, dels till nästa analyssteg. 
4) (Enbart kapitel 5-8) användning av indelningen i problematiker för att gå på tvären i intervju
materialet och organisera det utifrån problematiker istället för som i steg 3 utifrån personer. 
Utgångsmaterial: personberättelser och intervjuutskrifter. 

4.4 Beskrivningar i forskning 

Karakteristiskt för kvalitativa intervjustudier är att de ofta genererar omfattande mate
rial att analysera. Det ställer stora krav på förtätning och systematiserings materialet så 
att det kan profileras som svar på de problemställningar forskaren gick in med. Hittills 
i det här kapitlet har jag beskrivit de steg jag har gått för att nå fram till en sådan 
förtätning av materialet, och de systematiker jag har utarbetat under processen. De var 
inte givna på förhand, vilket också är karakteristiskt för kvalitativa studier. I det här 
avsnittet ska jag avhandla ännu en sida av det analytiska arbetet, nämligen beskrivning
arna. 

I analyserna av deltagarnas berättelser har jag arbetat med beskrivningar parallellt 
med intervjuutdragen, både i sammanfattningarna i analysarbetet, i återkopplingen till 
deltagarna (porträtten och personberättelserna) och i de slutliga analyserna inför 
avhandlingsskrivandet. Det har funnits flera skäl till detta: beskrivningar kan användas 
för att sammanfatta och förtäta material, men också för att systematisera det. Beskriv
ningar kan göra komplicerade och omfattande material mer lättillgängliga, och är där
för oundgängliga i forskning om komplicerade förlopp. 

I inledningen till antologin "Etnologiska beskrivningar" sammanfattar Billy Ehn 
och Barbro Klein (1989) vad som karakteriserar vetenskapliga beskrivningar, nämligen 
att de "återger sakförhållanden som är specifika för tid, rum och social miljö" (s. 10). 
De har ofta ett bestämt objekt och klart markerade begynnelser och slut. Typiskt för 
bra beskrivningar är att de karakteriseras av konkretion, detaljrikedom, åskådlighet 
och systematik. Beskrivningar kan skilja sig åt på flera sätt, t.ex. ifråga om hur de 
använder sig av "showing" respektive "telling" (Booth, 1961). "Showing" betecknar 
tekniken att låta informanten t.ex. genom intervjuutdrag säga eller ge exempel på det 
forskaren vill få fram, medan "telling" betecknar ett mer auktoritativt berättande från 
författarens sida. Författaren kan framträda på olika sätt som berättare: som allvetare 
eller som en deltagare med mer begränsade kunskaper och partiellt perspektiv. Dess
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utom kan författaren vara mer eller mindre synlig i sin egen text; de händelser hon 
beskriver kan relateras till hennes egna upplevelser i samband med dem, eller de kan 
beskrivas distanserat, som om hon själv inte hade varit närvarande. 

Beskrivningar kan användas medvetet analytiskt genom att "se till att varje konkret 
detaljredogörelse har ett logiskt syfte i det övergripande resonemanget" (Ehn & Klein, 
1989, s. 20). Det är dit jag strävar i mitt användande av beskrivningar i avhandlingen. 
Varje kapitel har en övergripande logik eller tema, och alla beskrivningar av enskilda 
personers upplevelser syftar till att underbygga detta övergripande tema. 

En summerande beskrivning använder ett generaliserande språk där det beskrivna 
används som modell eller exempel på många liknande fall. Det är inte en unik hän
delse som beskrivs, utan man sammanfattar typiska händelser och förhållanden. I sum
merande beskrivningar förekommer ord som "ibland, tycks, möjligen, ofta". Som un
derlag för en summerande beskrivning behöver forskaren ett omfattande material. Be
skrivningen belyser de vanligaste dragen i de observationer den grundar sig på (Sjö
gren, 1989). 

Specifika beskrivningar skildrar enstaka händelser, och där är författarens egna ob
servationer ofta mer påtagliga. Det är det unika som prioriteras, även om varje beskriv
ning bör ha en bas i många likartade erfarenheter eller observationer för att vara trovär
dig. En specifik beskrivning bör vara noggrann när det gäller verkliga förhållanden. 
Inför varje specifik beskrivning bör man göra klart för sig dess analytiska syfte, dvs. 
varför man vill ta in just den beskrivningen just här, i förhållande till det övergripande 
syftet. Ofta varvas specifika och summerande beskrivningar i samma text. På så sätt 
kan man framhäva viktiga aspekter av ett ämne, och t.ex. ibland göra generaliseringar 
mer trovärdiga (Sjögren, 1989). 

Mina beskrivningar. I de fyra första empirikapitlen har jag använt summerande be
skrivningar i inledande och förklarande avsnitt, och specifika beskrivningar för att 
återge enskilda intervjupersoners utsagor i relation till problematikerna. De specifika 
beskrivningarna inriktas på individuella kvinnors sätt att uppleva och förhålla sig till 
problematikerna. De handlar ibland om vissa händelser och upplevelser och ibland om 
kvinnornas egna bedömningar eller generaliseringar av hur det brukar vara. De sum
merande beskrivningarna bygger ibland på det gemensamma hos många kvinnors sätt 
att uppleva och förhålla sig till problematikerna, och ibland på mönster i variationer 
mellan kvinnor. 

För att beskriva det individuella och specifika söker jag utdrag som är olika varandra 
på sätt som är relevanta för en viss problematik. De specifika beskrivningarna ska fram
ställa variationen i positioner och därmed i erfarenheter. Som underlag för urvalet 
krävs överblick över variationsvidden och den systematik som finns i variationen. När 
jag vill beskriva generella drag, eller sammanfatta positioner och variationer i en grupp, 
gör jag ett urval i enlighet med de aktuella överensstämmelserna eller variationerna 
innan jag gör summerande beskrivningar av dem. De generella och de specifika be
skrivningarna kommer på så sätt förhoppningsvis att underbygga och förstärka varan
dra. 
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4.5 Vetenskapliga kvalitetskriterier 

Ett grundläggande kvalitetskrav i all forskning är att det råder konsistens mellan en 
undersöknings metodologiska nivåer, dvs. mellan metateoretiska (epistemologiska) per
spektiv, konkret metod eller ansats, och de fenomen forskaren är inriktad på att studera. 
De tre nivåerna bör få påverka varandra och bestämmas i samspel. Alla är i princip 
föränderliga, så länge den inre konsistensen mellan dem bevaras. Det är viktigt att inte 
som forskare låsa sig ifråga om någon av nivåerna (Sondergaard, 1996a). Jag har funnit 
socialkonstruktionistisk metateori vara en lämplig underbyggnad för studier av hur 
kvinnor skapar innebörder i sina vardagsliv, o ch hur innebörderna i sin tur "skapar" 
kvinnorna. De konkreta ansatser jag har använt: förhållandevis öppna intervjuer, be
skrivningar och analyser av berättelser som lyfter fram innebörder och problematiker, 
samt diskursanalyser av ett urval av dessa berättelser, förefaller av metodlitteratur att 
döma att passa väl ihop med de övriga metodologiska nivåerna (Banister et al, 1994; 
Richardson, 1996). 

All slags forskning kan inte granskas med riktigt samma måttstock, utan kvalitets
kriterierna bör anpassas till den typ av forskning som forskaren aspirerar på att bedriva 
(Smith, 1996; S0ndergaard, 1996a,b). En syn på kunskap som producerad i socialt 
samspel leder till kvalitetskriterier som rör hela det åtagande en vetenskaplig undersök
ning utgör. Det blir då inte så meningsfullt att diskutera "metod" frikopplat från teori, 
epistemologi och syftet2 med en viss undersökning. Reliabilitet och validitet i konven
tionell bemärkelse träffar därför en aning vid sidan om kvalitetsfrågorna (Kvale, 1997). 
Det råder för den skull ingen brist på kvalitetskriterier för sådan forskning, utvecklade 
1 de tankesammanhang där forskningen bedrivs (Holter, 1996). 

I avsnitten om reflexivitet (kapitel 2.4), om makt i forskning (kapitel 2.5), om 
intervjuande (kapitel 3.1) och i tidigare avsnitt i det här kapitlet, har jag redan berört 
ett antal kvalitetskriterier. I det här avsnittet kompletterar jag dem med resonemang av 
skandinaviska och brittiska forskare som bedriver kvalitativ forskning i och i närheten 
av psykologi. En bra utgångspunkt är Steinar Kvales (1 997) betoning av forskarens 
hantverksskicklighet som bas för trovärdigheten hos den forskning hon bedriver. 
Hantverksskickligheten kan avläsas framför allt på tre områden, menar Kvale: ko n
troll, ifrågasättande och teoretisering av den producerade kunskapen. 

- Kontroll innebär att forskaren "anlägger en kritisk syn på sin analys, tydligt anger sitt 
perspektiv på det undersökta ämnet och de kontroller som gjorts för att motverka selek
tiv perception och snedvriden tolkning..." (Kvale, 1997, s. 218). Den kritiska synen på 
analyserna har framför allt bestått i att jag successivt har granskat materialet (och mina 
egna analyser) ur nya infallsvinklar som har vuxit fram i samspel mellan deltagar-
synpunkter och min egen utveckling av teoriresonemang. Hur detta har gått till fram
går av analysstegen tidigare i detta kapitel. 

2 Till "syfte" räknas här både forskarens kunskapsintresse i mer "akademisk" bemärkelse, och 
hennes utomakademiska ambitioner, t.ex. att förändra praktiker av något slag i samhället. 
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Mina perspektiv som forskare har jag beskrivit i avhandlingens två inledningskapi
tel. Jag har haft ambitionen att perspektiven ska vara aktiva och synliga i de empiriska 
kapitlen, både när jag resonerar kring enskilda kvinnors berättelser och när jag för mer 
övergripande resonemang på basen av ett antal sådana berättelser. 

En stor del av det här kapitlet beskriver hur jag har gått tillväga för att motverka 
selektiv perception och snedvridna tolkningar. De analytiska procedurerna motverkar för
hastade slutsatser (och därmed möjligheten till snedvridna tolkningar osv.), genom att 
t.ex. gå tillbaka till det ursprungliga intervjumaterialet för att se om alternativa tolk
ningar kan erbjudas i ljuset av material som har kommit fram sedan jag förra gången 
"besökte" ett visst intervjuutdrag (se också Tindall (1994), s. 144-45, för beskrivning 
av "kreativitetscykeln"). De upprepade intervjuerna, återkopplingarna av resultat, och 
återblickarna i intervjumaterialet motverkar också skevheter i mina tolkningar. Syftet 
med dem har varit just att jag som forskare ska bli extra medveten om vilka perspektiv 
och positioner som är deltagarnas och vilka som är mina, och att jag ska se hur jag rör 
mig mellan dem (se särskilt kapitel 9). Jag har inte övervägt att ta in ytterligare bedö
mare av intervjuerna, eftersom tolkningarna förutsätter den kontextualiserade kun
skap jag har dels om de aktuella arbetsplatserna, och dels om varje deltagande kvinna 
efter våra upprepade möten i intervjusituationen.3 

Till denna punkt kan också räknas intervjuarens frågeformuleringar, som i öppna 
intervjuer inte är detaljstyrda av ordvändningar i ett formulär. Identiskt utformade 
frågor får sällan ett identiskt mottagande av olika deltagare, dvs. orden uppfattas inte 
på samma sätt av alla (se också DeVault, 1990). Jag har därför anpassat sättet att ställa 
frågor efter relationen mellan mig och varje deltagare, vilket fungerar utmärkt i intervju
praktiken men kan ge framställningsproblem i text. De korta stycken ur intervjuer 
som redovisas i avhandlingen kan naturligtvis inte göra rättvisa åt variationer i intervju
relationer. När frågor och svar rycks ur det sammanhang som en viss intervju eller en 
serie av intervjuer med en person utgör, kan därför ordvalet i frågorna ibland uppfattas 
som t.ex. mer "ledande" än det i praktiken var (även annat är tänkbart, t.ex. att frågor 
framstår som ofullständiga). Ofta har kanske en viss fråga förberetts av något som 
intervjupersonen har tagit upp strax innan, vilket intervjuaren anknyter till, med följd 
att frågeformuleringen kan referera till något som inte syns i textutdraget. De risker för 
missförstånd som detta orsakar får den forskare leva med som arbetar med den här 
typen av intervjuer (se också kapitel 3.1 om intervjuande). 

3 Två utomstående bedömare har jag ändå fatt via det tidigare nämnda projekt som Lena Sjöquist 
Andersson, Lena Wännman och jag har genomfört. De har läst många av intervjuerna med 
fokus på samspelet i dem, och vi har diskuterat tolkningar av både deltagarnas och mina yttran
den. Detta arbete har bidragit till mina slutliga analyser. 
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- Ifrågasättande utgår från de olika typer av frågor som ställs till intervjutexten bero
ende på vad som studeras och syftet med studien. Vad det är som ska ifrågasättas i en 
undersökning beror på vilken typ av kunskapsanspråk forskaren har. Vid sanningssö
kande tolkningar av en intervjupersons uttalanden kan t.ex. triangulering vara använd
bar för ifrågasättandet genom att ge fler hållpunkter för en viss tolkning (Kvale, 1997, 
s. 220). För den som är intresserad av olika möjliga innebörder i en situation beroende 
på t.ex. positionering socialt, blir istället mångfalden av förståelser och tolkningar en 
tillgång och ger möjligheter att förstå tolkningarnas sociala sammanhang. 

Min hållning har genomgående varit generellt "ifrågasättande" och tolkande i för
hållande till deltagarnas utsagor. Under lyssnandet och läsandet har jag strävat efter att 
kontextualisera varje berättelse och se den i ljuset av personens sociala och psykolo
giska situation, den studerade gruppen som helhet, och "samhället", med diskurser om 
kön osv. Jag ser intervjuutsagor som konstruktioner/tolkningar som en viss person har 
producerat under vissa betingelser, där jag har ingått. Därför har jag ock så försökt 
förhålla mig ifrågasättande till mig själv som lyssnare och tolkare och till min påverkan 
på deltagarna (se avsnitten om reflexivitet, makt i forskning, samt kapitel 9). 

- Teoretisera handlar om den nära koppling mellan "metod" och teori som jag redan 
har berört. "Metod" och "teori" är delar i en helhet. När man under kvalitetskontroller 
t.ex. verifierar tolkningar i en undersökning, sysslar man samtidigt med att bygga teori. 
Hur väl jag lyckas med teoretiserandet här är en fråga som läsaren antagligen inte kan 
svara på förrän efter läsningen av de empiriska kapitlen. Det är där det visar sig om 
mina analytiska förhållningssätt bygger under och samspelar på ett fruktbart sätt med 
de resonemang som jag har fört i avhandlingens två första kapitel. 

Generaliseringar eller inferenser? 
Kvalitativ forskning har inte så ofta ambitionen att generalisera empiriska fynd i kon
ventionell statistisk bemärkelse (Kvale, 1997; Sondergaard, 1996a). I linje med detta 
har jag här inte avsikten att generalisera resultat på den empirinära nivån till vissa 
populationer. Generaliseringsanspråken handlar istället om nivåerna ovanför empirin, 
och rör analytiska redskap, förståelseformer och teoretiska modeller som successivt 
arbetas fram under undersökningen. Kan dfcha mer generell användbarhet? Här finner 
jag användning för Martyn Hammersleys (1996) distinktion mellan empirisk generali
sering från ett sample till en population å ena sidan, och å den andra sidan inferenser 
om hållbarheten i t.ex. en teori. De två blandas ofta ihop, menar Hammersley, vilket 
kan skapa begreppsförvirring och leda till missriktad kritik. I den undersökning jag 
har gjort, är "generaliseringarna" framför allt inferenser om teorier, modeller och 
förståelseformer. 

För att bli mer specifik: jag vill bidra till att bygga tankemodeller dels om kvinnors 
sätt att förstå och hantera olika aspekter av sina vardagsliv, o ch dels om hur dessa 
aspekter av vardagslivet bidrar till att olika kvinnor skapar/konstruerar sig själva p å 
olika sätt. Mina försök i den vägen baserar sig dels på ett begränsat antal kvinnors 
upplevelser och berättelser, och dels på andras undersökningar, teoretisk litteratur och 
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mina egna erfarenheter. Jag vill göra det troligt att en socialkonstruktionistisk meta-
teori av något slag (dvs. en teori om hur vi skapar förståelser och teorier om verklighe
ten) är fruktbar som bas för att bygga lokala teorier (förståelsemodeller) om olika as
pekter av kvinnors liv. Teorierna på den fenomennära nivån ska alltså vara lokala och 
kontextualiserade istället för universella. Generaliserande resonemang reserveras för 
den metateoretiska nivån. Vad innebär nu detta för inferensanspråken? 

Uttalanden om empirinära företeelser och fenomen är alltid lokala, i den bemär
kelsen att de berör den eller de kvinnor som jag i ett visst sammanhang diskuterar. 
Uttalanden om kvinnornas förståelser av dessa företeelser är i allmänhet också "lokala", 
men här börjar ofta resonemang som kan ses som teoretiska, då i bemärkelsen lokal 
teori, enligt ovan. Det är teori som har till uppgift att göra en viss kvinnas (eller ibland 
en grupp av kvinnors) förståelser och handlande begripligt genom att sätta in dem i 
sina sociala och psykologiska sammanhang. Den lokala teorin bygger i sin tur på de 
metateoretiska föreställningar som genomsyrar hela avhandlingsprojektet. Det är på 
den metateoretiska nivån som mer långtgående inferenser blir aktuella: leder den meta
teoretiska hållningen i studien till lokala teorier som har trovärdighet i ljuset av den 
specifika kontext i ett visst sammanhang, och övrig kunskap om de aktuella fenomenen? 

Intresset för inferenser kommer med nödvändighet också att riktas mot de analy
tiska redskap jag använder, eftersom de är sammanbundna med de teoretiska utgångs
punkterna. En viktig fråga blir därför om redskapen har användbarhet utanför denna 
undersökning, eller om de är enbart lokalt användbara (Sondergaard, 1996a). Redska
pen är delvis hämtade från andras forskning, och delvis utarbetade under analys
processerna i den här studien. 

På flera andra ställen i avhandlingen beskriver jag åtgärder för att bidra till undersök
ningens kvalitet och trovärdighet (se kapitel 2 och 3). Jag sammanfattar delar av det 
här nedan: 

- Jag har varit angelägen om att i analyser och framställningar bevara variationen och 
komplexiteten hos den grupp kvinnor jag har intervjuat. Syftet med detta är framför 
allt att framhäva de olikheter, och de skillnader i position, makt och privilegier som 
finns mellan kvinnorna; detta för att förhindra att "kvinnor" betraktas som en homo
gen grupp. 

- Forskaren kan aldrig vara helt utanförstående och "objektiv" i en traditionell distan
serad bemärkelse när hon förhåller sig till sin forskning. Därför har jag varit mån om 
att mina ställningstaganden i relevanta frågor ska förmedlas i texten. Läsaren ska ha en 
klar uppfattning om utifrån vilka utgångspunkter - både teoretiska och "politiska" - jag 
lyssnar, läser och skriver. 
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- Jag har valt intervjustrategier och analytiska ansatser som erbjuder öppenhet och 
utrymme för andra kategorier och förståelser än dem jag bar med mig till undersök
ningen. I både lyssnandet och analyserandet har det varit viktigt för mig att bevara 
förmågan att låta mig överraskas och påverkas. 

- Den här undersökningen studerar psykologiska konsekvenser av mångtydigheter i 
könsinnebörder i ett jämställdhetsvänligt samhälle där kvinnor fortfarande är under
privilegierade på många sätt. Att mångtydigheterna och underprivilegierandet före
kommer, ingår i utgångspunkterna för studien; det är inte föremål för tolkningar eller 
mätningar. På den basen strävar jag efter att - inom det utrymme en sådan här fram
ställning ger - förmedla tillräckligt mycket av de olika underlag jag har använt för att 
läsaren ska kunna granska analyserna kritiskt och ifrågasätta tolkningarna. Underlagen 
är intervjuutdrag, kontextuell kunskap, beskrivningar av intervjupersoner och av olika 
förlopp, samt teoretisk bakgrund. Jag har i analyserna systematiskt rört mig mellan 
dem, t.ex så som jag har beskrivit tidigare i detta kapitel. Jag har dock inte föreställ
ningen att något enda av underlagen är tolkningsfritt och kan tjäna som slutlig verifie-
ring av forskarens slutsatser. Intervjutexter, t.ex., är givetvis tolkat material, lika väl 
som de andra typerna av underlag, och är därför inga sanningsfacit. De är ju tillkomna 
i socialt samspel. Det är de övriga sammanhang som de olika underlagen sätts in i, som 
ger dem begriplighet och analytisk styrka. 

4.6 Intervjutranskriptioner 

I intervjuutdragen i texten har jag använt en enkel form för transkription av tal till 
skriven text. Syftet med transkriptionerna är att framhålla innehållsliga aspekter och 
underlätta läsandet. Formmässiga aspekter är inte i fokus på samma sätt. Jag har därför 
inte markerat mycket korta pauser eller harklingar och små "stödljud" från intervjua
ren. Två punkter: .. mellan två meningar, markerar en kort paus i e tt yttrande. Ett 
snedstreck: / betyder att ett nytt yttrande börjar. Det kan ha föregåtts av tal som jag 
inte har tagit med i utdraget. Tre punkter: ... efter ett yttrande markerar att yttrandet 
upplevs som "oavslutat" i någon bemärkelse. Intervjuarens frågor skrivs inom parentes 
och i kursiv stil. 
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Kvinnors personliga biografier: 
vägarna till idag 

Människor bär med sig sin personliga historia, sin biografi, både som en totalupplevelse 
av livet hittills och som en tolkningsram för nutida upplevelser och händelser. Samti
digt som den fortföpande förändras är biografin den bakgrund mot vilken individen 
strävar att skapa en helhetsupplevelse av sig själv som den som kommer ur den egna 
historien och går in i den egna framtiden. Betoningen i biografin är på dåtid, men det 
är en "dåtid" som är synnerligen aktiv i varje persons nutid. Den personliga biografin 
är subjektiv, och i den bemärkelsen sann för individen, även om den innehåller 
förvrängningar av fakta och händelser. Den är därför inte parallell till begrepp som 
"livskarriär", där individers val studeras i förhållande till kulturella och sociala gruppe
ringar av olika slag (Gustafson & D. Magnusson, 1991). 

De flesta människor har emellanåt erfarenheter som är svåra att integrera i den 
personliga biografin och därför kräver någon form av anpassningsarbete. Det kan bestå 
av olika mentala eller praktiska handlingar; från självrannsakan och omorientering på 
grund av erfarenheter, till förnekande och avvisande av samma erfarenheter som främ
mande för en själv. I västerländska kulturer ingår utveckling och förändring idag som 
en väsentlig del i de flestas förväntade personliga biografier. De kulturella "ideal
biografierna", dvs. bilderna av det goda livet, innehåller vanligen en rörelse från något 
till något annat.1 Arbetet med den personliga biografin handlar därför ofta om att 
underlätta förändring, eller i varje fall om att förhålla sig till förändring. Det arbetet 
avspeglar sig i människors berättelser, och kan i vissa avseenden t.o.m. sägas vara inte
grerat med själva berättandet som sådant. Många former av psykoterapi är inriktade på 
att hitta nya och bättre fungerande sätt att berätta om sig själv. De syftar till att skapa 
en bättre personlig biografi (Hydén, 1997). 

Arbetet för att integrera eller avvisa disparata upplevelser och för att underlätta 
förändring och utveckling, anknyter till det jag skrev i kapitel 1, avsnitt 1.1.2, om 
personliggörande av färdigheter och erfarenheter. Vissa handlingar eller erfarenheter 

osv. I de senaste århundradenas sådana berättelser har idealbiografin för en kvinna varit mycket 
olik den för en man. I själva verket dröjde det ganska länge innan kvinnor började framställas 
som huvudpersoner, med förändring och utveckling som tema. Länge var kvinnliga aktörer 
enbart bakgrund för heroiska skildringar av manliga aktörers förändringsbiografier. Kvinnor 
fanns med i intrigerna som "serviceable others", dvs. ofta ganska osynliga figurer som var nöd
vändiga för att hjälten skulle kunna vara den han var, men som inte hade någon egen självstän
dig roll eller utveckling (Morrison, 1992). 
2 Därmed blir berättandet inte automatiskt könsspecifikt i alla avseenden. Kvinnor och män i 
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upplevs som närmare än andra och kommer att integreras lättare (Wertsch, 1997). 
Dessa handlingar får ofta en "självklar" status i personens upplevelser av sig själv och 
därmed i den personliga biografin. Vad som är självklart i en personlig biografi är dock 
inte könsneutralt. Eftersom det finns tydliga samband mellan vad som är kulturellt 
könskodat (som "naturligt" eller "normalt" osv. för kvinnor respektive män) och vad 
personer av olika kön personliggör, har "självklarheter" en viktig roll här. Könsspecifika 
"självklarheter" är sådant som har så starka förknippningar med det egna könet, att 
personen inte kommer att se dem som en "fråga" överhuvudtaget. Reflexioner över vad 
som blir självklarheter och vad som i retrospekt kommer att upplevas som aktiva val, 
pekar på viktiga och i stor utsträckning könsspecifika dimensioner i skapandet av per
sonliga biografier. 

Genomgående i de allra flesta mänskliga sammanhang verkar vara att människor 
berättar; om händelser de har varit med om, om andra, om sig själva, om sina dröm
mar, önskningar och farhågor. Berättandet har en central funktion i människors ska
pande av sig själva och sin värld (se t.ex. Hydén & Hydén, 1997). I kapitel 3 berörde 
jag den forskningstradition som kallas kritisk livshistorieforskning. Den betonar berät
telsernas formande kraft för individen, men också betydelsen av kulturella berättelsera
mar när det gäller att avgöra och begränsa vilka typer av berättelser som är möjliga i ett 
visst sammanhang. Spänningen mellan att se berättaren som skapare av sitt liv, och att 
se ramarna som begränsande för livs- och berättelsemöjligheterna blir central (Rosenwald 
& Ochberg, 1992). 

Jag utgår från denna syn på berättande och berättare som grundförståelse av hur 
personliga biografier kommer till, upprätthålls, och också ibland förändras. Det sker 
alltid i sammanhang där individen är både aktör: berättaren som skaparen av sitt liv, 
och objekt: berättaren/berättelsen som påverkad och begränsad av omgivande 
berättelseramar. De yttre berättelseramarna är de begränsningar eller möjligheter för 
skapandet av en viss berättelse/livshistoria/biografi som en individs levda sociala 
positionering sätter upp. Även om ramarna inte är omutliga, kan de vara nog så verk
liga och upplevas som tvingande för den individ som lever inom dem. 

Berättandets förutsättningar är desstom ofta könsspecifika, eftersom kvinnors och 
mäns yttre berättelseramar påfallande ofta är olika varandra, även inom samma sociala 
skikt.2 Kvinnors liv har genom historien i regel varit mer begränsade både geografiskt 
och socialt än mäns i motsvarande samhällsskikt. Fortfarande är kvinnors rörelsefrihet 
i praktiken ofta mer begränsad än mäns (Kaschak, 1992). Med all sannolikhet påver
kar detta de typer av livshistorier som blir möjliga. Något som ofta upplevs både som 
en begränsning och en tillgång är kvinnors omsorgsansvar i olika sammanhang. Det 
arbete och de typer av relationer till andra människor detta ansvar skapar leder säkerli
en viss samhällsklass, t.ex., delar också många erfarenheter. Det gör att man ska vara försiktig 
med att dra slutsatser om "typiskt kvinnliga" berättelser ur den typ av material som jag har här. 
Bara för att kvinnor i vissa positioner berättar på vissa sätt, behöver inte bara de vara förmögna 
att berätta på sådana sätt. 
3 Det är ingen skillnad mellan de två grupperingarna när det gäller klass, dvs. fördelning över 
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gen till en annan typ av personlig biografi än ett liv utan sådana relationer skulle göra. 
Men berättelser har också inre berättartekniska ramar av olika slag, som är lika 

kulturellt förankrade som de yttre ramarna. De är sammankopplade med tillhörighet 
till subkultur, etnisk grupp, klass, kön och ålder. I en viss kultur tycks en livshistoria 
eller en hel biografi inte berättartekniskt kunna se ut hur som helst. Jerome Bruner 
konstaterade efter en av sina första studier av människors livshistorier: "What we were 
observing was by no means a 'free construction. It was constrained by the events of a life, to 
be sure, but it was also powerfully constrained by the demands of the story the teller was in 
process ofconstructing' (Bruner, 1990, s. 120). Det var alltså inte bara de händelser som 
hade skett som lade begränsningar för vad som kunde berättas, utan berättelsen som 
sådan ställde vissa krav på hur den slutliga konstruktionen kunde se ut. Vad som helst 
fick inte rum inom berättelsens ramar, i dess tendens. Den personliga biografin har i 
regel en tendens eller riktning, en innebörd för berättaren, som i vissa avseenden kan 
jämföras med skönlitterära texters intriger. Kanske kan också framställningstaktikerna 
jämföras? 

I skönlitterära texter används ibland en framställningstaktik där berättelsens me
ning eller innebörd är så kraftfull att vissa händelser inte behöver framställas öppet i 
texten. Eftersom berättelsen som helhet har en viss innebörd, så måste en viss händelse 
förutsättas ha skett för att berättelsen ska bli begriplig. Kraven på berättarteknisk kohe-
rens gör att en central handling bedöms ha ägt rum utan att den beskrivs eller fram
ställs (Culler, 1980; Mishler, 1997). Istället för att ett antal händelser styr innebörden 
i berättelsen, blir det meningen med berättelsen som kommer att avgöra vilka centrala 
händelser som måste ha hänt. 

På motsvarande sätt kan ibland en personlig biografis innebörd ställa krav på vad 
personen ska berätta; krav som är lika tvingande som de faktiska händelser den speci
fika berättelsen utgår ifrån. För den som berättar en hjältehistoria, finns det inte så 
stort utrymme att berätta om allvarliga misstag från hjältens sida. Biografin har då en 
egen mening som kan driva berättandet i bestämda riktningar. Meningen kan vara helt 
individuell, men ofta finns kulturellt betingade mönster för berättandet. Människor i 
vissa samhällsgrupper berättar om sig själva på vissa sätt. Biografiforskare har t.ex. fun
nit tydliga skillnader i framställningstaktik mellan publicerade självbiografier skrivna 
av män respektive av kvinnor (M. Gergen, 1992). Vissa livshistorieforskare har tagit 
fasta på det litterära och jämfört livshistorier med litterära genrer. De har gjort klassifi
ceringar av typiska livshistorier i enlighet med de "stora" litterära traditionerna (t.ex. 
Bertaux & Kohli, 1984). Den ansatsen har dock nackdelen att låsa en personlig bio
grafi i en viss genre. Det kan vara svårt att se förändringar och förflyttningar, och inte 
minst kan sammanhanget eller kontext kring berättandet skymmas av fokus på genre 
och individ. 

Sammanhanget kring berättandet, vem som lyssnar, har också stor betydelse för 
vilka aspekter av ett visst händelseförlopp en berättare poängterar. Detta är viktigt att 
hålla i minnet för intervjuforskaren, som ju skapar ett artificiellt sammanhang för del
tagarnas berättelser. Det är "forskningsberättelserna" hon kan redovisa, inte personernas 
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"vardagsberättelser"; och framför allt kan hon inte vara säker på hur stora skillnaderna 
är mellan dem. 

Personliga biografier i undersökningen. Deltagarnas berättelser om barndom och 
uppväxt och andra händelser ur den personliga biografin tillförde viktiga dimensioner 
till mina förståelser av berättelserna om dagshändelserna, och de innebörder som var 
och en gav åt dessa. Denna biografiska kunskap går av flera skäl inte att rättvisande 
redovisa i avhandlingstext. Dels ryms inte fylliga biografier för tjugo personer, och dels 
skulle det bli omöjligt att bevara ett tillfredsställande anonymitetsskydd. Jag har istället 
valt att med hjälp av intervjuutdrag och beskrivningar redovisa variationsbredden i 
kvinnornas utsagor om några delar i den personliga biografin som har samband med 
övriga delar av avhandlingen. I vissa fall blir det möjligt och meningsfullt att föra 
resonemang om de innebörder berättaren lägger i det hon berättar om; i andra inte. 
Systematik i form av samband mellan olika delar av biografin kan jag på grund av 
materialets karaktär bara uttala mig om i undantagsfall, och då ganska spekulativt. 

Berättelser om att växa upp som flicka inleder. Ett tema i flickuppväxt som är så 
framträdande att det har fått ett eget avsnitt är kraven på att vara till lags. 
Upplevelsemässiga dimensioner av att bli kvinna beskrivs i det följande avsnittet. Till 
sist följer avsnitt om viktiga val i livet, sedda som delar i en "livskarriär" eller i en 
personlig biografi; och om vad som upplevs som val och vad som är självklarheter. 

5.1 Att växa upp som flicka: pojkflickor och flickflickor 

Jag frågade alla deltagarna om de i barndomen hade tyckt om att vara flicka. De allra 
flesta kunde svara direkt på den frågan och verkade inte behöva specifikationer till 
någon viss tidsperiod eller något visst livsområde t.ex. Majoriteten svarade omedelbart 
"Ja!" på frågan, någon enstaka svarade nej och några få menade att de inte hade tänkt så 
noga på saken varken i barndomen eller sedan. När kvinnorna därefter berättade litet 
mer om vad deras svar innebar, visade det sig att innebörderna i "att vara flicka" skilde 
sig åt en hel del mellan dem. För att illustrera variationsbredd och systematik låter jag 
ganska många av deltagarna få komma till tals med sina svar på frågan (jag upprepar 
inte intervjufrågan "Tyckte du om att vara flicka?" Ï utdragen, utom där ordvalet har 
varierat mer påtagligt) : 

* Kristina och Birgitta tyckte båda om att "vara flicka", och de beskrev sig båda som 
traditionellt flickaktiga flickor. Ingen av dem berättar om "pojkaktiga" drag eller 
"pojkaktiviteter": 

Birgitta: "Jaa! (Lekte du med dockor osv?) Jaa. (Var du ute och busade?) Neej! - Jag 
var en "flickflicka" - mycket, mycket. Hade en mamma som sydde alla mina kläder, 
och det var rynkade kjolar, och knästrumpor och rosetter, och det var hela köret, va! / 
Jag ser dom där tendenserna fortfarande hos mig." 
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Kristina: "Ja, jag har aldrig - jag har aldrig funderat över att vara pojke! (Du har 
aldrig varit avundsjuk på dem?) Neej... Jag vet inte varför j ag skulle vara det? Sannolikt 
beroende på att min mamma var stolt över att vara flicka. Och min pappa respekterade 
det, s.a.s. Jag tror att det är där det ligger." 

* Monika mindes sig själv som en blyg och "flickaktig" flicka som helst lekte med 
dockor - det var hennes område. Hon kände ibland en längtan till pojkarnas aktivite
ter, men dit hade hon inte fritt tillträde. Det var både omgivningen, pojkarna och 
hennes blyghet som bromsade. Hon var därmed inte lika påtagligt nöjd med att vara 
"flickaktig" flicka som Birgitta och Kristina här ovan: 

Joo, nog var det bra, men nog önskade jag - jag minns ju ibland man önskade att man fick -
jaa, vara med och spela lite, vara med på hockeyplanen och... Och att man fick - jag minns jag 
tyckte det var så himla roligt att vara och köra med småbilarna hos en kompis. .. Men man 
fick ju vara med på ett hörn i alla fall. (Men litegrann avundsjuk på pojkar; det kunde du känna 
dig?) jaa, det tror jag nog säkert. (Annars, lekte du mest med dockor?) Jodå. Det var ju jätteroligt! 
Jo, jag lekte länge med klippdockor, t.ex. / Ja, nog var jag nog mer förtjust i såna där saker, 
det var jag. Sitta inne och klippa och klistra och skriva och... Jag läste hemskt mycket.. .. Så 
jag var nog mycket en innetjej också. Men det var väl både/och. Men det var vad jag minns 
mest, ändå. 

* Gunilla, Elisabet och Vivianne trivdes med livet som flicka, men berättar om en 
flicktillvaro som verkar skilja sig ganska mycket från Birgittas och Kristinas. Här är 
betoningen på att göra sådant som framförallt pojkar gjorde, och dessutom att umgås 
med pojkar. Begränsningar figurerar inte särskilt mycket: 

Gunilla: Ja, men jag lekte bara med pojkar!.. Jag fick en docka, men vad skulle jag ha den till? 
Vi var ju tvungna att leka med bilar! .. Det fanns bara pojkar! / Det var i förskoleåldern. Sen 
fick jag ju flickkompisar. Men jag hade ju mest pojkkompisar. 

Elisabet: ..faktiskt, nog accepterade jag att vara tjej, även om man var lite mycket med pojkarna 
där ett tag... Så det var ju liksom inget bekymmer. Det var väl rätt vanligt att tjejerna var ute 
och jobbade - men det är klart, vissa grejer som jag hjälpte brorsan med var väl inte så vanligt. 
Men OK, jag tänkte då aldrig i de banorna att "det här ska jag inte göra för att jag är tjej." 
Neej. (Du var inte avundsjuk?) Nej, för det var ju som ingenting att vara avundsjuk på, jag 
fick ju göra ungefär samma saker som dom. 

Vivianne: (Tyckte du om att vara flicka, eller hände det att du var avundsjuk på pojkar nån 
gång?) Neej, för då var jag möjligen som dom, inte så att jag /skratt/... Vi hade ju inte nån 
sån där utstakad väg, utan det var ju att även vara i - (Kunna både det ena och det andra.. ?) Jo! 
/ (M en du kan inte påminna dig avundsjuka mot pojkarna?) Nej, det har jag... Möjl-, eller vad 
jag kan uppleva, det är ju att jag inte - man har ju liksom utvecklats så att man är inte så där 
feminin .. Det kan jag väl tänka som så att Vad är man egentligen?' (skratt). 

* Barbro beskriver sig själv i barndomen som ganska lik Gunilla, Elisabet och Vivianne 
här ovan, alltså en "pojkflicka". Till skillnad från dem mindes hon tydligt önskan om 
att vara pojke och missnöje med att vara flicka. Hon hänförde den önskan till sitt eget 
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temperament, som gjorde att hon ständigt ville göra saker som "inte passade sig" för 
henne som flicka, och som fick hennes omgivning att reagera: 

När jag v äxte upp skulle jag nog ha velat vara pojke, tror jag. Jaa. Därför jag har haft -
eftersom jag var så busig och ville göra så mycket som jag inte fick göra för att jag var tjej -
oftast var det ju så, va./ Jag tror dom nog tyckte att jag var lite pojkaktig, eftersom jag - var 
ofta med pojkar och hängde med dom uppifrån träd och cyklar och.. [De] tyckte liksom att 
det var mer legalt att vara pojke och göra vissa saker. 

* Malin, som är drygt tio år yngre än Barbro, kan inte påminna sig att hon reflekterade 
över detta i barndomen, trots att hon minns att hon bröt vissa förväntade könsmönster. 
De andra flickorna gjorde inte som hon, men omgivningen kom inte med några sank
tioner. Därför blev detta inte någon "fråga" för henne: 

Jag tror aldrig jag funderade över det då, på det sättet. .. Jag har liksom inte känt att jag har -
(Du har aldrig varit avundsjuk på killarna?) Neej, inte på det sättet. Jag har inget minne... 
Men däremot tror jag att jag var lite mera pojkaktig än många flickor. Jaa, jag tror att - jag 
lekte ju med pojkar, t.ex. Jag hade åtminstone två stycken där på gatan som jag då lekte 
ganska mycket med, och det var bara jag som gjorde det. 

* Åsa, en av de yngsta, hade inte funderat särskilt mycket över frågan innan jag ställde 
den i intervjun. Hon kunde påminna sig någon gång då hon hade reagerat med avund
sjuka, men hade svårt att koppla det till någon speciell händelse. Hon funderade idag 
också över hur mycket som berodde på hurdan man själv var som flicka, om man var 
aktiv och tog för sig och höll sig framme eller ej: 

Jo, ja det har - det har jag kanske inte tänkt så... Jag vet att jag har tänkt nån gång att jag skulle 
vilja vara pojke, men jag vet inte om nån - vilken orsak. Ja, jag vet att det har flugit genom 
huvet på mig... Jag vet inte när jag, hur gammal jag var - så, liksom... (Fick killarna göra 
roligare saker?) M en det beror ju på hur man var också, för jag - i och för sig, man var ju med 
- det var ju hemskt mycket ungar där! Man var ju med och spelade brännboll, man var ju med 
på det mesta ändå... Jag tror nån gång jag t .o.m. var med och spelade hockey! Så där på 
parkeringen. 

* För Ingegerd, som var en av de äldsta, figurerade ett annat slags upplevelse av avund 
och orättvisor än för Monika, Barbro och Åsa här ovanför. Det handlade inte om vilka 
aktiviteter man fick delta i - där tyckte hon inte att det gjordes någon egentlig skillnad. 
Istället handlade orättvisorna om pojkars och flickors värde: 

Nej, inte ångrade [att jag var flicka], men jag vet att man tyckte, man upplevde orättvisor 
bland lärare och mycket sånt där, det minns jag. Det minns jag att pojkar hade det mycket 
bättre. Men inte tror jag jag ville byta med dom, direkt, nej. Men att det fanns där då - pojkar 
var mera värda, det var dom. 

* Stina berättade om den starka solidariteten i hennes kamratgrupp av flickor som 
gjorde att det inte blev aktuellt att vara avundsjuk på pojkar. "Gänget" gjorde tillräck
ligt med spännande saker, så hon upplevde sig inte begränsad av sin könstillhörighet: 
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(Du var aldrig avundsjuk på pojkar eller så där?) Nej. .. Men jag tillhörde nog ett ganska - vi 
var ett tjejgäng, eller några tjejer som hävdade oss ganska bra, eller som gjorde - vi gjorde oss 
synliga på skolan. 

* Ulla berättade om kluvenhet; för henne var det här inte någon lätt fråga att svara på, 
eftersom hon till skillnad från flera andra tycktes uppleva detta med "vara flickaktig" 
kontra "vara pojkaktig" som en inre konflikt snarare än som krav från omgivningen: 

Jaa - jaa, vänta nu! (skratt) Egentligen så - är det väl kluvet, det där. Jag har alltid tyckt om att 
jobba hårt. Men samtidigt har jag väl också haft den här kvinnliga - att jag har tyckt det har 
varit roligt att sy kläd er, och jag har tyckt det har varit roligt att baka och laga mat och... 
(Lekte du med dockor?) Joo. Bara det. Men ändå tyckte jag det var väldigt roligt att följa med 
min pappa. Bl.a. hästen, det var ju nånting! 

* För Anita blev en liknande kluvenhet som Ullas istället till en tillgång som gjorde att 
hon kunde leka med olika slags kamrater: 

Fast jag var - jag var lite - jag var nog lite androgyn redan då alltså, så här. ..jag hade mina två 
kusiner... Och den ena, då, vi lekte dockor, då, på den sidan... Med den andra kusinen, som 
då var flicka också, så byggde vi kojor. Och det var jätteroligt också. 

I vissa av berättelserna anas en "riktning" mot pojkars aktiviteter som eftersträvans
värda, både bland dem som själva gjorde pojkaktiviteter och vissa av dem som avstod. 
Detta kan bero på ett par olika saker. Å ena sidan finns aktiviteterna som sådana, och att 
flickor kanske hindrades eller åtminstone inte uppmuntrades att göra dem (isärhållande), 
och å andra sidan det faktum att det var pojkar som gjorde dessa aktiviteter (värde
hierarki). Jag börjar med att se på aktiviteterna som sådana. 

Vad utmärker "pojkaktiviteter" som aktiviteter i vår kultur? I det svenska samhället 
ett par decennier eller mer tillbaka (den tidsperiod som var aktuell) gällde vissa karak-
teristika: pojkaktiviteterna var ofta utomhus, fysiskt intensiva (springa, sparka boll, åka 
skidor fort), spridda över stora områden (köra moped), äventyrliga (klättra i träd), 
konkurrensinriktade (tävlingar, sporter), och de utfördes ofta i grupper eller lag. För en 
livlig flicka kan det ligga nära till hands att börja med sådana aktiviteter utan att reflek
tera över om de "tillhör" något visst kön. Så verkar det ha varit för Elisabet och Malin 
och troligen för Barbro. Ibland får en flicka så småningom signaler om att hon har trätt 
över en gräns för vad som är acceptabelt för henne som flicka. Det verkar ha hänt för 
Barbro, men inte för Malin, som är yngre, eller för Elisabet, som levde i ett annorlunda 
socialt sammanhang. Könskodningen hade antagligen olika utseende i deras respektive 
uppväxtmiljöer. Flickor som gör sådana saker betraktas ofta som mindre kvinnliga eller 
"flickaktiga" än genomsnittet - något som både Elisabet, Barbro och Malin (och flera 
andra i gruppen) konstaterade om sig själva som barn. 

Parallellt med den innehållsliga könskodningen finns också en värdekod knuten 
till kön. Män och pojkar värderas högre i de flesta sammanhang. Det illustreras kanske 
speciellt i Ingegerds, men även i Monikas berättelse. Ingegerd upplevde inte skillnad i 
vilka aktiviteter de gjorde, fick göra eller förväntades göra, utan hon upplevde orättvi
sor i hur de som utförde dessa aktiviteter värderades av vuxna när de gjorde dem. 
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Monikas reflexion "Jag minns ju ibland man önskade att man fick - jaa, vara med och 
spela lite, vara med på hockeyplanen och..."; och strax efteråt: "Men man fick ju vara 
med på ett hörn i alla fall", illustrerar en annan vinkling på frågan om värdet; här var 
det uppenbarligen pojkarna som avgjorde vem som skulle få vara med i leken, och 
tydligen ibland släppte in flickor. 

I Ingegerds berättelse var könet direkt avgörande för hur man behandlades av de 
vuxna. Där fanns så att säga ingen väg ut. För att värderas högt skulle man vara pojke. 
När det gällde att få pojkarnas tillstånd att delta i de eftersträvansvärda pojkaktiviteterna 
kunde det istället (ibland) räcka med vara som en pojke. Flera av kvinnorna, särskilt 
Anneli, Anita och Elisabet, berättar om sådana erfarenheter. Elisabets berättelse här 
illusterar att det hade sina sidor, det också: 

Ja och så sen minns jag i skolan: jag var alltid liksom så - jag begriper inte, jag var liksom så 
kaxig och tuff, och jag skulle slåss och jag skulle... precis på samma villkor. Det var springa 
och fotboll och allt vad det nu var och alltid dom där sporterna. Klart, för brorsorna dom 
skulle ha mig till att stå i mål eller spela back eller... Det spelade ingen roll om man fick bollar 
så man svimmade. Det skulle vara - annars vet du, 'du får inte va med!'. Det blev ju... klart 
man blev ju som... ett språk som att du ska bara, det är väl ingenting att grina för, och grinar 
du så får du inte följa med, och säger du till mamma, då får du aldrig följa med. Och det blev 
ju det där att man skulle liksom hela tiden... Du var tvungen att vara som en kille! 

Elisabet var aktiv och stark och energisk, och hemma hos henne gjorde de inte så stor 
skillnad mellan pojkars och flickors sysslor, tyckte hon. Så för henne låg det nära till 
hands att göra samma saker som pojkarna även i andra sammanhang. Men då fick hon 
finna sig i att göra dem "precis på samma villkor", som hon uttrycker det. Hon "var 
tvungen att vara som en kille." Det hörs här och där i hennes berättelse att arrang
emanget antagligen inte passade henne riktigt lika bra som det passade pojkarna (som 
i det här fallet var äldre än hon). Hon hade nog velat slippa få "bollar så man svim
made" och ändå få vara med och vara aktiv tillsammans med pojkarna. Men det var 
inte möjligt. Sådana var inte villkoren. Men Elisabet, Anneli och Anita klarade kraven 
att "vara som en pojke", så de fick vara med ofta. Monika och Åsa, som inte var lika 
framåt, "fick vara med på ett hörn", och det var något helt annat. 

Det var inte alltid så lätt för dessa flickor att få vuxna i omgivningen att acceptera 
deras deltagande i pojkaktiviteter, vilket bland annat Barbros berättelse tidigare an
tydde. Anita ger en mer detaljerad illustration av detta. Hennes berättelse innehåller 
också en koppling till pojkars högre värde, eftersom den handlar om att investera pengar 
i sonen men inte i dottern: 

Min bror, han hade fått skridskor, och jag fick inga - skidor också, för den delen. För det var 
ju då pappa, som tyckte att det var pojken som skulle göra sånt. "Flickor gör inte sånt", då, 
när man gick första året i skolan. Nej men det var innan han insåg att jag var en sån där... och 
så skulle vi ha skidtävling och jag hade inga skidor. Jag hade ju aldrig fått åka skidor då. Men 
däremot hade min bror fått skidor. Då tog jag dom skidorna. .. Jag tog dom där skidorna ser 
du, och vann skidloppet! Och sen fick jag skidor! Just det. Och samma sak var det med 
skridskor. Han fick skridskor och inte jag. Såna där riktiga, helrör, vet du. Så det köpte han. 
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Men det var inte köpt till mig. Och jag vet att jag var sur på det, då." 
(Sa du nånting då, till din pappai) ... "Hur man nu - jag vet inte hur det där liksom Ja, 

men det köptes ju till mig sen. Men det var först sen jag hade bevisat att jag kunde nog kanske 
tänkas använda sånt där också. Han var nog bara o tänkt - att det var sånt där som pojkar 
gjorde, för generationen före hade nog inte just några flickor ägnat sig så mycket åt.... Jag vet 
att pappa kom aldrig riktigt över att sonen inte vart nån skidåkare, till exempel. Min pappa 
hade alltså varit både - han hade alltid hållit på med sånt där, löpning och.. .. Men han var ju 
duktig då, sen han väl hade insett att jag skulle åka då, så han vallade alltid skidorna och 
tyckte att det var toppen att man höll på med sånt där och... 

Av Anitas svar på min fråga i andra stycket här ovan kan man antagligen sluta sig till att 
det inte var så lätt för henne att säga något om detta till sin far och övertyga honom den 
vägen. Det var först efter att hon "hade bevisat" att det lönade sig att investera i henne 
som hon fick egen utrustning. Till sonen hade fadern istället köpt utrustning och hop
pats att han skulle börja använda den. Med sådana vuxenstrategier när det gällde 
könskodade aktiviteter hos barn, kom antagligen många pojkar som inte var exceptio
nellt "aktiva" eller "pojkaktiga", att ägna sig åt pojkkodade aktiviteter. Aktiviteterna 
erbjöds genom inköpet av utrustningen. Samtidigt kom många flickor som var lika 
mycket (eller litet) "aktiva" eller "pojkaktiga" som dessa pojkar inte att syssla med de 
aktiviteterna. För att flickor skulle bryta mot könskodningen krävdes något mer än att 
de var "normalaktiva". Kodningen bidrog därmed till att framställa "skillnader". Med 
"skillnader" menar jag här olikheter i flickors och pojkars intresseinriktning och 
aktivitetsnivåer som går i en riktning som stämmer med de kulturella könskoderna. 

Det är viktigt att påpeka något om de historiska perioder de olika berättelserna rör 
sig i. Anita, Elisabet och Barbro är födda på 1940-talet, medan Anneli, Monika, Åsa 
och Malin är födda mellan tio och femton år senare. Könskodningen speciellt av sport
aktiviteter hade börjat luckras upp under den senare perioden. Mitt intresse i det här 
kapitlet är riktat mot den individhistoriska betydelsen av erfarenheter: hur bygger en 
person in sådana här händelser i sin egen biografi? Det bör se o lika ut bland annat 
beroende på sådana historiska förändringar. 

5.1.1 Pojkflickan i den personliga biografin 

Här kan det vara lämpligt att reflektera över sådana här berättelsers plats och funktion 
i den enskilda berättarens personliga biografi. Att uppleva sig, och berätta sig, som en 
"brytare" när det gäller könskoder (som t.ex. Anita, Barbro, Malin, Elisabet, Vivianne 
och Anneli verkar göra), borde kunna få konsekvenser för biografibyggandet. Dessa 
flickor var inte riktigt sådana som det förväntades att flickor skulle vara, och de bär 
med sig upplevelsen att avvika i en riktning som är motsatt det som kulturellt förknip
pas med kvinnor. Viviannes reflexion tidigare i det här avsnittet kan illustrera: "man 
har ju liksom utvecklats så att man är inte så där feminin... Det kan jag väl tänka som 
så att Vad är man egentligen?' " 

I de här kvinnornas berättelser verkar "undantagen" när det gäller dessa aspekter av 
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de kulturella könskoderna ganska vanliga: drygt hälften beskriver sig själva som 
"pojkflickor". Antingen använder de själva spontant det ordet, eller också berättar de 
om intressen och erfarenheter som tydligt pekar i en sådan riktning. Det gäller Ingela, 
Barbro, Anita, Inger, Anneli, Gunilla, Elisabet, Ulla, Vivianne, Malin och Stina. Färre 
(Birgit, Sigrid, Kristina, Birgitta, Marianne och Monika) beskriver sig som "typiska 
flickor" i barndomen.3 Om de kvinnor jag har intervjuat kan antas ha varit åtminstone 
någorlunda typiska svenska flickor under den tidsperiod det rör sig om (1940-tal till 
sent 1960-tal), innebär det att ett mönster som var vanligt i praktiken, på grund av 
kulturella könskodningar kom att uppfattas och framställas som avvikande. 
"Pojkflickorna" kom i så fall u nder sin uppväxt - och i byggandet av sin biografi - att 
bära med sig en upplevelse av undantagsstatus som baserade sig på myter snarare än 
fakta om hur de flesta flickor var. 

Hur har det gått sedan med dessa "pojkflickor"? Växte de upp till "manskvinnor" 
(om ett sådant ord kunde tänkas)? Och hur skulle man kunna tolka olika slags utfall? 
Här handlar det om hur var och en integrerar nya erfarenheter i den bild av sig själv 
som pojkflicka (eller typisk flicka) hon bär med sig. Det material jag har räcker inte för 
att dra slutsatser om detta, men jag vill ändå visa några tänkbara uppslagsändar genom 
att spekulera utifrån två berättelser. Barbro, som var en av dem som mest explicit ut
tryckte att hon var pojkaktig och önskade sig vara pojke, är idag en av dem som tydli
gast beskriver sig som kvinnlig, framförallt i bemärkelsen omhändertagande och "mam
mig" (se särskilt kapitlet om passform, avsnittet om trivselarbete). Hon hade mött en 
del motstånd mot sin pojkaktighet (bland annat från äldre bröder), särskilt i över
gången till tonåren. Anita, som fick kämpa för att fa s in far med på sitt avvikande 
pojkaktiga beteende (skidåkningen), lyckades till sist med detta och fick honom som 
stöd i sitt idrottande. Hon beskriver sig idag som okvinnlig. 

Så skulle jag kunna fortsätta genom materialet. I att vara "pojkflicka" finns inget 
som är entydigt determinerande inför framtiden, utan mycket annat spelar in. Omgiv
ningens bemötande, t. ex. hur skarpa gränssättanden den enskilda flickan stötte på, 
borde kunna ha stor betydelse. Som framgår av texten ovan har jag b edömt att de 
gränserna var mer töjbara i Anitas fall än i Barbros. Anita fortsatte kanske därför som 
hon hade börjat, medan Barbro inordnade sig i ett mer traditionellt påbjudet kvinnligt 
mönster. Bland dem som är yngre än Anita och Barbro (som är ungefär lika gamla), 
hördes mindre om reaktioner från omgivningen på "pojkaktigt" beteende. Ramarna 
förändras över tid. 

yrkesposition och utbildning. Inte heller åldersfördelningen skiljer sig åt. 
4 Ett par av dessa har sedan vidareutbildat sig så att de idag klassificeras som handläggare. 
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5.2 Vara till lags 

Att "vara till lags" betraktas ofta som karakteristiskt för kvinnor; kvinnor förväntas 
anpassa sig efter andras behov och foga sina egna önskningar efter andras. Hur starkt 
normativt den kvinnlighetsbilden fungerar varierar över tid och mellan olika delkulturer, 
och skillnaderna verkar ha varit stora mellan de deltagande kvinnornas uppväxtmiljöer. 
Därför finns det anledning att särskilt skärskåda "vara till lags" ur ett biografiskt per
spektiv, dvs. se hur var och en ser tillbaka på sig själv och sin omgivning i det här 
avseendet. Vissa vill också "skriva fram" sina upplevelser av att vara till lags till idag och 
har synpunkter på hur de har påverkats av kraven i barndomen. Att vara till lags, 
antingen som flicka gentemot föräldrarna, eller i vuxen ålder, verkar ha varit viktigt 
speciellt för Sigrid, Birgit, Monika, Anneli, Barbro, Birgitta, Ulla, Marianne och Stina, 
men på delvis ganska olika sätt och i olika åldrar. Flera av de övriga kvinnorna berät
tade om krav på att vara till lags, men för dem verkade kraven inte fullt så centrala. 

I berättelserna om kraven på att vara till lags förekom många paralleller och jämfö
relser med de egna mödrarna. De flesta av de kvinnor som beskriver sig själva som 
särskilt mycket "till lags" idag och/eller i barndomen verkar ha haft mödrar som strävade 
efter att vara till lags - eller rentav var självuppoffrande, som några av kvinnorna ut
tryckte det. Det gäller t.ex. Birgit, Sigrid, Marianne, Ulla och Monika. 

* Monika beskrev sig själv som försynt och ganska blyg och berättade sedan så här: 

(Är du lik mamma?) Joo, det är jag. (Så hon har varit försiktig..) Jodå, hon är hemskt 
försiktig. .. Hon var hemmafru, och pappa var den som jobbade och skötte allting och... 
Utåt, liksom, skötte han allting. Och inåt var det ju då hon. .. (Har du lärt dig att vara till 
lags?) Jodå! .. Jag är ju duktig på det, tror jag. Att liksom vara till lags! (skratt) 

* Sigrid berättade om sin mor, som var den snällaste hon visste när hon var liten, och 
som hon idag ser som den viktigaste personen i sitt liv. Hon tycker också själv att det är 
modern hon är mest lik, inte minst när det gäller att vara till lags och anpassa sig efter 
andra. Modern var en sådan som hjälpte alla, ställde upp på alla andra, och som Sigrid 
uttryckte det: 

Hon var så, hjälpte alla, alla, alla! / ..hon hade nog ett jobbigt [liv] skulle jag tro. / Men hon 
var ändå, hon skulle göra allt, hon sydde kläder åt folk och hon gjorde skor åt folk och.. .. 
Nej, men hon kunde aldrig säga nej, antagligen. 

* Birgitvar en snäll flicka när hon var barn, berättade hon, och det var viktigt för henne 
att vara till lags: 

Jo, jag är uppfostrad att göra rätt, alltså. Inte slarva, för det godtogs aldrig. Och det för jag 
med mig, alltså. / Ja, till lags, det skulle man ju vara hela tiden, ända från vad jag minns. / 
Ställa upp för andra, det gjorde mamma jämt, och sånt... Men pappa var inte sån. / Men det 
sitter ju i än. 
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Birgit tycker alltså själv att hon fortfarande bär med sig mönstret från barndomen. 
Och mönstret var starkt. Mamman var snäll och vänlig: 

..man sa aldrig emot henne. Men hon var ju så vänlig och snäll jämt... / En riktig bondmora. 
Duktig, snäll. 

Hon tycker sig samtidigt tydligt se ursprunget till både moderns och sitt eget mönster 
med att vara till lags, i de dominansförhållanden som rådde. Det snälla och vänliga 
innehöll ett stort mått av underordning, menade Birgit: 

Pappa, han var ju ganska sträng. Det var han... Det var ju karlarna som dominerade. Ja, dom 
hade liksom makten där... / Ja, jag tyckte inte han var snäll. .. Ja men jag stod ju på mammas 
sida - stod nog där... / Jo, det är karlarollen Såna där minnen har man lite grann. 

* Ulla, som liksom Birgit är uppvuxen på landet, ser sig som mycket lik sin mor; en 
likhet som dessutom har tilltagit över åren, menar hon. Det Ulla framförallt tänker på 
när hon beskriver sin mor är just hur hon förväntades vara till lags - och var det - i Ullas 
barndom: 

(Din mamma - var hon snäll och försynt?) Joo, det var hon ju - gjorde inte några stora väsen -
neej, det gjorde hon inte. Hon var väl egentligen kanske lite för.... då hade det ju aldrig hållit, 
antagligen, om hon hade varit väldigt bestämd och velat ändra på saker och ting... Så hon var 
nog en väldigt - jaa, försynt - tror jag! / Anpassade sig väldigt mycket! 

Som vuxen tycker Ulla idag att hennes egen inlärda anpassningsbenägenhet har inne
burit att hon har blivit alltför van vid att stå till tjänst. Det har hindrat henne från att 
ställa krav för sin egen skull och från att våga prova nya saker i livet, menar hon: 

Ja! Att man liksom har fått pruta på sina egna krav, och så nu - det är som om man har lite 
svårt att tänka 'Ja men jag kan ju göra..., jag har ju full rätt att göra nånting!' " .. i och med 
att man liksom är född i det där, då - då kan man liksom - man sätter stor vikt vid det där! 
Istället för att gå sin egen väg då och göra nåt helt annat och bryta upp och... 

* Barbro berättade om ett litet annorlunda mönster. Hon mindes att hon var mycket 
angelägen om att vara föräldrarna till lags. För Barbro verkade det dock framförallt 
handla om ganska bestämda krav och auktoritärt förhållningssätt från föräldrarnas sida, 
snarare än att direkt ta efter ett underordnat handlingsmönster som var mammans. 
Modern var framförallt kravställaren, samtidigt som hon också var en person som ställde 
upp för andra, berättade Barbro: 

..för man ville ju vara till lags också... (Kände du mycket av det?) Jag tror det. Att man - jag 
tror att man ville vara till lags. Det tror jag var viktigt, för då höll man sig som god med dem 
då, på nåt sätt. Pappa han skötte ju liksom sitt på nåt sätt. Han jobbade ju mycket mer, och 
mamma var ju hemma. För ändå hos oss var det mamma som bestämde, och inte pappa. 
Pappa bestämde ingenting, inte över oss barn, heller. 

När jag följde upp frågan om att vara till lags visade det sig att Barbro i retrospekt 
kände den här styrningen som ganska avgörande för vissa aspekter av hennes sätt att 
fungera som vuxen: 
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(Man kan bli så mycket till lags så att man tillslut inte vet...) Joo, det tror jag - att nån alltid har 
styrt en, hela tiden! Mm. Nej, jag tror också det! Det har jag nästan räknat ut själv, /skratt/ 
Därför att om jag sa nån gång - förr fick man ju inte välja speciellt mycket själv, va, men om 
jag sa att jag skulle vilja ha en blå kofta eller nånting - då fick man oftast en brun! Ja, 'för barn 
ska inte välja,' utan det var mest praktiskt.... Så att oftast så valde ju föräldrarna det mesta. Jag 
har jättesvårt att bestämma mig, just när jag ska - Ibland går det bra, men för det mesta är det 
dåligt! 

I en tidigare intervju hade Barbro berört sina svårigheter att idag välja i olika samman
hang, även om hon då inte kopplade det till barndomserfarenheter. Jag återger delar av 
hennes berättelse, eftersom hon där beskriver vad hon menar med "val": 

Men om man ska välja mellan två saker - att gå ut och äta - om vi säger mellan två rätter - jag 
har gräsligt svårt att bestämma mig! .. Tar jag nu det andra, och så tar hon det där, och så är 
det mycket godare då, liksom....? Neej, jag kanske ska välja samma, då, tänk.. / Och tycka -
alltså jag vill att andra ska tycka. Om vi säger man ska handla kläder, då: 'Vad tycker du? Vad 
tycker du?' / Inte kanske rätt och fel, utan just det här bara 'blir det bra det här nu...?' Ja. Men 
det är ingen belastning alltså, men... 

Bland de övriga kvinnorna hade vissa ibland känt av ett tryck på att vara till lags, men 
de berättar snarare om att spjärna emot det än om att anpassa sig. Ingegerds och Ingers 
berättelser kan få illustrera. Ingers svar på min fråga om hon kom ihåg krav på att vara 
till lags i barndomen antydde att det inte hade varit centralt för henne: 

Jag vet inte.. .. Nej men alltså - varit till lags? Ja, kanske att man - man ids inte bråka, va. Jo, 
det kan väl vara.. Det här att man ska vara - men som sagt, jag har ju varit hemskt pratig och 
så där, så jag vet inte, jag kanske inte har varit som en typisk tjej. Dom har ju verkat ha besvär 
med mig i alla fall, i skolan, lärarna. Jag vet inte - jag kanske har tagit deras tid, men - jag vet 
inte Neej, jag kanske inte har varit som nån typisk tjej..? .. Nej, inte den allra försiktigaste, 
men jag har väl inte varit åt det andra hållet heller, kanske. 

Att vara en sådan som inte alltid fogade sig efter andras vilja blir för Inger synonymt 
med att inte vara en typisk flicka. Könskodningen är här mycket tydlig. Inger berättade 
i en annan intervju att hon ganska länge fortsatte att vara "otypisk" och säga ifrån, men 
att hon på senare år har börjat tycka att hon får allt svårare att göra det. Nu är hon mer 
försiktig och "till lags" än under uppväxten, menar hon. 

* Ingegerd tog inte heller alltid så hårt på de vuxnas krav. Hon hade med tiden lärt 
sig att följderna av att opponera sig inte blev särskilt dramatiska: 

Man fick nog för det mesta det man ville. .. [Min pappa] han la sig ju inte i så himla mycket. 
Det var ju mamma som var hemma, och hon var ju en öppen, frispråkig människa som 
domderade och gick på, men man tog henne inte på allvar på nåt vis ändå, för det var inte -
farligt /skratt/ Hon gormade på, men jaa, jag tänkte 'Ja, jag gör ändå som jag har tänkt..' 
(Du var aldrig räddfór föräldrarna?) Neej! Det var väl det som jag inte var /skratt/. 

Också Ingegerd tycker att hon har börjat bli mer försiktig med åren. Nu funderar hon 
då och då på vad hennes tidigare opposition t.ex. i olika sammanhang på arbetsplatsen 
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egentligen har tjänat till. Kanske har hon mest förlorat på det, och kanske är det bättre 
och lugnare att vara mer till lags? 

* Elisabet kände inte av särskilt stora krav på att vara till lags under barndomen 
eller pubertetsperioden. Kraven kom senare. Hon beskrev sig själv som en som "gjorde 
nästan som killarna gjorde", t.ex. när det gällde de första förhållandena till pojkar i 
tonåren. Det betydde för Elisabet att hon umgicks med flera pojkar parallellt och inte 
anpassade sig till en enda. Så gjorde inte flickor annars, märkte hon. Men det här 
förändrades när hon kom upp i 20-årsåldern: "Det blev det ju mer, tycker jag, då i 20-
årsåldern, ja då skulle man ju .. skulle dom se hockey, jaa då fick jag ju också se hockey, 
även om jag kanske ville fara ut.. Då tycker jag nästan att man var mer till lags." Det 
mönstret har inte varit så lätt att ta sig ur, tycker Elisabet. Män vill gärna att kvinnor 
ska anpassa sig till deras aktiviteter och önskningar, har hon märkt, och det är lätt att 
bli kvar i detta. I kapitel 11 om jämställdhet återkommer jag till resonemang om "vara 
till lags" i vuxen ålder. 

5.3 Berättelser om att bli kvinna 

Menstruation. Antagligen är få händelser i flickors uppväxt så påtagliga påminnelser 
om att barndomen närmar sig sitt slut, som den första menstruationen. Händelser och 
känslor förknippade med den första menstruationen och perioden kring den, kan där
för förväntas inta en plats i kvinnors personliga biografier. Om platsen är framskjuten 
eller tillbakaflyttad, och om minnena är trevliga eller obehagliga, beror dels på upple
velserna och förknippningarna kring "mens" som symbol och begrepp, och dels på 
smärtupplevelser och annat eventuellt obehag. Få intervjupersoner tog spontant upp 
de biologiska sidorna av utträdet ur barndomen, utan det var oftast jag som introducerade 
sådana ämnen. De ligger inte särskilt högt på listan över vad människor på eget initia
tiv berättar om sig själva, utan räknas som ganska privata. 

Menstruation och allt som är förknippat med den, har dessutom tidigare varit 
förbundet med skam; i vissa kulturer även med onda makter (Malmberg, 1991). Un
der modern tid har i allmänhet mildare versioner av skambeläggning rått. Mens var 
länge inget man talade om, vare sig hemma eller i skolan, utan det skulle hållas hemligt 
och ske i det fördolda. Ofta lyckades hemlighållandet så bra att flickor som fick sin 
första menstruation inte visste vad det var fråga om, med allvarliga trauman som följd 
(Malmberg, 1991). Så är det inte idag, men spåren syns ännu t.ex. i r eklam, där det 
ofta framhålls som ett menstruationsskydds viktigaste egenskap att det är osynligt. En 
kvinna som har menstruation ska se ut som om hon levde "normalt", dvs. inte hade 
menstruation. De här kulturella mönstren avspeglade sig tydligt i hur kvinnorna berät
tade om upplevelserna av sina första menstruationer. 

Upplevelserna skilde sig framför allt åt beroende på kvinnornas ålder. De äldsta 
kvinnorna berättade om knapphändig information som ofta tog formen av att modern 
hade "varnat" dem att något skulle hända dem snart, eller att de hade "hört" eller 
"anat" att något var på väg. Ordvalen bland de äldre deltagarna är talande. 
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Sigrids mamma hade berättat litet för henne: 

Jag talade ju om för mamma. (Hade hon pratat om det innan?) Jo, det hade hon. Jadå. Varnat 
mig! /skratt/ Jodå! Hon ville jag skulle komma till henne när jag... Annars pratade man inte 
mycket om sånt där. .. Nej. Det skulle inte... 

Kristina hade inte hört något från sin mor: 

(Hade du fött höra nåt om mens och sånt där?) Icke! Ingen av oss - jo, att det var nånting, att 
det var nånting, ja. Jaa. Men förstår du, så hemskt, alltså! / Att vi visste att nånting skulle 
hända... / .. .jag minns så väl när det kom - då förstod jag att det var det. / Men jag var ju 
tvungen att tala om det. / Det var liksom inget mer, det var inte nån mer information, alltså, 
att det skulle återkomma eller så där... 

Birgit betonade också tystnaden hemma kring menstruationen: 

Jag tror nog att vi hade pratat om det i skolan, så där så att jag hade ju nån aning om vad det 
var, men inte att mamma och jag hade pratat. / Ja, vi pratade inte om sånt där. / Det skulle 
inte synas och så där.. 

Det verkar för de flesta framför allt ha varit skolan som skötte upplysningen kring 
menstruationen. Även bland de yngsta kvinnorna, som tyckte sig vara bättre förbe
redda än de äldre, förekom att man inte hade talat om sådana frågor hemma. 

Menstruationens innebörd. Inställningen till vad menstruationen innebar skilde sig i 
retrospekt åt en del mellan de olika kvinnorna. För några var det hela tämligen 
odramatiskt. Ingegerd och Vivianne berättade t.ex. om äldre systrar eller kamrater som 
introducerade dem i "att få mens" och avdramatiserade det hela. Det gjorde att 
menstruationen på ett naturligt sätt kopplades dels till en äldre förebild, dels till andra 
förändringar; sådant som att börja gå i realskola, kanske på en annan ort, och därmed 
"bli stor". 

Så här berättade Ingegerd: 

Jag delade ju rum [första året i realskolan] med en flicka som var två år äldre, så hon var ju 
redan inne i det där, och det blev som så naturligt för mig, då också. Det var väl snarare så att 
jag ville se ut som hon. Så att jag fick bröst, det var ju bara bra... /skratt/ För att kunna 
komma in i - passa in i... / Neej, förstår du, det gick...utan... 

Anita beskrev samma slags upplevelser av andra personer runt henne som fungerade 
som modeller: 

Det kom liksom i den tiden då man fick fara till X-by och gå i realskolan - då vart man ju 
liksom stor. Och då kom det liksom ganska naturligt bara några månader, ett halvår in på den 
perioden, då. Jaa, att man blev på nåt sätt stor, då. 

Några få - av olika åldrar - poängterade istället hur påfrestande de tyckte det var att 
börja fa mens. De adjektiv dessa kvinnor använde när de talade om sin menstruation 
var: "hemskt, jättejobbigt, pinsamt, väldigt penibelt, äckligt, bökigt, jättehemskt, som 
en mardröm, läbbigt med bindor..." 
Monika som tillhör de yngre, berättade: 
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Det var ju bara äckligt, liksom och - att måsta ha såna där stora tjocka bindor. Man hade 
några plasttrosor och... Och det vart så äckligt! Och så måste man ju ha långa tröjor då, så att 
det inte skulle synas, /skratt/ Man tyckte det var lite - bökigt! 

Stina minns att hon tänkte sig in i det längre perspektivet: 

Det var jättehemskt att få mens! Uuhh! .. Liksom hela livet, då, varje månad - det går ju 
inte!! Det var som en mardröm! (Hade dujätteont?) Nej, det hade jag inte. Det var läbbigt 
med bindor, och man var rädd att det syntes... Det var så pinsamt. 

Positiva berättelser om att få mens, dvs. positiva kopplingar till att bli kvinna, förekom 
egentligen inte i intervjuerna. Det var antingen något ganska neutralt och odramatiskt 
eller något ganska plågsamt, slaskigt, generande, som skulle döljas. 

Menstruation och sexualitet. Några få av kvinnorna hade mödrar som aktivt gick in för 
att informera och "prata igenom" vad menstruation och kvinnoblivande innebar. Bir
gitta och Ylva berättade båda om långa samtal med sina mödrar om både menstrua
tion, om "killar", och om konsekvenser och risker. Möjligen avspeglar sig åldersskillnaden 
mellan dem i samtalens delvis olika karaktär när de kommer till "killar". Så här berät
tade Birgitta som är den äldre: 

Vi hade pratat mycket [om mens osv.], så det var liksom inga problem. / Vi pratade nästan 
om allt... Pratade jag med nån [om det här med pojkar osv], så pratade jag med mamma. 
Och då fick jag ju veta, liksom, villkoren. Jag fick ju veta då i klartext vad pojkar var ute efter, 
liksom. Och man behövde inte ställa upp, om man inte kände, va. 

Ylvas berättelse lät annorlunda: 

Jag pratade alltid med henne./ När jag hade varit ute och dansat och kom hem sent! Så du 
vet, vi ventilerade mycket vid köksbordet till småtimmarna. ..Mamma hade pratat om det 
där så himla mycket... Nej men alltså sen, jag vet inte... Sen var jag tillsammans med en pojke 
länge. [...] Och det var ju aldrig nåt hemlighetsmakeri om det heller, för mamma hon förstod 
ju att... Jag fick ju p-piller. Så föräldrarna gjorde ju aldrig nån diskussion om det, va. 

I Birgittas fall handlade det om att bli informerad om "i klartext vad pojkar var ute 
efter" och lära sig att säga ifrån. Sexualitet var s.a.s. något som kom utifrån och som 
Birgitta inte förväntades förknippa med sig själv. Ylva är ungefär tio år yngre, och när 
hon var i samma ålder sågs sexualiteten som något som kom också från henne, och 
något hennes mor accepterade och försökte göra säkrare. 

Bröst och figur. Det utåt mest synliga kroppsliga tecknet på att barndomen är på väg 
att ta slut för flickor är att brösten växer. Det verkar för många ha känts mer positivt än 
menstruationen, och det verkar finnas kvar mer aktivt i vars och ens personliga bio
grafi. I en så "figur"-fixerad kultur som vår finns det anledning att tro att bröstens 
storlek påverkar identitetsupplevelser, särskilt under tidsperioder då bröststorlek har 
framhävts som bevis på kvinnlighet. 

Ingela jämförde mens och bröst: ([mens] var det en stor händelsei) "Neej. Att få 
bröst var större, mycket större. .. Som jag gick och stoltserade med, minns jag, en kort 
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period." 
Barbro konstaterade kontrastverkan av bröststorlek i kamratkretsen: 

..jag hade ju stora bröst. Som min - den andra, hon var ju en planka.. Så vi kunde ju liksom 
skämta om det, men samtidigt så - jag var nog stolt över att jag var kurvig, tror jag! (Så du var 
rätt nöjd...) Ja, jag var det. Men det var inte hon, va. Hon var platt på alla de ställen - och det 
är klart, hon jämförde sig med mig, då. 

Anita betonade tidsandans betydelse för vad flickor gick igenom under och efter pu
berteten: 

(Kände du dig kvinnlig - var det nånting som du liksom funderade på?) Du vet, på den där 
tiden, när jag liksom var i den där åldern, just precis där, puberteten, då fick vi ju verkligen 
vara kvinnor! Små kvinnor - Brigitte Bardot, vet du, var ett ideal och vi sydde klänningar - jag 
minns jag hade såna där klänningar, vida skulle dom ju vara, och jag hade ju såna där 
underkjolar, vet du, som var - som skulle göra att det stod nästan rakt ut... Skumgummi hade 
jag, och så hade jag den där sorten med ståltrådsaktiga grejer... Det skulle stå rakt ut, vet du! 
Så man var ju verkligen kvinn-, minikvinna där, plötsligt. Tack vare att modet blev sånt. 

Anneli, som idrottade från tidiga tonår, fick ganska snart en inställning till bröst, som 
mer handlade om praktiska aspekter: 

(I tonåren, var du nöjd med din kropp och ditt utseende?) Ja! Det är klart, en del hade ju stora 
bröst och.. Jag har ju aldrig haft nåt problem, varken för litet eller för stort, /skratt/ .. Men 
det är klart, en del hade ju väldiga stora redan då, och det är ju inte så fördelaktigt. .. Som 
liten kanske man tycker att det är häftigt. Men det är klart dom som har det, kanske inte 
tycker det är så roligt. Tror du det? 

Nöjd med kroppen.pJag frågade alla om de hade varit nöjda med kroppen och utseendet 
under puberteten och tonårstiden. De flesta svaren - oavsett om berättaren sade sig 
vara nöjd eller missnöjd med sin kropp - innehöll en beskrivning av vad var och en inte 
var nöjd med: "..mina öron, min näsa."; "..det var så trist att vara så kort!"; "jag har 
alltid haft ett tunt och besvärligt hår"; "jag hade för små bröst"; "när jag gick i skolan 
tyckte jag ju att jag var för lång"; "sen tyckte jag ju inte om mitt lockiga hår"; "man 
tyckte kroppen var som ingenting som passade in i nånting"; "jag hade för mycket 
kurvor"; "Jag tyckte jag var för tjock hela tiden". 

Några kommenterade vad upplevelsen av utseendet innebar för dem, t.ex. Anita: 
"Jaa, visst var man väl missnöjd med ett och annat, men inte så där så att jag lät det 
påverka mig - jag menar, vacker insåg jag väl tidigt att jag inte var - nån sån där skön
het, va. Det var man ju inte." För Anita var det viktigt att påpeka att hon inte lät sig 
påverkas av sina brister. Hon kände att hon dög ändå, menade hon. 

Sigrid menade att nog hade hon varit nöjd med sin kropp i tonåren, men tillade: 
"Det är klart, visst hade man velat vara vacker!" Det kan få sammanfatta de flesta 
kvinnornas beskrivningar av sitt förhållande till den egna kroppen. Ganska bra, men 
inte riktigt nöjd... 

Uppväxtreflexioner om kvinnlighet. Många av kvinnorna påpekade när jag ställde 
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frågor om pubertet och att få mens och bröst osv., att detta var saker som de inte hade 
reflekterat särskilt mycket över vid den tiden då det skedde. De hade gått igenom den 
delen av livet på ett sätt som åtminstone vissa av dem senare betraktade som ganska 
aningslöst och naivt. Dessa kvinnor omgav sina berättelser om kvinnoblivandet med 
uttryck som "Jag reflekterade aldrig- jag minns inte vad jag tänkte"; "man kanske inte 
reflekterade så mycket, heller..."; "Jag var nog väldigt omogen. Jag tror inte jag tänkte 
på det"; "Jag tror inte jag tänkte nåt speciellt". 

För andra hade perioden känts problematisk på olika sätt och därför inneburit en 
hel del reflekterande och ibland våndor. Marianne som tillhörde de senare, samman
fattade sina dåtida funderingar kring tonårskvinnligheten: 

Nej, men det var ju inte jag! - Nej! Hur man än försökte! Det är klart, man köpte ju Shantung 
nr 17 [läppstift] och såna där saker och höll på... / Och målade sig, och det, det gjorde man 
ju. 

Kvinnlighet var inte något som var lätt att erövra, tyckte Marianne. Det kändes som 
om det inte handlade om henne själv som person, utan det blev alldeles påtagligt något 
som man målade på sig. Jag återkommer till reflexioner om kvinnlighet i avhandling
ens sista kapitel, som fokuserar på vilka slags kvinnligheter som blir tillgängliga och 
möjliga för kvinnor som lever under de omständigheter som har gällt för mina intervju
personer. 

5.4 Valen 

Under en ganska kort period i ungdomsåren gör människor ett antal val som får stora 
- och i det skedet oöverskådliga - konsekvenser för hela livsloppet. De väljer utbild
ning, yrke, bostadsort, arbetsplats, livsform (äktenskap/samboskap, ensamliv, hetero
sexuellt eller homosexuellt liv osv.) och barn eller inte barn. Valen är långt ifrån slump
mässiga; sett i ett sociologiskt och demografiskt perspektiv går det att urskilja ett antal 
"livskarriärer" som är förknippade med socialt och kulturellt ursprung, och även med 
könstillhörighet. Kvinnor väljer i genomsnitt på vissa sätt och män på andra sätt; kvin
nor med arbetarklassbakgrund väljer i genomsnitt på vissa sätt och kvinnor med 
medelklassbakgrund på andra sätt osv. (Gustafson & D. Magnusson, 1991). När man 
ser på "val" i det perspektivet, framstår inte alla val som verkliga "val", eftersom den 
enskilda sedd utifrån mönstret på gruppnivå framstår som predestinerad till vissa livs
former. 

Livskarriärperspektivet kan anläggas på den grupp kvinnor jag har intervjuat, och 
jag ska ge en kort sammanfattning av de mönster som då framkommer. Det placerar 
denna grupp av kvinnor historiskt och socialt på ett tydligt sätt. Sådana mönster är 
emellertid inte mitt huvudfokus i avhandlingen, utan jag är intresserad av valens plats 
i de personliga biografierna. Därför blir frågor om vilka val de enskilda kvinnorna 
verkligen upplevde som "val", respektive som självklarheter intressanta. Innebörden i 
"samma" val är inte nödvändigtvis likadan för alla oavsett ålder och samhällsklass, t.ex. 
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Valen i den personliga biografin blir den andra delen av detta avsnitt. 

5.4.1 Livskarriärer: kvinnors val i ett historiskt och socialt perspektiv 

När de kvinnor jag intervjuade valde utbildning, yrke och arbetsplats (1950- till 1980-
talet) fanns de arbeten som erbjöds framförallt inom administration, vård och annan 
omsorg. Det påverkade vilka utbildningar unga kvinnor förväntades välja och upp
muntrades välja. Den grupp jag har intervjuat består till mer än hälften av kvinnor som 
har gjort ett utbildnings- och yrkesval som var förväntat i det här avseendet; de hade 
inriktat sig allmänt på "kontor" som arbetsområde.4 De kvinnor i gruppen som har 
akademisk utbildning var inte inriktade på "kontor", utan på olika sakfrågor - men 
inte alltid den typ av sakfrågor som de nu arbetar med. 

Den historiska period som undersökningsgruppens liv omspänner är en epok i 
Sverige då utbildning blev tillgänglig för nya grupper i samhället. Detta visar sig i att 
skillnaderna i utbildningslängd är ganska stora mellan kvinnorna och deras föräldrar. 
Ingen av kvinnorna hade föräldrar med akademisk utbildning, och det var få vars för
äldrar hade gymnasial utbildning (ett par av de yngsta kvinnorna). För alla utom de 
yngsta var detta att ta realexamen och gå en kontorsutbildning eller liknande ett "steg 
uppåt" på utbildningsstegen jämfört med föräldrarna. De flesta kvinnorna har vuxit 
upp i arbetarklass- eller jordbruksmiljöer, medan en fjärdedel kan klassificeras som 
medelklass eller lägre medelklass. 

Samma val med olika innebörd. Idag, när i stort sett lika många kvinnor som män 
finns på den svenska arbetsmarknaden, är det inte längre en fråga huruvida kvinnor 
med barn ska förvärvsarbeta. Här skiljer sig Sverige från många andra länder (SCB, 
1996; Myrdal & Klein, 1956/1968). De äldsta kvinnorna i den grupp jag har intervjuat 
blev vuxna i en period då många kvinnor kom ut på arbetsmarknaden som de första 
kvinnorna i sin familj som arbetade utanför hemmet.5 Under den perioden var det 
vanligt att kvinnor arbetade tills de fick barn och sedan stannade hemma med barnen 
ganska många år (vissa reste n av livet). Att behålla lönearbetet även sedan man fått 
barn var ovanligt. När kvinnor i den åldersgruppen betonar att det för dem var själv
klart att förvärvsarbeta och vara självförsörjande även efter att de hade gift sig och fått 
barn, antyder detta därför att de såg sig själva som litet avvikande från den gängse 
mönstret på den tiden. De gjorde ett val som inte var självklart. 

När de yngre kvinnorna senare gjorde valet att arbeta utanför hemmet även sedan 
de fått barn, var det inte riktigt samma slags val. Vid det laget var det förväntat att en 
kvinna arbetade och var självförsörjande, med eller utan barn. Förväntningarna på vad 
ett "vanligt" kvinnoliv ska innehålla förändrades en hel del under den här perioden. 
Fastän i stort sett alla kvinnor med barn i gruppen gjorde samma val,6 gjorde de äldsta 

5 Deras mödrar hade för den skull inte varit "bara hemmafruar" i någon större utsträckning. De 
flesta var lantbrukare eller arbetade i hemmet för betalning (sömnad t.ex.). 
6 Endast en av de äldsta kvinnorna stannade hemma några år med barnen. 
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kvinnorna i gruppen inte riktigt det som förväntades av dem, medan de yngre kvin
norna uppfyllde de samhälleliga förväntningarna. Valet att arbeta utanför hemmet och 
vara självförsörjande även efter giftermål och barnafödande kommer därför att få olika 
innebörd i den personliga biografin beroende på när en person växte upp. 

Både hemmafru och yrkesarbetare? Parallellt med att förväntningarna på kvinno
livet förändrades, ändrades också förutsättningarna för det. Längden på föräldra
ledigheten ökade under 1970- och 80-talen, och det blev lättare att få deltidstjänst när 
lagen om arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrar kom ("sextimmarsdagen"). Skill
naden mellan att vara "hemmafru med barn" och att vara "yrkesarbetande mor" blev 
tidsmässigt mindre i och med dessa reformer. Kvinnor ställdes inte längre inför ett så 
absolut val mellan att vara hemma med barn eller arbeta utanför hemmet. Många har 
istället - med hjälp av de politiska reformerna och sin egen uppfinningsrikedom och 
anpassningsförmåga - hittat ett slags mellanexistens, där de har varit både hemmafruar 
och yrkesarbetande på samma gång. De har tagit huvudansvaret för familjens och bar
nens skötsel - som en hemmafru. De har arbetat utanför hemmet (om än på deltid) -
som en yrkeskvinna. Att detta mönster handlar om innebörder i kön, snarare än om att 
hitta det bästa sättet att rationellt sköta yrkesliv och familj, framgår av att det i stort sett 
enbart är kvinnorna som har stått för detta dubbla balanserande. Detta går jag vidare 
med i mer detalj i kapitel 6. 

5.4.2 Yrkesvalen i den personliga biografin 

Av kvinnornas berättelser om sina förväntningar i ungdomen på arbetsliv och familje
liv, framgick det att ganska få mindes specifika förväntningar och mål för utbildning 
och yrkesliv. Det vanliga var att det inte var något speciellt yrke som hägrade. Som jag 
nämnde i det föregående^avsnittet var det samtidigt ett självklart val för alla att arbeta 
och vara självförsörjande. Alla förklarar att de var helt inställda på rollen som yrkes
kvinna. Särskilt bland de äldre förekom uttryck som "mamma hade präntat in i mig 
hur viktigt det var att bli ekonomiskt oberoende av en man". Alla rörde sig "uppåt" i 
utbildning i förhållande till föräldrarna, och alla beskrev sina personliga val i samma 
riktning som tidsperioden generellt gav kvinnor möjligheter till, vilket varierade något 
mellan åldersgrupperna. Yrkesarbetet i sig var steget eller valet för de äldre, inte nöd
vändigtvis något speciellt innehåll i detta arbete. När det gäller just detta finns en 
generationsskillnad i gruppen: för de yngre är detta att ha ett arbete utanför hemmet 
inget de väljer, utan det är något helt självklart, inget man funderar över. För vissa av de 
yngre fanns också en tydlig inriktning på något visst område. Några kvinnor i ol ika 
åldrar och yrkespositioner får illustrera vidden i variationerna i hur deltagarna idag såg 
på sitt yrkesval: 

Birgits sv ar på frågan om förväntningar på yrkeslivet i ungdomen var representativt 

7 För fullständighetens skull vill jag påpeka att det också fanns en minoritet av kvinnor som 
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för många av de andra deltagarnas. Sådana svar förekom både bland assistenter och 
handläggare, men var något vanligare bland assistenterna. Birgit var en av de något 
äldre assistenterna: "Vet du, jag tror inte jag tänkte så mycket. .. Att få ett jobb och få 
pengar, att försörja sig själv." Det var det ekonomiska oberoendet som stod i första 
rummet. Arbetsinnehållet var inte det centrala. 

Elsa, handläggare och en av de äldre kvinnorna, påpekade att det var ganska svårt 
att ha särskilt specifika förväntningar när hon växte upp. Hennes egna var synnerligen 
vaga; vad visste hon egentligen om det som rörde sig utanför den egna lilla sfären? Det 
stora valet för henne var att börja studera, bland annat därför att hennes akademiska 
studier innebar en tydlig "klassresa" i förhållande till uppväxtmiljön. När hon så 
småningon valde arbetsplats och inriktning på arbetet, skedde det mycket på grund av 
tillfälligheter: "..det var väl nästan bara en tillfällighet att det blev så där. Det låter ju 
ruskigt, men, men... /skratt/ Så är det! .. 'Naej, men nu måste jag göra nånting, alltså! 
Nu måste jag börja jobba!', ungefär... Och så blev det..." 

Maj-Britt, assistent och mitt i gruppen i ålder, berättade att det för henne framför
allt var äktenskap och barn som hägrade: "Alltså när jag slutade skolan, då var ju gifta 
sig och få barn, det var ju det första! Jobb, det fick man alltid. Det var ju inga problem! 
Och det blev ju så. Jag förlovade mig tidigt." Arbete skulle man ha, men det var inget 
som man hängde upp några drömmar på eller ägnade så mycket tankemöda åt. Kontor 
blev det därför att det verkade tryggare än många andra typer av arbeten, och därför att 
hennes föräldrar såg det som förmånligt och bra. 

Malin, handläggare och bland de yngsta, berättade att det var självklart för henne 
att skaffa sig en utbildning med klar och specifik yrkesinriktning. Frågan för henne var 
inte om hon skulle arbeta, utan med vad, och hon var mån om att inte låsa sig i något 
visst traditionellt fack. Malin tror att hon har påverkats av sin fars yrkesinriktning till 
att välja en utbildning och ett yrke som inte är särskilt vanligt bland kvinnor. 

Åsa, assistent och en av de yngsta, tyckte att yrkesvalet hade gått ganska slumpmäs
sigt till. Hon var skoltrött och hoppade från en teoretisk till en praktisk gymnasielinje: 
.."det blev kontorsinriktning, för dels hade jag ett jobb när jag slutade, jag kunde gå 
direkt ut och jobba, och sen var det ju praktik i tvåan. / ..om jag skulle göra om det där 
valet idag, så skulle jag nog ha tagit nåt annat, ändå." Idag tycker sig Åsa se nackdelar 
med det kortsiktigt lönande valet av utbildning. Vill hon gå vidare till någon annan 
yrkesverksamhet, måste hon börja med att skaffa sig en teoretisk grundutbildning, och 
tröskeln inför det känns ganska hög när man har familj och barn. 

De här berättelserna avspeglar den bild av yrkesvalet som kvinnorna bär med sig i 
sina biografier idag. Reflexioner om "slump" och "tillfälligheter" återkommer hos många 
av deltagarna när de talar om yrkesvalet. Den personliga förflyttning som yrkesvalet 
innebar framhävs inte ofta som särskilt aktivt vald, utan snarare som litet slumpmässig, 
att det bara blev så.7 Visserligen menar de flesta att de själva har gjort sina val i så måtto 
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som att ingen annan har tvingat dem; men de är idag osäkra på om de gjorde valet 
utifrån sig själv som den person de var, eller därför att ett visst "val" låg närmast till 
hands av sociala skäl eller på grund av tillfälligheter.8 

Missnöje med valen. Det var framför allt assistenterna som idag skulle välja ett 
annorlunda arbete om de fick chansen. Några av dem skulle vilja satsa på att studera 
tidigt, och därmed ge sig själva större valfrihet än de hade i ungdomen. Med kontors
utbildning i bagaget var banan ganska utstakad, ser de nu. Att välja ett arbete där man 
sysslar m ed annat än papper dyker upp som en dröm hos flera av assistenterna. De 
tycker att deras nuvarande arbeten ibland blir ganska sterila och torftiga. 

5.4.3 Val eller självklarheter? 

Här och där i de föregående avsnitten har ord som "självklarhet" kontra "val" förekom
mit. Vissa val verkar vara mer tydligt "val" än andra, som istället sker med en automa
tik som gör att de inte alltid framstår som val. För de äldsta kvinnorna var det i den 
bemärkelsen ett val att arbeta utanför hemmet sedan de fått barn, medan detta var en 
självklarhet för de yngre, som därmed inte på samma sätt "valde" förvärvsarbete. Det 
var något de tog för givet. De yngre kvinnornas förhållningssätt till förvärvsarbete och 
små barn kan ses som exempel på livsavgörande val som är så självklara att de inte 
"väljs" utan istället blir förutsättningar för andra val, t.ex. typ av barnomsorg och längd 
på arbetstid. Det har de senaste decennierna blivit så "självklart" att kvinnor med barn 
ska förvärvsarbeta, att den som istället har valt att vara hemma med sina barn har fått 
motivera detta särskilt. 

Under en viss tidsperiod, och i en viss samhällsgrupp, är somliga livsmönster van
ligare än andra och utgör därmed stommen i "självklarheterna", dvs. de på förhand 
ganska givna valen som blir utgångsförutsättningarna för andra, sekundära, val. Bland 
de kvinnor jag har intervjuat verkar några av självklarheterna ha varit, dels att förvärvs
arbeta, och dels att gifta sig och få barn.9 Frågan var inte om de skulle gifta sig och 
skaffa barn eller ej, utan med vem och när de skulle göra detta. För dem som var gifta 
och hade barn var detta en osynlig förutsättning för alla andra överväganden; ofta så 
självklar att det blev nödvändigt att fråga efter den för att berättaren skulle bli medve
ten om den. "Självklarheterna" var minst lika närvarande för det fåtal som avvek från 
äktenskaps- eller barnmönstren, eftersom de ständigt tvingades relatera till mönstren i 
sin omgivning och till sin egen avvikande status i förhållande till dem. Med dessa val 
och självklarheter som bakgrund vill jag stanna upp vid en typ av "självklarhet" i kvin
nors liv som kompletterar de andra, nämligen kvinnors omsorgsarbete: 

Omsorg är självklar för kvinnor. För dem jag intervjuade verkar omsorg och 

uttryckte en ganska tydlig målmedvetenhet när det gällde yrkesval. 
8 En mindre grupp berättar om styrande påverkan från föräldrarna. 
9 Jag jämställer äktenskap med samboskap här. 
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omsorgsarbete ha varit en självklarhet; sådant som en kvinna gör, helt enkelt. Deras 
berättelser kan tolkas som att omsorg ingår i identiteten som kvinna. Att ha barn och 
familj och ta hand om dem är en självklar del av att vara kvinna i Sverige idag. Har en 
kvinna inte egna barn, utövar hon ändå ofta omsorg om andra, t.ex. äldre anhöriga 
eller bekanta. Omsorg verkar vara en av de centrala kulturella innebörderna i kvinno
kön. Deltagarna i undersökningen betonade att även om omsorg tar en stor del av 
deras tid och kan begränsa valmöjligheterna under långa perioder, är omsorg ändå inte 
först och främst någonting betungande. Att utöva omsorg ger också mycket tillbaka, 
både när det gäller egna barn och när det handlar om andra, t. ex. äldre anhöriga. Att ge 
omsorg är en viktig del av livsinnehållet för dessa kvinnor. 

Omsorgsarbete - både tvång och val. Omsorg är något som kvinnor ofta vill 
göra, och det är samtidigt ofta något som kvinnor är tvungna att göra. Barn och andra 
kommer alltid att behöva omsorg, och hittills har det framförallt varit kvinnor som har 
skött dessa uppgifter. Detta mönster understöds av starka kulturella föreställningar om 
att det är kvinnligt att vilja göra omsorgsuppgifter. Sådana föreställningar är ofta bland 
de tydligast uttryckta innebörderna i kön. Uttrycken syns t.ex. i könssocialisationen, 
när pojkar och flickor fostras till män och kvinnor. När socialisationen har "lyckats", 
vill både kvinnor och män det som är socialt mest förväntat för dem. För kvinnor har 
det hittills i stor utsträckning inneburit vilja till omsorgsarbete, vilket samtidigt har 
betytt frånvaro av omsorgsarbete för män. Kvinnor gör därmed sina möjligheter till 
sina intentioner, dvs. väljer frivilligt de "självklara" val som förväntas av dem (Bjerrum-
Nielsen och Rudberg, 1991; Haavind, 1992). 

Kvinnor idag har i genomsnitt större valmöjligheter än sina förmödrar. Antalet 
möjliga livslopp har ökat för både kvinnor och män. När man lyssnar till kvinnors 
berättelser om sina personliga biografier och om valens plats i dem, är det dock inte 
bara den principiellt möjliga vidden av livslopp som är intressant. Varje kvinna gör sina 
val - och förstår dem i förhållande till sin personliga biografi - mot bakgrund av förhål
landet mellan det som är "självklart" och det som verkligen är uppe till val, dvs. de 
reella möjligheterna. Det är det förhållandet som är psykologiskt intressant; och det 
ger fingervisningar om när det är meningsfullt att tala om val. Även där finns det en 
variationsvidd som är större idag än för några generationer sedan, men den är samti
digt mindre än de principiella möjligheterna antyder. Alla möjligheter är inte lika möjliga. 
Möjlighetsstrukturer ser olika ut. Här vill jag än en gång knyta tillbaka till resone
mangen om tillägnande och "personliggörande" i kapitel 1 (Wertsch, 1997). Vissa val 
är lättare att göra, och göra till en del av sig själv, därför att de färdigheter och hand
lingar de innebär upplevs som närmare och mer självklara än andra. Samtidigt blir de 
ibland paradoxalt nog mindre av "val", just därför att de är självklara. 

1 "Idealbiografier" avspeglas i kulturprodukter av olika slag; skönlitteratur, film, drama, sånger 
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Kapitel 6 

Kvinnor balanserar vardagen 

Som vinjett till det här kapitlet låter jag tre av deltagarna få berätta hur de upplever 
kombinationen av förvärvsarbete och familjeliv: 

Jag har väldigt mycket arbete med att fa det att gå ihop liksom hemma och - så att jag är ganska 
nöjd med det när det fungerar på det sättet. Så att just nu tycker jag att fungerar det så att man 
är hemma när man ska och borta när man ska, då är man rätt nöjd! Om man har haft en vecka 
som har fungerat så... Så att man liksom känner att man har ändå - man har hunnit vara på 
jobbet, man har avslutat några grejer där - man har ändå hunnit vara hemma... / Så tänkte man 
inte tidigare. Men just nu tänker jag så. För att det är rätt jobbigt. / Men man - ibland känner 
man att man skulle vilja få lite inspiration utifrån, mer. Och det hinner man inte så mycket som 
man skulle önska... 

{Malin, handläggare) 

Jag började känna att jag fick ont i magen. Jag tyckte det blev så hemskt jobbigt, just det här att 
jag skulle försöka hinna med på jobbet också.. Jag kände bara 'det är ingen mening att jag börjar 
jobba med det där, för snart ska jag hem och hämta barnen!' Jag ska passa bussen och fara och 
hämta dom och så där... (Monika, assistent) 

Jag jobbar för mycket! Jag jobbar för mycket. Och visst har jag börjat se det hemma att man 
tycker det också. Att jag kommer hem för sent. .. Så att - men jag har ju pratat med min man, 
och han stöttar mig ändå - trots allt. / Det är lite för mycket, för att det blir lite för långa dar 
för mig här. Jag måste ju säga att jag, jag ger ju bort tid varenda månad, alltså. Det är ju onödigt, 
egentligen. .. Så att det är lite synd, va, men samtidigt känner jag att jag har ju stora barn, dom 
behöver inte så mycket. Dom säger bara "tjäna morsan!" och så Nog är jobbet viktigare -
lika viktigt idag, alltså. Inte viktigare, men lika viktigt som familjen, det är det ju. 

(Anita, handläggare) 

De flesta av de kvinnor jag intervjuade beskrev liknande upplevelser som dessa av att 
vara splittrad mellan vardagslivets olika sfärer, åtminstone under någon period av sitt 
yrkesliv. Det var ett tema som ständigt fanns i bakgrunden i intervjuerna och aldrig 
blev "färdigt". Det handlade både om konkret arbete med att få saker och ting att gå 
ihop, och om känsloupplevelser kopplade till detta arbete. Detta komplex av arbete 
och känslor har jag kallat kvinnors balanserande i vardagslivet. Det är temat för det här 
kapitlet. Balanserande sker när kvinnor rör sig tvärs över sammanhang i vardagen. 
Problematiken "balans" berör därför speciellt de aspekter av innebörderna i kön som 
har att göra med spänningar och anpassningar mellan olika livssfärer, och hur villkoren 
för anpassningarna påverkar kvinnors skapande av sig själva som personer. Balanserandets 
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innehåll, förutsättningar och komplikationer kommer att framgå successivt under 
läsandet av kapitlet. 

I inledningen beskriver jag balanserande som psykologiskt och praktiskt fenomen 
och diskuterar det som tids- och könsspecifikt i det svenska samhället. Därefter går jag 
igenom intervjumaterialet med fokus på viktiga aspekter av balansarbete för de kvin
nor jag har intervjuat. Balansarbetarens förhandlingsbara gränser är först i fokus: kvin
nors tid tycks vara lättare för andra att ta i anspråk än mäns. Samspelet mellan balanse
rande och omsorg om andra är den andra aspekten; både hur omsorgskraven styr var 
balansen läggs, och hur omsorg i sig ibland fungerar för att upprätthålla en osäker 
balans. Den tredje aspekten handlar om balanserandet i olika faser av kvinnors liv. 
Kraven på balanserande ser ganska olika ut under olika perioder, och det är också 
intressant att se på övergångarna mellan perioderna. Den sista aspekten, tjänsteställ
ning på arbetet, framträder som ytterligare en viktig anledning till variationer i balans
arbetet och i balanspunkternas läge. 

Jag började tala med kvinnorna om balanserandet utifrån min fråga i första intervjun 
om vad som var viktigast, arbetet eller familjen. På frågan ställd på det sättet, svarade 
en stor majoritet att familjen var det viktigaste, och att den alltid hade varit det. De 
enda som svarade annorlunda var cirka hälften av handläggarna, som menade att de 
inte kunde välja: arbetet och familjen var lika viktiga. Allt balansarbete som kvinnorna 
därefter berättade om skedde inom de olika praktiska och begreppsliga ramar som 
dessa övergripande prioriteringar definierade. 

Det har talats mycket om förvärvsarbetande kvinnors konflikter mellan arbete och 
familj åtminstone sedan gifta kvinnor med barn började arbeta utanför hemmet i större 
antal. Hur konflikterna har konstruerats, dvs. vilken karaktär de av opinionsbildare 
och andra har ansetts ha (moralisk, politisk, psykologisk, yttre, inre osv.), har varierat 
över tid och mellan samhällsklasser. De kvinnor jag har intervjuat täcker ett 30-årigt 
åldersspann (de var från 29 till 59 år gamla när studien började) och skilda klass-
tillhörigheter. Det kan därför ha intresse att göra en kort historisk tillbakablick. Kon
flikterna beskrevs länge t.ex. i termer av "kvinnors två roller" (Myrdal och Klein, 1956/ 
1968), ett uttryck som användes för att karakterisera det specifika i den förvärvsarbe
tande gifta kvinnans situation. 1956 (med en andra upplaga 1968) beskrev Alva Myr
dal och Viola Klein i en inflytelserik bok om kvinnor i Sverige, USA, Frankrike och 
Storbritannien, konflikterna för dåtidens kvinnor på detta sätt: 

The characteristic feminine dilemma of today is usually summarized under the heading 'Career 
and Family. The struggle for the right to work is no longer directed against external obstacles; 
no longer is there the same hostile public opinion to overcome with which our grandmothers 
had to contend, nor is there a lack of opportunities for women. Today the conflict has become 
'internalized' and continues as a psychological problem which may assume many different 
variations and shades; and just because there is no longer an absolute either-or to be decided 
on at the beginning of adult life, the pull in two directions goes on practically throughout a 
woman's life (1956/1968, s. 136). 
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Tidigare hade valet för kvinnor varit absolut: förvärvsarbete eller familj. Det nya nu var 
att kvinnor hade möjlighet att fortsätta förvärvsarbeta även efter giftermålet och i vissa 
fall även efter att de fött barn. Det var inte längre fråga om ett antingen/eller-val, utan 
"kvinnors två roller" kunde ibland innehas av samma personer samtidigt. Häri ligger 
fröet till livslånga inre konflikter, menade Myrdal och Klein; dragningen åt två håll 
samtidigt tar nämligen aldrig slut. Detta olyckliga tillstånd skulle undvikas genom att 
kvinnor förvärvsarbetade fram tills att första barnet var fött och sedan stannade hemma 
tills alla barn klarade sig själva; en period på uppåt 20 år, tänkte de sig. Ett antal år i 
slutet av perioden är deltidsarbete lämpligt för kvinnan för att friska upp gamla yrkes
kunskaper. Deltidsarbete ska ses som "a kind of extended refresher course" (s. 162) 
menade de, och de var mycket bestämda i sin uppfattning att deltidsarbete inte är 
någon bra långsiktig lösning på de inre konflikter de beskriver i citatet ovan. Att arbeta 
deltid passar illa in i hur arbetsmarknaden är organiserad, och därför blir risken stor att 
deltidsarbetande kvinnor kan hamna i återvändsgränder yrkesmässigt. De kommer 
alltid att vara underordnade och "extra" och aldrig räknas riktigt på allvar, var Myrdals 
och Kleins uppfattning. 

Som kvinnors förvärvsmönster utvecklades i Sverige, blev emellertid deltidsarbetet 
det vanligen ganska långsiktiga lösningsförsöket för de allra flesta; Myrdals och Kleins 
varningar klingade alltså ohörda.1 Att dragningarna åt två håll fortsätter genom kvin
nors liv är också tydligt. Efter att ha lyssnat på intervjupersonernas berättelser har jag 
emellertid valt att sätta strävan efier balans i fokus, snarare än konfliktupplevelsen. 
Uttryck för strävan efter att uppnå balans; att balansera mellan olika krav, olika krafter, 
olika viljor, olika delar av tillvaron, återkom gång på gång i berättelserna och verkade 
kräva ett ständigt arbete, som aldrig blir avslutat.2 

När jag arbetade fram vad som skulle ingå i balansproblematiken gjorde jag som 
med de andra problematikerna; jag läste igenom intervjuerna, nu med ögonen på be
rättelser som hade att göra med konflikt mellan arbete och familj, krav från olika håll, 
andras behov, och upplevelser av splittring och fragmentering i vardagen. Gemensamt 
för de berättelserna är att de framför allt handlar om aktiviteter och handlingar, och att 
balanserande både handlar om anpassning till olika betingelser och om omformning 
av betingelserna; allt på villkor och i situationer som är typiska för kvinnor idag. 

Kvinnors balanserande i vardagen sker mot bakgrunden av förbättringar i både 
formell och reell jämställdhet, samtidigt som underordning av kvinnor också har fort
levt och tagit sig nya former i takt med att samhället förändras. Balanserande är en av 
de konkreta konsekvenserna av innebörderna i kön och de förändringar som sker i 
dem. Som en följd av detta innebär kvinnors balansarbete ofta att på olika sätt möjlig
göra eller kompensera för andras (ofta mäns) handlingar eller frånvaro av handlingar. 

1 Huruvida deltidsarbete är "bra" eller "dåligt" för kvinnor i allmänhet är inte en fråga som jag 
försöker svara på här. Det råder delade meningar om detta, också bland feministiska forskare (se 
t. ex. Lindgren, 1982). 
2 Se t.ex. Thomsson (1996) för en översikt över svensk stressforskning som relaterar till kvin
nors konflikter eller balanserande mellan olika krav i vardagen. 
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Så kallade kvinnosysslor är inte bara effekter av olika omständigheter, utan är också 
verksamheter som påverkar andra och andras omständigheter, t. ex. kompenserar för 
sådant andra gör, och möjliggör andras handlande (Flax, 1987). Balanserandet har 
effekt! 

Av feministisk forskning om kvinnors vardagsliv framgår att det karakteristiska för 
kvinnotillvaron idag är splittring; att bli avbruten, att inte ha någon "egen tid", att 
springa med andan i halsen mellan hemmet, jobbet, daghem eller dagmamma, mat
affären osv. (Friberg, 1990; Mörtberg, 1997). Det finns inte oenhetlig, modern "kvinn
lighet", utan ett antal fält där olika slags "kvinnligheter" aktualiseras och premieras. 
Tillvaron innehåller ibland täta byten eller konkurrens mellan fälten, vilket kan leda 
till upplevelser av splittring och fragmentering. Varje kvinna bär därmed inom sig 
något av de skillnader eller den splittring som finns mellan olika grupper av kvinnor. 
Med ett fokus på balansarbete vill jag bidra till att förstå innebörderna av dessa inre 
skiljelinjer (de Lauretis, 1986; Scott, 1988). 

Det är i denna vardag som kvinnor skapar sig som handlande unika subjekt. Indi
vidualitet är något som varje person dagligen gör; som hon skapar hos sig själv i sam
spel med sin omgivning (Andenaes et al, 1992). Att vara unik eller individuell i psyko
logisk bemärkelse handlar om de subjektiverande processer som var och en definierar 
som sina egna, och innebär inte nödvändigtvis att vara olik alla andra. Likheterna med 
andra finns alltid där, men processerna på vägen dit är individens egna, och därför är 
hon alltid både lik och unik - samtidigt. För kvinnor i Sverige idag är balansarbetet en 
av de viktigaste delarna i detta skapande av sig själv som individuellt subjekt. 

6.1 Balanserande, gränser och gränsförhandlingar 

De olika sammanhang en kvinna balanserar mellan utgör i någon bemärkelse delar av 
henne, samtidigt som hon är en del av dem (Matthews, 1984). Att se balanserande 
som centralt i kvinnors skapande av sig själva gör det nödvändigt att undersöka var 
gränserna mellan individ och "sammanhang" går och hur de ser ut. Gränsen för vad 
som är "hon" och vad som är "omgivning" eller "andra", tycks kunna variera avsevärt, 
och framförallt verkar dessa gränser ofta osäkra (Kaschak, 1992). Exemplen på när 
kvinnors gränser ifrågasätts eller överträds av omgivningen är många - alltifrån när en 
kvinna inte "själv" kan definiera vad hennes sexualitet består i, därför att hennes part
ner är mer aktiv och initiativrik, till direkt fysiska övergrepp (Gavey, 1993). 

Ellyn Kaschak (1992) har komplicerat föreställningen om psykologiska (och an
dra) gränser mellan individ och omgivning på ett fruktbart sätt, inte minst genom att 
studera det könsspecifika i "gränser" som sociala och psykologiska fenomen i väster
ländsk kultur. Genom att föreställa oss två sorters gränser med olika funktioner får vi 
bättre syn på hur vår kultur skapar kön hos individer i vardagslivet, menar Kaschak. 
Kvinnors begränsningar (limits) är starka och svårgenomträngliga i vår kultur, och det 
område som definieras av begränsningarna är relativt sett litet. Det innebär att kvinnor 
är mer begränsade när det gäller rörelsefrihet på alla plan i samhället än män. Kvinnors 
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avgränsningar (boundaries) är däremot svaga, dvs. många andra aktörer tar sig rätten 
att ifrågasätta och överträda deras avgränsningar, t.ex. ställa krav på deras tid och upp
märksamhet eller ta för sig av deras sexuella uppmärksamhet. Konsekvensen av detta 
blir att kvinnor ofta förväntas ta större hänsyn till andras önskningar än sina egna. 

Mäns begränsningar är istället lättgenomträngliga i västerländska kulturer, och 
området innanför dem är relativt sett stort. Män både får och förväntas röra sig i vidare 
kretsar än kvinnor. Män förväntas också ta större hänsyn till egna önskningar än vad 
kvinnor förväntas göra, och män tillåts därmed invadera kvinnors avgränsningar. En 
man kan psykologiskt "lägga in" sin egen gräns/önskan i en kvinna genom att (medve
tet eller ej) förutsätta att hon känner samma sak som han, så länge hon inte högljutt 
protesterar. Detta är vad vad pojksocialisation i stor utsträckning går ut på, menar 
Kaschak.3 Kaschak menar dessutom att mäns avgränsningar är starka och svårgenom
trängliga jämfört med kvinnors, dvs. andra aktörer kan inte utan vidare ta sig samma 
rätt att invadera och överträda dem som de kan med kvinnor. Om män i nära relatio
ner, eller samhälleliga institutioner som t.ex. "moderskap" (Rich, 1977), definierar var 
en kvinnas gränser "egentligen" går, kommer med all säkerhet hennes upplevelse av 
individualitet och självständighet att påverkas. Jag återkommer till sådana frågor i ka
pitel 10. Här vill jag stanna vid området där gränserna förhandlas, skapas och föränd
ras i det dagliga livet, och det balansarbete det innebär. 

Kaschaks resonemang ska ses som en renodling av de kulturella mallarna för man
lighet och kvinnlighet.4 Till vardags syns inte alltid mallarna, gränserna och förhand
lingarna kring dem så tydligt. Uppenbart är dock att kvinnors balanserande är en vik
tig del i gränsförhandlandet, och att ett fokus på balansarbetet kan bidra till att synlig-
göra det. Gränsområdets storlek och karaktär kommer att få avgörande betydelse för 
var en persons balanspunkter i vardagslivet kommer att ligga. Om gränsområdena är 
kulturellt bestämda så att avgränsningarna och begränsningarna hos personer av ett 
visst kön socialeras till och på andra sätt vidmakthålls vid ett visst utseende, då är detta 
utseende en egenskap hos en viss kultur och inte hos individer (Kaschak, 1992). Och 
det går att studera som sådant. Att lyssna till kvinnors berättelser om balansarbetet i 
vardagen och om förhandlingarna kring gränsdragningar och balanspunkter har jag 
funnit särskilt givande för detta studium. 

3 Kaschaks slutsatser grundar sig på amerikansk forskning, så det finns säkert kulturella skillna
der att ta hänsyn till. Socialisation till "gränsförläggning" kan ligga bakom vissa resultat i kana
densisk och svensk forskning om rättvisa i hushållsarbetet: män tycks ofta utgå från att om de 
själva är nöjda, så är det rättvist. Det är inte alltid deras uppfattning delas av hustrun (Ahrne & 
Roman, 1997; Steinberg, 1996). Fenomenet finns också i populärkultur: "Ett nej från en kvinna 
är ändå inte riktigt nej", löd t.ex. en strof i en schlager på 1960-talet. 
4 Ett annat sätt att beskriva samma sak är att säga att kvinnor är mer relationsorienterade än 
män, och att de just därför som kvinnor tar mer hänsyn till andras känslor osv. än vad män gör 
(se t.ex. Gilligan, 1982; Jordan et al, 1991). Det bygger på principen om kön som skillnad (se 
kapitel 1). 
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I genomgången av intervjuberättelserna har jag fokuserat på det arbete som balanseran
det kräver, och de innebörder som detta arbete ges. Detta riktar uppmärksamheten mot 
några av de aspekter av kvinnors vardagsliv som jag har nämnt här ovan: det är fyllt av 
motstridiga krafter och behov som ska jämkas ihop, och kvinnor har ofta till uppgift 
att moderera och kompensera för andras handlingar och önskningar. 

Det framgår av kvinnornas berättelser att målet för balanserandet är att vardagsli
vet ska fungera, helst utan konflikter (Fine & Gordon, 1992). Balanserande är dock 
inte enbart fråga om problem- eller konfliktlösning, även om det kan innehålla båda
dera. Ett problem eller en konflikt brukar gå att lösa, men vardagsbalansen kräver 
ständig aktivitet för att upprätthållas; den är inget man "löser". Den finns ofta nära sin 
motsats, dvs. obalans; det är aldrig säkert att en uppnådd balans varar någon längre tid. 
Det kan räcka med att ett av barnen blir sjukt för att den uppnådda balansen ska 
rubbas och därmed aktualisera en av de viktigaste egenheterna hos balansarbetet: det 
blir aldrig färdigt. 

Ofta föreföll kvinnorna sköta balanserandet ganska ensamma. Resten av familjen 
eller arbetsplatsen var vanligen inte lika involverade. Många kvinnor balanserade där
för mellan sig själva (som yrkesarbetare) och sig själva (som maka/mor/omsorgsgivare). 
De arbetade halvtid när barnen var små, ändrade sina arbetstider för att passa 
barnomsorgens villkor, slutade tidigare för att hinna laga middagsmaten, ökade sin 
arbetstid tillfälligt när avdelningen var underbemannad vid arbetstoppar, ökade sin 
arbetstid när barnen blev större, tog delpension för att bättre orka sköta hushållsarbetet 
själva, osv. 

Genomgående var att kvinnornas aktiviteter och tider var förhandlingsbara, dvs. 
deras avgränsningar (i Kaschaks (1992) termer) var genomträngliga för andras krav 
och behov. Det tycks inte deras mäns aktiviteter och tider ha varit i samma utsträck
ning. För de flesta av kvinnornas män tycks det ha varit självklart att arbeta heltid, 
medan det för kvinnorna fanns en mängd olika aspekter att väga in i de beslut som 
ledde till vilken arbetstidslängd de skulle ha.5 Det rörde sig så gott som enbart om 
behov hos andra än dem själva. Undantagen från mönstret fanns hos de yngre kvin
norna, och under den period då familjen hade föräldrapenning att ta ut. Då delade alla 
makarna i den åldersgruppen arbetstid och hemmatid på andra sätt (även om detal
jerna i fördelning av tiden såg olika ut mellan familjerna). Tillskottet av föräldra
penningen förändrade förhandlingsresultaten under en begränsad tid. Det hade inte 
förekommit hos de äldre. 

Det framgår av statistik att mönstret i det konkreta balansutfallet för svenska 
tvåförsörjarfamiljer med barn är entydigt: kvinnor arbetar deltid tills barnen har kom
mit en bra bit upp i skolåldern, medan män fortsätter att arbeta heltid under hela 
barnperioden (SCB, 1996). Mönstret går igen hos de allra flesta i den grupplcvinnor 
jag har intervjuat, med något enstaka undantag. Det blir därmed kvinnor som mest 
påtagligt kommer att förändra sitt balansmönster när de bildar familj och framförallt 
när de skaffar barn (Haavind, 1987). Därmed etableras ett mönster av uppgifter och 
innebörder i den enskilda familjen som inte automatiskt upphör när barnen blir äldre 

5 Jag återkommer till resonemang om heltid kontra deltid i nästa avsnitt. 
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och mer självständiga. Mönstret avspeglar att det i vårt samhälle finns tydligt skilda 
men komplementära koder för hur kvinnors respektive mäns deltagande i betalt och 
obetalt arbete (omsorg) ska se ut. 

6.2 Balanserande och omsorgsarbete 

En stor majoritet av de kvinnor jag intervjuade framhöll familjen som viktigast i avväg
ningen mellan betalt arbete och familj. Av berättelserna att döma är det framförallt 
barnen och omsorgen om dem som utgör innehållet i "familjen". I högre åldrar räknas 
också omsorg om egna föräldrar och andra anhöriga in. För de kvinnor som inte hade 
egna barn såg mönstret annorlunda ut, men även för dem tycks omsorg vara en viktig 
del av det de tänkte på när vi talade om familjen. Säkert är inte omsorgsplikter det enda 
dessa kvinnor har i sina familjer, men det är antagligen rimligt att tolka deras berättel
ser som att omsorg och omsorgsarbete engagerar en stor del av deras dagliga uppmärk
samhet, dvs. att omsorg mer eller mindre kontinuerligt är psykologiskt närvarande för 
dem (Hochschild, 1989; Haavind, 1987). 

Jag vill därför stanna upp helt kort vid begreppet omsorg. Det får i svenskt offent
ligt tal innefatta det mesta från vård i mer traditionell bemärkelse till tvångsingrip
anden t.ex. i nykterhetsvård. I en svensk utredning om omsorgens organisation i sam
hället definieras omsorg som "att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras 
livssituation eller främja deras utveckling" (Berglind och Pettersson, 1980, s. 1). Kari 
Waerness har formulerat en mer specifik definition, som också fångar något av de olika 
möjliga kvaliteterna i omsorgsrelationer: " Omsorg är något som uppstår i en relation 
mellan minst två människor: den ene (omsorgsutövaren) visar omtanke, omtänksam
het, kärlek, hängivenhet gentemot den andre (omsorgstagaren). Den som behöver 
omsorg är dyrbar för den som utövar omsorg, och när denne lider, lider utövaren 
tillsammans med honom och sörjer för att smärtan eller obehaget lindras" (1980, s. 7). 
Omsorgsarbete utförs för människor som inte kan dra försorg för sig själva och innebär 
därför både ansvar och förpliktelser från omsorgsutövarens sida. 

Wserness är noga med att skilja omsorg från personliga tjänster, t.ex. "det merarbete 
kvinnor lägger ner på friska vuxna män i personliga förhållanden" (s. 7). Det är alltså 
vem som mottar en viss tjänst som avgör om det rör sig om omsorg eller personliga 
tjänster. Den som är föremål för omsorg är beroende och åtminstone i vissa avseenden 
hjälplös, och är därför den med lägre status i relationen. Den som är föremål för per
sonliga tjänster, å andra sidan, är den statusöverlägsne (Sampson, 1993b). Som Waerness 
träffande uttrycker det: "det är tecken på högre social status att motta mer än man 
utför av detta slags tjänst" (1980, s.7). 

Waerness' definition av omsorg inrymmer det mesta av det arbete som sker i och 
kring familjer med barn för att underlätta och främja barnens situation och utveckling, 
och även i vissa andra nära relationer, som t.ex. till äldre anhöriga. I sina olika former 
tycks omsorg och omsorgsarbete åtminstone periodvis uppta stora delar av kvinnors 
vardag både mentalt och praktiskt. Distinktionen gentemot personliga tjänster är rele
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vant här, eftersom den sätter ljuset på många kvinnors (åtminstone hittills vanliga) 
"tjänste"-situation i familjen. Om kvinnor dels sköter större delen av omsorgsarbetet i 
familjen, och dels "lägger ner merarbete på friska män i personliga förhållanden" (i 
Wasrness' ord), som inte motsvaras av liknande insatser från männen, verkar det rim
ligt att balanserandet ibland kan bli komplicerat.6 

Mycket tyder på att omsorg är en av de centrala innebörderna i kvinnokön i vår 
kultur.7 En av de största förändringarna i vardagen som familj och framförallt barn 
innebär, är just omsorgen, med den cykliska organisation av ständigt återkommande 
arbetsuppgifter som omsorg kräver (Haavind, 1987). Omsorg kommer in som ett (of
tast) nytt och mycket påtagligt arbete som obönhörligt påverkar människors förståelser 
av händelser de möter, val de ställs inför, och ibland också av sig själva som personer. 
Många kvinnor beskriver upplevelser av personliga förändringar när de får och framfö
rallt vårdar barn; förändringar som t.ex. påverkar prioriteringar i många sammanhang.8 

Att föda och vårda barn var stora händelser i de intervjuade kvinnornas liv; det 
framgår tydligt i intervjuerna. De allra flesta av dem som hade barn beskrev barnens 
födelse som de hittills viktigaste händelserna i livet; och alltid som positiva händelser. 
Flera kvinnor berättar också hur de tycker att de själva har förändrats av att få och ha 
barn, och vad detta har betytt för deras fortsatta liv. Den här typen av upplevelser är av 
förklarliga skäl livligast hos de yngsta, eftersom de ligger ganska nära i tiden för dem, 
men i stort sett alla kvinnor med barn betonar hur förändrande barnen har varit i deras 
liv. Jag låter två av de unga assistenterna i gruppen få illustrera upplevelser av föränd
ringar som även de flesta andra berättade om i varierande grad: 

Åsa har två ganska små barn och var en av dem som talade mest om dessa föränd
ringar. För henne blev livet helt annorlunda när hon fick sina barn. Hon fick bättre 
självförtroende och tycker idag att det beror mycket på omsorgens innebörd: att fak
tiskt ta hand om en annan människa, med allt det praktiska omkring som det innebär, 
och den bekräftelse som man får på samma gång. För henne är detta att få och ta hand 

6 Jag frågade inte deltagarna hur mycket "personliga tjänster" de utförde åt sina män, men vissa 
av kvinnorna berättade spontant om sådant. De uttryckte det som omsorg om mannen, dvs. de 
gjorde saker (eller avstod från att göra saker) för mannens bästa. Det är oklart om de då menar 
att mannen är "beroende och hjälplös", vilket ju var Waerness' kriterium på en omsorgstagare. 
7 Jag för här inte några resonemang om huruvida "kvinnor" är särskilt lämpade för omsorgs
uppgifter, eller om de är mer lämpade än "män". (Citattecknen kring kvinnor och män här ska 
förstås som att jag är skeptisk till att dra slutsatser om universella personliga egenskaper hos 
sådana grupperingar.) 
8 Det finns en omfattande feministisk litteratur om moderskap och de förändringar och villkor 
som moderskapet traditionellt har inneburit och idag innebär i västerländska samhällen (se t.ex. 
Holm, 1993; Johnson, 1988; Kitzinger, 1978; Rich, 1977) Många feministiska författares tan
kegångar om moderskap finns med som underströmmar i resonemangen i det här kapitlet. Det 
är naturligt, med tanke på att kvinnlighet och omsorg kulturellt är så nära begreppsligt förknip
pade med moderskap. 
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om barnen starkt förbundet med en upplevelse av att ha blivit vuxen, att ha blivit en av 
dem som hon tidigare såg upp till som mogna och ansvarsfulla och framförallt äldre än 
hon själv. Nu är de jämngamla och hon är lika ansvarsfull... Hon skulle idag inte kunna 
föreställa sig att vara utan barnen, så mycket har de förändrat henne. 

Monika, som också har två förskolebarn, betonar en annan aspekt av omsorgen 
och dess villkor: hur svårt det har blivit för henne att överhuvudtaget unna sig själv 
någon tid sedan hon fick barn. Prioriteringarna har helt förändrats; "barnen går först", 
är hennes motto i alla sammanhang nu. Innan hon fick barn hade hon inga problem 
att ta för sig av egen tid. Monikas berättelse visar att omsorgen ibland kan omintetgöra 
vissa val, eller göra att vissa bes lut inte längre innehåller några val. I och med själva 
förekomsten av omsorgsbehov är många val och avgöranden i praktiken redan gjorda, 
och många alternativ omöjliga. Monika uttryckte det i termer av ansvar: "Man är ju 
liksom tvungen att ta ansvar, för har man skaffat sig två barn, så - man måste ju ta ansvar 
för det!" Omsorgsbehoven bestämmer balansen, men - och det kommer att framgå på 
olika sätt i olika sammanhang här - det är inte nödvändigtvis så att detta alltid upplevs 
som tvång eller ofrivillighet. Det gäller inte heller Monika, trots att hon använder ord 
som "tvungen" och "måste" här ovan. Att hon "måste" eller "är tvungen" kan snarare 
förstås som att hon upplever behoven och kraven som självklara och rättfärdiga och 
omsorgsarbetet som en naturlig del av sitt eget sätt att vara, dvs. som en del av den egna 
identiteten.9 

6.2.1 Omsorg och produktion av kvinnlighet 

Innebär omsorgsarbetet uppoffringar för kvinnorna? Lider de av det? Sådana frågor 
blir inte aktuella i någon enkel form i en undersökning som denna. Kvinnorna vill å 
ena sidan självklart ha sina barn och ta hand om dem på bästa sätt, medan de å andra 
sidan märker att detta ibland innebär vissa risker eller förluster för dem själva, eftersom 
de också vill ha sitt jobb och sin yrkesframtid. Det är en svår balansgång i ordets alla 
bemärkelser, eftersom den berör starka kulturella föreskrifter om hur "riktiga" kvinnor 
och män ska vara. Därför kommer långt ifrån alltid praktiska överväganden om hur 
omsorgsuppgifter kan utföras på smidigaste sätt att segra när man och hustru bestäm
mer hur vardagen ska organiseras. 

Sarah Fenstermaker Berk (1985) har i en studie av arbetsfördelning i amerikanska 
barnfamiljer uttryckt detta som att logiken i hur familjearbetet fördelas måste förklaras 
av fler faktorer än bara att en viss mängd arbete ska utföras så smidigt som möjligt. 
Berk menar att fördelningsmönstren blir begripliga först när man utgår ifrån att det 
både produceras familjearbete och "kön ", dvs. de mönster som framträder är logiska först 
sedda utifrån dessa dubbla intentioner. Detta pekar på hur viktigt det är att ta hänsyn 
till intentionerna hos deltagarna i bedömningen av deras utsagor och handlingsstratçgier 
(Haavind, 1992). Vilken typ av "kön" (dvs. i detta fall vilken typ av kvinnlighet) syss
lar var och en med att upprätthålla i sin vardag? Som en följd av variationer i detta 
9 Jag återkommer till resonemang om "identitet", "själv" och subjektivitet i kapitel 10. 
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producerande av kvinnlighet sker balanserandet inte på samma "ställe" för alla kvin
nor. Jag ska illustrera variationsvidden i balanspunkter - och något om motiveringarna 
och konsekvenserna - med berättelser om några av extremerna bland dem jag inter
vjuade. Jag vill dock markera att det finns ett ganska stort spektrum mellan dessa 
extremer. 

Den goda modern eller yrkeskvinnan. Några av kvinnorna med små barn var 
inställda på att ha så kort arbetstid som det överhuvudtaget gick, för att därmed kunna 
begränsa den tid barnen tvingades tillbringa på daghem eller hos dagmamma. Andra 
var mer inriktade på att skapa en fungerande situation på arbetet så att de också skulle 
räcka till för barnen. De funderade inte lika mycket på antalet timmar i barnomsorg 
och i hemmet. Omsorg och balanserande får olika innebörd för den kvinna som ser sig 
själv som en mor som bör tvinga bort sina barn så kort tid som möjligt från hemmet, 
och för den som ser sig som en yrkesarbetare som också har barn (för att mycket för
enklat beskriva två situationer som naturligtvis är mycket mer komplicerade än så). 

Kvinnorna med "god-mor"-inställningen kände sig skyldiga om deras barn av nå
gon anledning fick stanna litet extra tid i barnomsorgen (Elvin-Nowak, 1996).10 Deras 
uppfattning kan tolkas antingen som att det alltid är det bästa för barn att vara så 
mycket som möjligt tillsammans med sin mor, eller att det är skadligt för barn att vara 
i barnomsorgen mer än ett minimalt antal timmar. Måttet på om en kvinna är en god 
eller dålig mor blir det antal timmar hennes barn tvingas vara någon annanstans än 
hemma med henne. Jag ger här utrymme åt tre kvinnor med påtagligt olika sätt att se 
på och hantera den här frågan: 

Ann-Sofiy en av de yngre assistenterna, och en av de tydligast "god-mor"-identifie-
rade, berättade hur hon led av att lämna bort sitt första barn på daghem trots att 
dottern var där på deltid. Hon gick med dåligt samvete hela arbetsdagarna för att hon 
inte var hemma istället, och hon oroade sig ständigt för hur dottern mådde och vad 
som skulle kunna hända henne. Som förvärvsarbetande stämde Ann-Sofi inte med sin 
egen bild av vad en mor borde vara och göra, och det var svårt för henne att acceptera. 
Tanken att stanna hemma på heltid föll henne emellertid inte in på allvar, vilket nog 
ska förstås som ett uttryck för den tidsperiod då hon fick s ina barn. Svenska kvinnor 
som födde barn på 1980-talet stannade hemma på heltid i mycket liten utsträckning 
efter att föräldraledigheten var slut. Det var ett starkt kulturellt mönster. För Ann-Sofi 
krockade det kulturella mönstret och hennes egna moderskapsideal, och då "vann" 
kulturmönstret. Och hon led. När hon födde andra barnet hade hennes självuppfattning 
förändrats, berättade hon, och hon hade inga svårigheter att lämna det barnet på dag
hem. Hon fortsatte dock att arbeta kort deltid under hela intervjuperioden. 

10 Skuld och skuldkänslor kommer ofta upp när man talar med kvinnor om balanserande. 
Många kvinnor berättar att de har dåligt samvete både om de är på jobbet och om de är hemma 
- eftersom de inte är på det andra stället samtidigt! Skuldkänslor är ett av de intressanta ämnen 
som jag har varit tvungen att lämna ganska outforskat här. Jag hänvisar till pågående forskning 
som ligger ganska nära mina resonemang om balanserande (Elvin-Nowak, 1996). 
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Några få av intervjupersonerna handlade mer entydigt efter ett "yrkesarbetar"-
mönster än andra. Deras val av balanspunkter vill jag illustrera och sätta i relation till 
kulturmönster och historiska förändringar genom att låta en av de äldsta och en av de 
yngsta komma till tals: 

Ingegerd födde barn i början av 1960-talet, omgiven av förväntningar på att kvin
nor skulle stanna hemma på heltid ett antal år med sina barn. Det gjorde hon emeller
tid inte, utan hon valde heltidsarbete och hembiträde. Kommunal barnomsorg existe
rade inte, och deltidsarbeten var mycket ovanliga. Hon berättar idag att hon valde som 
hon gjorde därför att hon var rädd att inte kunna få ett nytt arbete när hon ville komma 
tillbaka ut på arbetsmarknaden, och kanske inte främst på grund av en stark identifika
tion som yrkeskvinna. Hennes val innebar att hon bröt mot det förväntade mönstret. 
I efterhand har Ingegerd ofta funderat över vad hon gick miste om. Med hennes egna 
ord: 

När man har facit kan man ju se bakåt istället, och där, där har jag visst känt det ibland att jag 
har kanske gått miste om nånting som inte valde att vara hemma i några år... / Ja, på nåt vis 
känner jag där att jag kanske har låtit jobbet gå före på så vis... ? / Jaa, det är svårt att veta [vad 
som är rätt]. 

Malin som var handläggare och högutbildad och födde sina barn i slutet av 1980-talet, 
förklarade att hon hade bestämt sig för att arbeta heltid trots att barnen var ganska 
små, därför att arbetsbelastningen ändå inte minskade om hon jobbade deltid. Hon 
hade provat deltid ett tag, men blev missnöjd med upplevelsen att inte räcka till på 
arbetsplatsen. Ingen annan tog över hennes arbetsuppgifter, utan hon förväntades ändå 
sköta dem. Hon tyckte arbetsdagarna blev lugnare med heltidsarbete, och hon tyckte 
att hon själv blev en bättre mor den tid hon var hemma. Hon var medveten om att det 
var ett ganska ovanligt val att som småbarnsmamma arbeta heltid, och kände ofta 
behov av att rättfärdiga sig utåt, men inför sig själv var hon klar över prioriteringarna. 

En viktig historisk skillnad i förutsättningarna mellan Ingegerd och Malin (för
utom föräldraledighetens längd och tillgången till deltidsarbete och barnomsorg) är 
vilken funktion den andra parten i äktenskapet förväntas fylla, och i praktiken fyller. 
För Ingegerd var det självklart att hon hade ansvaret för att omsorgen fungerade; allt 
annat hade inneburit ett kraftigt avsteg från de kulturella förväntningarna. För Malin 
är istället ett ganska jämnt delande av omsorgsuppgifterna med mannen snarast en 
självklarhet. Malin och hennes man har likartade typer av arbeten och anstränger sig 
båda att jämka så att den andras yrkesarbete och utveckling ska få mesta möjliga ut
rymme. Dessa skillnader mellan Malin och Ingegerd påverkar naturligtvis variations
möjligheterna i läget för balanspunkterna i vardagen. 

Omsorgsarbete för att hålla mannen och andra på gott humör. Ibland består 
omsorgen i det konkreta arbetet med att balansera mellan olika viljor eller behov. Ma
rianne, som träffade en ny man under intervjuperioden, beskrev det balanserande detta 
innebar för henne; mellan egna barn, mannens barn, mannen, och de olika hänsyn 
som skulle tas till alla inblandade. Där kände hon sig lämnad ganska ensam med både 
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balansen och omsorgen i den nya familjen, och hon kände också att det gick ut över 
hennes dotter. Under en semester hade Marianne sett hur hennes nya man lät sina 
egna barn ta plats på Mariannes dotters bekostnad, utan att han verkade lägga märke 
till det överhuvudtaget. Det föll då på Marianne att försöka medla och balansera mel
lan de olika barnen så att ingen skulle råka illa ut eller känna sig förfördelad, och att på 
så sätt utöva omsorg om sin egen dotter i den situationen. För Marianne blev detta så 
småningom en ohållbar situation som återverkade negativt på hennes relation till man
nen. 

Eivor, som jag citerade i inledningen till avhandlingen, tycker att hon alltför ofta 
får medla mellan maken och tonårsdottern när de två inte kommer överens. Hon gör 
det av omsorg om dottern. Visserligen är dottern bråkig ibland, men Eivor tycker att 
hennes man borde kunna behärska sina ilskereaktioner på henne bättre. Därför tar hon 
dottern i försvar, och då blir hennes man arg för det också. Och Eivor får skuldkänslor. 
Det är som om det vore hennes fel om pappan och dottern bråkar med varandra. Hon 
känner att hon måste balansera mellan dem och förhindra bråk. Som Eivor upplevde 
det, var detta ett kvinnoansvar; de andra i familjen kunde avstå från att ta ansvar för att 
hålla fred eftersom de litade på att hon skulle sköta det åt dem. Eivors berättelse är 
intressant på flera sätt, inte minst när det gäller innebörder i kön i familjen, och därför 
analyserar jag delar av den i kapitel 12, som handlar om kvinnligheten och kvinnlighetens 
villkor. 

Många andra av deltagarna berättade om liknande former av omsorgsarbete som 
balansakt inom familjen. Ibland blir det emellertid oklart var gränsen går mellan om
sorg å ena sidan och underordning eller manipulation å den andra. Inte ovanligt var 
t. ex. olika sorters balanserande i förhållande till mannen för att hålla honom på gott 
humör. De kvinnor som berättar om sådant beskriver det som ett slags omsorg om 
mannen och därmed indirekt om sig själva, eftersom det då blir lugnare hemma. Att 
inte säga rent ut vad hon själv vill, utan successivt och indirekt plantera in en idé hos 
sin man tills han själv tror att han har kommit på den, berättade några av kvinnorna 
om. Då fick han ta åt sig äran, medan hon fick sin idé genomförd. Det hade varit för 
känsligt för maktbalansen om hon skulle ha drivit sin idé öppet.11 Att inte berätta för 
mycket om framgångar i jobbet för sin man, var en annan metod som förekom. Annars 
kunde han bli avundsjuk och humöret kunde sjunka. Här kan det finnas anledning att 
ett ögonblick återknyta till Kari Waerness' (1980) definition av omsorgsarbete kontra 
personliga tjänster, som jag kort beskrev i början av avsnittet. Det är inte säkert att 
Waerness skulle hålla med dessa kvinnor om att det är omsorg de visar sina män. 

6.3 Balansera mitt i barnlivet: det finns inga tomrum 

Att få barn innebär att hela livsformen förändras för de nyblivna föräldrarna. Att ha 
barn kräver en cyklisk organisering av tiden; samma uppgifter ska upprepas vid unge

11 Den diskursanalys som jag använder som illustration i kapitel 9 visar ett exempel på detta. 
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fär samma tider varje dag, och det sker utifrån barnens dygnsrytm och behov (Haavind, 
1987). Det genomgående mönstret i barnfamiljer har hittills varit att det är kvinnan 
som i störst utsträckning organiserar om sin tidsanvändning och sina prioriteringar för 
att passa barnlivets krav på cyklicitet och omsorgsgivande. Mannens tidsanvändning 
brukar inte påverkas lika mycket.12 Hittills har den typiska småbarnsmamman13 varit 
förvärvsarbetande på deltid och hemarbetande på heltid (i bemärkelsen att hon sköter 
det mesta av omsorgsarbetet och har ansvaret för det, inte att det omfattar något visst 
antal timmar per vecka). Hon har ambitionen att "finnas till hands" för sina barn 
(Bäck-Wiklund, 1997; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Den typiska småbarnspappan 
är istället förvärvsarbetande på heltid och hemarbetande på deltid (SCB, 1996). Hans 
ambition är inte att "finnas till hands" utan han "avsätter tid för barnen" (Haavind, 
1987). Den grupp kvinnor jag har intervjuat avviker inte från dessa mönster för tids
användning. Det är den levda "insidan" av samhällsmönstren som utgör vardagsbalans-
erandet mitt i barnlivet. 

Faller-på-principen. Hanne Haavind (1987) har studerat fördelningen av omsorgs
funktionerna i norska småbarnsfamiljer i början av 1980-talet. Där fann hon bl.a. att 
alla uppgifter som tillkom som en följd av att familjen fick barn föll på modern, förså-
vitt hon inte mycket tydligt hade avtalat att någon annan skulle sköta dem. Det inne
bar att hon var den som framför allt kom att påverkas av det cykliska tidsförloppet i 
barnens liv och fanns till hands när det behövdes. Andra (t.ex. fadern) kom in mer 
sporadiskt och gjorde enstaka insatser, och då i regel ut ifrån vad hans tid och övriga 
åtaganden tillät. Detta kallar Haavind för "faller-på"-principen, dvs. om ingen annan 
uttalat har tagit på sig en viss arbetsuppgift i hemmet, så faller den på moderns ansvar. 
Det kan också uttryckas som att mannens arbetsinsats i och utanför hemmet utgör 
yttre ramar eller förutsättningar för kraven på kvinnans arbetsinsatser i hemmet, medan 
det omvända inte gäller. Hennes arbetsinsats anpassar sig till vad hans arbetsinsats gör 
möjligt och nödvändigt, medan hans arbetsinsats anpassar sig till vad han vill bidra 
med. Det blir en konkret och praktiskt synlig framställning av innebörderna i kön. I 
Sverige har Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten (1997) intervjuat kvinnor 
och män med små barn om deras syn på bl.a. tidsfördelning i hemarbetet. Kvinnorna 
i de studerade familjerna var mer beredda att ändra på sina totala tidsramar än män
nen, vilket framförallt syntes i förändringar av lönearbetstiden för att finnas till hands 
för man och barn. Männen hanterade istället tidsproblemet genom att prioritera om 
inom fastlagda tidsramar och portionera ut timmar på ett planerat sätt. 

12 Det syns i svensk statistik om tidsanvändning i familjer. Se SCB, På tal om kvinnor och män, 
1996, och även SCB:s mer utförliga tidsanvändningsstudier, se Rydenstam (1992). Där konsta
terar utredarna: "Män förvärvsarbetar på, nästan som om ingenting hänt, [..] och kvinnor, även 
om de upprätthåller ett heltids förvärvsarbete, anpassar sig, (eller tvingas anpassa sig) till situa
tionen genom att arbeta mindre i förvärvslivet" (s. 39). 
13 "Småbarnsmamma" innebär här en kvinna med barn upp till cirka 8-10 års ålder. Det är 
efter ungefär den åldern som balansmönstren förändras i den grupp jag har intervjuat. 
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Mönstret går igen i olika länder och syns i kvantitativa studier och i offentlig statis
tik. Sarah Fenstermaker Berk (1985) fann t.ex. i den undersökning av amerikanska 
familjer som jag nämnde i förra avsnittet att kvinnans arbetsinsats utanför familjen 
hade mycket litet samband med mannens insats i familjen, dvs. få män gjorde mer 
hemarbete om deras fru arbetade heltid än om hon arbetade deltid. Flood och Gråsjö 
(1997) konstaterar samma mönster i Sverige: omfattningen på fäders hemarbete verkar 
oberoende av om deras gifta/sammanboende kvinna har heltids eller deltids förvärvs
arbete. Kvinnors arbetstid tycks i dessa studier inte i någon större utsträckning utgöra 
yttre tvingande ramar eller förutsättningar för mäns arbetsinsats i hemmet. 

Jag har studerat kvinnornas bedömningar av männens arbetsinsatser, och hur man
nens insats i hemarbetet får betydelse i kvinnornas balanserande och självskapande. Av 
kvinnorrnas berättelser att döma stämmer det generella mönstret ovan mycket väl bland 
alla utom de yngsta i gruppen. Bland de yngsta (dvs. de som just nu är mitt i barnlivet) 
förekommer mer av förhandlingar om hemarbetet och mer praktiskt deltagande i hem
arbetet från mannens sida. Här sker förändringar över tid och mellan generationer. 
Samtidigt verkar huvudansvaret fortfarande ligga på kvinnan. Faller-på-principen är 
fortfarande aktiv, även om de yngre männen gör något mer arbete hemma än de äldre. 

För de kvinnor mitt i barnlivet som jag har intervjuat innebär tillvaron framför allt 
kravkonflikter och mer eller mindre omöjliga val. Detta genomsyrar stora delar av 
deras berättelser. Ambitionen om balans i tillvaron, som alla de intervjuade uttrycker, 
är svår att leva upp till för dessa kvinnor. Helhetsintrycket av deras berättelser om 
vardagen är att tillvaron är fullständigt fylld av ansvar och hänsyn av olika slag: det 
finns inga tomrum någonstans. Vardagen styrs av noggrant uppgjorda tidsscheman 
med lämning och hämtning av barn som ska passa ihop med de egna arbetstiderna och 
makens, och mellan vilka alla andra ärenden och plikter måste passas in. Allt måste 
stämma varje dag för att schemat ska gå ihop. Kvinnorna mitt i barnlivet ser alla sitt 
betalda arbete som viktigt; ingen av dem är beredd att släppa det. Ingen vill och ganska 
få har råd. Samtidigt är det självklart för dem att prioritera barnen. Det betyder att 
vardagslivet är fyllt av motstridiga hänsyn.14 Alla tycker därför att det under ganska 
långa perioder är tungt med balansgången mellan arbete och familj. Ingen av de kvin
nor som kan räknas till den här gruppen, verkar tycka att hon har hittat en lösning som 
håller hela tiden. Berättelsen om Inger är representativ för många av de andra kvin
norna: 

14 I Haavinds undersökning som jag nämnde ovan, identifieras fyra typer av vardagliga hänsyn 
som småbarnsmödrar ställs inför, och vilka ofta går på tvärs mot varandra. Kortfattat kan de 
beskrivas som (a) hänsyn till att utföra nödvändiga arbetsuppgifter, ofta hushållsarbete, (b) 
hänsyn till sig själv, (c) hänsyn till vad som är bra för barn - vad barn behöver och vill ha, (d) 
hänsyn till vad det är nödvändigt för barn att lära sig och förstå (1987, s. 167-168). Detta visar 
komplexiteten och balanskraven i mitt-i-barnlivet redan utan att man drar in yrkesarbete och 
annat i bilden. 
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Inger; handläggare med barn både i och på väg mot skolåldern, upplevde en oerhörd 
kontrast mot tiden innan hon fick barn. I hennes egna ord: 

Det är jättejobbigt, tycker jag. / ..jag var ju van att ha min tid, så att säga. / Jaa, just, det är det 
här att - man tycker man är inte bra nånstans. Det är konflikt, det är det. (Vad är viktigast: 
familjen eller arbetet?) Det är svårt - jag vill ha bägge delarna. Jag skulle inte kunna tänka mig 
att vara hemma. Men samtidigt vet jag inte om kvinnorna idag - att dom lurar sig själv, på ett 
sätt. Alltså dom har en orimlig arbetsbörda! Så jag har liksom funderat i dom banorna att -
vad håller vi på med? 

Tidigare hade hon varit van vid att ha sin egen tid, men nu räckte tiden inte till någon
stans. Hon kände att hon varken var en tillräckligt bra mamma eller en tillräckligt bra 
tjänsteman. Kvinnor har en orimlig arbetsbörda idag, tyckte Inger, och funderade på 
om kvinnor har lurat sig själva att tro att de ska kunna fa ut det bästa av båda världarna; 
dvs. att det ska gå att klara balansen smärtfritt. Det gör det inte, var hennes slutsats. 
Och ändå ville hon själv ha bägge delarna; hon skulle aldrig kunna tänka sig att vara 
hemmamamma även om familjen skulle ha råd med det. 

Inger fångar upplevelser som alla småbarnsmammorna i gruppen beskriver i olika 
grad. Att varken känna sig som särskilt god arbetskraft på jobbet eller hemma, ger 
upphov till flera sorters konfliktupplevelser. Det är lätt att börja fundera över om det är 
något fel på en själv. I Sverige idag gör kvinnor anspråk på (och/eller har krav på sig) att 
vara framgångsrika både när det gäller arbete och hem. Så ser idealmodellen för den 
moderna svenska kvinnligheten ut. Genom att titta på hur det ser ut i samhället försö
ker Inger undvika att göra det hela till ett individuellt problem. Det är inte bara hon 
som kroknar... Och då väcks hennes undran om ekvationen någonsin kommer att gå 
ihop; om kvinnor kanske har lurat sig själva att tro att det moderna kvinnlighets
projektet skulle gå bra. Men Inger vill ändå ha allt! Jag återkommer strax till Ingers 
lösningsförsök. 

6.3.1 Deltid - jobb och familj blir för mycket, men bara ett av dem blir 
för litet 

I Sverige ökade kvinnors deltagande i förvärvsarbete mycket kraftigt mellan 1960 och 
1990; från att cirka 40 procent av alla svenska kvinnor mellan 15 och 64 år fanns i 
arbetskraften 1960, till att drygt 80 procent gjorde det 1994.15 Det är att betrakta som 
en mycket genomgripande samhällsförändring på en historiskt sett mycket kort tid. 
Och det är kvinnorna som har "skött" den. Det är kvinnorna som har förändrat sina 
livsmönster så att de passar in i det nya balanserandet som krävs av dem. Männens 
livsmönster har förändrats betydligt mindre (Flood & Gråsjö, 1997; Rydenstam, 1992). 

15 De svenska männens förvärvsfrekvens 1994 var 84%. Både kvinnors och mäns förvärvs
frekvenser har varit högre; siffrorna för 1994 visar en nedgång på 3-4 procentenheter från slutet 
av 1980-talet. De stora förändringarna i kvinnors förvärvsfrekvens skedde på 1960- och 70-
talet. För siffrorna för 1960, se Myrdal, A. & Klein, V. (1956/1968) och SOS 1965:7, Kvinnors 
förvärvsfrekvens I. (Olika källor anger något olika siffror, vilket beror på att de har använt olika 
typer av statistiska korrektioner.) För siffrorna för 1994, se SCB (1996). 
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Vad var det då för slags arbeten som dessa "nya" kvinnor kom ut till? En tydlig tendens 
är att samtidigt som kvinnors förvärvsarbetande ökade, så ökade deltidsarbetandet.16 

De arbeten som kvinnor kom ut till och arbetade deltid på, var också i stor utsträck
ning sådana som män inte sökte sig till. Det var arbeten med låg lön, med barnomsorgs-
anpassade arbetstider, med frånvaro av karriärmöjligheter (vilket förvissso gäller en 
stor del av de arbeten män har, men i ännu högre utsträckning dessa "nya" 
kvinnoarbeten). 

Det var dessutom till stor del arbeten som var "kvinnliga" i bemärkelsen att de 
innehöll omsorgs- eller serviceuppgifter. Dessa arbeten innebar att kvinnor i och för sig 
förflyttade delar av sin aktiva verksamhet från hemmet till en arbetsplats, men inte 
alltid att de förändrade den grundläggande karaktären på sin verksamhet. Den var 
fortfarande ofta "kvinnlig", vilket innebär att innebörderna i kön knappast förändra
des i grunden av denna mycket stora demografiska förändring i det svenska samhället. 
Nu gör kvinnor "kvinnliga" saker både hemma och på arbetsplatsen istället för bara 
hemma, skulle man kunna summera förändringen (naturligtvis är detta en grov för
enkling, eftersom kvinnor finns i de flesta yrken idag, men sett över hela samhället 
stämmer bilden ganska väl). 

Deltidsarbete har varit en formell rättighet för småbarnsföräldrar i Sverige u nder 
ganska lång tid nu. Den rättigheten verkar det inte ha varit några problem för kvin
norna i den här gruppen statsanställda att få använda sig av. De betraktar det snarare 
som något fullständigt självklart. Att vara offentliganställd är bra när man har små 
barn, konstaterar flera av intervjupersonerna. Sådana jobb går bra att ha på deltid och 
på tider som passar bra ihop med en barnfamiljs behov. Detta har för några av kvin
norna varit en bidragande orsak till att de har stannat kvar på sina arbetsplatser under 
barnens småbarnsår. För att återvända till Inger: 

Inger tyckte trots sin upplevda konflikt mellan arbete och familj att det hade varit 
en härlig tid, när hon arbetade deltid och var hemma mycket hos sina barn. I hennes 
familj är det bara hon som har arbetat deltid, och hon gör en outtalad självklar "köns
koppling" till deltidsarbete. Det framgick när jag i ett annat sammanhang frågade 
henne om hon någon gång hade önskat vara man: 

Inte skulle jag vilja vara karl för könets skull, så att säga. Nej. / Nog tycker jag det är bra att 
vara [kvinna]. För visst har - för om jag säger det, jag jobbar ju deltid och jag tycker det är 
himla härligt. / Jag tycker det! Jag tycker att jag - jag har ju valt det själv, och det, det tycker 
jag - det är ju många som - jag vet inte - dom har väl inte det där behovet. 

Deltidsarbete är tydligen för Inger något som bara gäller kvinnor. Just på grund av den 
möjlighet till deltidsarbete som detta att vara kvinna ger henne, är Inger inte avund
sjuk på män, även om hon annars är medveten om orättvisor mellan könen. Det är 

16 Faktaredovisninarna i texten bygger på de sammanställningar från Statistiska Centralbyrån 
från de senaste årtiondena som jag redan har refererat till. Jag anger inte referens i varje enskilt 
fall, eftersom texten då blir oöverskådlig. 
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intressant att - litet vid sidan om konstaterandet att småbarnsmammor arbetar deltid 
och ofta tycker att det är skönt - reflektera över Ingers förståelse av "kön": här resonerar 
Inger utifrån principen om kön som skillnad (se kapitel 1). I andra sammanhang, t.ex. 
i resonemang om löner osv., använder hon snarare principen om könsneutralitet och 
rättvisetänkande. Eftersom principerna aktiveras i olika sammanhang, verkar de inte 
upplevas som motsägelsefulla. 

Ingers outtalade slutsats att deltidsarbete är kvinnligt, överensstämmer med mönst
ren i samhället. I arbetstidsstatistik är mönstret så kraftigt att kvinnor nästan verkar 
vara tvingade att arbeta deltid när barnen är små (SCB, 1996). Inger ser det dock inte 
så för sin egen del. Hon menar å ena sidan att hon har kunnat välja deltid därför att 
hon är kvinna och inte man, och å andra sidan att deltid är något som hon har valt helt 
av egen fri vilja, på grund av att just hon som person hade det behovet. Andra har 
kanske inte det. Hon är den som balanserar, både därför att hon är kvinna och därför 
att hon personligen vill. För henne blev deltidsarbetet ett försök till lösning på det hon 
tidigare kallade kvinnors orimliga arbetsbörda, en lösning som hon dessutom upplever 
som sitt eget personliga och fria val. Hennes intentioner passar bra ihop med hennes 
möjligheter (Haavind, 1992). 

Deltidsarbete under småbarnsperioden var självklart för de allra flesta kvinnorna i 
gruppen, medan heltidsarbete verkade gälla för de flesta av deras män. Undantagen 
fanns bland de yngre, där männen ibland arbetade deltid under korta perioder, eller 
var föräldralediga under några månader, men bara när familjen hade full föräldrapen
ning att ta ut. Under dessa perioder arbetade kvinnorna ofta heltid. Efter föräldra
penningsperioden återgick mönstret för de allra flesta till att kvinnan arbetade deltid 
och skötte större delen av omsorgsarbetet, medan mannen arbetade heltid igen. Bland 
de kvinnor som redan hade passerat småbarnsperioden, hade det aldrig förekommit att 
mannen arbetat deltid. 

Arbetet med att efter föräldrapenningsperioden skapa balans mellan förvärvsar
bete och omsorgsarbete för hela familjen blev oftast någonting som kvinnorna skötte 
ganska ensamma. För mannen var balansen redan avgjord; där vägde jobbet tyngst, 
och det tilläts det göra. Flera av kvinnorna berättade att deras män arbetade i branscher 
där mannen inte kunde arbeta deltid eller ta ledigt för sjuka barn. Männen riskerade i 
så fall att tvingas avstå från ansvarsfulla och därmed väldbetalda jobb. Monika,, en av de 
yngre assistenterna, förklarade varför hennes man inte minskade sin arbetstid nu när 
de hade små barn: 

Jag tror inte han kan. Ja isåfall då kan han inte ha det där jobbet. Det kan gå nån, kanske nån 
dag då och då, eller nån timme då och då, att sluta tidigare, men det - jag tror inte det går i 
längden. Då tror jag inte att han klarar av det där, och då blir det mindre pengar. 

I den undersökning av Haavind (1987) som jag nämnde tidigare uttrycktes samma 
fenomen som att mannens jobb blir en utgångsbetingelse som kvinnans jobb måste 
förhålla sig till, medan det omvända inte gällde. Mannen anpassade inte sitt förvärvs
arbetande till kvinnans arbetande. Hon stod för anpassandet/balanserandet, medan 
han fortsatte som förut. 
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För vem är deltidsarbetande en risk? Mot bakgrund av sådana berättelser som Monikas 
om riskerna för mannen med att arbeta deltid, är det intressant att mycket få av kvin
norna i det här sammanhanget reflekterade över vad det egna deltidsarbetet gjorde med 
deras löner och möjligheter att ha ansvarsfulla och därmed välbetalda jobb. Det ver
kade vara överväganden som låg betydligt närmare till hands när det gällde deras mäns 
arbetsliv än deras eget. För männen var alltså hotet om försämringar i karriären ett 
argument mot deltid, men samma argument användes inte när resonemangen gällde 
kvinnorna. För kvinnorna var "frågan" om deltid oftast inte en fråga. Beslutet verkade 
på något sätt fatta sig själv. 

Kvinnorna kan alltså i stor utsträckning betraktas som balanskonstnärerna när fa
miljen har små barn. Barn och familj är fortfarande i stor utsträckning en "kvinnofråga" 
i den här gruppen.17 Här blir innebörderna i kön entydiga: den kvinna som anpassar 
lönearbetet tidsmässigt till familjens omsorgskrav ger socialt accepterade uttryck för 
vad det idag innebär att vara en förvärvsarbetande kvinna och mor. Som en spegel av 
detta gäller att hennes man ger socialt godtagbara uttryck för vad det innebär att vara 
en förvärvsarbetande man och far, om han tidsmässigt prioriterar arbetet före familjen 
och anpassar sitt omsorgsarbete till arbetsplatsens krav. 

De flesta av kvinnorna mitt i barnlivet gav enligt dessa kriterier socialt accepterade 
uttryck för att vara kvinna. De "gjorde kön" på det förväntade sättet, var förvärvsarbe
tande småbarnsmödrar på gängse sätt. De allra flesta som redan hade passerat denna 
livsfas hade också gjort det, att döma av hur de berättar när de ser tillbaka på sina mitt-
i-barnlivet-perioder. 

För variationerna i mönstret stod ett par kvinnor med hög utbildning och/eller 
hög organisatorisk position, som arbetade längre tider per dag än de andra småbarnsmöd
rarna. Detta upplevdes av dem själva som någonting som krävde en "förklaring", efter
som de kände att de avvek från normen. Jag har redan i ett tidigare avsnitt berättat om 
Malin, som var handläggare och tyckte att arbetsmängden inte minskade om hon arbe
tade deltid, utan att det bara blev mindre betald tid för samma totala arbetsmängd. 
Heltid innebar en lugnare arbetstillvaro, menade hon, och därmed också en lugnare 
hemmatillvaro. För Helena, som var handläggare och ensamstående mor, handlade det 
förutom om arbetskraven också om att få ekonomin att gå ihop. En deltidslön räckte 
inte. I båda fallen framgick det att kvinnorna tyckte det behövdes en särskild förklaring 
till att de arbetade heltid, eftersom det "normalt" kvinnliga i deras situation hade varit 
att arbeta deltid. De bröt mot det förväntade könsmönstret, och det måste förklaras. 
Jag uppfattade det inte som troligt att de med samma självklarhet som de deltidsarbet
ande kvinnorna skulle kunna uppge sin arbetstidslängd utan kommentarer. 

Jag skrev i det föregående avsnittet om Ingegerd, en av de äldre kvinnorna, som nu 
ibland ifrågasatte sitt heltidsarbete under mitt i barnlivet-perioden. När Ingegerd för
sta gången berättade om detta, framstod valet helt och hållet baserat på hennes 
17 Detta betyder som jag redan har antytt inte att männen aldrig deltog i omsorgsarbetet. 
Bland de yngre var arbetsuppgifterna hemma jämnare fördelade än bland de äldre. Men "faller-
på-principen" verkade fortfarande gälla. 
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prioriteringar; hon trodde att hon inte skulle kunna komma tillbaka till arbetsmarkna
den om hon stannade hemma under småbarnsåren. Vid ett senare intervjutillfälle gav 
hon ännu en förklaring: hennes arbete var nödvändigt för att försörja familjen medan 
hennes man vidareutbildade sig. Samtidigt hade hon ett självklart huvudansvar hemma. 
Mannens studier, och senare hans arbete, hade högsta prioritet i familjens beslutsfat
tande. När hon först tänkte tillbaka på sina val, vägde hon emellertid inte in sin 
försörjarroll under mannens studietid, eller hans dominans i familjens beslutsfattande, 
och då blev hon själv "skyldig". Därför kunde hon i efterskott uppleva det som sin egen 
konflikt - och sitt eget "fel" - att hon arbetade heltid under småbarnsåren. Hon avvek 
från vad kvinnor "gjorde". Här blir Ingegerd dubbelt drabbad: hon har dels heltidsar-
betat samtidigt som hon skötte huvuddelen av hemarbetet, och dels fatt känna sig som 
en avvikande mor därför att hon inte stannade hemma under småbarnsperioden. 

Dubbelt drabbande av det slaget upplever särskilt kvinnor vars handlande innebär 
att de har avvikit från de giltiga uttrycken för "god kvinnlighet" (men långt ifrån bara 
de). När det gäller balansarbete är den sociala vågskålen redan så kraftigt tippad mot 
ett större ansvar för kvinnor, att de flesta kvinnor själva bär viktningen - och därmed 
omgivningens troliga skuldbeläggande - med sig. Det innebär att när en kvinna "tar på 
sig skulden" i ett sådant sammanhang, så utför hon en socialt förväntad identitets
handling. Det är ett förväntat sätt att vara kvinna på (Elvin-Nowak, 1996). Det åter
knyter till Christine Romans konstaterande att kvinnors dåliga samvete är "så utbrett 
att det borde betraktas som ett socialt problem" (1994, s. 188). 

6.3.2 När balansen rubbas mitt i barnlivet 

Småbarnsföräldrar kan aldrig vara helt säkra på att ett uppnått balansläge blir varak
tigt. Det vanligaste exemplet på rubbningar i balansen är sjukdomar hos barnen, och 
jag ska därför uppehålla mig vid hur kvinnorna mitt i barnlivet berättade om vård av 
sjuka barn. Svensk lagstiftning är generös när det gäller möjligheter att stanna hemma 
för att vårda barnen när de är sjuka; alla föräldrar har rätt till detta. Men inte alla 
föräldrar utnyttjar den rätten lika mycket, utan det är oftast mödrarna som gör det.18 

Någon enstaka bland intervjupersonerna berättade att de försökte dela så jämnt som 
möjligt på sjukdagarna och någon att det var ständiga förhandlingar om vem som 
skulle vara hemma när barnen var sjuka. För de övriga var detta sällan någon fråga för 
öppen förhandling. Det verkade ingå i utgångsförutsättningarna att mannen hade svå
rare att stanna hemma från jobbet, och därför blev det oftast kvinnan som tog ledigt. 
För dem som hade passerat den här livsfasen hade det varit självklart att kvinnan skulle 
ta ledigt. 

Det kändes för dessa kvinnor inte som om det var mannen som motsatte sig att 
vara hemma när barnen var sjuka. Det var inte hans attityder det handlade om, me
nade de, utan det var inställningen på hans arbetsplats. Han tog en risk i sitt arbete om 

18 SCB (1996). Det är något fler fäder som stannar hemma med sjuka barn, än som tar ut 
föräldrapenning när barnen är små. 
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han visade att han var beredd att ta på sig för mycket omsorgsplikter. Det kunde på
verka hans framtid negativt. Fick han välja fritt, skulle han däremot gärna stanna hemma 
när barnen var sjuka, ansåg de. Åsas uppfattning om makens inställning var representa
tiv: 

Jag har oftare fått vara hemma, på grund av hans arbete... Ja, han jobbar åt [ett företag], men 
alltså han är ju... det har kanske varit då vissa saker som var tvungna att göras, så han har inte 
kunnat vara ledig. 
/ (Det här att killar ska vara hemma med sjukt barn, det kanske inte är lika accepterat, heller...) 
Ja, men för honom är det inte så... 
(Nej, men jag tänkte inte på honom själv, utan på omgivningen.) Ja, men jag tror inte - han 
påverkas inte av det. 

Om det inte hade funnits saker som måste göras på hans jobb, skulle han gärna stanna 
hemma, är Åsas slutsats. Han själv har inga fördomsfulla uppfattningar, menar hon, 
och han påverkas inte av om omgivningen har det. Det blir därför i hennes förståelse 
karaktären på mannens jobb som styr; och "jobbet" är ett fenomen som tycks befinna 
sig utanför både hennes och hans påverkansmöjligheter. Frågan om betydelsen för hans 
arbetsframtid av att han är där och gör dessa saker syns inte på ytan i detta citat men 
finns med som en förutsättning och dyker upp i andra berättelser: han ska inte behöva 
ta några risker i karriären. Det är därför just han måste finnas där och göra saker som är 
"tvungna att göras". De tycktes inte diskutera på vilket sätt hennes arbetsframtid kan 
tänkas bli negativt påverkad av att hon konsekvent är den som stannar hemma när 
barnen är sjuka, och vilka risker hon därför tar i sin karriär när hon inte "är där och gör 
saker".19 De kulturella innebörderna i kön är aktiva i det vardagliga livet, vare sig kon
trahenterna tänker på dem så eller ej. 

6.3.3 Att räcka till för sig själv eller att räkna bort sig själv 

Vissa av småbarnsmödrarna berättade att de under perioder kände av både fysiska och 
psykiska stressymtom. Den stressen kom inte nödvändigtvis av att ha för långa arbets
dagar på jobbet och för kort tid hemma, utan det kunde vara nästan tvärtom. Jag låter 
en assistent och en handläggare, båda med små barn, få illustrera variationer i sådana 
stressmönster. Det framgår då att Monika som är assistent och ser sig först och främst 
som mamma, verkar uppleva situationen litet annorlunda än Stina, som är handläg
gare och har en karriär att tänka på: 

Monika berättade att när hon arbetade 60-procentig deltid, fungerade barnpass
ning och familjeliv smärtfritt och smidigt. Den delen av vardagen var som den skulle, 
tyckte hon. Med Monika själv var det dock sämre: hon orkade inte med att hela tiden 
känna att hon inte hann med jobbet. Arbetsplatsen "balanserade" nämligen inte ge
nom att flytta arbetsuppgifter till någon annan. Arbetsdagarna blev så korta att det 

19 Sådana resonemang kom däremot upp i andra sammanhang, där arbetsplatsen och det 
betalda arbetet var mer i fokus. Då jämförde sig deltidsarbetande kvinnor med de heltidsarbet-
ande, som oftast var män, och tyckte att de diskriminerades som deltidsarbetare. 
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knappt kändes meningsfullt att börja jobba, eftersom det så snart blev dags att ge sig 
iväg igen och hämta barnen. Till slut tog stressen sin fysiska tribut: Monika drogs med 
konstant magont under en period. Det blev en lättnad för henne att få öka sin arbetstid 
något, så länge hennes man kunde ta ut litet föräldraledigt och hjälpa till med 
hämtningen av barnen. I Monikas egna ord: 

Jag började känna att jag fick ont i magen. Jag tyckte det blev så hemskt jobbigt, just det här 
att jag skulle försöka hinna med på jobbet också.. Jag kände bara 'det är ingen mening att jag 
börjar jobba med det där, för snart ska jag hem och hämta barnen!' Jag ska passa bussen och 
fara och hämta dom och så där... .. Så nu har vi gjort så att min man lämnar och hämtar på 
måndagar och fredagar. Så då jobbar jag hela dagar - och mer därtill. Och så är jag ändå ledig 
en dag. 

Lösningen att mannen skulle ta ut föräldraledigt föll inte makarna in förrän Monika 
hade drabbats av allvarliga fysiska stressymtom, vilket innebar att det hela troligen 
kom att hamna på kontot "Monikas brister", snarare än "familjens totalbalans" eller 
"jämställdhet". Först när Monika blev sjuk blev mannen en aktiv deltagare i balans
arbetet. Frågan är vad lösningen kan tänkas innebära för deras framtida balans
förhandlingar. Lösningen var för övrigt temporär; den var bara möjlig så länge de hade 
kvar föräldrapenning att ta ut. Att hänvisa till egna svagheter och brister för att driva 
igenom förändringar i jämställdhetsriktning förekom emellanåt som strategi bland dem 
jag intervjuade. På så sätt kan en kvinna få mannen att "ta hänsyn" mer än tidigare. 
Strategin har dock sina risker: en kvinna som får "fördelar" därför att hon är "svag", 
vad för slags förhandlingsposition har hon? Och vad händer när hon blir "stark och 
frisk" igen?20 

För Stina hängde upplevelsen av konstant stress samman med ett scenario som 
förekommer i många småbarnsfamiljers liv: flyttning till ny ort, längre arbetsresor, 
husbygge, nya arbetsuppgifter, inskolning av barnen i ny barnomsorg, och dessutom 
krav på att som handläggare hävda sig på den nya arbetsplatsen: 

Ja, det händer mycket, men det är ju - jag är ju ofta stressad, mycket. Jag känner det liksom i 
kroppen, att man hinner aldrig... Förut gick jag ju gympa och liksom skötte om mig själv, 
men det hinner man ju aldrig. Men samtidigt är det ju roligt. Förut så tyckte jag inte alltid 
det var så kul att gå till jobbet på måndagar och sitta där och... Men nu säger det bara svisch, 
så är det fredag! Så det är ju positivt! 

Stina kände i hela kroppen att hon aldrig räckte till på någon front, periodvis så mycket 
att hon hade svårt att sova, berättade hon. De nya arbetsuppgifterna var roligare än de 
gamla, men känslan av att inte behärska dem ännu lade sig ovanpå alla de andra kra
ven. Stressen förstärktes av att det hade utvecklats en kultur på hennes arbetsplats, där 
alla nästan tävlade om att prioritera jobbet framför familjen. Det kändes som om den 
som åtog sig omsorgsansvar hemma tog en allvarlig risk. Stina fann att hon mitt uppe 
i den intensivaste mitt-i-barnlivet-perioden var tvungen att bevaka sina positioner på 
arbetsplatsen, och det kändes mycket främmande för henne. Att i allt detta hitta ut
20 Det finns paralleller mellan detta och forskning som visar att kvinnor i gemen far mer hjälp 
än män, men att detta i sin tur tycks ha negativa konsekvenser för kvinnors möjligheter att 
"komma sig fram" på många andra sätt (Unger & Crawford, 1992/1996). 
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rymme för sig själv var inte att tänka på överhuvudtaget, berättade hon. Sådant som att 
gå på gymnastik, köpa kläder eller gå till frisören blev sällsynta lyxverksamheter som 
hon för det mesta inte ens kom ihåg att hon kanske behövde. Balanserandet gjorde att 
hon räknade bort sig själv. 

Även de småbarnsmödrar som inte berättade om tydliga stressymtom, beskrev en 
situation där det var svårt eller omöjligt att få plats för sig själv och sina behov. De slets 
mellan alla andras krav och behov så att de knappast längre visste om de hade några 
egna. Både Inger och Malin, som får illustrera de upplevelserna, tyckte att de klarade 
av det hela ganska bra, men ändå var de båda förbluffade över vilka förändringar och 
anpassningskrav som småbarnslivet faktiskt innebar. 

Inger, handläggare och en av dem vars barn nyligen hade passerat småbarnsperio
den, menade bestämt att denna period var den då hon hade upplevt den största risken 
att "tappa bort sig själv" som självständig person, då alltså fragmenterandet hotade 
hennes upplevelse av sig själv som hel person. Jämfört med mitt-i-barnlivetperioden 
tyckte hon att sådant som identitetskriser i tonåren osv. var lindriga fenomen: "Jo, jag 
känner det ju nu mer att man - jag tror inte - nu kan man ju ha glömt, men - att man 
i puberteten tappade sig själv - då tycker jag hellre nu, va, för att nu har man så många 
krav från alla håll." 

Malin,, en av de heltidsarbetande småbarnsmammorna, beskrev hur hon hade för
ändrat sina ambitioner för vardagslivet sedan hon fick barn. Nu handlade det enbart 
om att få den praktiska balansen mellan hemmet och arbetet att gå ihop. Om hon var 
hemma när hon skulle och borta när hon skulle, då var hon rätt nöjd. Vardagen med 
dess rutiner måste fungera. För övrigt räckte tiden inte till, hon blev för trött och hon 
hann inte det hon ville göra. När jag frågade hur hon brukade prioritera om hon måste 
välja mellan arbete och familj, svarade hon att det var något hon egentligen inte visste. 
Det var nog istället så att allt annat - inklusive hon själv - fick stå tillbaka under den 
här perioden så att åtminstone arbete och familj skulle rymmas. Hon och hennes man 
upplevde samma konflikt, menade hon, men de tyckte ändå att det rörde sig om en 
ganska kort period i deras liv, och då kunde de härda ut. 

En jämförelse mellan Ingers och Malins upplevelser av "tyngden" i mitt-i-barn
livetperioden pekar på betydelsen av hur stor del mannen tar i det obetalda familjear
betet. Ingers man arbetade enligt henne "mer än heltid" medan de hade små barn, och 
hon själv deltid. Malins man arbetade inte mer än hon själv, och kunde dessutom 
ibland sköta delar av sitt arbete hemifrån, vilket gjorde att han blev betydligt mer 
närvarande i hemmet. Troligen är det därför som Inger beskriver sin upplevelse av 
mitt-i-barnlivet-perioden som tyngre och mer splittrande än vad Malin gör, trots att 
Inger har arbetat deltid. 

Mitt-i-barnlivet är en hård och krävande men samtidigt givande period, om vi får tro 
de kvinnor jag har intervjuat. Tillvaron är fylld av motstridiga krav, och för den en
skilda kvinnan kan det därför ibland vara svårt att veta var hon har sig själv. Tydligt är 
att balansproblematiken är central för kvinnornas självförståelser och sätt att skapa sig 
själva under denna period. Berättelserna har berört två olika självkonstruktioner, som 
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samspelar men inte alltid ryms samtidigt mitt i barnlivet. Det är "ett balanserande 
själv" å ena sidan, och de ofta fåfänga försöken att finna plats till "ett eget själv" å den 
andra sidan. I kapitel 10 går jag vidare med att granska kvinnornas olika själv-kon-
struktioner och hur de existerar parallellt och ibland går i dialog med varandra. 

6.4 Balansera mitt i jobblivet: arbetet tar större plats 

Det här avsnittet handlar om de kvinnor vars barn har vuxit så att de av sina berättande 
mödrar upplevs som mer självständiga. Omsorgskraven har minskat. De skillnader 
som visar sig mellan kvinnornas upplevelser och tolkningar av dessa förändringar beror 
på förhållanden både på arbetet och i hemmet. Jag tyckte mig urskilja fyra mönster. 
För vissa verk ar engagemanget i arbetet hela tiden trycka på och bara vänta på att 
omsorgskraven ska minska i omfattning, så att det betalda arbetet kan få ta deras tid i 
anspråk fullt ut. Det kan diskuteras om konflikten mellan arbete och familj egentligen 
blir mindre med tiden - kanske förflyttas den bara till en annan punkt på balansaxeln. 
För andra verkar det ske en oönskad förskjutning mot att jobbet tar större plats nu. 
Omgivningens och arbetsplatsens krav på dem, snarare än deras eget engagemang, 
gjorde att de ägnade mer tid åt förvärvsarbete. För en tredje grupp var det enbart 
förändringar i omsorgskraven som var aktuella; deras arbetssituation förändrades inte. 
Det fjärde mönstret var en upplevelse av minskad konflikt mellan arbete och familj, så 
att det nu blev möjligt att uppleva arbetet (både arbetsuppgifterna och arbetsplatsen) 
som roligare än under mitt-i-barnlivetfasen. Detta kom som en överraskning. Några 
kvinnors berättelser får illustrera de fyra olika mönstren: 

6.4.1 Arbetskrav och engagemang ökar i takt med minskande 
omsorgskrav 

För vissa kvinnor har arbete och familj länge varit konkurrenter som tillsammans har 
fyllt hela tillvaron. Jobbet, och det egna engagemanget där har tryckt på, och det är 
enbart omsorgskraven som har begränsat omfattningen. Det är när omsorgskraven 
minskar, som dessa kvinnor hamnar mera påtagligt mitt i jobblivet, framförallt när det 
gäller antal förvärvsarbetstimmar per vecka, men också i upplevelsemässig bemärkelse. 
En som tydligt illustrerar detta är Anita, handläggare vars barn var i tonåren under 
intervj uperioden. 

Anita berättade att hon alltid har varit starkt engagerad i sitt arbete och jobbat 
något mer än genomsnittet för svenska kvinnor med barn. Det som har hållit tillbaka 
arbetstiden har varit barnens behov. Mannen har arbetat mycket hela tiden. Nu när 
barnen var större jobbade Anita betydligt mer än förr; även en hel del övertid. Anled
ningen till det var dubbel: ökande krav från arbetsplatsen och minskande krav i hem
met. Jobbet hade blivit lika viktigt för henne som familjen nu, samtidigt som barnen 
inte behövde henne lika mycket som förr. Och då blev det för långa arbetsdagar, tyckte 
Anita. 
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För Anita, som tidigare var mycket noga med att vara hemma på vardagkvällarna 
för barnens skull, hade det nu skett ganska stora förändringar i balansen. Men det var 
fortfarande balans mellan förvärvsarbete och omsorg det handlade om. Det hade inte 
tillkommit något nytt; t.ex. verkade hennes egen fria tid inte ha ökat, utan jobbet 
invaderade den tid som barnen inte längre krävde. Anita upplevde att när hon inte 
hade barnen som en buffert mot jobbet, riskerade hon att låta sig utnyttjas av arbets
platsen, i och med att kraven på henne därifrån ökade, och i och med att hon gärna 
levde upp till dem. 

6A.2 Mitt i jobblivet mot sin vilja 

Några av de kvinnor vars barn hade blivit litet äldre upplevde under den här perioden 
en oönskad förskjutning mot att arbetet tog större plats. Då uppstod en obalans mel
lan arbete och familj som de tyckte att de tidigare varit befriade från. Birgit, som är 
assistent, hade barn i tonåren och därmed mindre omsorgskrav än tidigare. Hon be
skrev hur balansen för henne hade förskjutits mot mer arbete, inte på grund av dessa 
minskade omsorgskrav utan på grund av ökande krav i arbetet, krav som hon själv 
helst hade velat slippa. Kraven berodde på omorganiserandet på hennes arbetsplats. 
Balanserandet blev på grund av de ökande arbetskraven mer ansträngande för henne 
än tidigare, trots större barn. Familjen var i alla lägen det viktigaste för Birgit, och hon 
ville prioritera den även nu. Men nu kändes det istället som om arbetet tog det mesta 
av hennes tid och krafter och även följde med hem ibland och inkräktade på resten av 
livet. För Birgit var ett stort arbetsengagemang inget eftersträvansvärt. Att arbetet skulle 
få lov att inkräkta på familjen var något negativt och tidigare okänt i hennes vardag. 

6.4.3 Omsorgskraven är det avgörande, arbetskraven ändras inte 

För vissa kvinnor förändrades inte arbetskraven, utan deras val av balanspunkt mellan 
yrkesarbete och omsorgsarbete verkade avgöras så gott som helt av omsorgskravens 
omfattning. Ett exempel på detta mönster är Yvonne, d eltidsarbetande handläggare 
med två barn. Hon hann under intervjuperioden uppleva både stark konflikt mellan 
arbete och familj, och lindringar i den konflikten på grund av att barnen blev större. 
Det fick konsekvenser för hennes arbetsengagemang. Minskningen i omsorgskraven 
gjorde att hon kände sig gladare och att jobbet blev roligare, berättade hon. Hon upp
levde sig plötsligt mycket friare, något som hon verkligen uppskattade och såg som ett 
lämpligt tillfälle att öka tjänstgöringstiden en aning. Samtidigt kände hon också öns
kan från överordnade att arbeta ännu mer, men det var långt ifrån samma typer av 
tryck från det betalda arbetet för Yvonne som de Anita eller Birgit upplevde. I den sista 
intervjun bekräftade Yvonne att utvecklingen hade fortsatt på samma sätt. Nu gick det 
ännu lättare; hon hade mer tid och orkade mer, och därför tyckte hon att jobbet var 
roligare. När omsorgskraven minskade, blev det alltså utrymme för att uppleva jobbet 
som intressantare, även om arbetsuppgifterna var desamma. 
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6AA Överrumplad av jobbets betydelse: successiva förändringar i 
identitet 

Ett par av assistenterna berättade att arbetsplatsen och jobbet gradvis hade blivit vikti
gare för dem utan att de riktigt hade märkt hur det gick till. De hade dittills inte 
upplevt någon konflikt mellan arbete och familj utan alltid självklart prioriterat famil
jen, men märkte nu att både arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kändes allt viktigare. 
De två som såg det här mönstret hos sig, uttryckte en viss förvåning, eftersom det inte 
stämde med deras bild av sig själva. Något av en identitetsförändring var på väg att ske. 

Ulla hade ganska vuxna barn och arbetade lång deltid när intervjuperioden star
tade. När jag i den första intervjun frågade henne om vad som var viktigast för henne, 
arbetet eller familjen, svarade hon utan att tveka "familjen". Det var där hon hade sitt 
starkaste engagemang. Hon upplevde ingen konflikt mellan arbete och familj, utan 
hennes prioriteringar var entydiga.21 Två år senare hade hennes balanspunkt förskju
tits: hon jobbade nu heltid, hade mycket att göra och upplevde att jobbet hade blivit 
påtagligt viktigare. Tanken på att eventuellt bli uppsagd i framtida nedskärningar kän
des svårare nu än tidigare. Det här hade hon aldrig känt förut, berättade hon, utan hon 
hade sett sig som mamma i första hand och yrkesarbetare i andra hand. Nu var hon 
beredd att jobba med i stort sett vad som helst, bara hon fick komma till en arbetsplats 
varje dag. Plötsligt var hon en som gärna satt kvar och jobbade över, något som aldrig 
hade varit tänkbart tidigare. 

Annelie hade tonårsbarn och berättade att hon först nu sedan hon förlängde sin 
arbetstid hade upptäckt hur skönt det var att kunna vara kvar på jobbet framåt efter
middagen när det är mycket lugnare och mindre spring. Då är man verkligen inne i 
jobbet och kan få mycket gjort - och har ingen lust att gå hem! När hon jobbade 
kortare tid per dag hann hon aldrig uppleva denna arbetsro, menade hon. Den här 
känslan var ny för henne. 

När deltidsmönstret så sakteliga upphör: att förfoga över sin arbetsplats. Ullas och 
Annelies berättelser väcker funderingar på vad det är kvinnor går miste om när de 
deltidsarbetar (förutom befordran och löneförhöjningar). Det kan bland annat vara 
Ullas och Annelies nyväckta känsla av att förfoga över sin arbetsplats och bestämma 
över tillgången till den, istället för att andras behov ständigt styr var de ska befinna sig 
någonstans. Den aspekten av kvinnors balanserande blir ofta inte synlig för en kvinna 
förrän hon är åtminstone delvis ute ur mitt-i-barnlivetperioden. 

Att som deltidsarbetare befinna sig på arbetsplatsen vissa timmar mellan lämning 
och hämtning av barn i barnomsorg, är annorlunda än att ha en arbetsdag med vidare 
ramar. Deltidsarbetaren är inte nödvändigtvis olyckligare eller sämre som arbetskraft, 
men känslan av hemortsrätt på arbetsplatsen blir tydligen olika, om vi får tro de kvin
nor jag här har berättat om. Att deltidsarbetare dessutom riskerar att missa viktiga 
21 Balanserade gjorde hon dock, som de övriga kvinnorna. Men relationen mellan arbetet och 
familjen var inte konfliktfylld för Ulla. 
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möten och utbildningar, förstärker denna upplevelse. Eftersom det är ganska vanligt 
att deltidsarbete inte innebär särskilt mycket mindre arbetsmängd, utan framförallt 
minskad tid att göra ungefär samma arbete på, kommer också ofta "luften" att för
svinna ur arbetsdagen för dem som arbetar deltid. Det innebär dels att de befinner sig 
kortare tid på arbetsplatsen, med mer tvingande tidsgränser, och dels att de dessutom 
arbetar intensivare den tid de finns där. Att komma ur det mönstret verkar upplevas 
mycket befriande. För både Ulla och Annelie, som jag har berättat om här, tog den här 
förändringen emellertid åtskilliga år; deras barn hade med god marginal passerat 
småbarnsperioden när den här känslan av hemortsrätt på jobbet infann sig. "Deltids
mönstret" i förhållningssättet till jobbet kontra familjen sätter tydligen för vissa kvin
nor spår som det tar ett antal år att luckra upp. Utbildning och tjänsteställning sam
spelar med dessa upplevelsemönster, och jag återkommer till detta i det sista avsnittet i 
kapitlet. 

I kapitel 10 diskuterar jag de tänkbara personliga konsekvenserna av den här typen 
av ganska svårförändrat "deltidsmönster". Att vara mindre närvarande på arbetsplatsen 
än andra, att inte uppleva samma hemortsrätt "på jobbet" osv., och att kanske inte 
heller räknas som fullgod arbetskraft, kan tänkas inverka på kvinnors förmåga och 
möjligheter att hävda sig i olika sammanhang på arbetet. När det ibland talas om att 
"kvinnor är sämre på att ta för sig" (en vanlig uppfattning på arbetsplatser, särskilt 
bland chefer), handlar det då kanske bland annat om effekter av "deltidsmönstret", 
effekter som kanske skulle uppstå oavsett könstillhörighet? Det här är en diskussion 
som är viktig att föra när vi talar om sådant som "självförtroende" hos kvinnor och 
män, t. ex. 

Det är svårt att som utomstående uttala sig om för vilka av de kvinnor jag har beskrivit 
som övergången till perioden mitt i jobblivet innebar de största förändringarna. För 
Anita, som hade en ständig dragkamp mellan arbete och familj, verkar egentligen en
bart själva punkten för balanserandet ha flyttat sig. Tillvaron var lika fylld som förut. 
För Birgit, som tyckte att hon oförskyllt hade drabbats av större arbetskrav på grund av 
en omorganisation, blev det för första gången konflikt mellan arbete och familj, därför 
att arbetet inkräktade på tiden utanför. Hon själv hade inte ändrat sin uppfattning om 
vad som var viktigast. Yvonne, som hade upplevt mycket konflikt mellan arbete och 
familj, märkte att hon fick mer energi och utrymme i tillvaron när barnen inte be
hövde henne lika mycket. Och ganska omgående märkte hon att hon tyckte arbetet var 
roligare än på länge. Ulla och Anneli, å andra sidan, hade varit "befriade" från småbarn
sperioden i ganska många år innan det började märkas för dem att de fick ut allt mer av 
arbetet och arbetsplatsen. 

6.5 Balansera på väg ut ur jobblivet 

För de äldsta kvinnorna jag intervjuade kom av naturliga skäl andra hänsyn än för de 
yngre att dominera reflexioner och beslut om balansen mellan arbete och familj. Det 
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handlade t.ex. om ålderns inverkan på ens arbete och ork, om hälsa och arbetstider, 
och om förändrade prioriteringar mellan arbete och familj med ökande ålder. 

"Ålder" som symbol och förklaring. Funderingar kring ålderns betydelse dyker 
upp på flera ställen i de något äldre kvinnornas berättelser. Några tycker att de börjar 
bli långsammare i jobbet, och undrar om det kan ha med åldern att göra. Dessutom 
blir de tröttare på kvällarna. Tidigare brukade de sköta hushållsarbetet direkt efter 
jobbet, och sedan sy och handarbeta hela kvällen, men nu orkar de mycket mindre av 
båda delarna, tycker dessa kvinnor. En berättelse bland flera ganska likadana får illus
trera: 

Maj, som var assistent och en bit över femtio år, berättade att hon hade börjat inse 
att hon inte klarade av samma aktivitet som förr. Hon hade alltid varit energisk och 
"ruschig", men nu var det mycket svårare än förr att komma igång med någon syssla 
efter middagen. Arbetsbelastningen på jobbet hade varit ovanligt hög en period. Hon 
tyckte de extra arbetstimmarna satte tydliga spår i form av trötthet, men hon funde
rade också på om tröttheten kanske kunde bero på att hon själv inte längre var tillräck
ligt stark. Hon hade upplevt flera förtida dödsfall i sin omgivning och var därför orolig 
för att detta med tröttheten skulle vara något allvarligare än bara "ålder". Sett i det 
perspektivet, menade Maj, var jobbet och trötthet på grund av det en bagatell! 

Ålder som symbol, och som förklaring till förändringar i livet - både i jobbet och 
familjen - fanns med som en del i många av kvinnornas berättelser. Ålder blev en 
förklaring till trötthet, till att arbetet verkade gå långsammare, till nya prioriteringar, 
till att tankarna på döden kom närmare, och till motstånd mot förändringar. Under 
den här perioden försattes många av kvinnorna på grund av omorganisationer i situa
tioner där de skulle lära sig nya arbetsuppgifter och arbeta på nya sätt. Även i det 
sammanhanget kom åldern in för vissa - nu som orsak till att det var mycket svårare än 
tidigare att lära sig nytt. De som använde sin ålder som förklaring till trötthet och 
motvilja mot nyheter var framförallt de som dittills inte hade haft så stora krav på att 
lära nytt i arbetet. När nu kraven kom och det tog emot, kändes antagligen åldern som 
den rimligaste förklaringen för att förstå sin egen trötthet och motvilja inför förändrings
kraven. "Ålder" tillät en förskjutning i balanserandet mot att ta större hänsyn till sig 
själv, som inte hade varit möjlig tidigare. 

Hälsan och arbetstiden. Margit, assistent och en av de äldsta kvinnorna, beskrev sig 
själv som en "ruschig" person, som alltid hade sett det som självklart att arbeta heltid 
fram till pensionen. Men hon hade en tid märkt att hon blev tröttare och började också 
känna av några ganska allvarliga krämpor, och då fanns det inget annat att göra än att 
försöka bromsa och leva ett lugnare liv, menade hon. Hon berättade om nypensionerade 
bekanta som nätt och jämnt hade överlevt sin pensioneringsdag, och detta skrämde 
henne. Det gällde att lugna ner sig i tid, för att hålla sig frisk nog att ha ett rimligt liv 
kvar efter pensionen också! Margit började så småningom med deltidspension och 
upplevde det som en lättnad, även om hon i början hade svårt att i praktiken dra ner på 
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tempot. Hon var fostrad till att göra nytta, berättade hon, så att sitta stilla utan att ha 
något för händer hade alltid varit främmande för henne. 

Margit var den i familjen som skötte hushållsarbetet, och den största skillnaden i 
och med delpensionen blev att hon nu hann göra mer av det under dagtid, innan hon 
blev för trött för att orka. Hon hade inga förhoppningar om att få sin man att ta större 
del i hemarbetet, så det här var en bra lösning, tyckte hon. De förändringar som 
deltidspensionen innebar kändes stora för Margit, och det tog tid att anpassa sig till 
dem. I slutet av intervjuperioden tyckte hon dock att hon hade inrättat sig mycket bra 
som deltidspensionär. Obalansen i hemarbetet var densamma som tidigare, men ge
nom att Margit hade ändrat balansen gentemot arbetsplatsen, klarade hon av hemar
betet. 

Familjen och släkten får större betydelse. Balansen svängde nu över till familjen 
och tiden utanför arbetet för de äldsta kvinnorna i gruppen. De började försöka ge 
utrymme åt sådant som hade fått ligga nere under många år. Ingrid, en av de äldsta 
handläggarna, konstaterade att hon hade börjat prioritera familjen mer igen, och att 
hon dessutom hade börjat uppleva en ny betydelse av släkten i en vidare bemärkelse. 
Den sfären kändes nu minst lika viktig som arbetet för henne. När man blir äldre, 
menade hon, inser man att jobbet tar slut en dag, så det kan man inte hänga upp sin 
tillvaro på i evighet. Det gällde att se till att ha ett skyddsnät närmare hemikring istäl
let; detta för att kunna skapa ett meningsfullt liv längre fram. För Ingrid blev det då 
släkten hon vände sig till. Hon uttryckte samtidigt en viss förvåning över denna kraf
tiga omsvängning hos sig själv. Hon hade tidigare inte varit särskilt släktkär, utan det 
här var någonting ganska nytt för henne. 

För Vivianne, assistent och en av de äldsta kvinnorna, hade familjen och släkten 
alltid haft mycket hög prioritet. Hon hade levt i deras närhet i alla år och tidvis haft 
ganska betungande omsorgsuppgifter gentemot familjen, äldre anhöriga och andra släk
tingar parallellt med sitt betalda arbete. För henne skulle inte förskjutningen i balans 
mellan arbete och familj bli så stor i och med nedtrappningen av arbetslivet, eftersom 
balansen redan var så starkt viktad åt familjehållet. Hon såg framför sig att hon skulle 
fortsätta med de omsorgsuppgifter som hon redan hade, men hoppades att de gradvis 
skulle avta något. 

Att åldras förändrar påtagligt många kvinnors förläggning av balanspunkterna i varda
gen. Framförallt flyttas "jobbet" längre tillbaka, samtidigt som andra hänsyn rycker 
fram, som hälsan, orken och anhörigas och släktingars behov. Bland de äldre kvin
norna som jag intervjuade växte det fram en upplevelse av behov av avgränsning gente
mot arbetet. Men det var inte alldeles klart om den upplevelsen handlade om arbetets 
krav i sig, eller om det var svårigheter att avgränsa sig mot andra krav och förvänt
ningar, framförallt hemarbete och omsorgsuppgifter, som gjorde att det blev för tungt 
att ha hela förvärvsarbetet samtidigt med det vanliga hemarbetet. I den ekvationen 
verkade det enklaste vara att ändra på förvärvsarbetets mängd. Den gränsen var lättare 
att reglera än den som rörde arbetsfördelningen i familjen. 
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6.6 Balansera i olika positioner: klass och konflikttyp 

Det har redan på några ställen i texten framgått att kvinnors balanserande mellan ar
bete och familj varierar beroende på klasstillhörighet i samspel med ålder och fas i 
förhållande till barnafödande.22 Alla assistenter framhöll entydigt familjen som vikti
gare än arbetet. Bland handläggarna såg hälften arbete och familj som lika viktiga. 
Assistenter var alltså mer familj eorienterade och handläggare mer arbetsorienterade i 
den grupp jag har intervjuat. Det stämmer väl med de förväntningar som finns utifrån 
synen på arbeten med olika kvalifikationskrav (Gardell, 1986; Lindgren, 1992). 

Assistentarbeten beskrivs ofta som osjälvständiga och rutinbetonade med ganska 
små utvecklingsmöjligheter och ingen trappa att avancera i. Handläggararbeten be
skrivs ofta som självständiga, ganska fria från rutinmoment och istället fyllda med krav 
på kvalificerade bedömningar av olika slag. Handläggararbeten invaderar ofta fritiden 
mer än assistentarbeten. Handläggare finns i allmänhet i någon typ av befordringsgång 
eller karriär och konkurrerar därför med andra. En skarp gränsdragning mellan nivåer 
finns kvar i stora delar av statsförvaltningen trots ambitioner att luckra upp gränserna 
mellan kategorierna.23 

Det här mönstret gick igen i den grupp kvinnor jag har intervjuat. För handlägga
rna föreföll det till exempel självklart att ta hem arbete och läsa på när arbetstiden inte 
räckte till. Assistenterna ansåg att de inte borde behöva göra det. Någon av dem berät
tade om en annan assistent som faktiskt tog hem arbete ibland, vilket sågs som ett 
udda beteende. Balanspunkterna verkade alltså i allmänhet ligga på olika ställen för 
assistenter och handläggare. 

Mot denna bakgrund går det att urskilja två "kvinnliga" arbetskulturer. Till att 
börja med en assistentkultur med familj eorienterade assistenter som satte familjen i 
främsta rummet och inte gärna arbetade övertid och gärna inte heller heltid. För dem 
fanns ingen intressekonflikt mellan arbete och familj. Deras prioriteringar var avgjorda 
och stabila. Den andra arbetskulturen var en kvinnlig handläggarkultur med kvinnliga 
handläggare som slets mellan arbete och familj.24 Det gällde både de kvinnliga hand
läggare som sade sig inte kunna prioritera mellan dem, och de som satte familjen före 

22 Här jämställer jag samhällsklass med tjänsteposition på arbetsplatsen. Assistenter är organi
sationens "arbetarklass", och handläggare är "medelklassen". Jag tar här inte hänsyn till makars 
yrkes- och klasstillhörighet. 
23 I kapitlen om passform (kapitel 7) respektive om förändringar (kapitel 8) återkommer jag till 
resonemang om vad som händer med tjänstestrukturen i samband med den typ av förändringar 
som skedde på arbetsplatserna. 
24 Dessutom är det troligt att organisationerna innehöll minst en arbetskultur till som skulle 
kunna kallas en manlig handläggarkultur, där prioriteringarna sätter arbetet i första rummet; 
där det alltså inte finns någon intressekonflikt. Det har jag ingen direkt information om. Indi
rekt information finns dock i de kvinnliga handläggarnas berättelser om sina manliga kolleger. 
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arbetet. Här fanns intressekonflikterna; emellanåt ganska svåra sådana. Balansen var 
ofta instabil och fluktuerande. Det var de kvinnliga handläggarna som tydligast avvek 
från det traditionella kvinnliga balansmönstret på arbetsplatsen. De hade en "kvinn
lig" position (och därmed förväntat balansmönster) i kraft av sitt biologiska kön, och 
en "manlig" position (och därmed förväntat balansmönster) i kraft av sin tjänsteposition, 
eftersom handläggargruppen tidigare hade varit manligt dominerad.25 Hur de än valde 
att balansera mellan arbete och familj, tycktes de ofrånkomligen bryta mot någon av 
dessa förväntningar. Innebörderna i kön blev därmed mer konfliktfyllda för handläggarna 
än för assistenterna. 

Både handläggare och assistenter beskrev ibland att arbetet inkräktade på familjen 
och fritiden, dvs. de upplevde kravkonflikter. Här gick det också att skönja ett klass
mönster. Handläggarna talade om karaktären, svårighetsgraden och mängden hos det 
egna arbetet, och om sitt eget engagemang i arbetet; att de själva ibland lät arbetet bli 
för viktigt. Assistenterna talade mer om den ökade arbetsbelastningen på avdelningen 
och om nya krav på grund av omorganisationer, dvs. de upplevde krav utifrån på att 
låta arbetet ta större utrymme.26 Det verkade för handläggarna vara fråga om ett inre 
balanserande mellan hemmakrav och arbetskrav som de upplevde att de själva ställde 
upp, medan det för assistenterna mer handlade om ett yttre balanserande mellan hemma
krav som de upplevde som sina egna, och arbetskrav som andra ställde upp. Inre balan
serande får en tydligare psykologisk innebörd av att vara en del av den enskilda kvin
nan än yttre balanserande, som istället pekar på orsaker utanför personen. Sätten att 
förhålla sig till gränsdragningar mellan olika livssfärer kan säkerligen bli ganska olika 
beroende på typen av balanserande. 

6.7 Avslutning: kvinnor balanserar för passformens skull 

Jag inledde kapitlet med att placera mitt tänkande kring kvinnors balansarbete i dialog 
med resonemang om kulturellt bestämda skillnader mellan kvinnor och män ifråga om 
"gränser" (Kaschak, 1992). De kulturella koderna för kön är av tradition utformade så 
att kvinnor har mindre rörelsefrihet än män (deras begränsningar är svårgenomträng
liga), och så att kvinnor har svårare att värja sig mot krav och förväntningar från andra 
(deras avgränsningar'ix svaga). Balansmönstren, så som de har framträtt i det här kapit
let, kan ses som en illustration av dessa kulturella koder. Det är kvinnorna som oftast 
får sina avgränsningar överträdda av omsorgskrav inom och utanför den närmaste fa

25 Idag, och i de organisationer jag studerade, var könsfördelningen bland handläggarna på väg 
att jämnas ut. Fortfarande gällde dock att kvinnorna framförallt fanns på de lägre handläggar-
tjänsterna, och att männen nästan helt dominerade de högre tjänsterna. 
26 Men se t.ex. berättelserna om assistenterna Ulla och Anneli i avsnittet om "mitt i jobblivet" 
för andra upplevelser. 
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miljen.27 Där råder en obalans, som gör att kvinnor får balansera. Detta innebär i sin 
tur att ^égränsningarna för kvinnor blir svårgenomträngligare, eftersom rörelsefriheten 
inramas av de kulturellt "självklara" omsorgskraven. Men inte bara av omsorgskraven; 
där finns också hennes partner. Vill en kvinna vidga sin rörelsefrihet, dvs. förhandla sig 
ut ur sina begränsningar, möter hon en kontrahent som har kulturellt stöd för en 
hållning där hans ^wgränsningar är starka och svårgenomträngliga jämfört med hen
nes. Hans tid och behov upplevs ofta som mer värda att respekteras än hennes, och det 
påverkar vem som kommer att balansera. Förhandlandet blir då ett intrikat samspel 
mellan individuella upplevelser och intentioner å ena sidan, och kulturella koder och 
traditioner i fråga om kön å den andra, där åtminstone fram till nyligen "traditionen" 
oftast har vunnit. Det har varit den trygga lösningen; då känner alla inblandade att de 
har betett sig efter förväntningarna. De har gett giltiga uttryck för sin könstillhörighet 
(Haavind, 1992). 

I de här sammanhangen är makt sällan direkt och öppet synlig utan ligger inbyggd 
i de önskningar och anspråk - t.ex. gränsdragningar - som de kulturella könsinne
börderna understödjer. När makten är diffus och otydlig märks den sällan för dem som 
lever upp till könsinnebörderna; de håller sig inom ramarna och kommer inte ut i de 
gränsområden där det blir tydligt vad innebörderna i kön handlar om. Awikarna mär
ker mer: de som förhandlar sig till förändringar i gränsdragningarna i förhållande till 
de giltiga lägena, känner alltid av att de har gjort detta. Deras balansmodell blir något 
som behöver "förklaras", och de ligger inte riktigt rätt i förhållande till de gängse köns
innebörderna. Sanktioner kan förekomma, även om de har minskat över tid.28 

Kvinnor balanserar vardagen; det bekräftar de kvinnor jag har intervjuat. De gör 
det dessutom fortfarande för det mesta med självklarhet. Det har skett successiva för
ändringar i samhället mot ett jämnare fördelat familjearbete. I den här gruppen syns 
dessa förändringar främst hos de yngsta i samband med perioder med betald föräldra
ledighet, samt hos de yngsta med hög utbildningsnivå även ibland utanför dessa perio
der. Förklaringarna till balansmönstren varierar beroende på vilken strukturell nivå 
och vilken typ av teori som väljs för analysen. För den enskilda kvinnan är dock svaret 
på frågan om varför hon balanserar i allmänhet ganska jordnära: hon balanserar för att 
kunna passa in både hemma och på jobbet. Vardagen ska gå ihop. I den ekvationen har 
det här kapitlet handlat mest om familjen, medan "jobbet" har funnits i bakgrunden 
som ett slags konstant. Så enkelt ser det inte ut i praktiken, och därför är arbetsplatsen 
i fokus i nästa kapitel. 

27 Här för jag enbart jämförande resonemang om kvinnors och mäns gränser i praktiken och 
spekulerar inte om vad de vill i förhållande till de olika gränspåverkande kraven och förvänt
ningarna. 
28 Det är dock historiskt sett inte länge sedan många "hjälpsamma" äkta män var noga med att 
dra ner persiennerna i köket när de hjälpte till med disken, så att inte grannarna skulle se dem. 
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Kvinnors passform på arbetsplatsen 

Det här kapitlet handlar om vad det kan innebära för en kvinna att hon och arbetsplat
sen måste "gå ihop" med varandra; hon måste ha en någorlunda god passform för att 
arbetsvardagen ska fungera. Det belyser kvinnors hanterande av att ingå som en som 
arbetar på en arbetplats, och personliggörandet av detta, dvs. vilka möjligheter det ger 
kvinnor att skapa "sig själva" (Wertsch, 1997). Som jag kommer att använda ordet 
"passform" här, skulle det delvis kunna inrymmas inom kunskapsområden som "ar
betsmiljö", "arbetsvillkor", "organisationsteori", "human relations", osv. Jag har utgått 
från sådana tankegångar och studier men funnit att de inte riktigt fyller mina syften, 
eftersom jag är intresserad av på vilka sätt och i vilken utsträckning kvinnor gör arbets
plats, organisation och verksamhet till "sitt", och vad detta innebär för dem. Därför 
har jag valt att närma mig frågor om individen och arbetsplatsen ganska öppet utifrån 
kvinnors berättelser, och genom att ha fokus på hur var och en hanterar sin och orga
nisationens ömsesidiga passform. 

Att kvinnor inte alltid finner en konfliktfri passform på arbetsplatsen, visar nord
isk kvinnoforskning de senaste decennierna. Kvinnor har t.ex. inte avancerat lika lätt i 
organisationshierarkierna som män, och de har haft svårt att röra sig in på vissa mans-
märkta områden.1 

"Passform" aktualiserades när jag lyssnade till kvinnornas berättelser om hur deras 
arbetsplatser förvandlades från traditionella förvaltningar till interna marknader, där 
det gällde att marknadsföra sig själv. Många tyckte att arbetsplatsen inte längre var 
"deras egen myndighet", utan att de själva och deras vanliga förhållningssätt till arbetet 
inte längre passade in. När jag fortsatte att lyssna, framträdde aspekter av denna pass
form mellan individ och organisation som hade tydliga samband med vertikal och/ 
eller horisontell position i organisationen, och med kön. I det första avsnittet fördjupar 
jag begreppet passform i relation till könspräglad organisationslogik. 

De vertikala dimensionerna syntes bland annat i att assistenterna och handlägga
rna talade om sitt samspel med organisationen på ganska olika sätt. Assistenterna be
fann sig i yrkespositioner som i flera avseenden är könspräglade eller "har kön". Assistent
positioner rekryterar i stort sett bara kvinnor och har genom tiderna appellerat till vad 
som har uppfattats som kvinnors egenskaper och färdigheter. Detta skapar vissa typer 
av begränsningar för kvinnor i assistentpositioner, där t. ex. sådant som förknippas med 

1 Det finns mycket forskning om detta. Några av de senare studierna har jag berört i inlednings
kapitlet. 
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manlighet kan skapa störningar i passformen. Handläggarpositionen är istället en yrkes
position som av tradition är manlig men numera betraktas som könsneutral, och där 
det därför kan finnas utrymme för andra slags oklarheter i den enskilda kvinnans pass
form. Möjligen kan istället sådant som förknippas med kvinnlighet leda till störningar 
i passformen som handläggare. Kvinnor i båda grupperna talade dessutom ofta om sin 
egen yrkesposition som ett slags självklart "vi", som inte så ofta inkluderade andra 
yrkespositioner där kvinnor fanns. Jag ser på passform ur ett vertikalt perspektiv, och 
på dynamiken mellan de olika aspekterna av organisationens hierarkier i det andra 
avsnittet. 

De horisontella dimensionerna av passformen kom särskilt i fokus när kvinnorna 
berättade om trivsel och gemenskap på arbetsplatsen, och särskilt om sitt arbete för att 
skapa gemenskap. Att passa in själv, att passa ihop med arbetskamraterna, och att ha 
arbetsuppgifter som är viktiga för organisationen är betydelsefulla aspekter som sam
spelar på komplicerade sätt med de vertikala och gör kön relevant även när det gäller 
horisontell passform. Detta beskriver jag i det tredje avsnitt. I det avslutande avsnittet 
sammanfattar jag dynamiken mellan de horisontella och vertikala aspekterna av pass
formen i organisationen. 

7.1 Passform och könspräglad organisationslogik 

Den amerikanska sociologen Joan Ackers (1990; 1992) begrepp könspräglad organisa
tionslogik2 kan fungera som en organisationsteoretisk ram för mina resonemang om 
kvinnors individuella passform på arbetsplatsen. Ackers begrepp betecknar de proces
ser genom vilka organisationer (företag, myndigheter) kan vara könsstrukturerade och 
fungera så att de reproducerar en könsstruktur, samtidigt som de ofta döljer att det 
handlar om "kön". Acker beskriver processer på fyra nivåer: (a) skapande av 
könsuppdelningar, särskilt könshierarkier; (b) skapande av symboler, bilder och 
medvetandeformer som förklarar och rättfärdigar könsuppdelningarna; (c) interaktio-
ner mellan individer (kvinnor och män, kvinnor och kvinnor, män och män) i alla de 
former som spelar upp dominans och underordning och skapar allianser och uteslut
ningar. Här bekräftas och förstärks föreställningar om kön; (d) det inre mentala arbetet 
hos individerna när de skapar sina medvetna förståelser av organisationens köns-
uppdelade struktur för arbete och framgångsmöjligheter, och kraven på könsadekvata 
beteenden och attityder. Det är här den enskilda skapar sig själv som "korrekt" enligt 
de könsspecifika kraven i organisationen. Individuell passform kommer då att handla 
om hur (c) - interaktionerna - förbinder (a) - könshierarkierna och könsuppdelninga
rna, och (b) - symbolerna för detta, med (d) - individernas mentala arbete när de 
skapar sina bilder av sig själva och organisationen. "Passform" lyfter fram dynamiken 
mellan de olika organisatoriska nivåerna och är alltså en fråga om processer snarare än 
tillstånd. 

2 Det engelska uttrycket är "gendered organizational logic." 
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Könsstrukturering i organisationer döljs ofta, och framför allt genom könsneutrala 
föreställningar om vad ett "arbete" och en "arbetare" är för något, menar Acker. Till 
detta bidrar de flesta organisationsteorier genom att vara könsneutrala, dvs. inte pro-
blematisera "kön" (Acker, 1997; Ferguson, 1984; Mills, 1992; Morgan, 1986).3 När 
varken teorier eller vardagliga resonemang synliggör att organisationen är uppbyggd 
med en logik som strukturerar efter kön, kommer kvinnor som upplever passforms
problem ofta att förlägga orsaken till sig själva. I allmänhet uppmuntrar omgivningen 
en sådan individualiserad förståelse av de egna upplevelserna, och därmed kan före
ställningen om organisationens könsneutralitet bibehållas (Lindgren, 1996b). Denna 
diskrepans mellan det osynligt könsstrukturerade och det (oftast) synligt könsneutrala 
måste varje kvinna hantera när hon finner sin passform och gör sin position på arbets
platsen till sin egen. Passform handlar om arbetsmiljö- och organisationsaspekterna av 
den övergripande problematiken med "könet som ibland syns och ibland inte" och 
avspeglar de individuella förståelserna av, och arbetet med, att som kvinna arbeta i en 
könsstrukturerad organisation, där de aktiva i könsstruktureringen ofta är osynliga 
och/eller "opratbara". 

Organisationers könsneutrala språk om sig själva gör alltså att upplevelser som rör 
passform ofta uttrycks i könsneutrala termer. I analysens första steg4 fick "passform" 
därför vara inklusivt - med kravet att berättelserna skulle vara relaterade till hur varje 
kvinna placerade sig själv i förhållande till arbetskamrater, arbetsplatshierarki, arbets-
uppgifter eller organisationen som helhet, och inte vara en allmän beskrivning som 
kunde ha gjorts oberoende av position. Viktiga hållpunkter var t.ex. användningen av 
ordet "vi" i berättelser; vad berättaren talade om som "sitt" eller som främmande för sig 
själv; och vad kvinnorna såg som något nytt som de ville vara med om, respektive som 
något nytt som var hotande för deras vardag. 

I likhet med balans handlar passform om "att göra" och blir aldrig riktigt färdig, 
aldrig helt säker, utan måste ständigt underhållas. Sett i perspektivet av det dagliga 
passformsarbetet finns det starka inre samband mellan passform och kön: kvinnors 
"doing gender"5 (West & Zimmerman, 1987) innehåller på grund av kvinnors balans
funktioner ofta moment som gör dem till mindre goda organisationsmedlemmar - i 
organisationens termer. Mot denna bakgrund pekar passform ut ett område mellan 
individen och hennes omgivning och fokuserar på omvandlingarna mellan "utanför" 
och "inuti", dvs. personliggörandet. Passform är ett begrepp som förutsätter både en 
aktiv individ och en aktiv och föränderlig omgivning. 

Deltagarna använde inte ordet passform i sina berättelser. En berättelse kunde handla 
t.ex. om synen på chefen, eller uppfattningen om nya arbetsuppgifter, men samtidigt 
förmedlade berättaren något som placerade henne i hennes specifika position i förhål
lande till "jobbet" i vid bemärkelse. Ibland rörde det sig om "berättelser i berättelser", 

3 Teorierna bygger på "principen om kön som neutralt", som ofta är den rådande i organisations
sammanhang. 
4 Se kapitel 4 för en beskrivning av stegen i analyserna av intervjumaterialet. 
5 Se kapitel 1 och 2. 

134 



Kapitel 7 Passform 

eller om sådant som inte sades rent ut, men som antingen var en förutsättning för att 
en explicit berättelse skulle bli begriplig, eller som kunde förstås som ofrånkomliga 
konsekvenser av en berättelse. 

Eftersom mitt intresse är riktat mot kvinnors passform på arbetsplatsen, och efter
som organisationsspråket om passform ofta är könsneutralt (se ovan), blev uppgiften i 
den fortsatta analysen ofta att granska både de organisationsstrukturer som kvinnorna 
berättade om, och kvinnornas berättelser som sådana ur parallella kritiska perspektiv 
med avseende på kön. Utifrån resultaten av de analyserna skriver jag i det här kapitlet 
om de aspekter av passform på arbetsplatsen där innebörder i kön kan aktualiseras.6 

Citat från några av deltagarna får utgöra vinjetter och visa den typ av berättelser 
som jag har använt i analyserna av de olika aspekterna av horisontell och vertikal pass
form. De första två citaten rör framför allt vertikal passform, de två följande horison
tell, och det sista både horisontell och vertikal passform: 

Men jag tror, vad som gäller idag, det är att kunna prata och hålla sig framme och ha armbågar. 
/ Men det är ju nånting som man inte kan... / Så egentligen passar man inte in - alls nu... 

(Birgit, assistent) 

Handläggarna har fatt ett starkt behov av att markera gentemot assistenter. Mycket starkare 
än förut... Dom gör det både genom att tala om att "det här skitjobbet det vill inte jag göra!", 
och slänger in det till en assistent. Eller till och med .. att dom inte kan fylla sin tid med 
meningsfullt arbete, men det skulle aldrig falla dom in att hjälpa assistenterna. Och assistenterna 
har jobbat "häcken" av sig efter omorganisationen överallt. /Det är ju som om motsättningarna 
bara byter form på något vis, eller skepnader, men dom finns alltid kvar. 

(Ingela, handläggare) 

Jaa, jag tycker - överhuvudtaget så tycker jag att det fungerar bra. /..jo, skillnaden är ju den 
att med tjejerna - man pratar ju med dem på, om annat också. Men att med killarna så kan 
jag ju inte säga att manhar hållit på o pratat så mycket... / Men i stort sett så tycker jag man 
- man pratar med dom om olika saker... (Åsa, assistent) 

Jaa, vi har väl haft våra kontroverser, och vi har varit vänner! Och jag måste säga att jag tycker 
faktiskt att det här sista året har enat oss mer! Och det är väl kanske så att har man orosmoln 
över sig, så då - även om man är irriterad på varann ibland, så håller man över ett när det 
gäller utåt! (Ulla, assistent) 

Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig. Jag vet inte om det är jag som ställer krav att jag 
borde vara si eller så, eller om andra har krav på mig? Jag vet inte! / Och så i och med att jag 
kräver vissa saker av min omgivning, då... Jag skulle vilja att det var si eller så. Och dom ser 
det inte alls på samma sätt, kanske... (Marianne, handläggare) 

6 Detta betyder att jag här inte täcker alla tänkbara aspekter av en persons passform på arbets
platsen. Sådant som jag inte berör är t.ex. etnicitet, ålder och betydelsen av hälsotillstånd. An
ledningen till att de inte blir lika aktuella i den här studien som klass- och könsaspekterna är 
framförallt intervjugruppens sammansättning. I svensk statsförvaltning är t.ex. andelen an
ställda av utländsk härkomst liten. Åldersaspekten av passform behandlar jag i kapitel 6 indi
rekt via den ingång som "balans"-arbetet ger. 
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7.2 Vertikal passform 

De allra flesta organisationer innehåller hierarkier, och de arbetsplatser jag studerade 
var inga undantag. Statliga verk och myndigheter har en lång tradition som "byråkra
tiska" och hierarkiska organisationer. Det är också väl känt att "byråkratiska tenden
ser" kan inverka negativt på arbetsmiljö och medarbetares arbetstillfredsställelse och 
möjligheter till utveckling i a rbetet (Crozier, 1964; Ferguson, 1984). Eftersom mitt 
intresse har varit inriktat mot kvinnors passformsarbete inom sina arbetsplatser är det 
varje kvinnas "egen myndighet" som intresserar mig i det här avsnittet; hur hon förhål
ler sig till dess vertikala aspekter och placerar sig själv i relation till dem, och hur det i 
sin tur påverkar hennes övriga organisationsliv. Det första delavsnittet ger en en bild av 
hur de deltagande kvinnorna förhöll sig till myndighetshierarkin generellt, och chefer 
på olika nivåer mer specifikt. I det andra delavsnittet fokuserar jag på samspelet mellan 
hierarkisk position och upplevd egen betydelse och synfält i organisationen, och hur 
det inverkar på personlig passform. Det tredje delavsnittet renodlar den aspekt av den 
vertikala passformen som handlar om tjänsteställning och ser på hur assistenter respek
tive handläggare förhåller sig till gamla och nya gränsdragningar mellan tjänstenivåer. 

7.2.1 Myndighetshierarkin och passformen 

"Hierarki" i form av arbetsplatsens befälsstruktur var tydligt närvarande i de allra flesta 
deltagarnas vardag och berättelser. Det fanns dock systematiska skillnader mellan be
rättelserna. Vissa berättade om på vilka sätt de berördes av hierarkin, medan andra 
fokuserade mer på risker med att vara obekväm i förhållande till hierarkin på arbets
platsen. De såg krav på åsiktslikriktning, som försvårade deras egen passform. Jag bör
jar med att låta några av de kvinnor som uttryckte sig skarpast få komma till tals och 
med några korta citat illustrera hur de talade om detta: 

- Monika, som var assistent, berättade i början av intervjuperioden att hon hade velat 
protestera mot några av chefens beslut, men att det var riskfyllt: "Men då måste man 
vara fler än en. Man kan inte vara ensam bråkmakare. För då slänger dom ju ut en!" I den 
näst sista intervjun berättade hon om synpunkter som hon och hennes arbetskamrater 
hade på personalpolitiken på myndigheten men inte vågade framföra till cheferna: 
"Jaa, nog pratar vi o m det, det gör vi. Om uppsägningarna och så där.. Men man vill ju 
inte gå och gapa for mycket om sånt hän heller.. Det är väl lätt hänt att man åker därifrån 
ännu fortare!" 

- Catrine, som var handläggare, reagerade starkt på att ledningen hade utövat sanktio
ner mot några kvinnor som hade varit frispråkiga och vågat kritisera öppet: "...så man 
skall passa sig för att uttala sig för mycket om det. Att det var så illa ändåy det trodde jag 
inte!" 
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- Inger, också handläggare, ser sig själv som en ganska frispråkig person. Hon brukar 
säga vad hon tycker: "Jag har ju vågat en del\ tycker jag Och satt fram näsan. /Joy jag har 
gjort det. Och jag vet inte om det är så bra alla gånger. " Många av hennes arbetskamrater 
är betydligt försiktigare: "Men det är ju många som aldrig törs säga nånting. / Ja, dom 
kan tycka nåt annat, men ändå så... Det är mycket sånt. .. Jag tycker det är otäckty vet dui 
Och inom våran organisation är det mycket sånt! Ja, det är Ja som törs!" Det här har gjort 
att Inger också har blivit försiktigare: "Jag tycker man var frimodigare förut. Nu vaktar 
man mer på tungan... " 

Ord och uttryck som "då slänger dom ju ut en", "man åker därifrån", "man skall passa 
sig", "så illa ändå", "det är otäckt", "det är få som törs", "nu vaktar man mer på tungan" 
antyder rädsla och obehag inför dem som har makten över ens öde i organisationen. 
De antyder också en känsla av maktlöshet inför möjligheterna att förändra viktiga 
förhållanden. Till dessa "viktiga förhållanden" hör cheferna. 

Förhållandet mellan chefer och medarbetare är en viktig del av den vertikala pass
formen på arbetsplatsen. Den som vill fortsätta som anställd på rimliga villkor kan inte 
ha en alltför skev relation till sina chefer. De kvinnor jag intervjuade hade hittills haft 
åtminstone "normalbra" chefsrelationer när det gällde den närmsta chefsnivån. De 
flesta hade ganska långa och stabila anställningar bakom sig, och bara någon enstaka 
berättade om konflikt med sin närmaste chef. Under intervjuperioden bytte många 
chef, antingen genom att de själva rörde sig inom organisationen eller genom att deras 
enhet och/eller myndighet fick ny chef. Därför talades det periodvis mycket om chefer 
i intervjuerna, men inte så ofta positivt. Mycket tid och kraft verkade gå åt till kritik av 
den egna chefen eller chefer högre upp i hierarkin, och till att hantera besvikelse över 
brustna förhoppningar om förändringar. Ett intryck som framträdde ur många berät
telser var att diskrepansen mellan officiella budskap och den resulterande verkligheten 
var stor när det gällde ledarskap och myndighetshierarki. Jag låter några berättelser om 
sådan kritik få illustrera: 

* Elisabet, s om var assistent, konstaterade att det fanns en tydlig barriär mellan de 
anställda och ledningen, som hon tyckte var högre idag än för några år sedan. Det 
handlade om nonchalans från personer i ledningen, och i vissa fall om ett uttryckt 
förakt för de vanliga medarbetarna. Det här var allvarliga tecken, tyckte Elisabet: om 
myndighetsledningen föraktar sin personal, kan de så småningom råka ut för att perso
nalen inte längre ställer upp och gör sitt bästa. 

* Birgitta, också assistent, tyckte sig med tiden urskilja allt tydligare hierarkimarkeringar 
från de höga chefernas sida. De betonade sin överordnade position alltmer och strun
tade i hänsyn till medarbetare på lägre nivåer. När detta också kombinerades med 
maktkamp mellan personer i höga positioner var det lätt att som vanlig anställd komma 
i kläm. Hon hade svårt att se dessa mönster passa in i en modern organisation. 

137 



Kapitel 7 Passform 

* Barbro, assistent, var under myndighetens omorganisation mycket irriterad över att 
de anställda hade så litet verkligt inflytande. De skulle plötsligt börja om från början 
med nya människor - och på ett sätt som någon annan hade bestämt! Själv hade hon 
inte fått vara med och bestämma någonting alls, tyckte hon, utan det gjordes hela tiden 
av någon annan - någon annanstans, högre upp. Det här skapade oro bland de an
ställda. 

* Marianne, handläggare, berättade att det talades mycket om ny och modernare orga
nisation på hennes myndighet, men att den verklighet som skapades med tiden allt 
mer tydde på motsatsen. Hon tyckte sig se både maktkoncentration högt uppe i hierar
kin och krångligare ärendevägar. Hennes eget arbete berördes direkt av detta, eftersom 
hennes kontaktvägar begränsades. 

* Ingegerd,, so m var handläggare, var upprörd över hierarkierna: för trettio år sedan 
kunde man kanske ha accepterat en sådan hierarkisk och anonym organisation, men 
idag skulle man inte behöva det! Det hon upplevde kändes som en tillbakagång unge
fär till den tiden. Hon var van vid att som anställd ha information om vad som pågick 
på arbetsplatsen, och att även ha chans att påverka. Nu var det omöjligt. Ledningen 
ville ha en så snäv krets som möjligt som visste vad som rörde sig. Det fanns inte längre 
några sammanhang där anställda kunde få insyn; inte ens något forum för diskussio
ner. 

I nästa delavsnitt går jag vidare med kvinnornas upplevelser av påverkansmöjligheter 
eller maktlöshet inför sin egen och andras situation och relaterar dem till organisato
risk position. 

7.2.2 Utsiktspunkter; makt och passform 

Eftersom makt är ojämnt fördelad i samhället i stort och i de organisationer jag har 
studerat, kommer passform ofrånkomligen att handla om samhällsklass. Makt är dess
utom inte könsneutralt fördelat, utan fler män än kvinnor finns i positioner med makt 
(SCB, 1996)7 Detta bör ha betydelse för hur kvinnor i en organisation förhåller sig till 
makt och passformskrav. Några frågeställningar är: vilka slutsatser drar kvinnor i olika 
positioner av egna erfarenheter av passformskrav? Vilka passformskrav ser de i sin 
omgivning, och vilka slutsatser drar de av andras erfarenheter? Vad lär de sig är möjligt 
och omöjligt för dem själva? Hur påverkar detta den enskilda kvinnans självuppfattning 
och självtillit? Vilka typer av passformserfarenheter förbinder kvinnor med upplevelser 
av kvinnlighet? 

Här tar jag fasta på att flera av de kvinnor jag intervjuade uttryckte känslor av 
maktlöshet och "litenhet" i förhållande till organisationen, medan andra framställde 
sig som "större" och hade ett vidare synfält i organisationen. Skillnader i organisatorisk 
position kan till exempel ge större eller mindre tillgång till kunskap och förståelser som 

7 Jag använder här ordet "makt" i dess vardagliga betydelse av tillgång till resurser och påverkans
möjligheter. 
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går utöver den egna vardagsvärldens gränser (Smith, 1987). Dessa skillnader är intres
santa att använda för att skapa en bild av hur kvinnor kan förstå makt och sin egen 
position i förhållande till makten, och vad de gör av sina förståelser. Jag vill lyfta fram 
variationerna när det gäller förståelser av position och utblick utöver vardagsvärldens 
gränser genom att beskriva dem jag kallar "gränsöverskridarna", som rör sig över orga
nisationen, respektive "de hemmatrygga", som lever mer "inuti" sin del av organisatio
nen. I de beskrivningarna kommer att framgå att vertikala aspekter av passform sam
spelar med horisontella aspekter. De kvinnor som framträder här är de som tydligast 
illustrerar dessa hållningar. 

Gränsöverskridare med utsikt. Vissa av kvinnorna hade erfarenhet av att arbeta i 
flera olika delar av sin organisation, eller hade mer omfattande erfarenhet av arbete i 
andra organisationer. Deras berättelser illustrerar hur det är att röra sig över den egna 
organisationens inre och yttre gränser, och vilka konsekvenser detta kan få. Det ger å 
ena sidan en vid utsikt, ett rikt jämförelsematerial och vana vid att röra sig i olika 
miljöer, men det kan å andra sidan innebära att inte sitta särskilt stadigt kvar i organi
sationen. Därför finns det minst två olika aspekter av att vara "gränsöverskridare": den 
positiva, med möjlighet att dra nytta av sin vida utsikt, och den negativa, där den korta 
anställningstiden i den nuvarande organisationen blir en riskfaktor. Vilken aspekt som 
kommer att bli dominerande verkar inte alltid helt förutsägbart. Det kan bero på så
dant som branschtillhörighet och lämpligt placerade vakanser på tjänster osv. 

De kvinnor som berättade om sig som gränsöverskridare reflekterade över sig själva 
i förhållande till den övriga organisationen, såg sig om, tog reda på fakta och försökte 
bedöma sina framtida möjligheter i den nuvarande eller andra organisationer. Några 
berättelser får illustrera olika bakgrund, omständigheter och konsekvenser av ett gräns-
överskridarperspektiv. 

Anna var handläggare med hög utbildning och yrkeserfarenhet från andra orter och 
organisationer, och hade ganska nyligen kommit in i organisationen. Hennes arbets-
uppgifter innehöll många utåtriktade kontakter, vilket innebar att hon ofta såg både 
sin avdelning och hela myndigheten såväl utifrån som inifrån. Hon såg sig själv och sitt 
arbete både i relation till den lilla arbetsenheten och det stora myndighetssammanhanget, 
men också i förhållande till omvärlden utanför myndigheten. När hon berättade om 
sina arbetsuppgifter, reflekterade hon bland annat över vilka som var interna inom 
hennes grupp, och vilka som grep över större delar av myndigheten. Anna upptäckte 
med tiden att hon kunde påverka på flera håll, mycket därför att hon hade denna vida 
utsikt. När hon såg fördelarna med att arbeta över gränserna i organisationen, började 
hon medvetet sträva efter mer av den typen av arbetsuppgifter och kontakter. 

Ingela var också handläggare med universitetsutbildning och erfarenhet från andra 
arbetsplatser. Hennes arbetsuppgifter på myndigheten innebar kontakter inom stora 
delar av organisationen. Hon hade emellertid ganska tidigt fått en desillusionerad in
ställning till den organisation där hon arbetade och var framför allt mycket kritisk till 
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ledarskapet. När hon så småningom i samband med en längre vidareutbildning rörde 
sig ytterligare över myndighetens yttre och inre gränser, blev dessa upplevelser för
stärkta. För Ingela ledde denna rörlighet inte till att hon fick makt, utan tvärtom till att 
hon upplevde sig allt mer marginaliserad i förhållande till organisationen. Hon hade 
hela tiden sett sig själv som litet "fel" i förhållande till myndighetskulturen, och att 
passa in krävde ett arbete som hon nu blev allt mindre benägen att lägga ner. Det blev 
med tiden allt tydligare för henne att hennes mål inte var att förbättra sin passform på 
denna arbetsplats, utan att istället söka sig andra sammanhang. 

Ingegerd, en av de äldre handläggarna, blev ofrivilligt gränsöverskridare men kunde 
ta vara på situationen så att hon fick glädje av den. I samband med en omorganisation 
under intervjuperioden slogs hennes arbetsplats ihop med en annan. Det gav henne en 
speciell gränsposition i förhållande till de ytterligare förändringar som sedan gjordes. 
Hon var nykomling i förhållande till den nya arbetsplatsen, men samtidigt gammal i 
gården i förhållande till sin gamla arbetsplats och sina arbetsuppgifter och arbetskamrater 
där, som hon till stor del hade kvar. Själv beskrev Ingegerd ofta situationen i termer av 
kulturkrockar mellan det moderna sättet att fungera och organisera arbetet som gällde 
på hennes arbetsplats, och ett betydligt ålderdomligare sätt i den nya myndigheten. 
Krockarna gav upphov till en del frustration, men också till en upplevelse av att ha 
någonting att bidra med till den nya organisationen, där Ingegerds tidigare erfarenhe
ter var värdefulla. 

Mona var handläggare med universitetsutbildning och förhållandevis ny på sin 
arbetsplats. Hon hade erfarenhet av arbete i andra organisationer och kom till myndig
heten från ett kvalificerat och välbetalt arbete i en annan stad. När hon jämförde sin 
tidigare arbetsplats med den nuvarande, tyckte hon skillnaderna var stora till den nu
varande arbetsplatsens nackdel, och hon framförde många kritiska synpunkter. Mona 
såg sig själv mycket tydligt stå på gränsen mellan myndigheten och omvärlden, också i 
och med att hon som förhållandevis sent anställd var hotad av uppsägning under en 
nedskärningsperiod. Hon tyckte inte att hennes kunskaper och tidigare arbets
erfarenheter värderades eller efterfrågades på myndigheten, trots att hon menade att de 
borde vara mycket relevanta för verksamheten. Detta gjorde att Mona var en av de 
gränsöverskridare som inte upplevde sig som en aktör med påverkansmöjligheter. Hennes 
position i organisationen var för bräcklig, menade hon. 

Gunilla, som hade lång erfarenhet som assistent på samma arbetsplats inom sin 
myndighet, berättade om upplevelser när hon gick en utbildning och där mötte män
niskor från många olika arbetsplatser. De diskuterade ofta sina jobb från olika synvink
lar, och då blev det allt tydligare för Gunilla på vilka olikartade sätt saker och ting görs 
på olika ställen. Det blev uppenbart att det fanns fler sätt än de som gällde vid hennes 
egen myndighet, och här fick hon nu höra levande exempel. Man blir stärkt av sådant, 
menade hon, i och med att det ger en bredare bas att jämföra sina egna erfarenheter 
mot. Andras erfarenheter kan bli användbara för att se de egna erfarenheterna i ett nytt 
och vidare perspektiv. Ganska snart efter dessa upplevelser bytte Gunilla på eget iniativ 
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arbetsplats inom myndigheten. Hon upplevde att det hade haft stor betydelse för henne 
att få dessa vidgade erfarenheter. 

I dessa kvinnors berättelser förekommer ständigt jämförelser med andra situationer, 
andra sammanhang, andra arbetsplatser. De berättande ger intryck av att se sig som 
personer med ganska vida horisonter och stannar inte i sina förklaringar vid den egna 
vardagsvärldens gränser. De för resonemang om förhållanden utanför och ovanför den, 
och de reflekterar över motiv och tankar hos de höga beslutsfattarna på myndigheten. 
Ofta ser de också till att få information som hjälper dem i dessa reflektioner. De allra 
flesta ger intryck av att vara ganska målmedvetna och kraftfulla aktörer i organisatio
nen. I termer av Ellyn Kaschaks (1992) resonemang om kvinnors kulturellt bestämda 
snävare begränsningar8 är dessa kvinnor "okvinnliga". Som framgår av berättelsernas 
fördelning mellan yrkesgrupper är gränsöverskridandet vanligare bland handläggarna, 
som också har en mindre "kvinnligt" könsmärkt yrkesposition än assistenterna. Som 
också framgår av berättelserna är det inte nödvändigtvis så att det går "bra" i organisa
tionen för alla kvinnor som är gränsöverskridare. Så enkelt är det inte. Något om vilka 
andra dimensioner än själva gränsöverskridandet som påverkar, framgår ur berättel
serna, men det mönstret är för komplext för att kunna utredas tillfredsställande med 
det material jag har. 

Hemmatrygga med begränsad utsikt "inuti" arbetsplatsen. Ullas beskrivning av 
sin syn på sig själv på arbetsplatsen fick ge rubriken på det här avsnittet: "Man är väl 
lite så där, kanske lite hemmatrygg och tycker att CÅ det är så bra, jag kan det här!' Så 
man är inte så där intresserad av att prova på nåt nytt, därför att då blir man nybörjare, 
och det känns så jobbigt..." 

Vissa av kvinnorna ger intryck av att ha ganska kort utsikt över sin organisatoriska 
omgivning. För dem är vardagsvärlden på arbetet begränsad till den närmaste arbets
gruppen och de egna arbetsuppgifterna. I intervjusamtalen för de i s tort sett aldrig 
spontant resonemang som berör andra delar eller nivåer i organisationen eller andra 
större sammanhang. En sådan begränsad förståelse gör att makt och maktutövning blir 
osynlig så snart den sker utanför den egna vardagsvärlden. Det kan se ut som om det 
inte utövas någon makt (Smith, 1987). 

Innebär detta ökad risk att förklara passformsproblem med egna brister istället för 
att rikta blicken mot yttre betingelser? Möjligen; för en person som är kvar "inuti" 
vardagsvärlden när hon försöker förstå händelser, förblir förutsättningarna för vardags
världen osynliga. Det är för detta fenomen Dorothy Smith har myntat uttrycket "the 
everyday world as problematic" (1987). För den som söker förklaringar inuti vardags
världen är det därför lätt att fastna i personliga egenskaper och skillnadstänkande, vil
ket dessutom förstärks av moderna individualistiska myter om skicklighet som den 
verkliga nyckeln till framgång. Detta främjar en förståelse av passform som begränsas 

8 Se inledningen till kapitel 6 om gränser för kvinnor och män. 
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till sammanhang inom vardagsvärlden - och framför allt inom individen själv.9 Detta 
tjänar ytterligare till att göra makt osynlig, eftersom maktens osynlighet blir en av 
konsekvenserna av att förstå vardagsvärlden enbart i termer av dess egna förhållanden. 

Uppfattningar av typen "om du bara är tillräckligt duktig och visar upp det, så 
kommer det att gå bra för dig; du själv är den enda som avgör hur det går", förs ofta 
fram som en dynamisk och positiv kontrast mot ett mer traditionellt byråkratiskt syn
sätt där position avgör mer direkt hur det går för individen. Genomförandet av indivi
duella löner, som ska bygga enbart på prestation, är ett exempel på tillämpning av detta 
synsätt. Det här är en minst sagt tveeggad utveckling för många kvinnor som befinner 
sig i "inuti"-positioner. Här finns viktiga jämställdhetsaspekter att överväga: ju osynligare 
maktprocesserna är, desto svårare brukar det också vara för kvinnor att kunna hävda sig 
i dem (Lindgren, 1996a,b).10 

Den här sortens farhågor lyser fram i många av kvinnornas berättelser. De oroar sig 
för vad som ska hända när det krävs vassa armbågar för att komma sig fram eller få vara 
kvar på arbetsplatsen. De befarar att slås ut, inte på grund av bristande kunskaper och 
erfarenhet, utan på grund av att de saknar nödvändiga attribut som marknadsförings
förmåga och "rätt" kön - även om det sista sällan sägs r iktigt rent ut. Det finns en 
outtalad koppling till kön, eftersom det i dessa organisationer hittills har varit män 
som har innehaft den organisatoriska makten. Denna koppling är emellertid så "natur
lig" och självklar och så att säga inbyggd i tankesystemet, att kvinnorna sällan för sin 
egen individuella del ser någon koppling till kön, även om de ser mönstren på 
organisationsnivå. Som alltid är könsstruktureringen svårast att urskilja på individuell 
nivå, och därför blir både upplevelserna och berättelserna ofta "könsneutrala".11 Detta 
är ett exempel på hur en dominant könsneutral förståelse av verkligheten kan göra att 
andra förståelser marginaliseras. 

Jag illustrerar inutipositionen med berättelser om fyra av de kvinnor - enbart assis
tenter - som jag har uppfattat som mest påtagligt "inuti" sina arbetsplatser än de andra. 
Det rör sig om kvinnor med lång tjänstgöring på samma enhet och ganska likartade 
arbetsuppgifter under hela sin anställning. Jag börjar med Ulla: 

- Ulla tillhörde de något äldre assistenterna och hade mycket lång erfarenhet från samma 
arbetsplats. Hon hade alltid varit ganska nöjd där och såg sig som en försynt och plikt
trogen person som höll sig inom ramarna för sitt jobb och sin enhet och inte ville göra 
något större väsen av sig för övrigt. Hon intresserade sig inte för sådant som rörde sig 
utanför vardagen på arbetet och kände därför inte särskilt väl till myndigheten i övrigt. 

9 Sådana individualiseringstendenser i förklaringar av händelser är starkt kulturellt förankrade 
(Unger & Crawford, 1992/1996). 
10 Det är därför intressant att kvinnors framsteg när det gäller löner och högre tjänster hittills 
har varit störst i sektorer med formell reglering av löner och befordringsgångar, dvs. områden 
där reglerna och makten har varit synliga i de formella strukturerna (SCB, 1996). 
11 Se kapitel 2.1.1 om "kön långt borta och kön på nära håll" 
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När det blev tal om omstruktureringar och nedskärningar sköt Ulla till att börja med 
bort de tankarna. Hon var inte särskilt intresserad av att prova på andra arbetsuppgifter 
eller nya jobb, utan var som hon själv uttryckte det, "litet hemmatrygg". Hennes berät
telser är karakteristiska för flera kvinnor som hade ett inuti-perspektiv på arbetsplat
sen: 

[i början av intervjuperioden] Man är väl lite så där, kanske lite hemmatrygg och tycker att "Å 
det är så bra, jag kan det här!" Så man är inte så där intresserad av att prova på nåt nytt, därför 
att då blir man nybörjare, och det känns så jobbigt, tror jag... 
/..man är ju olika, så att det är väl - en del är ju väldigt för att prova på nytt, och prova på 
nytt... / Jag har tänkt att det får komma när det kommer, om det nu blir så att vi blir utan 
jobb. .. När vi vet det, då får man väl börja fundera, om man då eventuellt blir orolig då, 
men.. 
/Alltså, jaa, det är ju så vansinnigt populärt nu att man ska ut och sälja sig på alla möjliga 
områden - och det är så fruktansvärt frustrerande för en som helst inte vill synas! Göra saker 
och ting men inte synas. Så jag vet inte - inte vet jag hur det ska gå - att sälja sig Alla måste 
ju få vara som dom trivs bäst med, helst... 
[mot slutet av intervjuperioden] .Mi ska ju vidareutveckla oss, och vi ska vara på alerten och så, 
men det är nog mycket upp till var och en också. Så att jag vet inte om jag - jag har alltid varit 
så att jag vill ställa upp och försöka att ställa upp till 100 procent - men det är möjligt att 
andra uppfattar mig som att det har jag inte alls gjort... Men alltså jag känner att jag har 
försökt göra det... 
/ Jag har ju inte sprungit hos chefen där, direkt och sagt att "jag är bra på att lära mig nytt, jag 
ska ta det här!", och i den där stilen. Jag är inte den typen - det kan jag aldrig tänka mig. Men 
det är möjligt att det ligger mig i fatet framöver. .. Jag får ta till mig det där. Men om det 
känns fel, då - om man liksom inte är den typen, men det kanske man kan lära av sig...? 

I slutintervjun konstaterade Ulla att hon hade haft tur, som inte drabbades värre. Vid 
det laget hade hon helt bytt arbetsuppgifter, därför att hennes gamla arbetsuppgifter 
blev bortrationaliserade. Bytet skedde inte på hennes eget initiativ, men Ulla var ändå 
ganska nöjd med resultatet. Hon var kvar på sin gamla avdelning, vilket var betydelse
fullt för henne. 

Birgit, assis tent som var några år yngre än Ulla, hade också arbetat länge på sin 
arbetsplats och med ungefär samma arbetsuppgifter. Hon beskrev sig som en person 
som inte kunde prata för sig och hålla sig framme. För Birgit var det viktigaste att göra 
rätt för sig; hon ville sköta sitt jobb och bli uppskattad för det. Det hade gått ganska 
bra tills nyligen, men nu ändrades det mesta. I hennes ord: "Men jag tron vad som 
gäller idagy det är a tt kunna prata och hålla sig framme och ha armbågar. Men det är ju 
nånting som man inte kan... Så egentligen passar man inte in - alls nu... " 

Birgit upplevde sin försämrade passform som en effekt av omorganisationen på 
myndigheten. Hon drabbades mot sin vilja av förändringar i arbetsuppgifter när myn
digheten omorganiserade. Det mesta blev sämre för henne efter omorganisationen, 
tyckte hon. Mycket av det hon hade blivit lovad uteblev, och hon fick mycket rutinar
bete där hon var medhjälpare åt andra och inte fick sköta något eget område. Birgit 
kände sig påtagligt maktlös inför sin situation. Det kändes inte som om hon själv i 
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någon större utsträckning kunde påverka vad som hände henne. 
Vivianne, en av de äldsta assistenterna, arbetade sedan länge vid en avdelning där 

de "byråkratiska" tendenserna var starka. Cheferna höll strikt på den formella hierar
kin, och Vivianne var en av dem som hade minst att säga till om och liten rörelsefrihet 
i arbetet. Hon framhöll hur negativt beroende hon var av sina chefer i sin underord
nade position, och hur litet hon själv kunde påverka. Upplevelser av maktlöshet var 
ganska vanligt förekommande i hennes berättelser. En ytterligare börda var ett uttalat 
förakt från enhetschefens sida riktat mot "kontorspersonal", dvs. kvinnor lågt i hierar
kin. För den som inte hade "rätt" utbildning och tjänsteposition var det omöjligt att 
göra sig hörd. För att stå ut med arbetstillvaron valde Vivianne att arbeta deltid och 
ägna större delen av s in energi åt annat än det betalda arbetet. I samband med en 
omorganisation fick Vivianne ett uppdrag som gav kontakter även utanför den egna 
enheten. Detta fick mycket stor betydelse för hennes upplevda totala passform på arbe
tet och gjorde att hon vågade säga ifrån och ta för sig mer än tidigare även på den egna 
enheten. 

Sigrid\ en av de äldsta assistenterna, hade ganska lång tjänstgöring vid myndighe
ten bakom sig. Hon var mycket nöjd med sin situation under intervjuperioden. Tidi
gare hade hon haft det litet jobbigt i relation till enhetschefen, men hon hade bytt 
enhet i samband med omorganisationen och tyckte att situationen var idealisk nu. 
Hon hade en enhetschef som hon trivdes med, och bra arbetskamrater. Mer kunde 
man inte önska sig, tyckte Sigrid. För henne var det mycket viktigt att ha vänskapliga 
relationer till människorna i den närmaste omgivningen på arbetsplatsen; viktigare än 
att ta sig fram och "göra karriär". Hennes situation kändes ganska stabil, vilket var 
något som hon eftersträvade. Det var inga större förändringar på gång. 

Position, betydelse och rörelsefrihet. De kvinnor som jag har beskrivit här gav 
intryck av att se sig som personer som inte i någon större utsträckning kan påverka sin 
egen och andras situation på arbetet. De såg också sin egen situation på arbetet inra
mad framförallt av den lilla arbetsenheten och arbetsuppgifterna och hade inte särskilt 
stor utblick över resten av organisationen. Ett sätt att förstå en sådan hållning är i 
termer av "positionalitet" (Alcoff, 1988), dvs. som resultat av ett samspel mellan per
sonlig läggning och position/erfarenheter i organisationen under lång tid, kopplade till 
de aktuella strukturerna och maktförhållandena. Dessa kvinnors positionalitet har länge 
varit typisk för många kvinnors arbetsvardag, och dessutom typisk för hur omgiv
ningen har uppfattat kvinnor på arbetsplatser. 

Den som har ett inuti-perspektiv verkar också känna sig "liten" i förhållande till 
resten av organisationen. Hon når så att säga inte upp över kanten. "Inuti" och "liten" 
blir sammanfattningar av mycket som kvinnorna härovan berättar. Orden indikerar en 
kvinnas upplevelse av sin betydelse på arbetsplatsen (storlek: liten och därför inte bety
delsefull) och sin rörelsefrihet (position: inuti och därför begränsad rörelsefrihet). Här 
finns det sociala könsskillnader som samspelar med hierarkier: 

Att vara "liten" är vanligt för kvinnor i sociala sammanhang. Studier av kropp
språk och kön visar att kvinnor i allmänhet tar upp mindre fysiskt utrymme än män 
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(Henley, 1977; Unger & Crawford, 1992). Även socialt utrymme, som t.ex. talutrymme 
i könsblandade sammanhang, är i regel mindre för kvinnor än för män (Fishman, 
1978; Unger & Crawford, 1992). I sociala sammanhang betyder kvinnor alltså ofta 
litet mindre än män. Att ha mindre rörelsefrihet än män är också en vanlig situation 
för kvinnor - både socialt och fysiskt (Kaschak, 1992).12 Det är kulturellt förväntat 
eller "normalt" att kvinnor ska ta upp mindre plats och ha mindre rörelsefrihet än män 
i vårt samhälle, och därmed också på arbetsplatsen. 

Samspelet mellan kön och hierarkier visar sig i att det finns skillnader även bland 
kvinnor när det gäller upplevd "storlek" och rörelsefrihet. Dessa skillnader framträder 
t.ex. i det mönster jag har funnit bland intervjupersonerna; det är enbart assistenter 
som tydligt uttrycker upplevelser av att vara "inuti" och "liten". Tjänsteposition på 
arbetsplatsen handlar framförallt om makt, påverkansmöjligheter och rörelsefrihet (för
utom givetvis om lön). Låg tjänsteposition kan innebära ett litet tjänsterum, en liten 
kontaktyta med andra i arbetet, arbetsuppgifter som innebär begränsningar snarare än 
utvecklingsmöjligheter, att sällan möta överordnade och andra som påverkar verksam
hetens utveckling och policyfrågor, att inte höras på enhetsmöten osv. Det innebär att 
ta upp en ganska liten plats totalt sett inom arbetsplatsen; ha ett litet påverkansområde. 

För många kvinnor lågt nere i hierarkier har en stark horisontell integrering med 
tät gemenskap i den närmaste arbetsgruppen varit ett sätt att komma undan vissa nega
tiva aspekter av den vertikala passformen. En stark horisontell social organisation hål
ler maktutövarna på avstånd till vardags och möjliggör dessutom ett eget sätt att orga
nisera utförandet av många arbetsuppgifter (Lysgaard, 1961). I avsnittet om horison
tell passform (7.3) fokuserar jag på sådana aspekter av arbetsgemenskap och gemenskaps
arbete, men också på de risker som finns med en sådan integrering när organisationen 
utsätts för starka förändringskrav. 

Här går jag nu vidare med de vertikala aspekterna av passform och utvecklar reso
nemangen om de hierarkiska gränsdragningarna i organisationerna, i form av klyftan 
mellan assistentuppgifter och handläggaruppgifter. 

7.2.3 En ifrågasatt hierarki: assistent- och handläggaruppgifter 

Resonemang och reflexioner om tjänstehierarkierna förekommer på flera ställen i 
avhandlingstexten, eftersom de aktualiserar många viktiga och ofta komplicerade as
pekter av kvinnors liv. Här koncentrerar jag mig på en viktig konfliktpunkt i samspelet 
mellan yrkesposition, kön och passform, nämligen gränsdragningen mellan handläg
gare och assistenter. 

Uppdelningen mellan handläggare och assistenter har en lång tradition på myn
digheterna. Det har funnits två "karriärer": en lång för handläggarna och en kort för 
assistenterna, och de har aldrig berört varandra. Den ena slutar innan den andra börjar. 
Det talas ibland om det osynliga glastaket i organisationen, som har gjort att det länge 
har varit omöjligt att gå från den ena karriären till den andra (Kanter, 1977). Att byta 
"karriär" är fortfarande ovanligt. Assistenter och handläggare har rekryterats ur sam
12 Se resonemangen om gränser i kapitel 6. 
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hällsgrupper med olika lång utbildning, och deras arbetsuppgifter har varit av olika. 
Med tiden har vissa av skillnaderna i arbetsuppgifter minskat, inte minst på grund av 
användningen av ny teknik, och det har bidragit till att gränsdragningarna mellan 
kategorierna ibland har ifrågasatts. Samtidigt går utvecklingen mot att assistenterna 
blir färre än tidigare. Det är framförallt i assistentkategorin nedskärningar görs när 
statsförvaltningen rationaliserar. 

För några decennier sedan var i stort sett alla handläggare män och i stort sett alla 
kvinnor inom myndigheterna var assistenter. Detta har nu förändrats, och myndighe
terna har betydligt fler kvinnliga handläggare än tidigare. Män verkar dock fortfarande 
inte bli assistenter. 

Jämförelser mellan assistenter och handläggare står i ett komplicerat förhållande 
till kön, eftersom assistentkategorin är entydigt kvinnlig medan handläggarkategorin 
är könsblandad. Det kan därför behöva påpekas att när jag här återger hur intervju
personerna talar om relationerna mellan yrkespositionerna, är "assistenter" alltid kvin
nor, medan "handläggare" något oftare är män än kvinnor. När intervjupersonerna 
talar om "handläggare", betyder det alltså både kvinnor och män. Detta är viktigt att 
ha i åtanke för att inte förväxla jämförelser mellan hierarkipositioner med kvinnors 
uppfattningar om andra kvinnor på arbetsplatsen. 

När det gäller hur gränsdragningen mellan handläggar- och assistentpositioner ska 
göras är skillnaderna i uppfattning mellan assistenterna och handläggarna ofta stora. 
Det är kanske inte förvånande, särskilt i hårdnande tider då motstridiga gruppintressen 
ofta skärps och krympande ramar ökar intresset för att bevaka det egna området. "Hand
läggande uppgifter" upplevdes av många som både mer tillfredsställande att arbeta 
med och tryggare när det gällde att få finnas kvar i organisationen. Dessa "handläg
gande uppgifter" var eftertraktansvärda för (i stort sett) alla, men vilka hade rätt till 
dem? Det fanns det ingen enighet om. Diskussioner om vertikal passform kom ofta att 
centreras på dessa "handläggande arbetsuppgifter". Jag låter här de deltagare komma 
till tals som har uttalat sig tydligast om gränsdragningsfrågan, eller har personliga erfa
renheter som ger dem speciell insyn: 

Åsa, en av de yngre assistenterna, var missnöjd med uppdelningen mellan handläggare 
och assistenter och tyckte det borde vara möjligt att alla arbetade mer på samma nivå. 
Före omorganisationen hade inte att klyftorna mellan handläggare och assistenter varit 
särskilt påtagliga på hennes avdelning. Efteråt ökade de, berättade hon något år efter 
omorganisationen. Som assistent fick hon nu allt mer arbete som var osjälvständigt 
och monotont. Åsa tyckte också att de tydligare klassuppdelade arbetsuppgifterna hade 
börjat avspegla sig också i avdelningens övriga sociala mönster: på kafferasterna satt nu 
handläggare mest tillsammans med handläggare och assistenter med assistenter. 

Catrine var en av de yngre handläggarna. Hennes irritation var rakt motsatt mot 
Åsas. Hon retade sig på att gränsdragningarna mellan handläggare och assistenter var 
så oklara efter omorganisationen: 
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Ett av syftena det var ju tex. att det skulle vara lite klarare skiljelinjer mellan de arbetsuppgifter 
som handläggare och assistenter gör, men de har ju knappast blivit klarare, snarare tvär om. 

Detta innebar att hon själv blev sittande med en mängd rutinarbete som någon assis
tent kunde ha gjort. En av hennes förhoppningar inför fortsättningen var att 
gränsdragningarna skulle bli klarare så att assistenterna skulle sköta assistentuppgifterna 
och handläggarna kunde frigöras för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Assistenterna 
hade mer eller mindre blivit lurade till att tro att de skulle få mer handläggande uppgif
ter i den nya organisationen, menade hon, men om man såg till vad som var planerat, 
så var det i själva verket meningen att det skulle bli tvärtom. Det var fegt av ledningen 
att gå ut med så oklara besked, tyckte Catrine. Handläggarna behövde nu värna sina 
handläggande uppgifter för att upprätthålla kvaliteten, framför allt. Den som vill göra 
handläggarjobb, får skaffa sig handläggarutbildning, tyckte Catrine. 

Ingela, en av de yngre handläggarna, tyckte sig se att många av handläggarna hade 
börjat markera revir allt tydligare gentemot assistenterna. De blev alltmer måna om att 
hålla isär vad som var handläggaruppgifter och vad som skulle tillfalla assistenterna. 
Och då var det uppenbart att det var "skitgörat" av alla kategorier som tillföll assistente
rna, menade Ingela. Det här mönstret hade antagligen funnits före omorganisationen 
också, trodde hon, men det tog sig nya och extra tydliga former under förändringspe
rioden. 

Ann-Marie tillhörde dem som genom att utbilda sig hade rört sig från assistent
kategorin till handläggarkategorin. Då blir hierarkins innebörd extra synlig, menade 
hon. Många fortsatte nämligen att se och bemöta henne som "assistenten" trots att 
flera år hade gått sedan hon avslutade vidareutbildningen. Det här fenomenet såg även 
andra som rörde sig mellan kategorier. Ann-Marie berättade som kontrast om det an
norlunda bemötande hon hade fått när hon hade vikarierat på en annan arbetsplats. 
Där var det självklart att hon räknades som handläggare och skulle vara med på möten 
osv. På hennes ordinarie arbetsplats hade det inte varit det. Även lönen påverkades av 
hennes assistentbakgrund; det var svårt att få upp den till en rimlig nivå som motsva
rade hennes arbetsuppgifter och utbildning. 

Ingrid\ vars position och bakgrund liknade Ann-Maries, berättade att hon allt efter 
chefernas godtycke ibland kallades för handläggare och ibland inte. Det berodde på 
vad som passade deras syften för ögonblicket, menade hon. När det gällde arbetsupp
gifter och ansvarstagande var hon sedan länge uppskattad som handläggare, men ifråga 
om lönen var det annorlunda. Då var hon inte "handläggare". Hon gjorde samma slags 
arbete som männen runt henne, men hade avsevärt lägre lön än de. Ingrid hade inte 
samma grundutbildning som männen, vilket de kunde skylla på när det passade, me
nade hon. 

Berättelser som Ann-Maries och Ingrids visar att det inte finns något enkelt sam
band mellan utbildning och kompetens å ena sidan och verklig position i en hierarki å 
den andra. Den som tidigare har haft en tillräckligt underordnad position verkar kunna 
fortsätta att påverkas i den nya positionen så att hon uppfattas som "mindre" än andra 
i samma formella position och/eller med samma utbildning. Jag använder uttrycket 
"tillräckligt underordnad" här, för att markera att jag tror att det handlar just om grän
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sen mellan assistent och handläggare. På grund av yrkesstrukturen på myndigheterna 
var det enbart kvinnor som fanns i dessa tvetydiga positioner i hierarkin, där de ibland 
var "handläggare" och ibland "assistenter". Distinktionen mellan handläggare och as
sistent drabbade bara kvinnor. 

Diskussionerna om gränsen mellan handläggare och assistenter fick extra aktuali
tet av den tendens som många av deltagarna påpekade när det gäller rationaliseringar 
och nedskärningar: det är framför allt assistenternas arbetsuppgifter som försvinner. 
Ska det också innebära att assistenterna ska försvinna, eller ska de få andra arbetsupp
gifter? I slutet av intervjuperioden uppfattade deltagarna vid den ena myndigheten att 
ledningen hade tänkt göra sig av med dem som utförde de uppgifter som rationalisera
des bort, dvs. assistenterna, samtidigt som de rekryterade folk utifrån på andra nivåer i 
organisationen. Det hade redan synts exempel på detta. Det här var inte något som 
dessa kvinnor fann självklart. Det går ju också att vidareutbilda den personal som finns 
i organisationen, tyckte de - om ledningen tycker att personalen är värd att satsa på. 
Men det verkade tveksamt, tyckte många av dem jag intervjuade. 

7.3 Horisontell passform 

En persons horisontella passform består av dynamiken mellan hur arbetskamraterna 
passar ihop i a rbetslaget - deras gemenskapsarbete - och hur personen ser sina egna 
arbetsuppgifter inom den horisontella integrering som arbetsgemenskapen skapar. 
Dessutom samspelar och delvis skapar de två förhållandena personens upplevelse av sig 
själv som awikare eller anpassad till sin horisontella grupp. I det här avsnittet fokuserar 
jag på gemenskapsarbetet och arbetsuppgifternas passform. Upplevelsen av att vara 
awikare eller anpassad finns så att säga inbyggd i båda dessa horisontella passforms
aspekter. 

7.3.1 Arbetsgemenskap och gemenskapsarbete: kvinnors kollektiva 
passform 

De kvinnor jag intervjuade berättade i de första intervjuerna om genomgående goda 
relationer till arbetskamraterna. Fler bland assistenterna var dock riktigt nöjda. De 
flesta av kvinnorna hade en nära vän på sin arbetsplats, och även här fanns en övervikt 
för assistenterna. Dessa skillnader i horisontell passform kan ha flera förklaringar. 
Assistenterna hade längre tjänstgöringstid på samma arbetsplats och var därför kanske 
fastare rotade. De kvinnliga handläggarna befann sig ofta i en konkurrenssituation 
gentemot både män och andra kvinnor på ett sätt som assistenterna i stort sett aldrig 
gjorde. Assistenterna verkade samtidigt något mer intresserade av att arbeta aktivt för 
att upprätthålla gemenskap och trivsel, och talade mer om "gemenskapsarbete". Lik
nande skillnader mellan kvinnor på olika organisatoriska nivåer återfinns i andra un
dersökningar, t.ex. Holter et al (1984), Lindgren (1992). Jag ska utforska några aspek
ter av detta gemenskapsarbete i den senare delen av det här avsnittet, men ska inled-
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ningsvis och som en bakgrund beskriva hur några kvinnor i olika organisatoriska posi
tioner uppfattade arbetsgemenskapen och trivseln, samt förändringar i dem.13 

Under intervjuperioden fick många sina sociala mönster på arbetsplatsen upprivna 
av omorganisationer, nedskärningar och andra förändringar. Gemenskap och trivsel 
försämrades ofta men byggdes så småningom upp på nytt igen. Många, både handläg
gare och assistenter, påpekade dock att det inte blev som förr. Jag visar variationsvid
den i typ av arbetsgemenskap och förändringar genom att beskriva tre assistenter och 
tre handläggare som berättar om olika gemenskapsmönster och olika förändringar i 
gemenskapen. 

Assistenter. Det som förenar assistenterna är en fokusering på den horisontella ge
menskapen mellan kvinnor. De flesta assistenterna hade i arbetet till vardags huvud
sakligen samröre med kvinnor. En annan förenande aspekt var att det kunde uppstå 
vissa motsättningar mellan den horisontella gemenskapen och utifrån kommande an
satser till förändringar i arbetsorganisationen. Den horisontella gemenskapen verkade 
framförallt fungera defensivt och definiera "assistenter" som en utifrån sett ganska ho
mogen grupp inom organisationen: 

- Maj-Britt, en av assistenterna i den mittersta åldersgruppen, berättade om föränd
ringar i gemenskap under en omorganisationsperiod, och om hur kvinnor skapade ny 
gemenskap och upprätthöll gammal gemenskap. Hon hade arbetat på samma enhet i 
drygt tjugo år, och de flesta av arbetskamraterna - huvudsakligen kvinnor - hade fun
nits där lika länge. De kunde prata med varandra om det mesta, de kände varandra 
utan och innan, och de accepterade alla med sina olika egenheter. Maj-Britt hade en av 
sina bästa väninnor på samma avdelning. Vanan vid långvariga goda relationer skulle 
kanske göra det svårare att ställa om sig till nya arbetskamrater efter omorganisationen, 
trodde hon. 

Direkt efter omorganisationen var de nya arbetskamraterna (på den lägsta nivån 
kvinnor, och högre upp könsblandat) litet avvaktande, men Maj-Britt och andra tyckte 
att de borde snabba på processen med att lära känna varandra. Hon brukade därför 
ibland sätta sig vid olika bord vid kafferasterna och inte bara umgås med de kvinnor 
hon kände sedan förut. För att formas till en ny arbetsenhet måste man satsa, menade 
hon. Något år senare tyckte Maj-Britt att de var ganska bekanta med varandra; egenhete
rna hade börjat synas mer, och det var vardag. Det kändes ganska likt det gamla - men 
ändå fattades något. Därför var Maj-Britt mån om att upprätthålla kontakten med sina 
närmaste arbetskamrater och väninnor från förr, och hon träffade dem dagligen för att 
dricka kaffe och prata. Det kändes skönt att då och då komma ifrån den nya avdel
ningen och tillbaka till tryggheten i den gamla horisontella gemenskapen. 

13 Berättelserna och analyserna i det här avsnittet tangerar begreppen omsorgs- och ansvars
rationalitet som har använts av många nordiska kvinnoforskare. Åtskilliga av de kvinnor jag här 
skriver om kan sägas ha ett ansvarsrationellt förhållningssätt till arbetsuppgifter, arbetsplats och 
arbetskamrater. Se t.ex. Sorensen (1982), Ve (1994), Gunnarsson (1994). 
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- Elisabet, som var assistent i femtioårsåldern och arbetade på en avdelning med enbart 
kvinnliga anställda på den lägsta nivån, berättade om hur de satsade på att hålla sämjan 
och trivseln på en hög nivå, oavsett vad som hände i övrigt. Detta var mycket viktigt 
för henne. Hon jämförde sin situation med andras och kände sig lyckligt lottad. Kvin
norna på avdelningen hade lång gemensam arbetserfarenhet och hade lärt sig varan
dras arbetsuppgifter för att kunna ställa upp för varandra. Bland annat på grund av 
nedskärningar hade de periodvis en hög arbetsbelastning, men eftersom de hjälptes åt 
med extraarbetet tyckte Elisabet att de ändå genomgående hann vara trevliga mot var
andra. 

Elisabet beskrev en stark horisontell gemenskap och solidaritet bland arbetskamrate
rna; kvinnor på låg organisatorisk nivå som inte kunde räkna med att avancera. Trivsel 
och effektivitet i arbetet hade nära samband, och gemenskapsarbete fick en viktig plats. 
Med tiden tyckte hon sig dock se att deras solidaritet kunde få negativa konsekvenser. 
De tog hellre i litet extra och hjälpte varandra än att ropa på vikarier. Det kan i kärva 
tider slå tillbaka mot dem, eftersom det från utsidan kan se ut som om de inte är 
särskilt hårt belastade. Elisabet tog upp detta i flera av intervjuerna, och jag återkom
mer till det senare i avsnittet i en diskussion om gemenskapsarbetets pris: 

..Att ställa krav och "jag ser först om mitt hus och"...det har inte riktigt varit nånting hos 
oss.... Jo, ojojoj, vi har upptäckt att vi har varit dumma i många år och det går aldrig att 
kompensera. Alltså inte mot varann, men mot myndigheten, så vi har ställt upp totalt och 
aldrig ifrågasatt... Ska dom [en annan avdelning] ställa upp, ska dom antingen ha kompledigt 
eller lön för det. Och vi har tyckt att det tillhör jobbet. Vi skyndar oss idag, så kanske vi 
hinner så slipper vi jobba över. Så att... Och ibland känner man liksom, ja vi har varit idiotiska, 
helt enkelt som inte har ställt krav, kanske. 

- Monika, en av de yngre assistenterna, hade också enbart kvinnor som sina närmaste 
arbetskamrater. Hon hade alltid trivts mycket bra med dem och hade ett par nära 
väninnor på arbetsplatsen. De kunde prata öppet om det mesta och bytte arbetsupp
gifter ibland för att kunna ställa upp för varandra. När organisationsförändringarna 
började, försämrades stämningen successivt. Många kände av stress och hade inte tid 
med varandra som förut. Osämja blev det dock aldrig fråga om. De var ett bra gäng, 
och de försökte stötta varandra. Monika märkte dock att vissa arbetskamrater var på 
väg att ge upp inför all turbulens och ville ge dem stöd så att de skulle orka. 

I slutet av intervjuperioden kunde Monika trots deras ansträngningar inte ge ett 
högre betyg än "halvbra" åt stämningen. Det hade varit en mycket orolig period med 
många omflyttningar och en hel del otrygghet. Att stämningen blev sämre berodde 
också på förändringar i assistenternas arbetsuppgifter. Intressanta arbetsuppgifter för
svann, och de kvarvarande arbetsuppgifterna fick alltmer rutinkaraktär. 

Horisontell integrering - trevligt och effektivt men riskfyllt. Assistenterna betonade särskilt 
den karaktär av horisontell integrering som både gemenskapen och arbetet på deras 
enheter hade. Kontakterna och engagemanget med de jämbördiga var de viktigaste för 
dem. De försökte så mycket som möjligt hålla överordnade utanför vardagsarbetet. 

150 



Kapitel 7 Passform 

Elisabet, Maj-Britt och Monika härovan gav olika exempel på "horisontella" förhåll
ningssätt. Elisabet berättade till exempel att kvinnorna på hennes avdelning blev osårbara 
genom att de hade en stark solidaritet sinsemellan. Deras filosofi var att de var där för 
att få jobbet gjort tillsammans, och att de framför allt skulle betjäna allmänheten. Den 
horisontella integreringen innebar att de var skyddade mot ingrepp utifrån och uppi
från och fungerade som en ganska effektiv defensiv strategi. Den jämbördiga gruppen 
och gemenskapen med den var starkare än trycket eller suget i hierarkin. 

Den trygghet som en stark horisontell gemenskap gav, hota des emellertid under 
intervjuperioden. De förändringar som skedde gjorde arbetsplatsen allt mer till en 
intern marknad där det gällde att hålla sig framme och marknadsföra sig, både som 
individ och grupp. Elisabets farhågor framgick i intervjucitatet här ovanför. Ulla, som 
var assistent på en liknande arbetsplats, såg också risker med horisontell integrering: 

Men vi försöker ju - men samtidigt är det ju det - man binder ju ris åt sin egen rygg om man 
försöker att hålla efter jobbet så mycket som möjligt. Och så ser dom att "jamen, det funkar 
ju, varför behöver ni mer personal?" 

Dessa kvinnor har premierat trivseln på jobbet, varit solidariska och ställt upp för 
varandra när det har varit överbelastning. De har lärt sig varandras arbetsuppgifter och 
har hellre tagit i litet extra och hjälpt varandra än att ropa på vikarier. Det kan från 
utsidan, och i jämförelse med andra avdelningar, se ut som om de inte är särskilt hårt 
belastade. Och det var vad som hände nu, berättade både Elisabet och Ulla. Omgiv
ningen uppfattade enbart att deras avdelningar klarade sig, inte att de gjorde det på 
grund av extraarbete. Det kan ligga nära till hands att börja skära i en sådan avdelning 
när det ska sparas pengar. 

Gemenskap verkar ha sina risker. För dem som tar hand om varandra bra internt, 
finns r isken att upphöra att vara synliga utåt. Och det är ändå utanför den horisontella 
gemenskapen som vardagslivets villkor bestäms (Smith, 1987). Det går att bortse från 
detta till en viss gräns, som dessa kvinnor illustrerar, men det finns en gräns. 

Kvinnliga handläggare. De kvinnliga handläggarnas gemenskapssituation var på 
många sätt annorlunda än assistenternas. De hade ofta inte samma självklara horison
tella integrering, eftersom deras yrkesgrupp på samma nivå dels var könsblandad (och 
det verkar vara ett hinder som många kvinnor upplever starkt även om de har "goda 
relationer" till männen), och handläggarna dels ofta konkurrerade med varandra om 
ett fåtal högre tjänster. Kvinnliga handläggare var därför inte en "grupp" i organisatio
nen på samma sätt som assistenterna. "Den kvinnliga handläggaren" hade en otydli
gare form i organisationen än "assistenten", och kanske därför en mindre bekväm och 
självklar passform. 
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- Kristina, handläggare med lång erfarenhet, arbetade på en handläggartät avdelning 
där de allra flesta kollegerna var män. Hon upplevde en kraftig försämring i gemenska
pen över intervjuperioden och såg orsakerna bland annat i avdelningens förändrade 
och nu ganska oklara arbetsuppgifter, samt i det dåliga ledarskapet. Umgänget kring 
kaffebordet dominerades nu av några av de manliga kollegerna som hade en samtals
ton som Kristina ofta tyckte var rå, inhuman och intolerant, och därtill föraktfull mot 
kvinnor. Kvinnliga arbetskamrater blev ibland personligen illa åtgångna, och en kvinna 
hade som en följd därav begärt förflyttning. Det var svårt att hitta något sätt att bryta 
jargongen i de gemensamma sammanhangen utan att utdeflniera sig själv som "omöj
lig" och överdrivet pryd. Kristina drömde om att förbättra gemenskapen, men hon 
blev alltmer uppgiven om möjligheterna med tanke på vissa manliga kollegers uttalade 
förakt för "gemenskap": 

Jag har kanske lite annan människosyn och lite så där. Så att det är ju jag som är avvikande, 
egentligen. /Man lider ju inte, men... Det är ju så här i den här frågan: ska man överhuvudtaget 
engagera sig på arbetsplatsen eller inte? Och det finns ju ett flertal personer här som öppet 
deklarerar att "Jag är här fór att jobba!" Och den sociala samvaron eller - nu talar jag om 
mycket enkla saker - att man frågar om hur dom mår eller hälsar osv. - där man öppet deklarerar 
att det, det ska vi strunta i: "Jagär här fòr att arbeta!" Det finns flera som säger det.. Tyvärr då, 
dominerande människor. Man kan välja att sitta helt tyst vid kaffebordet... 

Kristinas sätt att klara sig var att sitta tyst vid kaffebordet och dra sig undan till den lilla 
gruppen av kvinnor på avdelningen, både handläggare och assistenter, där hon kände 
sig trygg. Tillsammans med en kvinnlig kollega brukade hon ibland diskutera igenom 
situationen och göra en diagnos på läget. På så sätt kunde de båda hålla det hela litet på 
distans (se Magnusson, 1996b för en närmare analys av den här typen av situationer). 

- Ingela, som var handläggare på en avdelning med jämn könsfördelning bland 
handläggarna, upplevde god arbetsgemenskap med både kvinnor och män i början av 
intervjuperioden. Jämfört med många andra enheter var de en lycklig ö, tyckte hon. I 
och med omorganisationerna flyttades emellertid flera arbetsuppgifter från avdelningen, 
vilket även drabbade Ingela. Flera av handläggarnas arbetsuppgifter och tidigare roll i 
organisationen hotades. Det utlöste avundsjuka och misstänksamhet, tidigare okänt 
hos dem, och de började bevaka varandra. Framför allt tyckte Ingela detta gällde en av 
de manliga kollegerna. Samtal började föras i kryptiska ordalag, som om de inte längre 
kunde lita på varandra. Hoten om nedskärningar fanns ständigt med i bakgrunden 
och satte spår i gemenskapen, menade Ingela, som såg en koppling mellan sådana 
"yttre" händelser och förändringarna i gemenskapen på enheten: 

Jag menar, den som är nöjd med sina arbetsuppgifter, och sin arbetsplats, sina arbetskamrater 
och sina arbetstider - en sån människa blir ju på nåt vis generös - den behöver ju inte - den 
behöver ju inte andras olycka för att orka gå vidare, men den som inte är nöjd måste ju se att 
andra har det värre för att orka själv! 
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Ingelas berättelse visar att horisontell passform ofta är bräcklig. Framför allt tycks den 
stå i ett tvetydigt förhållande till de vertikala krafterna i organisationen, som på kort 
tid kan åstadkomma otrygghet och missunnsamhet och skärpa tidigare inte lika tyd
liga tendenser till individuell konkurrens mellan kolleger. Sådan konkurrens var ett 
tema som nästan enbart förekom i handläggarnas berättelser. 

- Stina som var förhållandevis nyanställd handläggare på en avdelning med både kvinn
liga och manliga handläggare, tyckte att klimatet där var betydligt kyligare än hon var 
van vid sedan tidigare. De övriga på avdelningen var tämligen ointresserade av henne 
när hon kom ny för några år sedan. Så småningom såg hon dock att detta var ett 
mönster på arbetsplatsen och inte handlade om henne. Det pratades sällan om privata 
saker, och dessutom var det aktiva intresset hos både kvinnliga och manliga handläg
gare riktat "uppåt" i hierarkin, och då var nykomlingar i lägre positioner inte intres
santa. Stina oroade sig för att hon skulle bli likadan: 

Men jag tyckte att när jag började jobba här att det kändes lite kallt så här, eller det är inte nåt 
mycket snack om det privata eller om livet. Det var inget intresse för mig som kom in ny. Det 
tycker jag är konstigt... /Nu när det har kommit nya, assistenter - jag känner igen mig så väl. 
Det är ingen som frågar dem om de ska äta eller intresserar sig för dem, och det är så lätt att 
jag själv blir som de andra. Men jag försöker tala med dem vid fikabordet, annars sitter de där 
och säger ingenting. Jag tänker på hur folk uppför sig... 

Det fanns en tydlig intern hierarki och konkurrens bland handläggarna, som minskade 
utrymmet för gemenskap bland dem. De kvinnliga handläggarna, som fanns i de läg
sta handläggarpositionerna, var lika påverkade av detta som männen, tyckte Stina. 
Hon tyckte de närmast bjöd över varandra när det gällde att inte vara hemma med 
sjukt barn eller göra andra socialt "kvinnliga" saker. Stina såg ett samband mellan det 
konkurrensfyllda klimatet och avdelningens dåliga ledning. Chefen var inte bra på att 
utnyttja personalens resurser, och han uppmuntrade inte solidaritet och hjälp över 
gruppgränserna, vare sig horisontellt eller vertikalt. Stina, liksom flera andra av dem 
jag har intervjuat, kopplar brister i gemenskap, det horisontella, till brister i ledarskap, 
det vertikala. 

Malin, en av de yngre handläggarna, tyckte att "kön" ibland var problematiskt på 
arbetsplatsen. Det gällde framförallt när kön kombinerades med hierarkiposition. Hon 
kände ett tryck på sig att vara solidarisk med de kvinnliga anställda på alla nivåer, men 
märkte ibland hur de hierarkiska positionerna mer eller mindre slog ut möjligheten till 
detta. I många frågor tyckte Malin att hon själv tänkte likt sina manliga kolleger på 
samma och högre nivåer, och olikt de kvinnor som fanns på samma avdelning, som 
oftast var på lägre nivåer än hon själv. Samtidigt hade hon märkt att hennes erfarenhe
ter och åsikter istället ofta var mycket lika de som kvinnor på hennes nivå i andra 
organisationer hade. Det här fick Malin att problematisera kön som socialt konstruerat 
mer än många andra av de kvinnor jag intervjuade. 
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Vertikal splittring försvårar gemenskap mellan kvinnliga handläggare. En incident som 
under intervjuperioden ägde rum vid den ena myndigheten kan på kollektiv nivå sam
manfatta det komplexa i kvinnliga handläggares horisontella passform. Bland assistente
rna hade det under något år existerat ett informellt nätverk, som i samband med 
omorganisationerna drev frågor av betydelse för assistentgruppen. Så småningom väcktes 
önskemål bland de kvinnliga handläggarna om att skapa ett liknande nätverk för att 
tillvarata kvinnliga handläggares intressen. Intresset var stort och de första träffarna 
drog många besökare. Ganska snart började emellertid diskussionen om vem som var 
berättigad att ingå i handläggarnätverket. Skulle de kvinnliga handläggarna verkligen 
få dra "den gamla" gränsen mellan handläggare och assistenter som så många ifråga
satte? Var inte det att förhindra nytänkande och förändring? Det kom skarp kritik som 
gick ut på att det var orättvist och odemokratiskt att förhindra assistenterna att vara 
med. Därför vidgades nätverket till att även inbjuda assistenter. Det innebar att det 
totala antalet deltagare blev så stort att nätverket inte längre kunde ha samma karaktär 
som tidigare på sina träffar. De blev alltmer av allmänna "kvinnoträffar" på kvällstid 
med mannekänguppvisningar osv., som ganska snart dog ut. Det var alltså inte lätt för 
de kvinnliga handläggarna att få organisatorisk legitimitet för att definiera sig som 
grupp, vilket återspeglades på flera olika sätt i enskilda kvinnliga handläggares upple
velser i vardagen. 

7.3.2 Gemenskapsarbete - ett sätt att skapa kvinnor 

De kollektiva gemenskapsmönstren som har framträtt här understöddes av funktioner 
på individuell nivå; informellt utsedda gemenskapsarbetare, som ofta var kvinnor på 
låga tjänstenivåer. Barbro, som var assistent, påpekade vid flera tillfällen att hon och 
vissa av hennes gelikar självklart förväntades sköta om stora delar av gemenskapen på 
arbetsplatsen. De valdes ut till festkommittéer, gjorde inköp, bakade, kokade kaffe och 
dukade när det skulle vara något extra. De tog ansvar för att fikapratet blev trevligt, och 
de höll kontakt med sjukskrivna, för att ge några exempel. Barbro pekade här ut 
omvårdande uppgifter som måste skötas i varje fungerande organisation; ett organisa
tionsarbete som är lika nödvändigt som ledarskapet. Att dessa funktioner var nödvän
diga syntes i Barbros berättelser, när hon beskrev hur mönstret återskapades ganska 
snabbt efter en omorganisation, och att samma personer oftast mer eller mindre frivil
ligt tog på sig funktionerna igen.14 

I Barbros berättelser hördes å ena sidan hennes stolthet över att sköta dessa uppgif
ter väl och glädjen över den uppskattning hon fick, och å den andra sidan hennes 
frustration över att dessa uppgifter inte delades mellan arbetskamraterna och att det 
alltid förväntades - och i praktiken kändes som krav - att hon och några få andra skulle 
sköta dem. Hon funderade ibland över sin egen identitet i de här sammanhangen: 
varför var hon en sådan som förväntas syssla med trivselskapande? Inför en omorgani
sation, när hon skulle få nya arbetskamrater, hade hon bestämt sig för att byta fot: nu 
14 I Magnusson (1997a) analyserar jag Barbros och andras berättelser om gemenskapsarbete 
mer detaljerat än här. 
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skulle hon bli lika passiv som de andra och inte ta så mycket ansvar för gemenskapen 
hela tiden. Det dröjde dock inte länge förrän hon fann sig själv i samma funktion som 
förr. Det fanns en ofylld lucka i arbetsplatsens sociala organisation, där gemenskaps
arbete behövde utföras, och det verkade självklart både för andra och henne själv att 
hon skulle vara en av dem som fyllde den: 

Jag är ju som jag är, alltså. Och jag tänker "Neej, nu ska jag vara precis så där som dom andra, 
bara vänta och se hur det blir!" - Jag kan liksom inte hålla igen, va. Om jag ser att nån - ingen 
annan säger nåt - "Jamen nu måste jag ju säga nånting!" 
/ Ja men alltså, om jag ser att det blir så här tryckt - ja, då är det oftast jag som bryter bara för 
att jag tycker att "Så här kan vi ju inte sitta!" .. Fastän jag inte vill det. Ibland så tänker jag "Jag 
skulle också vilja bli serverad!" 
/ (Men du tar nåt slags ansvar,; är det inte såi) Jamen - jag vet inte - det måste ju vara nånting 
som man inte vet om...? Ar det nånting - om vi ska ha nånting på jobbet - vi ska ha gofika till 
exempel. Alla går bara och sätter sig! Ja, då kokar jag kaffe och så serverar jag det! Och det är 
precis som att... jag tycker ingen annan gör - nån måste ju göra det, då gör jag det, bara. Så 
sätter jag mig bara sen. 

Som situationen verkar uppfattas både av arbetskamraterna och Barbro själv, är 
gemenskapsarbetet närmast något som hon gör därför att det faller sig särskilt naturligt 
just för henne, som om det framförallt handlade om uttryck för personliga egenskaper, 
kanske rentav omedvetna: "det måste ju vara nån ting som man inte vet om...?" Vid ett 
annat intervjutillfälle föll Barbros ord så här: "Jag känner ansvar utan att... Helt plötsligt 
är jag bara som en mamma, jag! Jag är den natureny jag". Detta var emellertid inte det 
enda sättet att förstå sitt gemenskapsarbete som Barbro gav uttryck för. Hon verkade 
tänka på åtminstone tre olika sätt om det: jag kunde på olika ställen i intervjuerna 
urskilja förståelser i termer av personliga egenskaper/kvinnlighet (som i utdraget ovan); 
det sociala trycket från omgivningen; och dåligt arbetsjälvförtroende. Jag diskuterar 
dem i tur och ordning här: 

Personliga egenskaper/kvinnlighet. Den mest framträdande förståelsen var Barbros 
koppling till personliga egenskaper och indirekt till sitt kön, som när hon berättade att 
hon brukar ta på sig en mammaroll i många olika sammanhang. Då blir det gemenskaps
arbete hon gör. Det hon gör, följer med den roll som hon själv väljer att ta på sig, 
efiersom hon är sådan; en riktig mamma! Det är dessa speciella kvinnliga egenskaper 
som gör att hon tar på sig gemenskapsarbetet, tänker Barbro. När hon "är sån" handlar 
det intressant nog ofta om att brottas med det dåliga samvetet: 

Och jag är mån om andra, det känner jag, att jag får alltid dåligt - jag går alltid kanske med 
lite dåligt samvete att jag har inte har gjort tillräckligt, att man inte har varit dit på, och inte 
ringt dit... Så går jag ständigt ändå med dåligt samvete -

Här uttrycker Barbro tankegångar om vad som händer när en kvinna som har de "rätta" 
egenskaperna inte "gör kön" på rätt sätt (West Sc Zimmerman, 1987): att hon inte 
känner sig som en riktig kvinna, eller att hon får dåligt samvete. För Barbro verkade 
blotta tanken på att inte leva upp till gemenskapsfunktionen leda till dåligt samvete; 
det blir relevant att tala om disciplinerande föreställningar här. Hon var en kvinna som 
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"gjorde kön" genom att göra gemenskapsarbete, och upphörde hon att göra det, skulle 
hennes värde som kvinna omedelbart sättas ifråga.15 

Det sociala trycket. En annan förståelse av den egna gemenskapsfunktionen skym
tade när Barbro irriterade sig över att andra pressade in henne i den fastän hon ibland 
ville s lippa. Den förståelsen uttrycks i nästa citat från Barbro. Hon ville inte alltid 
tvingas vara mamma till andra vuxna människor: 

Dom verkar ju ha det så bra, dom här som aldrig bryr sig! Dom har ju aldrig nåt dåligt 
samvete! Man går ju ständigt nästan med lite dåligt samvete. / Men det verkar enkelt ändå, att 
inte behöva bry sig. Att bara behöva bry sig om sig själv. / Men tänk, då tar dom för givet att 
"det fixar ju hon". .. Jamen, det hör man ju ofta: "Barbro, hon fixar det, det är lugnt nu." 

Här kopplade Barbro ihop sin funktion med andras bristande ansvarstagande och det 
tryck de samtidigt direkt eller indirekt riktade mot henne. Hon gjorde ett arbete åt 
dem som de inte ville befatta sig med, vilket innebär att vara i en underordnad posi
tion. Detta sätt att tänka hade dock svårt att få något större utrymme i hennes berättel
ser och vardagsliv. Starka krafter understödde hennes förståelse av sig själv som "mamma" 
och trivselskapare. Det var påtagligt det hon uppmuntrades till och bekräftades för. 
När hon skötte trivsel- och gemenskapsskapandet, gav hon samtidigt uttryck för sin 
"normala" uppskattade kvinnlighet. 

Det dåliga arbetssjälvförtroendet. Den tredje förståelsen av sin funktion som 
gemenskapsarbetare lyfte Barbro fram när vi talade om hennes arbetsuppgifter på av
delningen. Hon trodde sig inte vara särskilt framstående när det gällde sakfrågorna, 
framförallt inte det nya som var på väg i samband med omorganisationerna. Därför såg 
hon en nisch i trivselskapandet. Där kände hon att hon gjorde nytta, behövdes och fick 
uppskattning. Samtidigt lurade ibland misstanken att medan arbetskamraterna 
förkovrade sig i jobbet var hon själv upptagen med att ordna trivseln åt dem och hann 
kanske inte med i den utveckling som krävdes. Som lyssnare kan jag inte låta bli att 
spekulera över om detta i sin tur leder till att hon befästs i sin låga position i den 
organisatoriska hierarkin. 

En möjlig slutsats av Barbros berättelser är att trivselarbete "skapar" kvinnor och 
kvinnlighet. När kvinnor som Barbro sköter gemenskapsarbetet, bekräftas de särskilt 
kraftfullt av arbetskamrater och chefer. De ger giltiga uttryck för vad det innebär att 
vara kvinna i deras specifika position, dvs. de "gör kön" på ett uppskattat sätt. Att de 
bekräftas just som kvinnor, sägs sällan rent ut. Det behövs inte. Men ekot av det hörs i 
Barbros utrop "Helt plötsligt är jag bara som en mamma, jag!Jag är den naturen, jag "Att 
det inte är konfliktfritt för Barbro att vara en sådan "kvinnlig kvinna", kan utläsas av 
de andra förståelserna som hon gav röst åt, liksom av följande fundering kring den 
egna funktionen, en fundering som dock får ett något abrupt slut: 

15 Barbros berättelser för tankarna till balanserande. Gemenskapsarbete på arbetsplatsen kan 
också förstås i termer av balansarbete på jobbet. Se också noten i avsnitt 7.3.1 om ansvars- och 
omsorgsrationalitet. 
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Varför ska just jag göra det - varför kan inte jag göra bara så här [knäpper med fingrarna] - jag 
klarar inte av det! Varför känner jag så? Jag känner mig obehaglig, jag kan inte förstå varför 
- jag mår dåligt alltså! / Och jag blir så, jag blir ju arg på mig själv att jag själv inte kan vara 
likadan [som de andra lata]. / Ja, men det där får man då leva med, tror jag. Det är självpåtaget, 
det är det jag säger. 

Obehagskänslorna när Barbro i tanken närmar sig gränsen för det tillåtna för 
kvinnligheten framträder här mycket tydligt: "Jag känner mig obehaglig, jag kan inte 
förstå varför -jag mår dåligt alltså!"Blotta tanken på att inte leva upp till trivselfunktionen 
får henne att "må dåligt". Här framgår också hur hon till slut, efter att ha protesterat 
mot att i alla lägen bli påtvingad en trivselskaparroll, ändå vänder tillbaka till den första 
individualiserande förståelsen, när hon avslutar med "Ja, men det där far man då leva 
medy tror jag. Det är självpåtaget, de t är det jag säger. " Så blir det ändå hennes eget 
ansvar att hon är en sådan som har dåligt samvete och tar hand om andra. Den domi
nerande förståelsen av gemenskapsfunktionen som uttryck för personliga egenskaper 
gör det svårt att hålla kvar förståelser i termer av yttre krav eller underordning. 

Barbros berättelser illustrerar ett mönster som verkar vanligt: kvinnor i låga hierarki
positioner sköter stora delar av gemenskapsarbetet. Att sköta sådant gemenskapsarbete 
ökar deras kvinnlighet. De tar hand om sådana omvårdande uppgifter som kvinnor 
traditionellt har skött i hemmet och i vårdande kvinnoyrken. Om män skulle sköta 
samma typ av gemenskapsarbete skulle det oftast minska deras manlighet.16 Detta sä
ger något om de sociala konstruktionerna av kön i de miljöer jag har studerat, om 
konstruktionernas kopplingar till hierarkierna inom arbetsplatsen, och om sambanden 
med "kön" i andra delar av samhället. Kvinnlighet, åtminstone för kvinnor lågt i 
hierarkier, verkar kopplad till gemenskap och trivsel, ofta i form av omsorgsmässig 
tillgänglighet (Brandsaeter & Widerberg, 1992). Manlighet är kopplad till andra as
pekter, ofta framgång och karriär (Collinson &C Hearn, 1996; Rantalaiho & Heiskanen, 
1997; Wahl, 1996). 

Reproduktion av könsstrukturer. Berättelserna och reflexionerna här ovan kan tol
kas som att arbetet med gemenskapen och trivseln är ett av de sätt på vilka könsstrukturer 
på arbetsplatser bevaras och återskapas. Den vanligaste arbetsfördelningen kring 
gemenskapsarbetet bekräftar gängse uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och 
män: att kvinnor är på vissa sätt (mer intresserade av "trivsel" och trivselarbete) och att 
män är på andra sätt (mindre intresserade av "trivsel" - eller i varje fall av trivselarbete). 
Bekräftandet sker oftast på sätt som döljer att det handlar om sociala könskonstruktioner. 
Som Barbros berättelser visar, framhålls ofta personliga egenskaper som förklaring, och 
därför känns fördelningen naturlig. Och "naturliga" fenomen ifrågasätter vi sällan till 
vardags. För den som funderar över fördelningen, är chansen stor att (som Barbro) 
förklara fördelningen med att hon är på det sättet, dvs. att utgå från en förståelse i 
termer av personliga egenskaper. Det är det kulturellt mest förväntade, dvs. en förkla
ring i termer av principen om kön som skillnad (se kapitel 1). 

16 Män sköter givetvis också gemenskapsarbete i organisationer, men det är oftast av annat slag. 
Det kan t.ex. handla om att organisera gemensamma spel av typen stryktips, V75 osv. 
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Gemenskapsarbete som kvinnlighetsskapande verkar av intervjupersonernas be
rättelser att döma framförallt beröra kvinnor på ganska låga organisatoriska positioner. 
Om denna kvinnlighet på arbetet är så nära förknippad med underordning och låga 
positioner, borde kvinnlighet i arbetet bli mer komplicerad för kvinnor på högre tjänste
nivåer, vilket redan har skymtat fram i berättelserna om kvinnliga handläggare. Chefer 
och handläggare är ju överordnade andra i sitt arbete. Vad innebär det för dem att ge 
giltiga uttryck för att tillhöra kvinnokönet? Är det svårare? Det kan onekligen verka så 
när vi hör hur en av intervjupersonerna beskrev de kvinnor som hade blivit chefer i 
hennes organisation: 

Dom kvinnliga cheferna är inte - rent generellt så är dom ju inte kvinnor! Dom spelar ju inte 
med kvinnliga medel. .. Nej, man har plockat såna som var män redan innan. Det kan jag 
nog säga. 

Hon var samtidigt mån om att påpeka att hon tyckte att de kvinnliga cheferna var 
duktiga - duktigare än de manliga cheferna till och med - men de var inte kvinnliga; de 
var inte riktiga kvinnor. Och det var dessutom därför att de inte "var kvinnor" som 
ledningen hade valt ut dem till chefer, menade hon. Det antyder en komplicerad rela
tion mellan "kvinnlighet" och makt. "Göra kön" är mer invecklat för kvinnor högre 
upp. 

7.3.3 Arbetsuppgifternas passform 

En viktig aspekt av den totala passformen på arbetsplatsen är upplevelsen av de egna 
arbetsuppgifternas meningsfullhet och hur de passar in i helheten och värderas på ar
betsplatsen. Detta förändrades för många av deltagarna. Få hade kvar exakt samma 
arbetsuppgifter vid intervjuperiodens slut som de hade haft: vid dess början. Tre fjärde
delar hade antingen bytt arbetsuppgifter, fått nya arbetsuppgifter tillagda, förlorat ar
betsuppgifter, eller upplevt stora förändringar i dem de hade. Det finns därför anled
ning att tro att även upplevelsen av passform mellan arbetsuppgifterna och omgiv
ningen har förändrats. 

Bland assistenterna fanns förhoppningar om att organisationsförändringarna skulle 
leda till mer kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter. De blev infriade för vissa, 
men förändringarna för de flesta gick snarast åt motsatt håll. Flera upplevde att deras 
kapacitet inte längre utnyttjades till fullo, och tyckte att deras arbetsuppgifter kom allt 
längre ned på "stegen" i organisationen. Hos några började misstanken gro att deras 
arbetsuppgifter skulle komma att bli onödiga för myndigheten; farhågor som i vissa 
fall visade sig berättigade. Många av de arbetsuppgifter de hade, var sådana som myn
digheten strävade att göra sig av med. Som en av assistenterna sammanfattade intrycken 
av detta: "Vi är en utrotningshotad djurart!" Monikas berättelse här nedan kan repre
sentera flera andras: 

Utarmning av assistentuppgifter. Monika fick uppleva hur flera av hennes arbets
uppgifter flyttades till andra delar av organisationen. Kvar blev färre och tråkigare ar
betsuppgifter, tyckte hon. Det innebar att hon fick mindre överblick över verksamhe
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ten och mindre kontakt med övriga delar av organisationen, vilket hon upplevde som 
en stor försämring. Som en följd av dessa förändringar upplevde hon också att hennes 
funktion blev allt mindre nödvändig för organisationen som helhet. De förändringar i 
organisationen som skulle göras under perioden verkade i och för sig vettiga, tyckte 
Monika, men samtidigt var det inte svårt att se vart de skulle leda. När hennes arbets
uppgifter flyttades, var det hon själv som skulle lära ut dem till andra, vilket kändes 
som att arbeta för att avskaffa sig själv. Detta vågade dock ingen tala högt om, eftersom 
cheferna inte ville. Monika kände inte att hon satt säkert på sin tjänst. 

Myndighetsledningen visade under den här perioden tydligt att de förändrade sina 
prioriteringar av vad som var viktiga arbetsuppgifter, tyckte Monika. Höga tjänster 
tillsattes, samtidigt som anställda, framförallt assistenter, dvs. kvinnor på låga organisa
toriska nivåer, i ett par omgångar sades upp på grund av arbetsbrist. Det kändes som 
ett underkännande av det arbete Monika och hennes arbetskamrater hade gjort under 
många år, och av de erfarenheter och kunskaper de då hade skaffat sig. 

Missförstådda handläggaruppgifter. Några av handläggarna hade arbetsuppgifter som 
de tyckte var intressanta och viktiga för myndigheten som helhet men hade svårt att få 
gehör för detta från ledningen. Marianne berättade i början av intervjuperioden att det 
ofta var svårt att få gensvar från överordnade på det hon sysslade med, trots att 
arbetsuppgifterna officiellt framställdes som centrala för myndigheten. Ledningen ver
kade inte ha samma syn som hon själv på arbetsområdet. Därför visste hon inte alltid 
vad som krävdes av henne, vilket i sin tur gjorde att hon ofta kände sig otillräcklig i 
jobbet. Marianne tyckte också att hon satt inne med mängder av kunskaper som hon 
inte fick tillämpa. Samtidigt - som andra sidan av bristen på klarhet och gensvar - fanns 
det en viss frihet i jobbet, som ibland kompenserade oklarheten. 

Handläggar- och assistentuppgifter som värderas. En minoritet av deltagarna kände 
att deras arbetsuppgifter var centrala och värdesatta på myndigheten. Dit hörde de 
som avancerade och några av dem som flyttade på sig internt. Särskilt de som hade 
eller fick chefstjänster blev allt bättre integrerade i organisationen och fick känna att 
deras arbete tillförde något viktigt. En assistent och en handläggare får exemplifiera: 

Gunilla, en av de ganska få assistenter som upplevde att hennes arbetsuppgifter 
uppskattades, tillskrev det bland annat det faktum att hon nyligen hade flyttat till en 
ny avdelning och nya arbetsuppgifter från en verksamhet som skars ned. På den nya 
avdelningen fick hon en chef som uppskattade det arbete hon gjorde och också visade 
sin uppskattning. 

Anna hade kommit till myndigheten som handläggare förhållandevis nyligen. Hon 
hade en universitetsutbildning som stämde väl överens med arbetsuppgifterna; arbets
uppgifter som hon själv tyckte var både viktiga och intressanta. Under intervjuperiodens 
gång ökade efterfrågan på hennes och hennes enhets arbetsinsatser. Hennes kunskaper 
och arbetsuppgifter var centrala för avdelningens verksamhet och innebar positiva kon
takter med både arbetskamrater, chefer och omvärld. Anna skaffade sig på så sätt en 
bred kontaktyta. Det i sin tur gjorde det lätt för henne att ta på sig andra mer övergri
pande arbetsuppgifter, som gav henne överblick över stora delar av myndighetens verk
samhet. 

159 



Kapitel 7 Passform 

Arbetsuppgifternas passform i organisationen är påtagligt förbundna med de andra 
aspekterna av passform som jag har berört; kanske framförallt de vertikala. Det ver
kade tydligt - vilket har framgått i olika berättelser här - att de förändringar som skedde 
vid myndigheterna fick olika effekter på arbetsuppgifternas passfrom beroende på hie
rarkisk position. Jag avslutar därför kapitlet med ett avsnitt som sammanfattar samspe
let mellan de olika vertikala och horisontella passformsaspekterna för de kvinnor jag 
har intervjuat. 

7.4 Avslutning: kvinnliga, manliga och könsneutrala for
mer på arbetsplatsen 

De olika passformsmönster som har framträtt i det här kapitlet kan inte sammanfattas 
i att "kvinnor" passar in på något entydigt sätt på arbetsplatsen. Visserligen gäller fort
farande det mer övergripande påståendet att kvinnors passform på arbetsplatsen - bland 
annat på grund av kvinnors balansfunktioner - är något mindre bekväm än mäns. 

Kvinnor verkar oftare än män få ta hänsyn som är externa i förhållande till arbets
platsen, när de utformar sin arbetsvardag. Och organisationens förväntningar om, och 
reaktioner på detta gör att kvinnor ofta räknas som mer "externa" i förhållande till 
organisationen än män. Det vill i sin tur säga att de inte alltid räknas med lika mycket 
i organisationen som män. Detta berör den aspekt av den könspräglade organisations
logiken (Acker, 1990; 1992) som har att göra med vem "arbetaren" egentligen är fastän 
det inte sägs rent ut - nämligen en man. Medarbetare som avviker från det livsmönster 
(med frihet från omsorgsansvar osv.) som har varit förväntat för manliga arbetare får 
därför passformsproblem. Det gäller ofta både kvinnor och eventuella män som inte 
har ett förväntat "manligt"17 livsmönster. Men dessa passformsskillnader mellan kvin
nor och män är inte absoluta idag, eftersom ganska många kvinnor nu finns i positio
ner som tidigare var förbehållna män. Därför kan vi inte utan vidare tala om ett "kvinn
ligt" passformsmönster på arbetsplatsen idag. Mönstret kompliceras av de organisato
riska positionernas könsprägling. 

Organisationers olika yrkespositioner har fortfarande mer eller mindre tydliga 
könspräglingar. I de organisationer jag studerade var "assistent" en otvivelaktigt kvinn
lig yrkesposition, medan "chef4 hade en definitivt manlig prägel. "Handläggare" hade 
däremot en otydligare könsprägel och skulle antagligen av många beskrivas som en 
könsneutral yrkesposition. Där finns både kvinnor och män idag, ofta i ungefär samma 
omfattning. Det har framgått i det här kapitlet hur kvinnors position i organisations
hierarkin på flera olika sätt samspelar med både deras vertikala och horisontella pass
form. 

Assistenter - som i regel omges av kvinnliga arbetskamrater på samma nivå - verkar 
trivas något bättre tillsammans än handläggare, dvs. ha en stabilare horisontell integre
ring. De sköter också stora delar av gemenskapsarbetet och får uppskattning för detta. 
Gemenskapsarbetet och integreringen tycks dock ibland kunna inverka menligt på 
17 Här använder jag "kvinnligt" och "manligt" som förenklande beteckningar på de sociala 
konstruktioner som är knutna till de olika positionerna i organisationen. 
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deras möjligheter att "hänga med" när det ställs krav på snabba förändringar och mark
nadsföring av sig själva. Den "kvinnliga" dimensionen av assistentpositionen med 
omsorgsansvar både hemma och på arbetsplatsen går inte utan vidare att förena med 
ett mer "manligt" förhållningssätt inriktat på framsteg inom organisationen. Det kan 
tillspetsat formuleras som att för assistenterna - i organisationens allra "kvinnligaste" 
positioner - kommer inslag av "manlighet" att störa den upplevda passformen. "Man
ligt" är t.ex. sådant som har anknytning till avancemang och hierarki. Assistenter som 
(på samma sätt som handläggare gjorde) tog hem viktiga papper och läste på kvällstid, 
betraktades som udda, för att ta ett exempel. Assistenter som ville förändra och ut
veckla sig själva, kände sig ibland "fel" (detta återkommer jag till i nästa kapitel). 

Kvinnliga handläggare hade en mer dubbeltydigt könsmärkt position. Det visar sig 
till och med här i texten, där jag u tan könsbestämning kan skriva om "assistenter", 
men för att vara tillräckligt tydlig blir tvungen att lägga till "kvinnlig" när jag ska skriva 
om de handläggare jag har intervjuat. För de kvinnliga handläggarna fanns minst två 
ganska olika könspräglade mönster att ansluta sig till, vilket syntes tydligast i anslut
ning till barnafödande och arbetstidsfrågor. De kunde för det första - eftersom de arbe
tade i offentlig förvaltning där lagar om föräldraledighet osv. efterlevdes utan knot - ha 
ett "kvinnligt" livsmönster och ta lång föräldraledighet och sedan arbeta deltid. Det 
var godtaget. Men då fick de finna sig i att betraktas som "kvinnliga" och inte räkna 
med avancemang och löneframgångar. De blev mer lika assistenterna i livsmönster. De 
kvinnliga handläggarna kunde för det andra ta kortare föräldraledighet (kanske dela 
den mer lika med mannen), börja arbeta heltid ganska snabbt och orientera sig tydli
gare mot arbetsplatsen. De blev då mer lika de manliga handläggarna ifråga om livs
mönster. Handläggarpositionen rymde så att säga båda mönstren och var i den bemär
kelsen könsneutral. Men "neutrala" effekter blev det knappast. Framgångar och ut
vecklingsmöjligheter i handläggarpositionen verkade inte könsneutrala. "Kvinnlighet" 
i form av t.ex. omsorgsansvar verkade störa handläggarlivet och till och med innebära 
risker, om man får tro vissa av de kvinnor jag har intervjuat. 

I nästa kapitel, som handlar om kvinnornas förhållningssätt till de förändringar 
som skedde på arbetsplatserna under intervjuperioden, följer jag upp några av de mönster 
som har utkristalliserat sig i resonemangen om passform. 
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Att förändra eller bli förändrad -
kvinnors positioner och strategier när 

könsinnebörder omförhandlas 

De upprepade intervjuerna under tre och ett halvt år gav möjlighet att successivt få 
höra kvinnornas individuella berättelser om de olika förändringar som de och deras 
arbetsplatser genomgick. De flesta hade till att börja med en ganska positiv inställning 
till förändringar på arbetsplatsen men blev med tiden alltmer missnöjda med det som 
verkligen skedde under perioden. Många reagerade både mot att det var svårt att få 
vara med och påverka och mot vad de såg som negativa resultat både för dem själva och 
organisationerna. 

Detta fick mig att förskjuta intresset från de direkt förmedlade förändrings
upplevelserna över till vad som framstod som ett personligt dilemma för många kvin
nor, en problematik: skulle den enskilda kunna vara med och påverka aktivt, eller 
skulle hon istället bli påverkad av förändringar som andra beslutade och drev igenom? 
Båda möjligheterna kan åtminstone verka ligga öppna under en period av stora om
välvningar i en organisation. Vilket det blir kan ses som resultatet av någon typ av 
förhandlingar, som kan ske på individuell eller kollektiv nivå, beroende på typ av för
ändring. De flesta av de kvinnor jag intervjuade verkade i sammanfattning uppleva att 
det var en övervikt för dem mot att påverkas av andras beslut, snarare än att vara med 
och påverka. De berättade både om att de sällan hade chans att vara med och förändra, 
och om oro för vad detta gjorde med dem själva och med organisationen. Några få 
upplevde istället att de påverkade händelseförlopp aktivt. Spänningsfältet mellan posi
tioner som entusiast och "förändrare", eller skeptiker och "förändrad" skapar individu
ella problematiker som ser olika ut bland annat beroende på position i organisationen 
och den typ av förändringar som pågår. Det är positionerna i det spänningsfältet och 
deras komplikationer jag ska belysa i det här kapitlet. Jag kallar problematiken i för
kortning för förändringsposition. 

Könsaspekterna av problematiken har bland annat samband med det samspel mel
lan yrkesposition och kön som jag beskrev i kapitlet om passform, och kan ses som en 
skärpning av det när viktiga uttalade och outtalade kontrakt omförhandlas i en organi
sation och när vissa resurser blir knappare. Därför är det viktigt att hålla i minnet det 
jag där skrev om hierarkieffekter och skillnader i yrkespositioner, kanske framförallt 
resonemangen om "gränsöverskridare" respektive "hemmatrygga". Jag har redan i den 
texten berört vissa av kvinnornas förändringsupplevelser; framför allt de som har att 
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göra med assistenternas "kvinnliga" yrkesposition som kan fungera som ett hinder för 
att "hänga med" i en alltmer marknadsliknande organisation. 

En annan könsaspekt har att göra med tidsanda och politiska beslut: Sverige är ett 
land där regering och lagstiftare har drivit en tydligt uttalad jämställdhetspolitik, vilket 
har avsatt spår i hur statliga myndigheter förväntas förändra sin organisation och verk
samhet. Alla myndigheter har sedan mitten av 1980-talet haft krav på sig att aktivt 
verka för förbättring av kvinnornas situation i organisationen. Bland annat vid föränd
ringar ska jämställdhetsaspekter aktivt beaktas och ges hög prioritet.1 Där det är rele
vant kommer jag därför att återge deltagarnas uppfattningar om myndigheternas för
ändringar sedda ur jämställdhetsperspektiv. 

För att illustrera variationsvidden i materialet börjar jag med vinjetter där ganska 
många av kvinnorna kort berättar om sina förändringsupplevelser. Därefter ger jag en 
översikt över den typ av förändringar som genomfördes. På så sätt hoppas jag under
lätta för läsaren att se kvinnornas berättelser i sina sammanhang. Jag ser därefter när
mare på problematiken förändringsposition och granskar de olika positioner som ver
kar bli möjliga för olika kvinnor. Till sist sammanfattar jag tendenser under intervju
perioden genom att beskriva några konkreta händelseförlopp som illustrerar dem sär
skilt väl. 

8.1 Vinjetter om förändringsupplevelser 

De flesta av kvinnorna berättade i den första intervjun att de var intresserade av nyhe
ter och av att medverka i förändringar. Många ville till exempel att ingrodda byråkra
tiska traditioner och gränsdragningar skulle luckras upp och möjligheter till nya ar
betsformer skapas: 

Man har ju en känsla av att det är en väldigt trög och byråkratisk och gammal myndighet. 
Mossig. Där det inte har hänt så mycket senaste tjugo åren. Det beror på många saker - eller 
verksamheten har ju inte heller förändrats. Det har ju varit samma verksamhet hur länge som 
helst. Man har ju inte liksom anpassat sig riktigt till omgivningen, eller det som händer 
utanför. Förhoppningsvis så... Det känns ju roligt nu när vi få ha en ny ledning. Man hoppas 
att dom ska kunna ruska om lite grand här. På ett bra sätt. 

(Stina, handläggare) 

Omorganisationen, den vet man ju inte så mycket om, men jag tror att detär riktigt tänkt, 
s.a.s. Jag tror, om den genomförs på det sätt som det är skissat, så tror jag alldeles säkert att det 
blir till fördel. (Elsa, handläggare) 

Roligt. Ja. Jag känner inte alls att det är jobbigt på nåt sätt. Jag tycker att det ska bli skoj! Bara 
det nu blir som man har trott... att det ska bli. / Jag vill att det ska hända nånting! .. För att 
annars, ja, då blir man så rädd om det då skulle hända nånting - ske förändringar! 

(Åsa, assistent) 

Reaktionerna när förändringar började genomföras var mer avvaktande och skeptiska: 
1 Detta finns fastlagt i den statliga jämställdhetsförordningen (SFS 1984: 803) och i 
Medbestämmandeavtalets (MBA-S), 7:e kapitel. 
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Man känner så här, att helt plötsligt ska man ju på nytt igen då, liksom, börja om från början 
på nåt sätt - som nån annan har bestämt! Nån har tyckt - "Så här ska vi göra!" - nån har tyckt 
- och jag har inte fått vara med själv nånstans! / Man har inte fått vara med nånting, utan du 
har inte mer att välja på! (Barbro, assistent) 

Neej, och vi tycker ju också det, alla förändringar kan ju också alltid ha nåt gott med sig, men 
en del förändringar är man tveksam till. För då märker man det, att om en 5-6 år, då måste 
dom tillbaka till det som var tidigare... Och jag vet inte om dom har haft lite jobb /skratt/ 
eller - varför dom börjar med såna här - utredningar och... 

(Elisabet, assistent) 

Har det förändrats nånting?.. Neej... Det har egentligen bara blivit oroligt, men det har inte 
förändrats nånting. .. En del har ju varit på sammankomster och sammankomster... Och då 
har vi ju fått ta över resten - vilket har gjort att folk har varit mer irriterade som vill komma 
i kontakt med oss. Så på sätt och vis har det varit jobbigare just därför att det har varit så 
mycket sånt här. (Ulla, assistent) 

Snart började många kritisera hur själva förändringsarbetet på deras arbetsplatser sköt
tes: 

Jag tycker det har varit ett slag i luften, alltså! Det har varit förspilld tid. Det har inte gett nåt 
resultat på nåt sätt. Vad vi har tyckt, det är det ju som ingen som har brytt sig om, utan det 
bestäms ju uppifrån. / Det är liksom bara för att - vi kan ju säga att vi har ju fått gå i dom där 
grupperna och diskutera... / Men sen skulle vi ju då redovisa och komma med grejer. Men det 
är ju då - jag vet då inte att nånting har - att det har arbetats vidare på det. / Och då känner 
man ju att... det är ingen som bryr sig om vad man tycker. 

(Ingen handläggare) 

[förändringarna] Det har inte ändrat på nånting! Man har gjort fler nivåer, det har man gjort! 
.. Och det som är hemskt är att man inte har lyssnat på personalen, tycker jag! .. Jaa, och att 
de hade dom här grupperna som folk sa att det inte var lönt att vara med i; och man pratade 
ju för det, och sen "Vad var det jag sa?"...säger dom! Och det är ju hemskt, för man kan ju 
inte göra om det! Man tappar ju folks förtroende om man gör så här! 

(Marianne, handläggare) 

Vi har sagt det till alla chefer i vår närhet, att det är ju nästan inte lönt att vi sitter och jobbar 
med sånt här, för det kommer ju ändå direktiv uppifrån, hur dom vill ha det... Det är så 
tydligt så nu tror vi nästan inte att vi går på deras önskemål längre att vi ska sitta och jobba i 
grupper. Det tar sån tid och... I början hade man ju energi och gick in för det. /Det är ju 
väldigt viktigt, har ledningen sagt att det är det vi nu ska jobba med, och hur vi ska ha det i 
framtiden. Men alltså, då dom ändå inte... bryr sig så mycket om oss. 

(Elisabety as sistent) 

Så småningom kom reaktioner på resultaten av förändringarna: 

Man vet inte vad man ska tro. Och alla försöker se om sitt hus och bäddar för sig, i sin lilla 
vrå. Det är ingenting, det där "vi" och - det är borta. Man jobbar mycket mer individuellt nu. 
Det har blivit så. .. Det är nånstans det har förändrats .. Både att vi har blivit färre, så att man 
kan inte ha den där överblicken som man hade förr, samtidigt som det också är att se till att 
man har arbetsuppgifter som blir kvar. Ungefär så... 

(Ingegerd, handläggare) 
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Det pratas inte så mycket. Dom tycker väl inte att man ska... Så att man ska väl kanske inte 
karva i det - röra i det så mycket förrän man vet... Fast man kan ju bearbeta sig själv, att man 
kan ju eventuellt fa gå!! Nej men man ska väl kanske inte - och det vill dom väl inte heller... 
.. Vi ska inte förstora upp det! (Anneli, assistent) 

Vi far inte slå oss till ro med att det ska vara liksom statiskt nånting härefter, inte. Aldrig 
nånsin! Va!? Och kommer vi att orka? Ska man släppa ifrån sig till dom som är unga och 
orkar bättre, kanske? (Anita, handläggare) 

Många berättade också om personliga upplevelser och påverkan av förändringarna: 

Dom börjar ju liksom fråga: "Har du varit upp och kollat med dom?" - och i den där stilen. 
Det är ju nästan så att man får, "Ja, dom vill ju t ill varje pris att man ska söka sig därifrån, så 
då har dom ett bekymmer mindre!" (Ulla, assistent) 

Jaa, just som dagsläget har blivit - så känns det igen .. Framtiden är mera oviss än vad jag 
nånsin har känt. Men jag känner ingen oro. Men alltså, jag känner inte det där att jag veti 
Och det har jag alltid varit ganska - ja, snar på att ta reda på - försöka... / Men nu Det går 
inte! Jag kommer inte åt nånstans att fa veta! (Ingegerd, handläggare) 

Man kan uppleva att det händer så vansinnigt mycket och man inte riktigt hinner bli bra på 
saker och ting. Och då tänker jag - "Ja, skulle det vara nåt allvarligt om jag blev uppsagd, 
t.ex., va?" (Vivianne, assistent) 

8.2 Översikt över förändringarna på arbetsplatserna 

Jag gör här en kort översikt över de typer av förändringar som genomfördes vid delta
garnas arbetsplatser. Jag har valt ut sådana förändringar som många talade om, och 
sådana som av olika anledningar tycktes ha särskilt stor betydelse för de kvinnor jag 
intervjuade. Jag gör inga anspråk på att ge uttömmande beskrivningar av händelseför
lopp. Förhoppningsvis hjälper detta dock läsaren att få en översiktlig bild av vidden av 
de förändringsinsatser som gjordes. Jag kompletterar därefter denna beskrivning med 
att sammanfatta hur deltagarna upplevde att deras arbetsvardag förändrades under pe
rioden. 

Den ena myndigheten drev ett organisationsutvecklingsprojekt (OU) inför kom
mande förändringar i verksamheten. De organiserade gruppdiskussioner där anställda 
fick i uppgift att skriva dokument med viljeinriktningar och mål osv. som skulle an
vändas vid utarbetandet av beslut om organisationsform och inriktning. Det skedde 
vissa omstruktureringar efter OU-projektet, dock inte baserade på gruppdiskussione
rna. Myndigheten drabbades av åtstramningar, vilket för första gången aktualiserade 
nedskärningar. Ett antal sent anställda medarbetare sades upp men kunde "kvittas" 
mot anställda som valde tidig pensionsavgång. Flera personer i ledningen för myndig
heten byttes och en kvinnlig myndighetschef anställdes. Den nya ledningen stramade 
upp organisationen bland annat med högre krav på att "gå tjänstevägen". Ett nytt OU-
projekt startades för att motivera de anställda att engagera sig i förändringar som initie
rades av den nya ledningen: bland annat förändrades organisationsstrukturen så att 
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nya avdelningar bildades, och vissa funktioner förflyttades mellan avdelningar. Ytterli
gare budgetåtstramningar kom samtidigt, vilket denna gång ledde till genomförda 
uppsägningar. Vissa arbetsuppgifter försvann helt från myndigheten. 

Den andra myndigheten gjorde en genomgripande omstrukturering av verksam
heten och drev ett OU-projekt med gruppdiskussioner som förberedelse för detta. 
Förändringarna innebar byte av arbetsenhet för många anställda. Ett antal nya chefer 
utsågs, varav ovanligt många kvinnor. Efter en tid byttes myndighetschefen. Ett väx
ande missnöje med den genomförda organisationsformen gjorde att den i slutet av 
intervjuperioden förändrades ännu en gång, vilket ledde till nya omflyttningar av de 
anställda. Stora delar av myndighetens verksamhet datoriserades samtidigt i allt högre 
utsträckning, vilket ledde till förändringar av arbetsuppgifter för många kvinnliga an
ställda på låga organisatoriska nivåer. Många av dem upplevde utarmning av sina ar
betsuppgifter. Nedskärningar tvingade fram uppsägningar av personal i slutet av intervju
perioden. Några enhetschefer byttes på grund av missnöje från ledningens sida. 

Upplevda förändringar. I varje intervju gick vi igenom vad som förändrades på ar
betsplatsen för var och en. De bilder som successivt trädde fram under intervjuperioden 
stämde inte särskilt väl överens med organisationernas officiella bilder av förändring
arna. Kvinnorna betonade inte framför allt de strukturella och verksamhetsmässiga 
nyheterna, utan de tog fasta dels på konsekvenserna av nyheterna för arbetsvardagen, 
och dels på andra typer av förändringar än de "officiella" under samma period. 

Några av intervjupersonerna, både assistenter och handläggare, berättade om nya 
och intressantare arbetsuppgifter. För några andra började det bra, men gick sedan 
sämre: ett par assistenter som i början av perioden fick intressantare arbetsuppgifter, 
upplevde så småningom istället en utarmning av arbetet och blev till sist uppsagda på 
grund av att deras arbetsuppgifter hade datoriserats eller flyttats till andra enheter. De 
som fortsatte att få nya och mer utvecklande arbetsuppgifter var framför allt de hög-
utbildade kvinnor som också hade säkra positioner på arbetsplatsen. 

Gränsdragningen i arbetsuppgifter mellan assistenter och handläggare blev mer 
markerad under den här perioden, tyckte särskilt assistenterna. Nedskärningshoten 
lade sig ovanpå detta: många var övertygade om att det framför allt var assistenterna 
som skulle avskedas när myndigheten började skära ner på allvar. Så blev det också.2 

Nedskärningshoten var antagligen de mest genomgripande förändringarna av alla un
der den här tiden; de var något helt nytt i dessa organisationers historia. Solidaritet var 
inte längre självklar, utan nu började det bli nödvändigt med revirbevakning. 

Nu premierades nya sätt att agera på arbetsplatsen: man skulle vara mer framåt, 
sälja sig själv på en marknad och ta för sig efter bästa förmåga. Det här sättet att vara 
stämde inte med särskilt många av dem jag intervjuade. Några av kvinnorna formule

2 Ett år efter den sista intervjun hade tre av intervjupersonerna sagts upp på grund av ned
skärningar på myndigheterna. De var alla assistenter. En av handläggarna hade varit varslad 
men blivit återanställd.Två år senare hade ytterligare en assistent sagts upp. 
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rade sina upplevelser som att "det är inte längre min myndighet" och uttryckte när
mast en känsla av sorg. Något viktigt hade gått förlorat för dem i känslan för arbets
platsen och i tryggheten tillsammans med arbetskamraterna. 

Många av deltagarna anlade ett könsperspektiv på detta med att "marknadsföra 
sig" på arbetsplatsen. De menade att det var svårare för dem som kvinnor, dels för att 
de inte har lärt sig det, och dels för att de inte alltid blir väl bemötta om de försöker. De 
som hittills framförallt har lyckats bra med detta på myndigheterna har varit män, 
vilket lätt skapar mönster av förväntningar, dels om hur "marknadsföring" ska gå till, 
men dels också om vilka som "ska" lyckas. Om kvinnor har lärt sig ett annat handlings
mönster än männens, är det inte säkert att de uppmärksammas när de försöker mark
nadsföra sig, för det första. För det andra är det inte heller säkert att kvinnor som tar 
efter de framgångsrika männens mönster lyckas. Självhävdande efter "manligt" möns
ter bedöms sällan lika om en man eller en kvinna gör det. 

Fackföreningarnas roll började urholkas allt mer, tyckte sig några se. Tendensen var 
att arbetsgivaren allt oftare förhandlade direkt med de anställda. Detta var oroande, 
eftersom alla inte är lika bra på att hålla sig framme, och det skulle knappast gynna 
kvinnor, trodde intervjupersonerna. Den individuella lönesättningen, som började slå 
igenom under den här perioden, var ett område där de tyckte sig se tendenser till att 
kvinnor missgynnades särskilt. 

En tydligare klass- och könskiktning av myndigheterna verkade vara under ut
veckling, att döma av många av kvinnornas synpunkter på vad som förändrades under 
intervjuperioden. Handläggarna blev alltmer av experter, medan många assistenter blev 
mer rutinarbetare. Assistenter vid båda myndigheterna tyckte det verkade uppenbart 
att ledningen strävade efter att göra sig av med assistenter för att kunna anställa hög-
utbildade handläggare. 

8.3 Förändringsposition: förändra eller bli förändrad 

Huvuddelen av de förändringar som genomfördes på arbetsplatserna före och under 
intervjuperioden var initierade av myndigheternas ledning. Enstaka mindre föränd
ringar skedde på initiativ av de anställda. Som anställd kom den enskilda i en situation 
där hon måste förhålla sig till sina möjligheter till, och eventuella önskningar om, att 
uppnå en position där hon aktivt arbetade för förändringar, att bli en som förändrar sig 
själv och/eller andra. Alternativet var att istället stanna i en position som en som blir 
förändrade åtgärder som andra beslutade om och drev igenom. Spänningsfältet mel
lan dessa två positioner var närvarande i alla deltagares berättelser om förändringarna 
på arbetsplatsen. För vissa verkade en förändrarposition ligga närmare till hands än för 
andra, men ingen var absolut entydigt förankrad i den ena extrempositionen. Många 
krafter och händelser över tid påverkade de "förhandlingar" om detta som skedde för 
varje kvinna och gjorde att positionerna kunde skifta mellan att vara förändringsentusiast 
och skeptiker beroende på sammanhanget. Redan i periodens början var det dock gan
ska få av kvinnorna som berättade att de kände sig verkligt medverkande i förändrings
arbetet. 
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Position på arbetet verkade ha samband med upplevelsen av delaktighet: de kvin
nor som beskrev sig som mest delaktiga och därmed tydligast i en förändrarposition, 
var de som hade en yrkesposition som antingen gav dem insyn eller makt eller båda
dera. Det gällde framförallt de som hade arbetsledande eller vissa högre administrativa 
funktioner som gav insyn, eller fackliga poster som gav tillgång till viktig information. 
De som fanns lågt i den organisatoriska hierarkin verkade ofta redan från början gå in 
i en position som en som blir förändrad av andra. 

8.4 Fyra förändringspositioner 

Jag ska här beskriva fyra olika förändringspositioner som gick att urskilja bland 
intervjupersonerna när det gäller verksamheten på myndigheten. Först kommer två 
förändringsskeptiker till tals, och därefter två förändringsentusiaster med olika förhål
lande till "myndighetens" syn på förändringar. Därefter beskriver jag två kvinnor som 
närmast uppfattar sig som offer för förändringarna. Till sist berättar jag om ett skeende 
som var vanligt bland de intervjuade: två kvinnor som började som förändringsentu
siaster men med tiden blev alltmer skeptiska till de förändringar som pågick. I beskriv
ningarna ligger tidsförlopp och förändringar i uppfattningar över tid inbyggda, i de 
flesta fall mellan intervjuperiodens början och dess mitt eller slut. 

8A. 1 Förändringsskeptiker 

Några av deltagarna ställde sig redan tidigt i perioden i en avvaktande position som 
innebar att de så mycket som möjligt lät bli att engagera sig i de förändringar som 
skedde på arbetsplatsen. De var oroliga för att bli förändrade, och försökte dra sig 
undan och hålla distans för att påverkas så litet som möjligt. 

Elsa, som var handläggare med lång erfarenhet inom sin myndighet, var redan från 
början skeptisk till mycket av det som skedde på arbetsplatsen under projekttiden. Att 
förändra var nog bra och säkert i vissa fall nödvändigt, tyckte Elsa. Det var därför inte 
innehållet i förändringarna som hon reagerade mot, utan andan i arbetet med dem. 
Hon var skeptisk till det sätt förändringarna bedrevs på och oroade sig för konsekven
serna för arbetsmoral och sammanhållning. Något viktigt var i och med det på väg att 
försvinna från hennes arbetsplats. I den andra intervjun, några månader efter att stora 
förändringar hade börjat genomföras, uttryckte hon sig så här: 

(..på myndigheten idag; har det förändrats, tycker du?) Jaa, det har det ju gjort - oh, ja! Oh ja 
- men det, det har ju många förklaringar. Det har väldigt många förklaringar. Nej, men det, 
det är ju liksom inte min myndighet längre, tycker jag. Man funderar - det här är väl närmast 
en moralisk fråga, tycker jag. 

Denna upplevelse kvarstod mot slutet av intervjuperioden: 

Men just det här att man har, man identifierar sig inte med myndigheten, inte på nåt sätt. 
Men jag tycker det blir större och större utrymme för de här ego-historierna, alltså... /..vi vet 
ju inte vad det blir av det. Men på något sätt så känns det tråkigt att ha förlorat sin myndighet. 
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Uttrycket "det är inte min myndighet längre" återkom i olika former hos flera av 
intervjupersonerna, både handläggare och assistenter, och framförallt hos dem som 
hade lång tjänstgöring på myndigheten. Elsa lade moraliska aspekter på livet inom 
myndigheten och menade att de höll på att tappa något viktigt som fanns där tidigare. 
Det var i Elsas ögon moralförändringarna som var de ödesdigra, inte förändringarna i 
organisationsstrukturen. Med tiden drog hon sig alltmer undan och sökte sig så små
ningom över till en annan del av verksamheten. 

Bland assistenterna fanns också skepsis inför de pågående och kommande förändring
arna. Ulla kan få exemplifiera med sin berättelse i första intervjun om hur det var att 
vara en sådan som fick ta hand om arbetet medan andra sysslade med organisations
utveckling. Hon kände sig definitivt inte delaktig och var långt ifrån att uppleva sig ha 
en position som förändrare: 

Men jag höll på att säga - har det förändrats nånting? .. Neej... Det har egentligen bara blivit 
oroligt, men det har inte förändrats nånting. .. En del har ju varit på sammankomster och 
sammankomster... Och då har vi ju fått ta över resten - vilket har gjort att folk har varit mer 
irriterade som vill komma i kontakt med oss. Så på sätt och vis har det varit jobbigare just 
därför att det har varit så mycket sånt här... 

Ett år senare verkade Ullas upplevelse av att vara en som påverkas av andras föränd
ringar ha förstärkts. Det hände för mycket, och de blev alldeles uppgivna, berättade 
hon: 

Det blir för mycket rörigt, så man blir - ja, man blir så - det får hända vad som helst, tycker 
man! Det är lite för mycket oro.... 

Barbros skepsis vid intervjuperiodens början visade sig i irritation över att inte få chan
sen att bli en förändrare. Hon var mer irriterad över att andra bestämde över henne, än 
över det konkreta innehållet i de planerade förändringarna. 

Man känner så här, att helt plötsligt ska man ju på nytt igen då, liksom, börja om från början 
på nåt sätt - som nån annan har bestämt! Nån har tyckt - "Så här ska vi göra!" - nån har tyckt 
- och jag har inte fått vara med själv nånstans! / Man har inte fått vara med nånting, utan du 
har inte mer att välja på! /- Men samtidigt så känns det liksom - både främmande och jobbigt 
på nåt sätt, just i och med att du ska in i det här nya nu då. 

Efter ett halvår kvarstod irritationen för Barbro, fortfarande relaterad till att folket på 
golvet hade blivit uteslutna från påverkansmöjligheter, eftersom detta enligt henne 
resulterade i en undermålig planering av detaljerna i förändringarna. 

Ja, jag tror alla- vi har känt det så här: vi tycker att det har varit mycket, mycket dåligt 
detaljplanerat! .. /Men du får ju ta reda på så mycket själv, så det går åt så mycket tid att... 
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8.4.2 Förändringsentusiaster 

Som handläggare i en ganska hög position, hade Sonja tidigt engagerat sig i de föränd
ringar som arbetsplatsen stod inför, och hon fick ansvarsfulla uppdrag under och efter 
omstruktureringsperioden. Hennes synsätt delades av några av deltagarna alldeles i 
början av projekttiden, men något år senare hade de svängt till andra positioner (se 
avsnittet om besvikna entusiaster). Första intervjuutdraget här kommer från den andra 
intervjun, då myndigheten just hade genomfört ganska stora strukturförändringar och 
börjat med en nyorientering av verksamheten. Sonja såg en diskrepans mellan 
myndighetens nya behov och egenskaperna hos den personalstyrka man hade, som till 
stor del bestod av "äldre" och förhållandevis lågutbildade kvinnor, samt specialiserade 
handläggare med lång erfarenhet: 

Vi ska alltså börja arbeta på ett annat sätt. Men vi har ju inte sett det där riktigt än. Det 
liksom har inte gått in än, utan man är kvar i dom där gamla spåren. 
/ Vi måste alltså tänka efter - vad är det för sorts människor vi ska ha då ? .. Och då har vi 
alltså fått fel människor. .. Jag är optimistisk. Det är klart att inte är det säkert att vi har 
tillräckligt med den här sorten idag, va. Några har vi säkert som vi kan utveckla... 
/ Det är ju hela systemet. .. Det här är alltså en skuta som ska vändas! Och det är tungt i 
vändningen!.. Och att få alla att inse det - och inte vilja bara trampa på: "Vi gör så här för det 
har vi gjort förut!" 
IVi ska göra på ett nytt sätt nu!.. De faller så lätt in i att göra som vi gjorde förut, va, och med 
samma folk och sånt där - det ska vi inte! 

Ett halvår senare hade Sonja stärkts i sin uppfattning om vilka förändringar som var 
nödvändiga: 

Och så har vi alltså för mycket utav såna som är assistenter och inte utvecklingsbara till 
handläggare, och för lite duktiga handläggare, kanske. Som vi egentligen kanske måste köpa 
på öppna marknaden, och så avskeda i den ändan... /Ja, om du tänker vad det är för verksamhet 
som vi ska syssla med - vad handläggare ska syssla med. /Då kan man kanske inte skicka en 
55-60-års duktig assistent, va! Utveckla henne nu till en... Och då håller vi på att ha dom 
flesta i den åldern - eller dom har blivit äldre alla... Jag menar, unga fräscha tjejer, va, dom 
kanske går att utveckla... 

Sonja såg på förändringarna med "myndighetens" ögon. Det var nödvändigt för de 
förändringar som genomfördes att de anställda visade ökad flexibilitet och större per
sonligt ansvarstagande och - visade det sig så småningom - att hela personalstyrkan fick 
en högre utbildningsnivå. Och det krävde vissa offer. Alla skulle inte passa in i framti
den, det var Sonja inställd på redan i början av perioden. Nu behövdes högutbildade, 
kreativa, unga, fräscha och "framåt" handläggare som var beredda att snabbt byta ar
betssätt. Äldre, försynta, lågutbildade assistenter (eller handläggare, men särskilt assis
tenter) som ville fortsätta som förut, skulle inte få plats. Därför hade organisationen 
med sina trogna medarbetare nu en personalstyrka som till stor del bestod av "fel män
niskor". Denna frustration över att ha "fel människor" anställda uttrycktes en bit upp 
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i organisationshierarkin inom båda de myndigheter där jag intervjuade. Och de "felak
tiga" människorna reagerade naturligtvis. Jag återkommer till detta. 

Gunilla, som var mitt i åldersgruppen, framstod som en av de mest förändrings-
intresserade assistenterna. Hon var kritisk till hur myndighetens förändringar bedrevs 
och menade att de borde utnyttja personalens resurser bättre, men hon var angelägen 
om att förändringar skulle ske. Hon var själv inställd på att förändra sig och prova nytt, 
och det är berättelser om en sådan aktiv förändrarposition som jag här låter henne 
exemplifiera. Gunilla tyckte inte att det var problemfritt att som assistent försöka sig 
på nya saker och vilja göra sig mer synlig. Det var lätt att bli betraktad med misstänk
samhet, men för Gunilla var valet ändå klart: hon ville vara med i förändringarna. 

Och gör du, eller vill du göra några förändringar, så kommer dom som inte vill synas eller 
höras, dom - försöker nästan trycka ner det här! /Alltså, om du vill då, gå vidare - hitta några 
utvägar, ha högre lön - vad som helst, va. Då har du dom här som inte törs eller vill eller 
kan.... 
(Du menar dom hindrar även dom som vill£)Jaa, dom... jag tycker nästan att det blir en bismak 
därifrån... / För det känner man ju själv, som nu när man har pluggat och allt det här och 
hållit på... Nu känner man ju att man vill ha det på nåt annat sätt. Men att man motarbetas 
i - man kan ju inte säga direkt att det görs, va, men du känner av det, att det finns nånting 
som... Dom är inte med på noterna! 
/Idag kan du faktiskt inte tänka riktigt heller på andra, utan du måste veta, du måste tänka 
mer på dig själv, och det är tack vare att vi har fått det här - dom här individuella lönerna. / 
Men då tycker jag också att det måste finnas lite "go" i kvinnorna! Man kan inte bara sitta 
och acceptera saker! 
(Neej... Men många är uppfostrade till att inte kräva nånting) Nej, men du måste - du måste 
tänka om! Du måste! / Här har vi gått nu hela vårt liv, höll jag på att säga... många år och haft 
ett visst mönster. Men nu är det där mönstret sönder! Vi måste börja bilda ett nytt mönster! 
Nu måste du sätta dig ner och fundera: "Hur ska jag göra?" 
(Men då måste man nånstans längs vägen börja bygga upp sin egen styrka...) Ja, du måste börja 
nånstans! Ja. Där du känner dig säker, och där du vet... / Jag tycker det räckte att börja läsa på 
kvällarna! Man träffade andra människor - fick andra, andra tips. Ja, nyheter, hur dom gör på 
andra ställen. Och det stärker ju en! 

Trots deras ganska likartade positiva inställning till förändringsarbete och deras önskan 
om att bli en som förändrar, blev Sonjas och Gunillas förändringspositioner i grunden 
tämligen olika. Deras organisatoriska positioner skilde sig åt på sätt som försatte dem i 
helt olika relationer till egna och andras förändringar. Sonja var en av dem som på olika 
sätt kunde påverka andras öden i organisationen, medan Gunillas inflytelseområde var 
betydligt mindre. För henne handlade strävan om att få så stor makt som möjligt över 
sitt eget öde, och inte påverkas för mycket av dem som ville hålla tillbaka assistenter 
som försökte hävda sig. Möjligheterna att nå positionen som en som förändrar snarare 
än blir förändrad av andra var som förväntat inte jämnt fördelade över den organisato-
riska hierarkin.3 

3 Jag återkommer till Gunillas berättelse i mer detalj i kapitel 10. 
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8.4.3 Besvikna förändringsentusiaster 

Åsa var assistent och Catrine handläggare, och de tillhörde båda de yngsta på sina 
arbetsplatser. De var mycket positivt inställda till idéerna inför omorganisationerna 
och gick in för dem med liv och lust. Det nya verkade roligt, både att byta arbetskamrater 
och att börja arbeta på ett nytt sätt. De kände entusiasm men också en viss bä van: 
skulle man klara av alla nya krav? Åsa svarade så här i den första intervjun på min fråga 
om hur hon såg på de kommande förändringarna: 

Roligt. Ja. Jag känner inte alls att det är jobbigt på nåt sätt. Jag tycker att det ska bli skoj! Bara 
det nu blir som man har trott... att det ska bli. / Jag vill att det ska hända nånting!.. För att 
annars, ja, då blir man så rädd om det då skulle hända nånting - ske förändringar! 

Efter entusiasmen och optimismen under förberedelserna blev den första tiden av för
ändringar kolossalt rörig och ibland kaotisk, tyckte båda två. Och det blev inte egent
ligen bättre senare, utan med tiden blev båda allt mer kritiska mot hur hela förändrings
processen bedrevs. Mycket som hade utlovats, skedde inte; bland annat fick de inte de 
nya arbetsuppgifter det hade talats om. Båda tyckte sig inför förändringarna ha sett att 
det fanns plats för dem i det nya, och att de skulle få chansen att utvecklas. Assistenter
na utlovades större utvecklingsmöjligheter än tidigare, hade Åsa uppfattat. Handlägga
rna skulle nu äntligen få tid och utrymme att fördjupa sina expertkunskaper, var vad 
Catrine hade hört. Motsägelsen mellan de två budskapen säger antagligen något om 
kommunikationen kring förändringarna. Om assistenterna skulle få mer utvecklande 
arbetsuppgifter, skulle det som organisationen fungerade innebära att de skulle "ta" 
arbetsuppgifter från handläggarna, menade Åsa. Om å andra sidan handläggarna skulle 
få ägna sig mer åt expertverksamhet, innebar det enligt Catrine att assistenterna skulle 
få fler rutinuppgifter: 

Då krävs det också att handläggarna får klarare för sig vad de skall göra och att assistenterna 
skall göra lite mer rena assistentuppgifter. Och det var det jag menade med att vi skall få göra 
det som det är tänkt... 

Åsa såg sina möjligheter till utveckling i den nya organisationen som förknippade med 
utsuddade gränser mellan handläggare och assistenter, medan Catrine såg sin utveck
ling i arbetet som förknippad med skarpare gränser mellan kategorierna och en för
skjutning "nedåt" av assistenternas arbete mot mer rutinuppgifter - det som Åsa ville 
undslippa. Här verkar ha förmedlats två diametralt motsatta bilder av samma omorga
nisation, vilket antagligen har samband med vad både Åsa och Catrine var för sig 
berättade om hur information och medbestämmande fungerade under perioden: 

Stora förändringar skedde utan att personalen informerades, och allvarliga kon
flikter hemlighölls. Ledningen visade att de inte ansåg sig behöva informera, och att de 
inte ville att personalen skulle lägga sig i viktiga förändringar. De verkade också ha 
dålig insikt i vad det dagliga arbetet innebar och var därför orealistiska i sina planer. 
Både Åsa och Catrine var positiva till de förändringar som var planerade och var in
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ställda på att arbeta för dem, men båda tappade entusiasmen efter en tid, framförallt på 
grund av hur förändringarna drevs. Det väckte varken förtroende eller tillit hos perso
nalen, tyckte de. Och det gjorde det svårt även för entusiaster, både handläggare och 
assistenter, att inta en position som en som aktivt medverkar i förändringar. De kände 
sig mot sin vilja inpressade i positionen som en som blir förändrad av andras åtgärder. 

8.4.4 Offer för förändringar? 

Många organisationer socialiserade länge sina anställda, framför allt assistenter, som 
ofta började sina anställningar redan i tonåren, till att passa in i ett system där regel-
följande premierades framför personliga initiativ. I traditionell flicksocialisation var 
samma slags följsamhet och lydnad önskvärda egenskaper (Bjerrum-Nielsen och Rud-
berg, 1991). Många arbeten på låga nivåer i byråkratier har därför passat ganska väl 
ihop med en sådan bakgrund. Vissa organisationsforskare har gått så långt som till att 
hävda att "byråkrat", just mot bakgrund av dessa likheter är en kvinnlig position och 
funktion (Ferguson, 1984). På många arbetsplatser premieras numera istället person
liga initiativ och "utvecklingsbarhet" (ofta detsamma som hög utbildning). Detta kan 
innebära särskilda anpassningsproblem för kvinnliga anställda. 

När överensstämmelsen började brytas upp mellan å ena sidan uppväxt- och 
arbetsplatssocialisationen, och å andra sidan kraven i det dagliga arbetet, uppstod för 
vissa kvinnor ständiga kollisioner mellan hur de var vana att se och förstå sig själva, och 
hur de nu skulle vara för att passa in. Här skedde något med innebörderna i kön. 
"Kvinnlighet" verkade byta innebörd. Vissa av de kvinnor som berättade om sådana 
upplevelser gav intryck av att se sig själva som offer för allt det nya. Bland dem jag 
intervjuade var det enbart assistenter som gav uttryck för att se sig själva i en sådan 
position. De var i minoritet även bland assistenterna: 

Birgit V2X assistent med lång yrkeserfarenhet. Hon var litet orolig inför förändring
arna men tänkte försöka ta sig fram i sin egen takt. Oron berodde framför allt på att det 
var svårt att påverka det som hände, inklusive vart hon själv skulle ta vägen. Birgit fann 
att hennes oro besannades, när hon på sin nya arbetsplats fick färre självständiga ar
betsuppgifter än tidigare. "Jag har ju ingen riktig arbetsuppgift!", var hennes formule
ring. Inget område var hennes eget längre, utan hon kände sig som springflicka och 
medhjälpare åt andra. Det här tog hårt på hennes självförtroende, tyckte hon när vi 
sågs för den tredje intervjun: 

Jag tror att det här har knäckt mig lite grann. Tagit bort ganska mycket självförtroende. (Det 
gäller att hitta tillbaka...) Jaa, men det... Jag kommer aldrig att göra det, jag tror inte det... / 
Ja, jag har ju tappat självförtroendet, och då jobbar man kanske sämre. Man blir osäker, och... 
som en ond cirkel... Vissa stunder har jag tyckt det har varit hemskt jobbigt. Det är ju upp 
och ner med allting... Många gånger gruvar man - att gå till jobbet.../ Men det är nog det här 
att jag är - att jag hjälper bara till... 
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Mot slutet av intervjuperioden blev det allt tydligare att många av assistenterna var "fel 
människor" för myndigheten. Detta skrämde Birgit och hennes arbetskamrater: 

Men det är ju vi assistenter som ska bort! Och - man vet ju aldrig vad dom går på - när man 
håller på att vara runt 50, att man är - att man är - jag vet inte. Om dom handplockar, eller....? 

Birgits oro låter som en bekräftelse av Sonjas förutsägelser tidigare i avsnittet. Det som 
framförallt verkade skrämma var dock ovissheten: hur skulle hon kunna veta vilket 
hennes öde skulle bli? Det är inte lätt att hitta en hållbar strategi i en sådan situation. 
Birgits berättelser ger intryck av hjälplöshet och av att vara föremål för andras föränd
ringar, snarare än att vara en som är med och aktivt förändrar. 

AnnelU y ngre assistent som var i ungefär samma situation som Birgit, gick ännu 
längre i sina funderingar när jag i en av de sista intervjuerna frågade henne hur hon såg 
på sin framtid på arbetsplatsen: 

Om jag tänker själv - jag är ju säker på att jag får gå nästa sväng, och då vet jag ju inte vad jag 
skulle kunna tänka mig... (Det tror du?) Ja, det har jag ställt in mig på, det är ju bättre att 
ställa in sig på det än att... 

Assistenternas arbetsuppgifter försvann alltmer, och samtidigt förändrades (stängdes i 
stor utsträckning) de "fack" som de hade socialiserats in i, och där de hade funnits i 
organisationen. Anställda skulle inte vara sådana längre, dvs. inte vara kvinnor på det 
sättet. När en kvinna socialiseras till en viss typ av kvinnlighet på en arbetsplats 
("assistenten" i detta fall), blir hon i och med det konstruerad som en person som 
passar just där. Det sker på i princip samma sätt som uppväxtsocialisationen - via före
bilder, identifikation, uppmuntran, avskräckning och viktiga symboler, och det styrs 
av outtalade koder för hurdana goda kvinnor på den arbetsplatsen ska vara (Haavind, 
1992). De könspräglingsprocesser som Joan Acker (1990, 1992) beskriver (se kapitel 
7), sammanfattar de vägar och former som konstruerandet tar i en organisation. Om
vandlingen mellan organisatoriska processer och individuell identitet sker när varje 
kvinna skapar sig sin egen förståelse av sina upplevelser i organisationen och sin egen 
roll och plats där - gör dem till en del av sig själv. 

För en kvinna blir att leva upp till en viss kvinnlighetskonstruktion på arbetsplat
sen ett sätt att hitta sin plats och därmed bli accepterad. Från organisationens horisont 
är kvinnlighetskonstruktionerna att se som bidrag till upprätthållandet av organisatio
nens form och struktur (så länge man önskar den stabil). När människor lever upp till 
de konstruktioner som har "lagts" på dem, brukar det uppfattas som bevis för att de 
har vissa personliga egenskaper (Sampson, 1993b). Det kan till exempel ligga nära till 
hands att dra slutsatsen av berättelserna ovan att det är kvinnligt att vara dålig på att 
hålla sig framme när organisationer förändras; kvinnligt i bemärkelsen egenskaper hos 
"kvinnor". Att istället säga att människor som sedan tonåren har levt underordnade liv 
på sina arbetsplatser får svårt att genast leva upp till nya ideal om aktiva och självstän
diga medarbetare, är något annat. Det hänför sig till andra diskurser om både arbets
platser och dem som arbetar där. Resonemanget handlar då inte om personliga egen
skaper, utan om positioner, makt och konstruktioner. Skuldbördan för "bristerna" lyfts 
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från att tidigare ha legat på den enskilda (kvinnlighet som brist och svaghet) och läggs 
åtminstone delvis över på den organisation som har socialiserat henne till den hon är 
idag, i den position hon finns idag. 

8.5 Tre illustrativa händelseförlopp 

För att sammanfatta de ganska olikartade förändringar som skedde under intervju
perioden, har jag valt att illustrera dem i det avslutande avsnittet genom att beskriva tre 
händelseförlopp och peka på samband mellan dessa och de deltagande kvinnornas sätt 
att hantera problematiken förändringsposition. 

8.5.1 De kvinnliga mellancheferna - vilka får förändra i organisatio
nen? 

I en av organisationerna nytillsattes ett antal chefsbefattningar i samband med en om
organisation.4 Hälften av chefstjänsterna fick kvinnliga innehavare, vilket innebar stora 
numerära och upplevelsemässiga framsteg för jämställdheten. De kvinnor som fick 
tjänsterna uppfattades som kompetenta och värda sin befordran. Innebörderna i kön 
verkade förändras: nu var det inte längre ett undantag att en kvinna var chef, utan både 
kvinnor och män kunde göra karriär i organisationen. Många av deltagarna uttryckte 
glädje och tillfredsställelse över detta och kände sig samtidigt själva styrkta. De var 
också nöjda med de kvinnliga chefernas prestationer efter att de tillsattes. Efter någon 
tid, när det hade skett förändringar i den högsta ledningen på myndigheten, blev emel
lertid en av de kvinnliga cheferna, med kort varsel och utan känd motivering, förflyt
tad från sin chefstjänst. Fler förändringar av liknande slag följde, och andelen kvinn
liga chefer sjönk drastiskt. Vad innebar detta för jämställdheten och innebörderna i 
kön på den här arbetsplatsen? Hade kvinnliga chefer åter blivit något "onormalt"? 

Projektdeltagarna från den myndigheten var inte personligen berörda, men i stort 
sett alla reagerade starkt på dessa chefsförflyttningar som de bland annat såg som en 
reaktion mot den öppenhet och frispråkighet som de kvinnliga cheferna företrädde. 
För somliga deltagare fick förflyttningarna närmast en verklighetsförändrande karak
tär. Så här kommenterade några av dem händelserna: 

Så man skall passa sig för att uttala sig för mycket om det ena och det andra. Att det var så illa 
ändå, det trodde jag inte! (Catrine, handläggare) 

Man känner inte förtroende. Inte för fem öre... Alla tyckte ju att det var hemskt. /Det är rena 
- det är lite mobbing, tycker jag! /Jag vet inte, jag tycker jag har fått sämre självförtroende... 
Jag tycker det, jag tycker jag hade bättre förut. Inte vet jag om det har med - jag tycker man 
skulle få bättre självförtroende med åldern, egentligen... Jag vet inte, jag tycker man var 
frimodigare förut. Nu vaktar man mer på tungan... 

4 Den beskrivning som jag gör här fram till de första intervjucitaten, bygger på berättelser från 
i stort sett alla deltagarna från denna myndighet, som jag har smält ihop till en "kollektiv" 
beskrivning av ett specifikt händelseförlopp. 
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(Det blir varnande exempel...) Det är ju det som är så äckligt, alltså! /Men du vet ju hur det är, 
alltså; tjejer dom säger ju rent ut. Det är ju inte så mycket omskrivningar hit och dit. Och det 
går inte hem hos vissa... (Yvonne; handläggare) 

Jag kan tänka mig att de här kvinnorna har ställt krav. Dessutom krav som har varit befogade 
och det har man inte klarat av, man har inte det. / Så att det här tjusiga med alla kvinnliga 
chefsförsörjningsprojekt man har haft, det är ju inte mycket kvar av det, inte. 

(Kristina, handläggare) 

Ja, vi får ju aldrig veta nånting! Allting sopas bara under mattan. Vi skulle inte ifrågasätta det 
här [förflyttningen av chefer], vi skulle bara jobba på... {Då går det ju rykten..) Jaha, klart! 

(Åsa, assistent) 

Dessa kvinnor tycktes uppleva att någonting viktigt hade förändrats på myndigheten 
både när det gällde frihet att uttrycka sina åsikter, och vad det fick innebära att vara 
kvinna i organisationen. De menade att huvudanledningen till att några av de kvinn
liga cheferna blev så kortvariga i organisationen var att de var för frispråkiga och 
rättframma och ställde befogade krav som de manliga cheferna inte kunde gå med på. 
De kvinnliga cheferna var inte kvinnor på det sätt som dittills hade varit det gängse i 
organisationen. Även om händelserna inte berörde berättarna personligen, drar de slut
satser av händelserna som får konsekvenser för dem själva. Exemplets makt är stor. I 
vissa kvinnors berättelser uttrycktes en känsla av "före/efter": innan detta hände hade 
man haft illusioner om jämställdhet, men nu var de avlivade. Framförallt gjorde hän
delsen att flera kvinnor började fundera över vad "kön" egentligen kunde få ha för 
innebörder på deras arbetsplats; dvs. innebörder i kön blev under en period ovanligt 
explicitgjorda. 

Flera av kvinnorna kommenterade att rädsla och försiktighet hade blivit vanligare 
i organisationen efter förflyttningarna. Det kan delvis hänga samman med hur infor
mationen kring förflyttningarna sköttes. I det sista citatet ovan illustrerar Åsas berät
telse vad kvinnorna såg som ledningens hållning i den frågan: det här skulle inte perso
nalen lägga sig i. En sådan attityd bidrar sannolikt till ökade upplevelser av att vara i en 
förändringsposition som snarare innebär "bli förändrad av andra" än "vara en som 
förändrar", vilket ju också många kvinnor gav uttryck för. 

8.5.2 Den höga kvinnliga chefen: att undermineras som auktoritet 

Den ena organisationen fick under projektperioden en kvinna som högsta chef. 
Intervjupersonerna berättade att hon togs emot med stora förväntningar av många 
kvinnor, men med betydligt mer blandade känslor av sina underställda chefer, som i 
stort sett alla var män. De hade aldrig tidigare haft en kvinnlig överordnad. Birgitta 
tyckte sig tidigt ana problem i relationerna mellan den högsta chefen och mellancheferna 
och trodde att männen skulle manövrera ut sin kvinnliga myndighetschef: 
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Hon kan få det lite jobbigt som kvinna, kvinnlig chef. / Nej, det är klart att det är tungt för 
cheferna att få en kvinnlig chef. .. Där har vi gänget liksom. .. Ja, jag ser ju vissa chefer.. De 
ser, vet du en del de är alldeles röda i ansiktet när hon kommer liksom, och det är inte samma 
naturliga sätt att hantera. / Jag har en känsla av att de kommer alltså att styra henne åt sidan. 

Projektdeltagarna från denna myndighet berättade att högsta chefens närmaste man så 
småningom började samarbeta allt närmare med några av de övriga manliga cheferna 
och på så sätt underminerade hennes auktoritet på flera områden. Han skaffade sig allt 
större beslutsområden, samtidigt som hennes krympte. Hon blev på grund av detta 
med tiden mer isolerad från de övriga cheferna. Vad kan denna händelsekedja säga om 
innebörderna i kön? Ja, i varje fall att makt och auktoritet inte på något enkelt sätt 
förknippades med kvinnor. De manliga cheferna verkade ha svårt att förhålla sig på ett 
"naturligt" sätt till en kvinnlig överordnad och acceptera hennes auktoritet och makt
position. 

Bland de kvinnliga anställda var många entusiastiska när den nya myndighets
chefen tillsattes, och de hoppades på att förändringar nu skulle ske. Som kvinna borde 
den nya chefen kunna åstadkomma förändringar på många plan. Marianne var en av 
de optimistiska: 

Det känns ju att vi har fått en kvinnlig myndighetschef, det tycker jag är jätteroligt. [Vi] 
pratade med henne rent allmänt om jämställdhetsfrågor och så, så att det känns väldigt bra 
att ha henne där. / Men det är klart, hon bryr sig ju lite mer om personalen, och relationer, 
hon ser lite mer utav det här - hela - och hon är ju mer personlig på nåt sätt. Ja, jag tycker det 
känns ju väldigt bra att ha henne som myndighetschef 

De kvinnliga anställda tänkte sig till exempel att en kvinnlig myndighetschef borde 
bidra till att andra kvinnor skulle kunna avancera. Många förväntade sig att en kvinn
lig högsta chef skulle innebära påtagliga förändringar i innebörderna i kön. Men när 
den kvinnliga chefens auktoritet på olika sätt underminerades av hennes manliga med
arbetare, blev det oklart om det skedde någon verklig förändring. Innebar hennes chefs-
skap någon förändring för övriga kvinnor? Det kan diskuteras. Det kan också diskute
ras vilken typ av förändringar som är rimliga att förvänta sig. 

I intervjuberättelserna (som t.ex. Mariannes utdrag ovan) finns ibland spår av de 
något tveeggade förväntningar som uppstår när man antar att kvinnor som kvinnor, 
dvs. på grund av att de bär på speciella kvinnliga egenskaper, ska förändra något som 
tidigare definierats av manliga tjänsteinnehavare. Det är då något i deras särarts om ska 
sätta spår i deras viljeinriktning och åtgärder. Här går att känna igen tongångar från 
litteratur om "det kvinnliga ledarskapet" (för kritiska synpunkter på sådan litteratur, se 
t.ex. Alvesson, 1997; Due Billing, 1997; Wahl, 1996; 1997), och tankegångar om 
"kvinnlighet" som inneboende särskiljande egenskaper, alltså principen om kön som 
skillnad (se kapitel 1). Oavsett om man omfattar ett sådant synsätt på kvinnlighet, är 
det en viktig fråga att reflektera över vad en kvinna som blir chef verkligen kan (och 
vill!) förändra i en organisation som redan är så att säga färdigdefinierad av män sedan 
många år. Och är det i så fall hennes "kvinnlighet" som avgör vad hon vill och kan 
förändra? 

177 



Kapitel 8 Förändringspositioner 

Att få en kvinnlig myndighetschef hade för en tid en positiv inverkan på 
intervjupersonernas upplevelser av sina möjligheter som kvinnor i organisationen. 
Chanserna verkade större att bli en sådan som förändrar snarare än en som blir föränd
rad av andra. Några av kvinnorna refererade till detta vid olika tillfällen under intervju
perioden, medan andra ganska snart gav upp de förhoppningarna. 

8.5.3 Assistenter i organisationsutveckling: stärkande medverkan? 

På flera håll i texten har det framgått att förändringar och nyorienteringar i organisa
tionerna trots utfästelser av olika slag, i åtskilliga kvinnors ögon tycktes skärpa gräns
dragningarna mellan hierarkipositionerna, snarare än underlätta rörlighet och utveck
ling för dem som befann sig på låga positioner. Även i själva förändringsarbetet ver
kade position på arbetsplatsen avgörande för upplevelsen av delaktighet: de kvinnor 
som beskrev sig som mest delaktiga eller aktiva i förändringarna var de som hade en 
position som antingen gav dem insyn eller makt eller bådadera, dvs. de som hade 
arbetsledande eller vissa högre administrativa funktioner som gav insyn, eller fackliga 
poster som gav tillgång till viktig information. 

De flesta andra, framförallt assistenterna, upplevde inte att de var med och påver
kade, ens på grupparbetsnivån. Bland annat berättade somliga att det i deras diskussions
grupper hade funnits någon eller ett par män som hade stor vana vid att tala offentligt 
och ofta någon anknytning till ledningen. Det var inte lätt för en mer tystlåten kvinna 
att göra sig hörd då, eller känna att hon överhuvudtaget medverkade, menade flera av 
intervjupersonerna. Grupparbete ger långt ifrån alltid det utrymme för alla anställda 
som det syftar till. Istället kan en sådan gruppdiskussion bli ytterligare ett samman
hang där traditionell socialisation till lydnad i en byråkrati krockar med nya krav på 
framåtanda. Och för varje gång den "tystlåtna kvinnan" misslyckas med att göra sin 
röst hörd, förflyttas hon ännu stadigare in i positionen som en som förändras av andra, 
snarare än en som är med och förändrar. Dessa kvinnor pekar på ett demokrati- och 
jämställdhetsproblem i till synes demokratiska processer i organisationer, som dess
utom kan få långsiktiga konsekvenser för den enskilda. Hon kan känna sig ännu mer 
tystad än förut. 

I stort sett alla kvinnorna berättade också om hur ointresserade ledningen verkade 
vara av produkterna av deras medverkan i OU-arbetet. De upplevelserna bidrog till att 
stärka upplevelsen av att vara en sådan som inte kunde påverka. Det skapade också stor 
irritation. Så här berättade Elisabet, en av de äldre assistenterna: 

Dom här fruktansvärda sammanträdena vi hade innan [..]! Vi fick önska, och vi skrev ju 
långa fina inlagor om hur vi ville ha det med dom här olika enheterna, och vad vi skulle kallas 
för och... Men nästan uteslutande har ledningen glömt bort det där!.. Då blir man ju så man 
funderar "Vad sitter vi här för?" .. Sen vet jag inte vad dom har tänkt sig med alla dessa 
omorganisationer, för dom ska då inte prata om att dom har frågat personalen... Dom gör 
ändå som dom har tänkt. Utan vi känner det att vi har ju "varit med och bestämt", men ingen 
känner igen vad som är sagt och vad som sen blir... 
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Ylva, en av de yngre assistenterna, reagerade också på myndighetens upprepade OU-
projekt, som hon inte tyckte ledde någon vart. Var de rentav ett sätt att få folk att tro 
att de kunde påverka, och därmed få dem att låta bli att syssla med de verkligt viktiga 
frågorna, undrade hon till slut. Sådant ökar bara skepsisen mot ledningen, och gör inte 
att man blir mer redo för de ständiga omorganisationerna, menade Ylva: 

Vad är det vi jobbar för, och håller vi på bara med analyser, eller ska vi serva allmänheten? -
Jag menar, du ser aldrig nåt mål med det, heller... Jag tycker att det är en sak om man gör en 
analys av nånting och får fram nånting vetttigt utav det .. Och går vidare. Med det här 
perspektivet, så upplever man inte det. Det är flera som har sagt det där!.. Det är precis som 
att man ska hålla huvudet igång! Fundera på det, istället för att börja fundera på nånting 
annat! 

De flesta intervjupersonernas kommentarer om förändringsarbetet tyder på att effek
terna av OU-projekten inte blev de förespeglade, utan att de låg på en annan nivå och 
snarare handlade om oförutsedda effekter som att förtroendet för ledningen minskade, 
att det upplevda avståndet mellan ledning och anställda ökade, och att beredvilligheten 
att gå in i nya förändringsprojekt avtog drastiskt. Särskilt assistenternas förändrings
berättelser har fått mig att fundera över vilka förhållningssätt till sina anställdas röster 
och uppfattningar som ledningen vid de här myndigheterna hade när de genomförde 
de olika OU-projekten. Var de beredda att lyssna på allvar, eller utgjorde de exempel på 
det Edward Sampson (1993a) kallar "additivt förhållningssätt"? Då släpper beslutsfat
tare tillfälligtvis in de underlydande i diskussionsrummen men gör det på de villkor 
som vanligen gäller där, alltså villkor som de underlydande inte har varit med om att 
utforma. Att på det sättet lägga till de underlydandes synpunkter till en redan etablerad 
diskussion brukar sällan förändra någonting i grunden. Det nya elementet (det som 
har adderats) ses inte som att det egentligen konstituerar det fenomen som är av in
tresse, utan läggs till det gamla utan att alls förändra det. De underlydande får rätt att 
tala, men bara inom den dominanta, etablerade diskursen och dess former. Och det är 
inte troligt att den passar vad de "adderade" har att säga, eller hur de skulle kunna säga 
det. I Sampsons ord: 

Om jag för att bli hörd måste tala på ett sätt som du har bestämt, då kan jag bli hörd bara om 
jag talar som du, inte som mig. Så istället för att vara en jämlik bidragsgivare, förblir jag då 
fångad i ett diskursivt spel som försäkrar dig om att få fortsätta att ha övertaget (Sampson, 
1993a, s. 1220). 

Det som händer då, menar Sampson, är att den dominanta diskursen i själva verket 
skyddas istället för att förändras. Ledningen kan ju hävda att de har gett de anställda 
medbestämmande: de fick ju vara med i diskussionerna! För dem som är missnöjda 
med detta, kan det bli litet svårt att kanalisera upplevelserna. Liknande upplevelser av 
att vara "en addition" på de etablerades villkor, kan t.ex. många kvinnor som kommit 
in som "undantagskvinnor" i mansdominerade organisationer berätta om (Boethius, 
1993; Kanter, 1977). Och för den enskilda är risken stor att resultatet av medverkan 
inte blir stärkande. 
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Analytiska förhållningssätt del II: 
diskursanalyser 

Problematikansatsen som jag beskrev i kapitel 4 pekar ut viktiga vardagsproblematiker 
för de kvinnor jag har intervjuat. Jag kan teckna bilder av hur kvinnorna strävar med 
de uppgifter som problematikerna ställer dem inför, och hur de upplever detta arbete. 
Ansatsen framställer, från individens horisont, hur hon upplever det hon är med om i 
vardagen. Analysen skapar en bild av en kvinnlig person som upplever och reagerar på 
krav och förväntningar från omgivningen och sig själv; som handlar och reflekterar 
och därmed skapar sig själv som subjekt i ett socialt sammanhang. Det ger bilder av 
hur "doing gender", dvs. ge socialt giltiga uttryck för sin könstillhörighet, går till på 
olika livsområden (Haavind, 1992; West & Zimmerman, 1987). 

Jag går nu vidare och studerar hur enskilda kvinnor under arbetet med att skapa sig 
själv bygger upp sina förståelser av sig själv och omvärlden och samtidigt i någon be
märkelse blir konstruerade av samma omvärld. Jag vill också få svar på frågor om på 
vilka olika sätt det blir möjligt för kvinnor att förstå över- och underordning i sina nära 
relationer, och hur förståelserna samspelar med de självuppfattningar som kvinnor ska
par i och utanför dessa relationer. Dessutom vill jag mot den bakgrunden studera vad 
kvinnlighet innebär i vardagslivet för de kvinnor jag har intervjuat. Dessa tre teman 
som jag i förkortning här benämner "kvinnorna själva", "jämställdheten"och "kvinnlig
heten" utgör stommen i kapitlen 10-12. De ska ses som vidareutvecklingar och 
fördjupningar av problematikerna i den första delen av avhandlingen. 

För dessa studier behövs en analytisk ansats som tar vara på det mångfasetterade 
hos varje enskild person och hennes erfarenheter och omgivning. Därför har jag sökt 
mig till diskursiva perspektiv. Skillnaderna mellan min analytiska hållning i första och 
andra delen av avhandlingen handlar framför allt om fokus: i den första delen är fokus 
individens eget. Hennes handlingar och "diagnosticering" av världen, hennes agency, 
är utgångspunkten för min analys (Mann, 1994). Här i den andra delen går jag så att 
säga ytterligare ett varv med individens förståelser och berättelser och studerar hur de 
möjliggörs eller försvåras av omständigheter runt henne. "Kvinnorna själva", "jämställd
heten" och "kvinnligheten" behandlas därmed som diskursiva temany som utvecklas i 
ett föränderligt samspel mellan individen och hennes diskursiva omgivning. 

I båda typerna av analys bevaras olikheter och komplexitet, men på olika sätt. I de 
första analyserna framträder individerna som de hela personer de själva presenterar sig 
som, och därmed betonas gärna skillnader mellan individer och grupper. Händelser 
sätts in i individens livssammanhang, men inte alltid så tydligt i det kraftfält som det 
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omgivande samhället utgör. I de analyser jag nu ska presentera är syftet att påverkans
krafter och omgivande diskurser ska framträda tydligare, liksom hur individen manöverar 
bland dem. Komplexiteten kan t. ex. yttra sig som fragmentering och splittring hos 
subjektet, eller som ett medvetet förhandlande om olika identitetsmöjligheter (vilket 
det blir, beror givetvis på vad analysen handlar om) (Mann, 1994; Sondergaard, 1996b). 

Jag beskriver här den typ av analyser jag har gjort av intervjumaterialet i de tre sista 
kapitlen i avhandlingen. I avsnitt 9.1 beskriver jag några viktiga aspekter av diskursiva 
ansatser närmare. I avsnitt 9.2 illustrerar jag sedan hur jag själv har arbetat med ett 
diskursivt perspektiv i mina analyser. Detta avsnitt innehåller ett exempel på den typ 
av diskursanalys som jag har använt i huvuddelen av de tre sista empirikapitlen. Avsnitt 
9.3 till sist, ger korta beskrivningar av de diskursiva teman som jag studerar i kapitel 
10-12.1 

9.1 Diskursanalys och positioner i intervjuer 

Diskursanalys2, diskursiva praktiker och diskursiv psykologi som jag här använder ter
merna är en samling löst sammanhållna socialpsykologiska ansatser där vissa fortfa
rande betraktar sig som kvar inom psykologidisciplinen, men förhåller sig kritiskt till 
mycket inom den (t.ex. Harré & Gillet, 1994; Wetherell & Potter, 1992), medan an
dra distanserar sig tydligare och kritiserar fundamenten för psykologin (t.ex. Burman, 
1994; Burman & Parker, 1993; Sampson, 1993b). De förstnämnda har sitt tankemässiga 
ursprung huvudsakligen i etnometodologi och s.k. "new paradigm research" inom so
cialpsykologi på 1970- och 80-talen (se t.ex. Harré et al, 1986), och i brittisk vetenskaps
sociologi (t.ex. Gilbert & Mulkay, 1984). De senare är tydligare och mer direkt påver
kade av poststrukturalistiska strömningar inom humaniora på kontinenten, framför 
allt Michel Foucaults tankegångar, och av s.k. "radical psychology" (se t. ex. Parker, 
1989; 1994).3 

De olika typerna av diskursiva ansatser kompletterar varandra på intressanta sätt. 
Bland annat pågår ständig debatt mellan företrädarna kring grundfrågor i ansatserna, 
vilket hjälper till att skärpa udden i ställningstagandena. Men debatten bidrar också till 
att synliggöra vilka skiljelinjer som är grundläggande och avgörande och vilka som är 
mindre betydelsefulla (se t.ex. Parker, 1990; Potter, Wetherell, Gill & Edwards, 1990; 
Edwards et al, 1995; Burr, 1995). Här finns dels ett teorikritiskt, samhällskritiskt och 
politiskt medvetet engagemang hos vissa av företrädarna (inte minst de feministiska), 
och dels nya sätt att närma sig sina forskningssubjekt och ämnen och också teoretisera 
1 Ytterligare en beskrivning av analytiska förhållningssätt finns placerad i kapitel 10. Det är den 
typ av diskursanalys som jag enbart har använt i första delen av det kapitlet för att studera 
deltagarnas olika sätt att berätta om sig själva i intervjuerna. 
2 Ordet "diskursanalys" används inom många discipliner och med olika innebörder. Det be
grepp "diskursanalys" som jag använder är förankrat i modern socialpsykologi, men inte heller 
där är användningen av ordet särskilt konsekvent. 
3 En så här kortfattad beskrivning blir med nödvändighet förenklad. Schatteringarna är betyd
ligt fler än de jag skissar här. 
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om dem. En för mig avgörande skillnad mellan olika teoretiker är deras sätt att förhålla 
sig till makt i sina analyser: den tydligaste maktanalysen finns hos dem som har influ
erats av Foucault (se nedan). 

Genomgående hos alla är ett starkt fokus på språk, interaktion och process, snarare 
än på individuella egenskaper, mekanismer eller strukturer. Analysenheten är därför i 
regel i nte individen, utan diskursnivån, dvs. det sociala fältet mellan individen och 
samhället/strukturerna, där individen med detta synsätt ingår som en outskiljbar del
mängd: "individen" som psykologisk varelse existerar inte på något meningsfullt sätt 
åtskild från sina sociala och politiska förhållanden. Det är i diskurs och diskurser (se 
nästa stycke) som individen både omvandlar sina levnadsförhållanden till den identitet 
hon upplever sig ha och också beskriver och skapar sig själv i samspel med andra 
(S0ndergaard, 1996b). 

"Diskurser"4 kan just i detta sammanhang ses som två analytiskt åtskiljbara feno
men (som dock är intimt förknippade med varandra). "Diskurs" används (t.ex. i eng
elska och franska) ofta som beteckning på språkligt samspel av alla slag mellan männis
kor. Det är den innebörd i ordet som ofta används i t.ex. lingvistisk diskursanalys. 
"Diskurser" betecknar ofta mer övergripande samhälleliga fenomen som både förmed
las och formas via språket, och där många människor, kanske över lång tid, bidrar till 
utformningen. Foucault (1961) talar t.ex. om "den medicinska diskursen" för att be
teckna ett framväxande synsätt på sjukdomar under den tidiga moderna perioden. 
Sådana diskurser formar och begränsar våra möjligheter att tänka på och tala om olika 
upplevelser. Om en viss diskurs är dominant löper vi risk att "fastna" i dess framställ
ning av verkligheten eftersom inga alternativ erbjuds. Då kommer diskursen att fram
stå som verkligheten eller sanningen om de fenomen den berör (Sampson, 1993a,b). 

Diskursteoretiker ser inte språket som ett genomskinligt medium i vilket männis
kor uttrycker sina tankar och känslor. Det språk människor talar och skriver är långt 
ifrån oskyldigt och neutralt, eftersom det ständigt skapas och förändras i och genom de 
samhälleliga diskurserna om olika fenomen (Potter & Wethereil, 1987; Parker, 1994). 
Språket finns där redan innan individen föds; vi föds in i det; och vårt sätt att tänka 
formas via samspelet med det språk vi möter i omgivningen, allteftersom vi successivt 
tillägnar oss det (Shotter, 1993). Vissa saker kommer att vara otänkbara i ordets bok
stavliga bemärkelse om det inte finns någon diskurs och några begrepp för dem i just 
den subkultur där en person lever (Sampson, 1993b). Hur aktiv och "agentisk" indivi
den ses i tillägnandet av diskurser och betydelser, varierar mellan teoretiker. Idag är 
rena strukturalistiska uppfattningar inte så vanliga. 

Språket ses som så konstruerat att innebörder kan skapas i en text oberoende av 
den talandes eller skrivandes "medvetna" avsikter.5 Den sociala världen ses som ett 

41 kapitel 2.2.1 presenterar jag mitt sätt att använda"diskurs" närmare. Här gör jag en samman
fattning. 
5 "Text" kan betyda både talad och skriven text. I vissa sammanhang kan det dessutom vara 
sådana icke-verbala manifestationer av individer och kulturer, som går att tillskriva någon form 
av innebörd. Uppfattningarna om detta går kraftigt isär mellan olika teoretiker (Sondergaard, 
1996b). 
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system av texter som kan avläsas från olika positioner, varför en läsare ibland kan förstå 
andra saker i en text än vad författaren avsåg. Diskursanalysens uppgift blir då att 
studera de psykologiska processerna som de yttrar sig i texter, och att visa vilka dis
kurser de bygger på, och ibland också att belysa hur individen navigerar bland dis
kurserna. 

"Diskurser" kan dock inte förmedla och förändra sig själva; de är inga aktörer, utan 
det är människor som är aktörerna. Och så snart människor är inblandade, blir frågor 
om makt aktuella.6 Mänsklig makt innebär ofta att kunna avgöra vilken diskurs som 
ska vara den dominanta, dvs. definiera vad som gäller som sanning i en viss fråg a 
(Foucault, 1980; Sampson, 1993b). Att inte ha makt innebär istället att ens egen dis
kurs kan marginaliseras som osanning, särintressen, ideologi, undantag, subjektivitet 
osv. För att belysa diskursers utveckling och förändring i deras politiska och samhälle
liga sammanhang är det därför nödvändigt att bygga in en analys av maktrelationer i 
förståelsen av människors berättelser, och att låta makt ingå i definitionen av diskurs
begreppet. Den som framför allt ses som upphovet till en sådan analytisk hållning är 
Michel Foucault (1980). Feministiska psykologer har byggt vidare på detta (Gavey, 
1989; Hollway, 1989), liksom en forskargrupp vid Manchester Metropolitan Univer
sity (Nikander, 1996).7 De karakteriseras av ett radikalt politiskt engagemang även 
utanför akademin, en kritisk hållning till mainstreampsykologi, och en maktanalys 
som framför allt har inspirerats av Foucault. Många har dessutom ett feministiskt per
spektiv.8 Den ansats jag har för att göra diskursanalys bygger till stor del (men inte 
enbart) på deras resonemang. Den kan kallas socialpsykologisk diskursanalys med makt-
och könsperspektiv. Jag har utgått från den beskrivning av diskursanalys som lan Par
ker ger t.ex. i Banister et al (1994) och anpassat den till de intervjutexter jag arbetar 
med (se också Holter, 1996 och Parker, 1992). 

Jag går dock vidare i analyserna från de framanalyserade diskurserna genom att 
t.ex. studera personens handlingsalternativ och handlande i en viss situation. Då vill 
jag undersöka hur hon psykologiskt hanterar sin diskursiva situation, som ofta nog kan 
vara ganska komplex; enhetlighet när det gäller aktiva diskurser är inte särskilt vanlig 
(Flax, 1987). Texter, inklusive tal, är sällan så entydiga som de kan se ut vid första 
betraktandet, utan de skapas i samspel med de ofta motstridiga och splittrade kultu
rella resurser som människor idag har tillgång till. Syftet med analyserna är därför att 
studera både vad personen förhåller sig till i sina berättelser (diskurserna) och något av 

6 Se också kapitel 2.2.1, om makt och diskurser. 
7 "Manchestergruppen" är en löst sammansatt grupp forskare och psykologer som arbetar med 
olika typer av diskursiva praktiker. De mest kända namnen är Erica Burman och lan Parker (nu 
vid Bolton Institute). Gruppen förenas av ett radikalt politiskt perspektiv och en kritisk håll
ning till psykologi som samhällsinstitution. Se t.ex. Burman et al (1996a); Burman (1994); 
Burman et al (1996b); Levett, Kottler, Burman & Parker (red.) (1997), och Burman (red.) 
(1998). 
8 Men inte nödvändigtvis samma feministiska perspektiv (se t.ex. Burman et al 1996a). 
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hur det går till när hon gör det. Det är då omvandlingen mellan samhälle och individ 
sker, dvs. det är då det "blir psykologi" av dagliga erfarenheter och handlingar. Efter
som varken diskurser eller individer svävar f ritt handlar detta om processer som är 
lokaliserade både fysiskt och socialt, och då har individhistorien en viktig plats i en 
diskursiv ansats (Hollway, 1996; personlig kommunikation).9 Det material jag har 
samlat in, med upprepade intervjuer över ett antal år, lämpar sig särskilt väl för den 
typen av individförankrad diskursanalys. 

Med en tydligt teoriberoende diskursiv ansats blir det viktigt att ganska detaljerat 
redovisa hur det analytiska arbetet har gått till; det ger läsaren en större chans att be
döma trovärdigheten och kvaliteten i analyserna. Ett diskursivt arbetssätt blir därför å 
ena sidan ganska "genomskinligt", eftersom läsaren kan följa hur forskaren har arbetat 
i sin analys. Å andra sidan blir analyserna utrymmeskrävande, vilket gör att forskaren 
måste begränsa antalet analyser i en vetenskaplig text. 

Då blir urvalet av texter att analysera desto viktigare. I varje sammanhang där en 
forskare arbetar diskursivt, måste hon motivera sitt val av en viss specifik text. Urvalet 
kan ske på flera lika legitima grunder, beroende på syftet med analysen. Ibland väljs 
texter som är typiska för många personers sätt att förhålla sig till någon viss frå ga 
(Wethereil &C Potter, 1992), medan forskaren i ett annat sammanhang väljer en text 
därför att den på något signifikant sätt avviker från vad som är det vanliga, den illustre
rar ett "randfenomen" eller en "randperson" (Sondergaard, 1996a). I ett tredje sam
manhang väljs kanske en viss t ext på grund av sina inre textuella egenskaper. Den 
kanske "misstämmer" på något intressant sätt, dvs. forskaren tycker sig kunna se 
diskursiva konflikter i texten när hon läser den i intervjusammanhanget. 

Positioner, intressen och intentioner. Det hände emellanåt att jag tyckte att en 
intervjuperson berättade om underordning och ojämställdhet, fastän hon själv inte ver
kade tycka det. Vad kan det bero på? E n tolkning är att hon inte kunde, ville eller 
vågade se en underordning som jag med mitt mer distanserade forskaröga kunde se.10 

Alternativt kanske jag var vilseledd av mina teorier och övertolkade något som hon 
berättade. Här blir det viktigt att reflektera över positionens betydelse för vad delta
garna och jag kunde förstå. Eftersom vi befann oss i olika positioner - som intervjuare 
respektive deltagare, till att börja med - konstruerade deltagarna och jag antagligen de 
fenomen de berättade om på något olika sätt (Hartsock, 1997). Men förutom att vara 
intervjuare och intervjuad, kan de deltagande kvinnorna och jag dessutom i åtmins
tone vissa viktiga avseenden anses tillhöra olika grupper i samhället; och olika grupp-
tillhörigheter innebär olika intressen, vilket i sin tur skapar olika förståelsemöjligheter i 

9 På denna punkt skiljer sig diskursteoretiker åt, beroende på om deras intressen tenderar mot 
individ- eller diskursnivån. Även de forskare som närstuderar individer är noga med att också 
hålla diskurs- och samhällsnivåerna i blickfanget (se t.ex. Hollway, 1989; Gavey, 1993). 
10 Se också kapitel 2.1.1 om "kön långt borta och kön på nära håll". 
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till synes samma situation (Hill Collins, 1997). Och det i sin tur gör det nödvändigt 
att reflektera över vad positionen betyder för mina och deltagarnas intentioner i förhål
lande till berättelserna. Var det självklart att vi ville samma saker med dem? 

När jag med ögonen på våra olika positioner och deras konsekvenser började lyssna 
efter vad som kunde vara deltagarnas respektive mina intentioner i och utanför intervju
situationen, blev det rimligare att vi då och då förstod "samma händelser" på olika 
sätt.11 Kvinnornas intentioner i de situationer de berättade om verkade ofta vara att 
skapa och upprätthålla en fungerande, någorlunda fridfull vardag - att hålla balansen 
(Aptheker, 1989; Fine & Gordon, 1992; Haavind, 1992). De var inte primärt ute för 
att göra uppror och rätta till orättvisor. I berättandet om vardagen verkade kvinnornas 
intentioner ofta vara att skapa en bild av sig själv som en "modern" kvinna, vilket 
innebär en kvinna som "inte är förtryckt" (Ethelberg, 1983; Haavind, 1985).12 

Mina intentioner när jag som forskare skulle tolka kvinnornas berättelser var att få 
syn på innebörderna i kön och underordningsexemplen i vardagen. Vi hade alltså olika 
intentioner, och därför kan det tänkas att vi såg olika saker.13 För säkerhets skull bör jag 
kanske lägga till att det förekom gott om berättelser om situationer där kvinnorna 
försökt och ibland lyckats ändra orättvisa förhållanden; de var inte alltid balanserare 
och fridsbevarare, även om det var det vanligaste. Det förekom också en hel del tillfäl
len då våra olika positioner verkade förlora sin betydelse för tolkningarna: händelser 
som var så tydliga att vi under samtalen enades om en tolkning av dem. 

Diskursperspektivet hjälpte mig att skärpa analysen av positionernas betydelse och 
se hur kvinnornas tal - på grund av deras olika positioneringar - ofta var bemängt med 
diskurser som avspeglade flera olika, och ibland motstridiga, förståelser av kön. Jag 
kunde också avläsa hur dessa d iskurser samverkade för att göra vissa förståelser och 
vissa typer av handlande troligare och begripligare för en viss kvinna. Diskursansatsen 
hjälpte mig därmed också att visa mig själv mer konkret hur det gick till när jag kunde 
"fa syn på" tecken på underordning som intervjupersonerna inte själva "såg". 

I nästa avsnitt beskriver jag den diskursiva ansats jag har använt genom att genom
föra en analys av ett intervjuutdrag. 

11 Det är inte alldeles självklart att forskaren vet allt om sina egna intentioner innan hon ställs 
inför kravet att reflektera över dem. 
12 Jag återkommer till självpresentationer i kapitel 10. 
13 För att fullfölja resonemanget: mina intentioner i motsvarande vardagssituationer som dem 
kvinnorna berättade om, kan vanligen antas vara parallella med deras; alltså att skapa och upp
rätthålla någorlunda fridfulla situationer osv. Det kan naturligtvis skapa blinda fläckar i min 
syn på vardagsjämställdheten i min omgivning. Där är det inte säkert att jag är "bättre" än dem 
jag intervjuar på att se underordning. Detta understryker ytterligare positionens och 
intentionernas betydelse för vad som blir vår uppfattade verklighet. 

185 



Kapitel 9 Analys del 2 

9.2 Diskursanalys: exempel och beskrivning 

I det här avsnittet ger jag ett exempel på den variant av diskursanalys som jag använder 
i kapitel 10-12 och beskriver samtidigt hur jag har arbetat med analysen. Jag analyserar 
"Birgittas"berättelse i den första intervjun om vem som bestämmer hemma hos dem. 
Birgitta är drygt 40 år, har gymnasieutbildning och arbetar som administratör med 
många serviceuppgifter. Intervjuutdraget ingår i den delen av intervjun då vi talade om 
hur hemarbetet är fördelat i familjen, osv. Birgitta hade strax före detta utdrag berättat 
att de har en mycket traditionell fördelning av sysslor hemma: hon sköter inomhus-
sysslorna helt och hennes man har hand om det som görs utomhus. Han tog för givet 
att hon tvättade och strök hans skjortor, och hon förväntade sig att han skulle sköta 
tomten Detta var hon mycket nöjd med, berättade hon, och fortsatte: "Jay hos oss är det 
precis traditionellt, så att alla yrkeskvinnor skulle ju fö spader om dom hörde det". Därefter 
frågade jag henne (som jag frågade alla kvinnor i den första intervjun) hur det gick till 
med beslutsfattandet hemma hos dem. Det är hennes berättelse som svar på den frågan 
som jag har valt att fokusera på här. Anledningen till detta val är att jag tycker att 
hennes berättelse "misstämmer" på ett sätt som problematiserar både "fatta beslut", 
"makt", "kön" och "bestämma" som sociala och psykologiska fenomen, och att analy
sen därför kan ge bidrag till resonemang om andra kvinnor än just Birgitta. Stegen i 
analysen här nedan går i stort sett att återfinna i kapitlet om diskursanalys i Banister et 
al (1994). Jag har dock modifierat vissa steg för att bättre passa den typ av text jag har 
arbetat med, och som jag skrev i förra avsnittet har jag g ått vidare med ytterligare 
analyssteg. 

(.. vem bestämmer?) Det är nog egentligen jag, fast det är han som tror att han gör det... Det 
går till så, va... Mat och sånt där, det bestämmer jag. 
..jag har lärt känna honom så väl, så att - det gäller liksom att lägga upp strategin... Och det 
innebär att om jag då vill nånting, då börjar jag på ett tidigt stadium att prata runt... Och sen 
har jag pratat så "runt", så att han tror att det är han som har kommit med förslaget! .. Och 
då heter det, på det militära, att han har fattat beslut! Så när vi då sitter borta.... [Birgitta 
menar att hennes man inför andra pratar som att det helt var hans idé] 

/ Det är som en livsform, va, så om jag nu vill ha det målet, va... Och det går liksom inte 
heller, då, att kasta om på vägen. ...det gäller att långsamt prata om det - för det går inte att 
säga det direkt.... När jag då väl har kommit in på en väg, då kan jag inte kasta om - för du vet 
att då är han inne på den vägen!.. Så därför vet jag redan när jag börjar - vad jag vill - men det 
tar ju sin tid... Och jag får då som jag vill, fast han kanske inte riktigt förstår då att jag får som 
jag vill. Utan han tror att det är han som har kommit med förslaget. Och då får han tro det, 
då... 

/ Jag lägger bara fram dom förslag som jag vill ska diskuteras! [apropå semesterresa] 
/ Men alltså, jag skulle aldrig ha samvete att lura honom till nånting som jag vet att han 
skulle fara illa av. 
/ ..det är nog jag som är den drivande. Men då fattar han ju beslut av sig själv, liksom - jag 
menar han är väldigt.... han är så här att, säger han nej, då är det nej! Då kommer du ingen 
vart! 

186 



Kapitel 9 Analys del 2 

(A) Subjekt/aktörer i texte n. Det första steget, när analytikern har läst igenom tex
ten grundligt och antecknat sina reflexioner och associationer, är att leta upp vilka de 
aktiva (och ibland litet mindre aktiva) "deltagarna" eller subjekten är i texten. Det kan 
också uttryckas som vilka "röster" som hörs eller kan anas i berättelserna. Ett sätt att 
göra detta är att leta efter grammatikaliska subjekt och sedan se om de också är reella 
subjekt i handlingen. Ofta blir det nödvändigt att också se på vilka grammatikaliska 
objekt som en person förhåller sig till, eftersom "objekt" ibland har aktiva effekter. (I 
den här analysen är "han 2" ett exempel på detta, vilket visar att gränsdragningen 
mellan subjekt och objekt i en text inte alltid är klar när man lämnar den grammatiska 
nivån.) Analytikern ska i detta steg beskriva dessa aktörer/subjekt i förhållande till 
handlingen i texten, och vilka överväganden de verkar göra. 

Den här typen av analys förutsätter att analytikern släpper den vardagliga kopp
lingen mellan fysiska subjekt/kroppar och textuella subjekt/diskursbärare. Här kan samma 
kropp s.a.s. härbärgera flera subjekt (med eller utan "inre konflikter": det beror på!). 
Beteckningen "Jag" här nedan visar sålunda att subjektet hänför sig till den fysiska 
berättaren i exemplet, medan siffrorna därefter visar de olika textuella subjekt som är 
aktiva i exemplet. De korta texterna direkt efter beteckningarna är mina försök att som 
analytiker utifrån texten och min övriga kunskap om berättaren och hennes sociala 
situation dra slutsatser om vilka regler som kan antas gälla, och hur de olika subjekten/ 
aktörerna kan tänkas resonera, för att den situation som berättelsen beskriver ska bli 
begriplig. Här blir därför kunskap om individhistorien av stor betydelse, och redan här 
går jag en aning utöver den mer strikt textbaserade analysmodell som jag bygger på. 

Jag 1 - hustrun som bestämmer: ser sig som den som egentligen bestämmer hemma och är den 
drivande, fastän hon menar att det inte ser ut så för mannen och andra. (För att illustrera 
hur jag kom fram till detta subjekt, låter jag de yttranden jag använde få komma med här: 
"Det är nog egentligen jag [som bestämmer], fast det är han som tror att han gör det... Det 
går till så, va.."Och jag får då som jag vill, fast han kanske inte riktigt förstår då att jag 
får som jag vill." I den fortsatta analysen tar jag inte med motsvarande yttranden, eftersom 
de är ganska lätta att urskilja i den text jag analyserar.) 

Jag 2 - den traditionella husmodern: bestämmer om maten och andra sådana praktiska inom-
hussysslor (och utför dem också). 

Han 1 - mannen som tror att han bestämmer: han tror (enligt Birgitta) att han är den som 
bestämmer och kommer med förslag i deras familj. 

Jag 3 - strategen som känner sin man: hon känner sin man så väl att hon vet hur hon ska göra för 
att fa sin vilja fram (komma med många små vinkar). Och hon ser till att redan från början 
veta vad hon vill. Hon måste det, för när hon har börjat går det inte att backa. 

Vi : han och hon som när de träffar bekanta visar upp en gemensam bild av äktenskapet (att det 
är han som fattar alla viktiga beslut). 

Bekanta: de verkar av Birgittas berättelse att döma förvänta sig ett familjemönster där mannen 
fattar de stora besluten. 

Samvetet: verkar för Birgitta vara den aktör som gör att hon inte missbrukar sin makt, som alltså 
hindrar henne från att lura sin man att göra sådant som är dåligt för honom. 
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Han 2 C honom ") : en passiv aktör som grammatikaliskt är ett objekt i texten. Birgitta har ansvar 
för att skydda sin man, genom att inte lura honom till sådant som han skulle fara illa av. 

Han 3 - den opåverkbare: mannen är opåverkbar när han väl har fattat ett beslut, eller t.o.m. när 
han är på väg mot ett beslut, oavsett om det är ett beslut som Birgitta har "lett" honom till 
eller ej. 

Du ! jag 4 - den maktlösa: h on kommer ingen vart med sin man när han har bestämt sig för en 
sak. 

(B) På väg till diskurser: vilka subjekt passar ihop och vilka inte? Nästa steg i 
analysen är att studera på vilka sätt de olika subjekten samspelar i Birgittas text. Vissa 
av dem ryms ganska konfliktfritt inom samma övergripande berättelse, medan andra 
verkar motstridiga på olika sätt. Jag börjar med konfliktlinjerna: 

a) Vilka subjektpassar inte ihop?Texxer: eller berättelser är sällan konfliktfria. Var konflikt
linjerna går någonstans säger något om berättarens psykologiska landskap. Här börjar 
positionerna som jag beskrev t idigare att få konsekvenser för analysen. Alla "ser" inte 
samma konfliktlinjer, utan de verkar lättare att se för den som är inställd på att söka 
efter makt och underordning än för den som strävar efter att upprätthålla frid och 
enighet i vardagen. Här är det därför jag som analytiker som hävdar att vissa subjekt 
inte passar ihop, medan Birgitta inte har antytt någonting sådant. De här konflikt
linjerna fann jag i min analys: 

1) Jag 1 (hustrun som bestämmer) vs. "vi" (han och hon som visar upp en gemensam bild av 
äktenskapet) 

2) Jag 1 (hustrun som bestämmer) vs. bekanta 
3) Jag 1 (hustrun som bestämmer) vs. Du/jag 4 (den maktlösa) 
4) Jag 1 (hustrun som bestämmer) vs. han 3 (den opåverkbare) 
5) Han 2 ("honom") vs. han 3 (den opåverkbare) 
6) Han 2 ("honom") vs. Du/jag 4 (den maktlösa). 

Det ser alltså ut som om det finns en hel del som "misstämmer" i Birgittas berättelse, 
åtminstone i den bemärkelsen att de olika subjekten/aktörerna inte utan vidare smärt
fritt passar ihop. Att de ändå tycks göra det för Birgitta blir en indikation på hennes 
intentioner i situationen. Subjekten verkar misstämma på två olika sätt: i (1), (2) och 
(4) finns en kontrast mellan två (eller flera) olika fysiska kroppar/subjekt och hur de 
framställer verkligheten. I (3) och (5) finns istället en motsägelse mellan två textuella 
subjekt inom samma fysiska kropp. Nummer (6) är mer oklar, eftersom det är litet 
svårt att tillskriva "honom" några direkta intentioner här. Dessa konfliktlinjer utgör 
bakgrunden för nästa steg; att peka ut överensstämmelserna. 

b) Vilka subjektpassar bra ihopiWäx är istället enigheterna i Birgittas berättelser i fokus. 
Det är enigheterna som bygger upp diskurserna, dvs. som tillsammans skapar de ob
jekt som diskurserna talar om (Foucault, 1969). De gör det därmed möjligt att förstå 
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vissa fenomen i berättelserna på vissa sätt, men gör det samtidigt svårare att förstå dem 
på andra sätt. I Birgittas berättelse verkar flera olika subjekt (och diskurser) vara (mer 
eller mindre) aktiva parallellt. Även i en text med flera aktiva diskurser är det dock 
vanligt att någon av dem dominerar och därmed marginaliserar vissa andra, som "hand
lar" om ungefär samma sak, men som inte s.a.s. definierar samma typ av verklighet. 
Samtidigt kan andra diskurser samexistera utan problem, nämligen sådana som defi
nierar samma typ av verklighet men som "handlar" om olika saker. De har i allmänhet 
en mer överordnad diskurs gemensam. Jag kom i analysen fram till att följande subjekt 
kom särskilt bra överens i Birgittas berättelse: 

1) Jag 1 (hustrun som bestämmer) + Han 1 (som tror att han bestämmer) + Jag 3 (strategen) 
2) Samvetet + Han 2 ("honom") (+ eventuellt Jag 2, den traditionella husmodern) 
3) Han 1 (som tror att han bestämmer) + Vi + Be kanta + Han 3 (den opåverkbare) + ev. Jag 2, 

den traditionella husmodern 
4) Jag 3 (strategen som känner sin man) + Han 3 (den opåverkbare) + Du/Jag 4 (den maktlösa) 

De kluster av överenstämmelser som bildas kan antas motsvara de förståelser eller dis
kurser som organiserar Birgittas resonemang i berättelsen. Jag tyckte mig här urskilja 
fyra sådana kluster och ska gå vidare med dem i nästa analyssteg, där jag ger dem mer 
generaliserande beteckningar. 

c) Diskursbenämningar. Klustren av subjekt ovan definierar de aktiva diskurserna, och 
i detta steg provar jag benämningar på dem och gör också enkla beskrivningar av dem. 
Detta tjänar syftet att göra dem mer levande och generella genom att t.ex. relatera dem 
till olika samhällsfenomen som verkar ha relevans för handlingen i berättelserna. Dis
kurserna ska ses som källor till de föreställningar och koder som Birgitta har att hantera 
när hon förstår sig själv och sin omgivning till vardags. Diskurserna finns så att säga 
både i henne och utanför henne, samtidigt som hon har "skrivit in sig" mer eller min
dre i dem (Sondergaard, 1996b). Under analysarbetet kan åtskilliga beteckningar på 
vissa kluster få provas innan helheten sitter ihop. Kvalitetskriteriet är här nämligen att 
analysen förbinder den enskildas lokala situation med vad forskaren för övrigt vet om 
relevanta frågor (i detta fall maktfördelning inom familjer och innebörder i kön i fa
miljer i Sverige idag). En analys som verkar "lokalt" trovärdig men inte ger några an
kare för mer generaliserade resonemang, håller inte för kraven. 

Diskursbenämningarna här nedan kom jag fram till efter ett antal försök. Jag skri
ver också ner några av mina associationer för att visa hur tankarna har gått: 

1) °Dold kvinnomakt" - hemlighetsfullhet, intrigmakeri - en diskurs om kvinnor som 
manipulatörer bakom kulisserna, som passar ihop med påståenden av typen "det är 
kvinnan bakom allt". Den associerar inte till en mer modern, "jämställd" typ av makt 
för kvinnor. Gamla motargument från rösträttskampen dyker upp som associationer: 
där sades bl.a. att kvinnorna hade mycket större påverkansmöjligheter genom att utöva 
inflytande över sina män i hemmen än genom att gå och rösta. 
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2) "Kvinnors ansvar"- blame the woman/mother - en diskurs om kvinnors ansvar för 
andra: det skulle vara Birgittas fel om något hände mannen. Kvinnor har genom ti
derna ofta haft ansvar för andra utan befogenheter, och fatt bära ansvaret för effekter 
som de långt ifrån alltid har kunnat råda över (jmf. psykiatrins tendenser till "mother-
blaming", som denna diskurs möjligen är förbunden med; se också Caplan & 
McCorquodale, 1985). 

3) "Den starke mannen"- det här liknar den traditionella patriarkala äktenskapsdis
kursen med mannen som den som fattar de stora och viktiga besluten och sköter mycket 
av kontakterna och fasaden utåt. 

4) "Manipulation ur underläge" - för en underordnad person bygger manipulations
möjligheterna på att känna den överordnade in i minsta detalj för att kunna förutse 
hans handlande och nycker. 

(C) Diskussion av diskurserna. Nästa steg i analysen blir att försöka levandegöra 
hur Birgitta går tillväga när hon manövrerar bland de olika förståelser som diskurserna 
implicerar, och vad det i sin tur innebär för hennes handlingsmöjligheter och sätt att 
förstå sig själv och andra. Hon är antagligen på olika sätt (olika mycket?) påverkad av 
alla diskurserna, eftersom hon inte tydligt har tagit avstånd från någon av dem i sin 
berättelse. Nu blir det intressant att se hur denna påverkan från diskurserna kan tänkas 
se ut, och var och när "omvandlingarna" till hennes psykologi sker. (I exemplet kom
pliceras dessa reflexioner av att jag också har syftet att synliggöra Birgittas och mina 
positioner. Det kan bitvis haka upp flödet i analysen. Det innebär framför allt att jag 
stundtals "förhåller" mig både till Birgitta som berättaren och till mig själv i positionen 
som analytikern som en gång i tiden gjorde den här analysen. Det kommande stycket 
är ett exempel på detta.) 

Det var lätt att som "könsmedveten" läsare och analytiker redan vid första 
genomläsandet tycka att Birgittas makt verkade uppenbart ihålig. Hon kunde påverka 
bara så länge han inte var medveten om att hon påverkade, tycktes hon berätta för mig. 
Däremot verkade han kunna påverka henne även när de båda var medvetna om att det 
skedde påverkan. Där tyckte jag som analytiker att jag såg en tydlig obalans. Berättel
sen säger inget om i hur hög grad han kunde påverka henne när hon inte var medveten 
om det (parallellen till den påverkan hon beskriver att hon utövar). Det verkar av 
Birgittas berättelse som om hon var den enda som hade en medveten strategi kring 
detta med "bestämma hemma" - men det har jag bara hennes ord för. Hennes man, 
som hade en ledarbefattning på sin arbetsplats, kanske inte var helt omedveten om 
maktaspekterna även hemma? Han kanske också hade motsvarande långsiktiga syften 
som hon? Om detta finns det inte mer information att hämta ur det här materialet. 

Att mannen faktiskt har makt, när han bestämmer sig för att utöva den, berättar 
Birgitta i slutet av utdraget : ( "säger han nej, då är det nej!'). Dessutom har han makten 
att avstå från att utöva makt: det verkar vara riskfritt för honom att låta bli att aktivt ta 
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makten från början (även om han sen "tar åt sig äran" enligt henne). Vill han ingripa 
på ett senare stadium så står det honom fritt. Birgittas samvete och kvinnoansvarsdiskursen 
ser till att det är ofarligt för honom att avstå. Birgitta verkar inte ha samma avstående-
makt. Om hon avstår från att utöva sin (indirekta, manipulativa) makt, är det inte på 
samma sätt självklart att han tar hänsyn till henne och hennes behov när han utövar 
makt ("Da kommer du ingen v art t'). Mannen verkar kunna ta makten närhelst han vill. 
Han har också starkt stöd för det i deras diskursiva omgivning, t.ex. diskursen om den 
starke mannen, som är den de visar upp utåt. Birgitta verkar istället kunna ta makten 
bara när mannen inte uppfattar att det finns någon makt att ta. 

Men samtidigt med detta mönster upplevde jag som analytiker inte Birgitta som 
helt maktlös. Hennes anspråk verkar inte helt sakna grund. När hon berättar att hon 
får sin man dit hon vill, verkar det handla om reella förändringar och reell påverkan. 
Hon har tänkt igenom i förväg hur hon vill ha det i en viss fråga, och sedan lyckas hon 
tydligen förverkliga detta också. Och inte bara en gång, utan flera. Birgittas framställ
ning går att dela upp i två åtskiljbara delar: (a) B irgitta lyckas driva igenom sin vilja, 
och (b) Birgitta är maktlös när hennes man har bestämt sig för någonting, och när det 
sker öppna förhandlingar om beslut. 

(a) och (b) kan vara oberoende av varandra. Det går att föreställa sig enbart (a), 
dvs. en person, 1, som "manipulerar" en annan, 2, till att vilja en viss sak, även om 
person 1 hade kunnat få igenom sin vilja i öppen diskussion. Det kan vara ett sätt att 
slippa bråk, eller ett sätt att utöva "produktiv makt" (Foucault, 1980; Wethereil & 
Potter, 1992), där den som har makt formar sin underordnade till att vara en typ av 
person som vill vissa typer av saker (Sampson, 1993b). Så verkar det inte vara för 
Birgitta. Det går också att tänka sig enbart (b), dvs. en person som är maktlös när 
hennes man har bestämt sig, men som inte heller vid andra tillfällen kan "bestämma 
över honom". Sådan är inte heller hennes situation, menar Birgitta. 

(a) och (b) förekommer istället tillsammans, vilket inte verkar motsägelsefullt för 
Birgitta: hon berättar att hon driver igenom sin vilja, och hon berättar att hon är 
maktlös. Diskursen om manipulation ur underläge möjliggör medvetenhet om under
ordning, men den skymtar bara fram hastigt i slutet av berättelsen, nästan som i en 
bisats ("..säger han nej, då är det nej!Då kommer du ingen vart!"). Hon fortsätter inte på 
det temat, utan det får falla. Det verkar inte påverka hennes förståelse av det berättel
sen börjar med, och det som framstår som dominant, nämligen diskursen om dold 
kvinnomakt. 

Makt och kvinnoansvar. Jag börjar här som analytiker undra om det som Birgitta 
berättar, dvs. (a) och (b), kan ha något samband med den sammanblandning mellan 
makt och ansvar i vardagen som kvinnor ibland gör. När kvinnor hävdar att det är de 
som bestämmer hemma, visar det sig ofta (men inte alltid, förstås) att det de kallar 
"makt" snarare handlar om ansvar för mycket i familjens vardag. Ett vanligt exempel är 
"ha den närmaste kontakten med barnen och därför kunna påverka dem mest", vilket 
ofta kan översättas till: den som förväntas finnas till hands för barnen, den vars fel det 
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är om det går på tok för barnen, och den som gör alla de vardagliga småavgöranden 
som gäller barnen, men inte lika ofta kan påverka de övergripande ramar som avgöran
dena görs inom (dvs. den som balanserar vardagen). 

Kanske axeln makt/ansvar är avgörande för Birgitta också? För henne verkar den 
egna makten vara mycket starkt sammankopplad med ansvar: "samvetet" tvingar henne 
att använda makten ansvarsfullt ( "Jag skulle aldrig ha samvete att lura honom till nånting 
som jag vet att han skulle fara illa av'). Kvinnoansvarsdiskursen är stark här. Hur det ser 
ut med mannens makt och dess eventuella koppling till ansvar, är svårt att uttala sig 
direkt om utifrån Birgittas berättelse. 

Makten, ansvaret och diskurserna. Om Birgitta förknippar sin makt framför allt 
med ansvar (och dessutom något med illegitimitet, eftersom det inte får märkas att 
hon bestämmer, se diskursen om dold kvinnomakt), så kanske hennes "makt" kan 
sägas tillskrivas ett annat konto, dvs. en annan diskurs, än hans makt och hennes makt
löshet? När hon bestämmer, läggs det då framför allt på ansvarskontot (dvs. 
kvinnoansvarsdiskursen,, där "blame the woman" ligger nära till hands)? Och när han 
bestämmer, landar det då på den starke mannen-kontot och dito diskursen, som stäm
mer med deras officiella bild av sitt gemensamma projekt, äktenskapet? 

Det verkar som om hon tar en risk när hon bestämmer, eftersom hon bryter mot 
starka föreställningar och tydligen också kan ställas till ansvar. Det är det "samvetet" 
håller fram för henne. När han bestämmer uppfyller han deras och omgivningens för
väntningar på mannen i det traditionella äktenskapet - som Birgitta hade berättat om 
för mig strax före det här intervjuutdraget. Därmed blir hans personliga ansvar en 
aning mindre. "Ansvaret" för det ligger i de kulturella familjemönster som de tillsam
mans arbetar för att reproducera. När hon däremot bestämmer, låter det på hennes 
utsagor som om hon har ett ganska betungande personligt ansvar. Hon ska bland an
nat se till att han inte tar skada, och hon ska dessutom skydda honom mot insikten att 
det är hon som har bestämt. Som analytiker föreställer jag mig här att hon tror att han 
antingen skulle bli kränkt eller arg om hennes strategier skulle bli kända för honom. 
Och visst, hon bryter ju mot deras officiella bild av sitt äktenskap om hon bestämmer, 
och mot de kulturella förväntningar som går ut på att han ska bestämma. Diskursbrott 
av det slaget ställer i allmänhet "brottslingen" till personligt ansvar, istället för att få de 
inblandade att ifrågasätta diskursen. Att bestämma alltför synligt kan i värsta fall göra 
att Birgittas kvinnlighet blir satt ifråga; om "bestämmande" nämligen i hennes vardag 
är definierat som en manlig aktivitet. 

Efter dessa exempel på hur man i en diskursanalys kan resonera om berättaren och 
hennes överväganden och diskursiva omgivning, är det dags att gå tillbaka till positio
nerna i intervjun igen. 
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9.2.1 Subjektposition och analytikerposition i dialog 

Det jag som analytiker tycker mig se och förstå, ser jag givetvis utifrån min position i 
förhållande till det Birgitta berättar, och den positionen bestäms t.ex. av att jag är 
intervjuaren i situationen, jag är kvinnoforskare, psykolog, feminist, och "yrkeskvinna" 
(apropå Birgittas utrop om yrkeskvinnor strax före intervjuutdraget. Det är ju för öv
rigt intressant att hon som heltidsarbetande inte verkar räkna sig själv som "yrkes
kvinna"). Analytikern (i detta fall jag), bestämd av alla dessa positioner, tyckte här att 
Birgitta verkade "lurad" ("underordnad"), vilket förstärktes av diskursanalysen. Hon 
verkade däremot utifrån sin position inte uppleva sig som lurad (av vad jag kan be
döma i hennes berättelser; jag vet ju inte vilka tankar hon föredrar att inte utveckla i 
vårt samtal - t.ex. kring slutrepliken "Säger han nej, då är det nej! Då kommer du ingen 
vart!') Hur skarp och bra min analys än är, så är den min, och gjord utifrån den posi
tion där jag befann mig när jag gjorde den, och med de intentioner och intressen - i alla 
bemärkelser - jag hade. Hennes förståelse bygger på den position hon har och de inten
tioner och intressen hon har i den positionen. Det finns ingen anledning att tro att 
våra intentioner och intressen skulle vara identiska. Kan våra positioner gå i dialog 
med varanda? De kan i varje fall förtydligas ytterligare: 

Birgitta beskriver sig själv som en traditionell husmor, men är samtidigt en heltidsar
betande statstjänsteman. Hon är gift med en man som har gjort karriär och ofta har 
varit frånvarande hemifrån i tjänsten. Själv har hon haft samma arbete i ett par decen
nier och rest mycket litet i det arbetet. På sista tiden har hennes arbetsförhållanden 
försämrats och hon tycker sig vara utsatt för några "mulliga mansgrisar" som hon kallar 
dem, bland cheferna. Hon har nu börjat fundera på utvecklingsmöjligheter i arbetet, i 
fas med att hennes mans resande har avtagit. 

Birgitta är en av de kvinnor i intervjugruppen som allra tydligast beskriver sig själv 
som kvinnlig, särskilt när det gäller kläder, utseende och allmän prydlighet. Hon be
skriver sin identitet och sina grundvärderingar som inriktade på kvinnlighet i en gan
ska traditionell bemärkelse. Detta är något hon spontant återkommer till då och då i 
våra samtal, och jag har därför tolkat det som centralt och viktigt för henne, och något 
som antagligen påverkar hennes intentioner i den typen av situationer som hon här har 
berättat om. Hennes intentioner verkar bland annat (men inte bara) vara att bevara 
friden och jämvikten hemma, att döma av hennes beskrivningar av hur hon agerar för 
att inte "väcka den björn som sover" i hennes man. Men på arbetet har hon alltså inte 
längre lika fridsamma avsikter. 

Jag har under samma tidsperiod (vi ä r i stort sett jämnåriga) varit feminist och 
ifrågasatt de vanligaste kulturella identiteterna som har varit tillgängliga för kvinnor. 
Det betyder att jag ser på Birgittas "traditionella kvinnlighet" utifrån och med skep
tiska och kritiska ögon. Det är svårt att i första omgången låta bli. Den känns främ
mande för mig, eftersom den symboliserar sådant som jag förknippar med underord
ning och medvetet har fjärmat mig ifrån. Mina intentioner (utanför intervjusituationen) 
är inte fridsamma och jämviktsbevarande som Birgittas verkar vara; det kan man sluta 
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sig till av det faktum att jag bedriver feministisk forskning, som ju har i grunden sub-
versiva avsikter (Klein, 1991). 

Fler diskurser. Att markera våra positioner gör att ytterligare aktörer - och diskurser 
- träder in på scenen. Birgitta uppfattar sig själv inifrån sitt kluster av traditionella 
identiteter och värderingar. Däremot verkar hon se utifrån på "yrkeskvinnorna", som 
"Skullefö spader om dom hörde det", dvs. om de såg hur hon har ordnat sin vardag. När 
hon säger så, får jag nog anta att hon även räknar in mig (intervjuaren, akademikern, 
feministen) bland "yrkeskvinnorna", samtidigt som hon berättar detta för mig. Det 
verkar alltså som om Birgitta ganska medvetet förhåller sig till en uppsättning aktörer, 
och därmed ytterligare en diskurs, som inte tydligt kommer till tals i intervjuutdraget. 
Jag kallar den för jämställdhetsdiskursen, och den företräds antagligen av sådana kvin
nor som påminner om mig. Birgitta är tydligt medveten om att det finns många som 
tycker att hon borde göra på andra sätt än hon gör i hemmet, men hon väljer ändå att 
fortsätta som hon gör, och hon framhåller ganska bestämt att hon är mycket nöjd med 
det och inte känner sig begränsad. Jag lägger istället ofta märke till, och vill ändra på, 
de begränsningar som jag själv och andra kvinnor drabbas av. Birgittas och mina posi
tioner är verkligen olika. Gäller det även våra upplevelser? 

Med olika sociala positioneringar (t.ex. traditionell vs. feminist) följer olika sociala 
rörelsemönster, och därmed sannolikt olika erfarenheter av omgivningsreaktioner (se 
också kapitel 7.2.2 om "gränsöverskridare"). Jag associerar här till "gränsupplevelse-
paradoxen"; att kvinnor som på olika sätt har utmanat och/eller överträtt gränser (t.ex. 
gränser för "god kvinnlighet"), ofta verkar känna sig mer begränsade än de som aldrig 
har utmanat eller tornat emot en gräns (Morgan, 1986; Kaschak, 1992). Kvinnor som 
håller sig inom de kulturella ramarna för kvinnlighet drabbas inte lika direkt av 
omgivningens sanktioner mot överträdelser (inklusive sina egna, eftersom de själva 
utgör en del av kulturen).14 Därför kan det paradoxalt nog kännas för en "fridsam" 
traditionell kvinna som om rörelsefriheten är ganska stor, samtidigt som hennes mer 
otraditionella och gränsöverskridande medsyster upplever att rörelsefriheten är ganska 
begränsad. Den första har aldrig kommit i närheten av gränserna och kan därför före
ställa sig att de ligger ganska långt ut. Den andra har känt inpå skinnet var gränserna 
går, eftersom hon har varit där och överträtt dem, och fått ta konsekvenserna. 

En möjlig fortsättning av analysen här vore att undersöka i hur hög grad Birgitta 
gör sina möjligheter till sina intentioner, alltså anpassar munnen efter matsäcken 
(Haavind, 1992). Är hon "traditionell" därför att hon vill Att, eller vill hon vara tradi
tionell därför att hon är det, dvs. därför att det är hennes enda möjlighet med just den 
mannen? Jag stannar dock där i analysen av jämställdhetsaspekterna av Birgittas berät
telse, även om där finns mer att hämta. De frågorna återkommer i kapitel 11. 

14 Däremot kan vi nog utgå från att de är lika "drabbade" som andra kvinnor av den generella 
nedvärderingen av kvinnor och det som förknippas med kvinnor i samhället. Det är inte det 
som skiljer positionerna åt. 
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Positionerna framhäver varandra. I förhållande till Birgittas position ("den tradi
tionella husmodern") är jag antagligen en av "yrkeskvinnorna" som hon distanserar sig 
ifrån. I förhållande till min position ("kritisk feminist") tillhör Birigtta de försiktiga 
som jag distanserar mig ifrån. Så i någon bemärkelse verkar det som att "vi" ("Birgitta" 
och "jag") har nytta av varandra som motsatser för att definiera oss själva. Jag kan mot 
Birgitta spegla mina egna framgångar. Birgitta kan hålla upp mig/"yrkeskvinnorna" 
som representanter för sådant som hon inte strävar efter att uppnå. 

9.2.2 Det diskursiva perspektivet rymmer subjektperspektivet 

I analysen av Birgittas berättelse tycker jag som den som analyserar idag att jag med 
hjälp av diskursanalysen får ett bättre grepp om vad som är intervjupersonens egna 
förståelser och intentioner (i min tolkning, givetvis, det är det ju alltid), vilka möjliga 
alternativa förståelser som finns av det hon berättar, och vilka mina egna intentioner 
och förståelser är. Det diskursiva perspektivet hjälper mig att belysa de krafter (dis
kurser) runt den enskilda kvinnan som hon påverkas av utan att s.a.s. vidgå det. Diskurs
perspektivet som jag har tillämpat det inrymmer i det här exemplet dessutom Birgittas 
perspektiv (dvs. kan "förklara det") och gör det därmed begripligt och rimligt, dvs. satt 
i ett socialt sammanhang. Med hjälp av diskursperspektivet blir både maktaspekterna 
och innebörderna i kön - underordningen, som jag frågade efter i början av framställ
ningen - tillsammans med positionernas betydelse möjliga att problematisera trots att 
de döljs under starka fridsuppehållande intentioner och diskurser i vardagen. 

I exemplet har jag illustrerat den typ av diskursanalys som jag har arbetat med i 
kapitel 10-12. Illustrationen har förutom stegen i analysen visat hur analysarbetet kan 
se ut när jag försöker väva in inverkan av intervjuarens och deltagarens positioner. 
Positionsperspektivet kommer inte att vara i fokus i de senare analyserna, även om det 
ständigt är aktuellt i bakgrunden som analytiskt hjälpmedel. Eftersom jag har beskrivit 
en ansats i form av ett exempel på analys, har givetvis inte alla tänkbara "utfall" blivit 
illustrerade. Människors vardag är komplicerad och ibland oförutsägbar, och därför 
blir analyser av berättelser om den också komplicerade - och inte alltid förutsägbara. 
Både bakgrundskunskaper, inlevelseförmåga och fantasi är nödvändiga (Potter &c 
Wethereil, 1987; Wetherell & Potter, 1992). Det kommer att framgå i de tre sista 
kapitlen att detaljerna i analyserna varierar beroende på teman och problemställningar. 
Min ambition är dock att beskriva även dessa analyser så pass detaljerat att läsaren kan 
följa dem på ett tillfredsställande sätt. 

9.3 Diskursiva teman 

Under analysen av berättelserna i den första delen av avhandlingen rörde sig hela tiden 
tre teman i bakgrunden och vävde sig in i alla problematikerna i olika sammanhang. 
Det är dem jag i inledningen kallade för diskursiva teman: kvinnorna själva, 
jämställdheten och kvinnligheten. I de första empirikapitlen skymtade ternana på många 
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ställen, men nu ska jag dra fram dem ett och ett för närmare studium. Som kommer att 
framgå, tillkommer de diskursiva ternana egentligen inte som något innehållsligt nytt 
utöver problematikerna, utan de innebär att studera utsagor på andra sätt. Det karak
teristiska för alla tre ternana, och det som motiverar en diskursiv ansats vid studiet av 
dem, är att de är föränderliga och ofta mångtydiga eller motsägelsefyllda, även i samma 
persons framställningar. Som framgick i illustrationen i det här kapitlet, lämpar sig 
diskursanalys för att studera sådana mångtydigheter. 

1) Kvinnorna själva. Här ska jag granska kvinnornas berättelser och söka efter förståelser 
eller diskurser som de själva och deras omvärld använder för att skapa/konstruera dem 
som kvinnor. Tillhörigheten till ett visst kön fungerar som en stabilitetsskapande själv
klarhet i individens självförståelser, och därmed finns hennes kön på olika, ibland out
talade och osynliga sätt med i hennes berättelser om sig själv. Fokus riktas mot vilka 
resonanser kvinnornas berättelser har i samhälleliga diskurser, och hur de omsätter och 
förhåller sig till dessa, och hur under detta navigerande vissa förståelser av "själv" un
derlättas och andra försvåras. I sina självbeskrivningar skriver människor in sig i förhål
lande till de omgivande diskurserna; ibland utan någon problematisering, ibland ge
nom att spänsta emot på vissa livsområden, och ibland genom att helt ta avstånd från 
de rådande diskurserna. Det är sådana olika typer av självbeskrivningar och själv
förståelser som är i fokus här. 

2) Den dubbeltydiga jämställdheten!ojämställdheten. På vilka sätt blir det möjligt för 
svenska kvinnor idag att förstå och förhålla sig till "jämställdheten" på arbetet och 
hemma i familjen, givet de övriga omständigheter de navigerar bland? Det är innehål
let i nästa diskursiva tema, som handlar om hur diskurser om jämställdhet uppfattas 
och assimileras in i svenska kvinnors vardagliga tal, och därmed deras självförståelser. 
Vilka diskurser och förståelser finns lättast tillgängliga? Vilka (om några) konflikter 
uppstår för kvinnor kring ideologierna/diskurserna när dessa möter vardagshändelser? 
Vad gör kvinnor till vardags av de jämställdhetsdiskurser de och deras närmaste omgiv
ning har att förhålla sig till? 

3) Den moderna kvinnlighetens innebörder och villkor. Vad innebär kvinnlighet i prak
tiken för svenska kvinnor idag? Modern kvinnlighet är någonting både mångfasetterat 
och föränderligt, och det avsätter spår i kvinnors berättelser om sig själva som kvinnor. 
Det sista diskursiva temat handlar om hur kvinnor förhåller sig till de olika ideal och 
diskurser om kvinnlighet som finns - och förändras - i det svenska samhället idag. I 
analyserna placeras "kvinnligheten" in i de olika sammanhang där kvinnor utövar den. 
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Kvinnorna själva 
Det här kapitlet handlar om kvinnors subjektiviteter idag, särskilt identitets- och sj älv-
upplevelser, och hur de är förankrade i och samspelar med föränderliga strukturer och 
diskurser kring varje kvinna. Identitet betecknar framförallt upplevelsen av inre sam
manhang, dvs. de integrerande processer som bidrar till en upplevelse av att vara en 
någorlunda stabil person. Självupplevelser rör framförallt hur människor relaterar till 
andra, och hur de berättar och reflekterar över detta. Subjektiviteten säger också något 
om tillhörigheter: vad varje kvinna upplever sig ingå i; vilka hon "är en av".1 Dessa 
tillhörigheter knyter ihop hennes handlingar och upplevelser och gör dem förståeliga 
för henne. 

Upplevelsen av ett "själv" är en daglig prestation som byggs u pp av färdigheter 
som har tillägnats under uppväxten, och av kulturella resurser som är tillgängliga i 
människors livssammanhang. Till de mest grundläggande aspekterna av självupplevelsen 
hör könstillhörigheten.2 När individen upplever sig själv och världen, gör hon det som 
bekönad människa; något annat är inte möjligt i vår kultur. Socialisation innebär bland 
annat att tillägna sig innebörderna i både sitt eget och andras kön. Könstillhörigheten 
fungerar också som en stabilitetsskapande självklarhet i individens självförståelser och 
sätter gränser för hur långt splittring och förändringar kan gå; vissa förändringar blir 
svåra eller omöjliga (försåvitt personen inte genomgår en könsbytesoperation. En så
dan operation gör det för övrigt extra tydligt vad "kön" i dessa sammanhang innebär 
(se t. ex. West & Zimmerman, 1987)). En persons kön finns alltid på olika, ibland 
outtalade sätt närvarande i hennes berättelser om sig själv. 

Kön och könstillhörighet finns därför med som självklar ingrediens när jag i det 
här kapitlet ska gå vidare med försöken att utröna hur de kvinnor jag har intervjuat till 
vardags personliggör sina upplevelser. Jag ska nu söka efter (implicita eller explicita) 
förståelser eller diskurser i kvinnornas berättelser, som de själva och deras omvärld 
använder för att skapa/konstruera dem som kvinnor. Därmed kommer fokus att riktas 
mot berättelsernas resonanser i omgivande diskurser, och hur kvinnorna förhåller sig 
till resonanserna. När människor beskriver sig själva, placerar de sig i förhållande till 
andra människor och i förhållande till föreställningar om hur "människor" är eller ska 
vara. Beskrivningarna sker alltid i sammanhang som är både komparativa och normativa. 
I sina självbeskrivningar skriver människor in sig i förhållande till de omgivande dis
kurserna; ibland utan någon problematisering, ibland genom att spänsta emot på vissa 
livsområden, och ibland genom att helt ta avstånd från de rådande diskurserna. 

1 I mitt fall skulle några av tillhörigheterna kunna sammanfattas som: svenska, kvinna, vit, 
yrkesarbetande, forskare. 
2 Andra är klass, etnicitet, åldersgrupp och sexuell orientering. 



Kapitel 10 Kvinnorna själva 

Jag använder två olika diskursiva ansatser i kapitlet, eftersom det ger möjlighet att 
närma sig självbeskrivningar och självförståelser från två kompletterande håll. Den 
första, som är inspirerad av den diskursanalytiska ansats som Margaret Wethereil och 
Jonathan Potter (1992) arbetar med, använder jag för att studera i vilka former delta
garna berättar om sig själva. Analysen resulterar i ett antal kategorier för själv
beskrivningar som jag kallar presentationsformer. Jag beskriver tillvägagångssättet i ana
lyserna i nästa avsnitt i samband med att jag presenterar resultatet av dem. 

Den andra diskursiva ansatsen i kapitlet (se beskrivningen i kapitel 9) använder jag 
för att synliggöra hur individer navigerar mellan ofta till synes motsägelsefulla förståelser/ 
diskurser i vardagslivet. Utgångspunkten är antaganden om att samhälleliga diskurser 
underlättar vissa förståelser av "själv", samtidigt som vissa andra förståelser av "själv" 
försvåras eller omöjliggörs. Vad som underlättas och försvåras beror bland annat på 
sådant som individens position i termer av kön, samhällsklass/utbildning, etnicitet, 
ålder osv. (Alcoff, 1988; Sampson, 1993b). Likheterna mellan de två diskursiva ansat
serna består i kopplingen till överindividuella sammanhang eller ramar för själv
beskrivningarna och förståelserna. I den andra ansatsen blir dock kopplingen till det 
individuella livet tydligare än i den första. 

10.1 Kvinnor presenterar sig själva 

"Presentationsformer", som jag här använder ordet, betecknar de sätt på vilka männis
kor genom att berätta om sig själva gör sina förståelser av sig själva publika eller sociala 
(Ochberg, 1992). Presentationsformerna bottnar i de olika sätt att förstå och beskriva 
vad en individ är och ska vara som finns tillgängliga i vår kultur och kan förstås som 
existerande på två nivåer i förhållande till individen: 

(a) Samhälleligt/kulturellt tillgängliga presentationsformer som en person kan "ta 
upp" som positioner i förhållande till existerande diskurser om individen i samhället. 
Dessa diskurser förändras i och med sociala och historiska förändringar som gör nya 
innebörder möjliga och kanske nödvändiga, och därmed förändras de möjliga positioner
ingarna. 

(b) Presentationsformerna är samtidigt från individens horisont något personligt, 
nära och eget, och upplevs i vår kultur som uttryck för "mig själv", "mitt rätta jag" osv. 
Att presentationsformerna samtidigt som de är delar i samhälleliga diskurser, upplevs 
som personliga, nära och egna, kan ses som en diskursiv eller kulturell effekt; de blir 
uttryck för individers privata psykologiska teorier om sig själva i en viss ku ltur eller 
subkultur. 

De samhälleliga diskurserna om individen är förvisso "externa" i förhållande till en 
viss individ i den bemärkelsen att de finns tillgängliga och framställda i mängder av 
kulturella produkter. De är externa och därmed tillgängliga för många. Men diskurserna 
är samtidigt "interna" hos individer som lever i de sammanhang där de är aktiva. I 
själva verket är distinktionen intern/extern ofta inte meningsfylld för en diskursiv för
ståelse av individualitet (Harré & Gillett, 1994). Diskurser och kultur - och personliggör
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anden av dem - är vad människor som sociala varelser består av. I ndividen blir ett 
subjekt genom att integrera sig i de aktiva diskurserna samtidigt som hon integrerar 
diskurserna i sig (Foucault, 1969; S0ndergaard, 1996a). Om en individ gör diskurserna 
till "sina egna" eller "uttryck för sig själv som person" osv., beror på hennes position i 
förhållande till varje diskurs (Hollway, 1989). Inkonsekvenser bör därför vara förvän
tade i en individs självbeskrivningar; hennes positioneringar kan ju variera många gånger 
under loppet av en dag, beroende på samtalsämnen, samtalspartners och sociala sam
manhang. 

Förberedelser för analysen. Den analys jag redovisar här baserar sig på den diskurs
analytiska ansats som beskrivs t.ex. i Potter & Wetherell (1987); Wethereil, Stiven & 
Potter (1987) och Wetherell & Potter (1992). Innan de börjar själva analyserandet, 
kodar de materialet utifrån sina frågeställningar, för att få hanterbara textbitar att ar
beta med. Jag var intresserad av intervjupersonernas beskrivningar av sig själva och 
läste därför igenom intervjuerna och valde ut avsnitt som på något sätt - direkt eller 
indirekt - innehöll en självbeskrivning.3 Denna samling av utdrag har utgjort det ma
terial jag har analyserat för att studera presentationsformerna. Berättelser om "sig själv" 
är långt ifrån det enda sätt på vilket människor presenterar sig själva i sociala samman
hang, men för mina syften; jag ville studera "presentation" i förhållande till "själv"; var 
det en lämplig avgränsning. 

Analyserna. Fokus i den här typen av diskursanalys är på utdragen och mönster i 
dem, inte på individer. Analysen består av (a) att söka efter mönster: variation, dvs. 
skillnader i innehåll och form mellan utsagor, respektive konsistens, dvs. överensstäm
melser mellan utsagor, och (b) att dra slutsatser om funktion hos och konsekvenser av 
utsagorna (Potter & Wetherell, 1987, s. 168). 

I det här fallet, när jag studerade självbeskrivningar, innebar det att jag läste ige
nom intervjuutdragen flera gånger med ögonen på vad kvinnorna berättade om sig 
själva, och hur de berättade detta. Jag läste intervjuutdragen person för person och 
sammanfattade varje kvinnas beskrivningar tillsammans med exempel på sätt att be
skriva sig som jag gav provisoriska benämningar för var och en. Det gav mig tjugo 
personsammandrag med olika försöksbenämningar. Det materialet gick jag sedan ige
nom för att leta efter överensstämmelser och motsägelser mellan kvinnornas sätt att 
beskriva sig. Jag gjorde en lista över alla försöksbenämningar och noterade vilka kvin
nor som använde sig av de olika sätten att beskriva sig själv. Därmed kunde jag kon
struera ett antal presentationsformer s.a.s. tvärs över kvinnorna. Mitt intresse i det här 
skedet var deskriptivt: jag ville beskriva vilka former för självpresentation som med 
denna analytiska ansats gick att urskilja i den grupp av kvinnor jag hade intervjuat. Jag 
valde därför att gå vidare med de sex presentationsformer som var vanligast förekom
3 Jag gjorde urvalet inklusivt, eftersom många yttranden och berättelser som handlade om nå
gon av problematikerna samtidigt kunde placeras in som "själv"-beskrivning. Med det typsnitt 
jag använde (Garamond 10 p) blev det cirka 80 A4-sidor intervjutext att analysera här. 
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mande i materialet.4 Beskrivningarna av dem kommer i samband med presentatione
rna av analysresultaten. 

Den fortsatta analysen bestod i att med de sex presentationsformerna som urvals
instrument gå tillbaka till intervjumaterialet och samla personernas yttranden katego
rivis. Det gav mig sex filer med intervjuutdrag som passar in i de olika kategorierna. 
Det fortsatta bearbetandet bygger helt på dessa utdrag. Nästa steg, och det som blir 
synligt i texten, var att utifrån intervjuutdragen beskriva varje kategori med exempel på 
yttranden och med kopplingar till samhälleligt/kulturellt tillgängliga presentations
former. Där börjar analysen närma sig det Potter och Wethereil kallar "funktion och 
konsekvenser". 

Presentationsformer. När en person talar om sig själv, utgör framställningen den 
textuella delen av hennes omvandling mellan de kulturellt tillgängliga presentations
formerna och "självuppfattningen" (Ochberg, 1992). Individuella presentationsformer 
har förankringar i samhället utanför den enskilda, vilket också framgår av de beskri
vande avsnitten nedan. De presentationsformer jag beskriver är deskriptiva i förhål
lande till individen, dvs. de ingår inte i någon teori om "personlighet" eller "själv". Den 
enda "personlighetsteori" som är aktuell är varje persons egen teori om sig själv, så som 
den avspeglar sig i berättandet, och så som den i berättandet byggs upp av och sam
spelar med de kulturella resurser eller diskurser som hon hämtar sina teoribyggstenar 
från. 

Det gemensamma för alla presentationsformerna är att de används av kvinnorna 
för att beskriva eller förklara sig själva för mig i intervjuerna. För övrigt har presentations
formerna olika karaktär och är till stor del relaterade till olika kontexter. Därför är de 
inte varandra uteslutande; de flesta av kvinnorna använder sig av åtminstone tre eller 
fyra av kategorierna. Analysen gör inte anspråk på att vara täckande - varken för alla 
människor eller för dem jag har intervjuat, och resonemangen här är genomgående 
mer spekulativa än i resten av avhandlingen. Som framställning av hur de kvinnor jag 
intervjuade presenterade sig för mig, givet våra samtalsämnen och våra intervjurelationer, 
kan de här presentationsformerna dock betraktas som så gott som heltäckande (se 
noten ovan). Jag har kallat dem: självförtroendekomplexet; under utveckling; genom
skinlig eller ogenomskinlig; att vara som andra eller vara sig själv; den goda 
hemmaorganisatören; obeslutsamhet/svårt att välja. Ordningen mellan dem här nedan 
baserar sig på frekvens: den första används av alla, de två följande av ungefär hälften, 
medan de tre sista är litet ovanligare, där handlar det om mellan en fjärdedel och en 
tredjedel. 

10.1.1 Självförtroendekomplexet 

Alla kvinnorna talade flera gånger om sig själva i självförtroendetermer. Det beror till 
viss del på att jag i den första intervjun frågade alla om hur de såg på sitt självförtro-
4 Det innebar att fyra kategorier blev över. De var sådana som tre eller färre kvinnor använde sig 
av. Givetvis kan det vara mycket intressant att studera undantagen, men här var jag intresserad 
av de sätt att presentera sig som var vanliga i gruppen. 
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Fast - man börjar ju alltid känna det här att OK då, nu har man jobbat med det här och fått 
igång det här och det här har börjat flyta bra... Då kanske det är dags att lämna det, va...? 

(.Anita, handläggare) 

Den här processen sista året, den har gjort mig mycket tuffare! Det är inget ont som inte har 
nånting gott med sig... / Jag tror att man måste gå igenom nånting sånt här... /Jag tror att det 
jag har varit med om har gjort att jag har förändrats. Men jag har liksom även lärt mig, då... 

(Birgitta, assistent) 

Att framställa sig själv som under utveckling, ofta i anslutning till positiva förändringar 
i självförtroendet, är en accepterad och positiv presentationsform i ett modernt sam
hälle. Det har resonans med det allmänna framstegstänkande som har genomsyrat den 
västerländska kulturen åtminstone sedan upplysningstiden (Flax, 1987). Under 1900-
talet har humanismens individbegrepp (Pateman, 1988) omsatts till det moderna 
individidealet där utveckling och självförverkligande är honnörsorden. 

"Under utveckling" är idag ett könsneutralt sätt att presentera sig, men det har 
historiska könskopplingar. Humanismens individ, med ursprung i l iberalt tänkande 
på 1800-talet, som karakteriserades av autonomi och rörelsefrihet, var trots könsneutrala 
framställningar tydligt och klart en man (Pateman, 1988). Den moderna "individen" 
som förverkligar sig själv i första hand, betraktas av feministiska forskare framförallt 
som en beskrivning av en medelklassman (Jordan et al, 1991; Unger & Crawford, 
1992/1996). Kvinnor har genom tiderna sällan haft tillgång till den typen av auto
nomi. För kvinnor har "egen utveckling" ofta kommit att uppfattas som (eller verkli
gen varit) i motsättning till andra viktiga aspekter av deras tillvaro och "själv", som t.ex. 
omsorgsförväntningar från omgivningen. Att sådana motsättningar inte alltid är enkla 
att hantera framkom t.ex. i kapitel 6 om balanserandet. Men idag beskriver kvinnor sig 
tydligen gärna som under utveckling. Har "den moderna individen" som förverkligar 
sig själv blivit könsneutral? 

10.1.3 Genomskinlig eller ogenomskinlig - yta/djup 

Beskrivningar i termer av hur personen såg ut "inifrån" respektive "utifrån" förekom 
hos drygt hälften av kvinnorna. Av dem betonade något mer än hälften att de var 
ärliga, öppna och "genomgjutna", dvs. likadana rakt igenom. De övriga framhöll istäl
let att de och deras omgivning hade litet olika uppfattning om hurdana de var, och att 
omgivningen missförstod dem på olika sätt. Några intervjuutdrag kan illustrera: 

Likadan inifrån och utifrån; genomskinlig: 

(Omgivningens syn) Jag tror att dom vet var dom har mig {..ty dlig?) Ja. Ja, jag är då inte 
ovänner med nån. Ja, jag tycker det är bra att tala om vad man tycker. Jag tycker det, även om 
det kanske inte är så - mot chefer och så där, även om man kanske - jag vet inte hur det 
uppfattas alla gån ger, men dom får ta det för vad det är, för då mår jag bra. / Jag är nog 
likadan vem jag än är ihop med, tror jag. Jag tror inte jag ändrar mig så mycket. Jag vill vara 
tydlig. /Nä, men jag kan inte vara tyst, jag, faktiskt. / ... tycker man att det är orättvist, då 
reagerar man ju. (Ingen handläggare) 
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Men jag vill vara rak. / Jo, jag kan inte sälja mig hur som helst. 
(Marianne, handläggare) 

Det är jag ju fortfarande; ganska försynt. (Hur gör du fór att säga ifrån, då?) Jo nog gör ja g 
det, men jag gör det väl lite lugnare kanske då. Eller jag säger ju vad jag tycker, än om det är 
svårt. An om det är svårt, så säger jag j u det då. 

(Monika, assistent) 

Olika inifrån och utifrån; ogenomskinlig: 

Dom flesta, dom som jag jobbar med, på dom låter det som om dom - att dom tycker att jag 
verkar inte så rädd utav mig - samtidigt som jag känner mig det, alltså! 

(Åsa, assistent) 

På min arbetsplats så uppfattar dom, så säger dom att dom tycker att jag är ganska stillsam. 
Jag uppfattar inte mig själv så. 

(Ingela, handläggare) 

Jag säger själv att jag sak nar självförtroende. Alltså det är en av mina käpphästa r. Då säger 
Nina här, som har jobbat med mig väldigt mycket - hon säger 'du har ju ett förbaskat 
självförtroende!' Och då blir jag rädd och tänker 'hur i alla världens tider är det?' 

(Elsa, handläggare) 

Jag tycker jag har blivit 'tyngre' själv. Alltså jag har blivit lite - lite så, men dom flesta uppfattar 
mig nog som att jag är väldigt utåtriktad och jämt glad, men jag är egentligen inte det!.. Alla 
har nog inte rätt bild av mig, tror jag. (Barbro, assistent) 

Jag skulle kunna tänka mig att dom som betraktar mig kan ske - folk som inte känner mig, 
tror jag upplever mig lite svår att få kontakt med. Dom bildar sig en uppfattning innan dom 
lär känna mig. / Sen så lär vi känna varann, och då tror jag n og att dom betraktar mig som 
ganska glad - det tror jag. (Birgitta, assistent) 

Föreställningar om djup kontra yta i personligheten är starka i vår kultur, och det finns 
också starka värdeladdningar förknippade med dem. Uttryck och metaforer som allu-
derar till "djup" har ofta karaktär av honnörsord, medan sådana som antyder "yta" har 
en mer negativ klang. Alla känner igen uttryck som "innerst inne", "djupt känt", "gå på 
djupet", "en ytlig beskrivning", "han är så ytlig". Att något "ligger djupt" i en person 
tas som bevis för att det är genuint, varaktigt, äkta och verkligen säger något om perso
nen. Sådant som uppfattas som att det "ligger på ytan" betraktas istället som tillfälligt, 
oäkta och tecken på för stor anpassning till omgivningen. 

En följd av yta/dj up tänkandet blir att det blir möjligt att ha en uppfattning om 
hur en person "verkligen" är som motsägs av vederbörandes handlingar. Eftersom hand
lingarna ses som ytliga, är det inte säkert att uppfattningen om den "verkliga" person
ligheten förändras av dem. Detta gäller även för hur människor beskriver och bedömer 
sig själva: det är inte säkert att korrespondensen alltid är särskilt god mellan uppfatt
ningen om hurdan man egentligen är, och det egna handlandet. Människors svar på 
personlighetstest har t. ex. ofta svaga samband med hur de handlar i relevanta situatio
ner (Mishel, 1984). 
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Föreställningar om yta/djup och konsistens i handlande och personlighet har stark 
förankring i vår kulturform. Idéhistoriskt var det framför allt i samband med romanti
ken (dvs. ungefär första halvan av 1800-talet) som yta/djupmetaforer började bli mer 
framträdande i litteratur och konst. Romantiken i sin tur var en reaktion mot upplys
ningstidens ibland (tyckte man) alltför snusförnuftiga och rationalistiska syn på män
niskan. Romantiken lyfte fram det irrationella, dolda, hemlighetsfulla och "genuina", 
gärna med anknytning till naturen. I framväxten av industrisamhället passade denna 
syn på människan som i någon bemärkelse dubbel (både rationell och irrationell) väl 
in. När psykologin så småningom växte fram, utvecklades personlighetsteorier där be
toningen var stark på inre karaktärsdrag som utvecklades tidigt i barndomen och sedan 
var ganska stabila (Robinson, 1976). Det gäller (om än på något olika grundvalar) 
både psykoanalytiska teorier och mer psykometriska inriktningar på personlighets
mätningar. Dessa teorier har idag i sin tur genomsyrat kulturen och det "vanliga" tän
kandet i så hög grad att det ibland är svårt att se någon skarp gräns mellan psykologisk 
teori och "folkpsykologi" i de här frågorna (Rose, 1989). 

De kvinnor jag citerar här ovan ser sina sätt att förhålla sig till yta/djup som posi
tiva. De som ser sig som olika inifrån kontra utifrån, tycker att omgivningen borde 
vara bättre på att avläsa dem, dvs. se hurdana de verkligen är. De som ser sig som lika 
hela vägen, menar att det är sådan man ska vara; djupet ska avspegla sig i ytan så att 
människor inte behöver sväva i tvivel om hurdan man verkligen är. Det är samma 
kulturella grundtänkande som dyker upp i något olika kläder här. I "olikhetsfallet" är 
betoningen på "djupet" som den verkliga personen. I "likhetsfallet" är utgångspunkten 
med den "verkliga" personens hemvist densamma, men betoningen är mer på yttring
arna i form av det öppna och ärliga sättet att vara. Här vill berättaren försäkra sig om 
att omgivningen inte ska kunna missförstå hur hon verkligen är. Det är inte lika ange
läget för dem som har olikheten mellan inifrån och utifrån i fokus. 

Frågan här är inte om det "finns" djup eller yta i personligheten eller ej. Det intres
santa är istället att sådant tänkande så starkt genomsyrar hur människor presenterar sig 
själva för omgivningen, och att det har en så stark resonans till långvariga kulturella 
tankemönster i vår del av världen. Eftersom mönstret är så starkt och utbrett, finns det 
anledning att tro att det är ganska könsoberoende. 

10.1.4 Att vara som andra eller vara sig själv 

En dryg tredjedel av deltagarna framställde sig som på olika sätt avvikande från sin 
omgivning. Det var lika vanligt bland assistenter och handläggare. När några av kvin
norna kommer till tals, visar det sig att den här kategorin verkar "gå" åt några olika 
håll: 

Ibland så... jag upplever mig liksom olika i olika roller. Exempelvis på jobbet, där jag säger att 
vi har bra relationer osv. Det tycker jag, och det tror jag säkert att dom andra tycker; jag har 
då aldrig hört nånting annat. Men alltså, där känner jag mig litegrann udda, jag är inte 
Men jag driver ju inte den linjen för att jag inte ska framstå som... /Lite andra intressen alltså, 
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det är liksom en viss... / Så att då ligger man ju rätt lågt, men jag menar, då man är med sina 
vänner och så, då är dom ju mera lika mig, s.a.s. 

(Kristina, handläggare) 

Jag känner att jag passar inte in. .. Nja, de verkar ju ha jätteroligt åt vis sa grejor, men jag 
tycker jag kan som inte... / Det är inte min stil, på nåt sätt. / Men visst är det konstigt att 
man inte passa r in nånstan s? /Men man är nog allmänt betraktad som tyst låten och tråkig 
och utan skämt och allt sånt där. (Birgit, assistent) 

Jo, jag har alltid gill at det här a tt sy sina egna kl äder och var a lite udda. Sen om dom har 
kritiserat mig... det tycker inte jag spelar nån roll - "det här är min smak, och det tycker jag". 
.. Det tycker jag är kul också, att inte bara vara slätstruken som alla andra, i vissa sammanhang. 
/ (.du går dina egna vägar när det gäller dina uppfattningar?) Joo, det tycker jag nästan. Och 
jag menar, jag tycker att jag måste nästan få leva med det. 

(Elisabet, assistent) 

Här syns tre olika slags avvikelser. Kristina ser sig som en annan person "inuti" än de 
andra på jobbet. Där berättar hon inte om sina annorlunda intressen, utan håller dem 
för sig själv och ser sig som udda - men inte på ett besvärande sätt. Det sättet att 
beskriva sig själv kom ofta tillbaka i Kristinas berättelser och verkade åtminstone ib
land fylla funktionen att genom kontrastverkan beskriva sig själv i en mer positiv dager 
än omgivningen. Kristina framställer det som att hon själv har valt sitt sätt och sina 
intressen, och hon påverkas inte av de gängse intressena på arbetsplatsen. 

Birgits berättelse handlar mer om att avvika därför att hon inte räcker till. Både i 
omgivningens och sina egna ögon misslyckas hon med att leva upp till kraven, menar 
hon. Kristina kunde välja att delta i omgivningens intressen, och valde bort det, medan 
Birgit verkar välja bort dem därför att hon inte tror att hon skulle klara av dem. 

Elisabet gör en poäng av att vara avvikande och visar upp det i sitt sätt att klä sig. 
Här blir avvikelsen som sådan en viktig del i hennes självpresentation. Hon får tydli
gen kritik ibland, men det bryr hon sig inte om, eftersom det viktigaste för henne är att 
få uttrycka sin egen smak. 

Att "skilja sig från mängden" kan antagligen ses som ett av de tydligaste sätten att 
hävda sin egen identitet som individ. Sätten att förhålla sig till att vara annorlunda och 
"sticka ut" anses ofta skilja sig åt mellan kvinnor och män; bland annat könsspecifika 
teorier om personlighetsutveckling tar fasta på detta.7 Där beskrivs sökande efter när
het, "förbindelse" (connection), kontakt, att inte sticka ut eller sticka upp, som karak
teristiskt för kvinnor. Bakgrunden till dessa karakteristika är enligt teorierna den köns

7 Som läsaren antagligen förstår tillhör jag dem som är skeptis ka till den typen av sk illnads
resonemang, annat än som en ganska träffande beskrivnings hur barnuppfostran har brukat gå 
till i medelkassfamiljer i västvärlden. Teorierna har, oavsett författarnas avsikter, flitigt använts 
som stöd för påståenden om "hur kvinnor egentligen är", och för normat iva påståenden om 
"vad kvinnor bör" (Hare-Mu stin & Marecek, 1988). Dessa påståenden har inte alltid främjat 
alla kvinnors intressen. 
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specifika socialisationen, där den lilla flickan till skillnad från den lilla pojken växer 
upp nära en person som är lik henne själv (mamman). Detta lägger grunden för en 
personlighet som undviker separation, utskiljande och olikhet, menar författarna. Is
tället för prestationer och unikhet söker kvinnor därför uppnå relationer och likhet (se 
bland annat Chodorow, 1978; Gilligan, 1982; Jordan et al, 1991).8 

Innebörden i att avvika från mängden blir med ett sådant synsätt helt olika för 
kvinnor och män. Teorierna förutsäger att för män ska "att avvika" vara förknippat 
med separation, prestation och framgångar, medan det för kvinnor förknippas med 
isolering, ensamhet och utstötning. I det urval av kvinnors berättelser jag har verkar 
dock avvikelser och att skilja sig från mängden inte ha någon entydig innebörd av det 
slaget. Bland de kvinnor jag har intervjuat förekommer alla varianter på upplevelser av 
att skilja sig från andra, och rädsla för att "skilja ut sig" förekommer förvisso, men 
framstår inte som dominerande. Här går att göra kopplingar till andra teman i avhand
lingen, t.ex. inställning till att hålla sig framme och marknadsföra sig på arbetsplatsen.9 

10.1.5 Den duktiga hemmaorganisatören 

En fjärdedel av kvinnorna, alla utom en assistenter, framhöll sin organisationsförmåga, 
särskilt i hemmet, när jag frågade vad de tyckte att de var duktiga på. De övrigas svar på 
frågan om vad de var duktiga på, handlade om arbetet, men de svaren föreföll inte att 
på samma sätt ingå i presentationen av s ig själv som person. Jag koncentrerar mig 
därför på organisatörerna: 

(Duktig på?) Ja, jag vet inte... Jag tycker jag planerar och - jag är inte pedant alltså, som jag 
har sagt tidigare, utan - planera och dona så att allting rullar. Jag planerar nog kanske inte 
bara för mig själv, utan för många. / Så jag är liksom så ordningsam för andra, upplever jag 
mig då. (Maj-Britt, assistent) 

Jaa, jag tror faktiskt att jag är ganska duktig på att organisera hemma - tycker jag. Att det ska 
flyta, att det ska fungera, va, överhuvudtaget. (Ylva, assistent) 

Organisera - det är jag som tar den biten hemma: ordna och dona och pussla och se och.. 
(Birgitta, assistent) 

Ja, jag tycker jag är duktig på att planera. Och få det att fungera, det tycker jag. Och prioritera 
kanske, också. Det tycker jag. Och sen - jag är ganska praktisk, egentligen. Det är jag. 

(Ingegerd\ handläggare) 

8 Samtidigt beskrivs pojkars och mäns utveckling med fokus på just separation och skillnader, 
baserat i det faktum att den lilla pojken växer upp nära en person som är olik honom. Man 
lägger alltså mycket stor vikt vid biologiskt kön som "skillnad", och sociala konsekvenser av det. 
Se kapitel 1.3.2 om "kön som skillnad". 
9 Se t.ex. i kapitel 7, Passform, avsnittet om gränsöverskridare kontra hemmatrygga, och resone
mangen i både kapitel 7 och 8 om att "marknadsföra sig själv" och hålla sig framme. 
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Att vara organisatör, eller som en kvinna benämnde det, "arbetsledare hemma", har 
varit en viktig ingrediens i kvinnors hemarbete genom historien. De här kvinnorna bär 
denna organisatörsfunktion med sig som en viktig del av sin självpresentation; så viktig 
att det är den de håller fram när jag frågar efter vad de är "duktiga på". Den aspekten av 
traditionell kvinnlighet utgör med andra ord en framträdande del av deras teori om sig 
själva - som de klär i moderna ord, som annars snarare förknippas med arbetsplatsen. 

Som framgick av kapitel 6 om balanserande, verkar organiserande också fortfa
rande vara en framträdande del i kvinnors vardag; de har användning för organisations
förmågan. Som också framgick i det kapitlet, innebär detta organiserande alltsomof-
tast att finnas till för andra i ganska stor utsträckning, och få ganska litet utrymme för 
sig själv. När det framhålls att "kvinnor har så bra simultankapacitet", eller "kvinnor är 
så bra på att få många saker gjorda på samma gång" osv., kan det därför vara viktigt att 
reflektera över vad det beror på. Är dessa kvinnor goda organisatörer därför att de hade 
den förmågan från början, eller har de fått lov att skaffa sig förmågan därför att det har 
krävts mer organisation av dem än av andra i deras omgivning? Det leder i sin tur 
reflexionerna över till vilket priset för den enskilda kan vara för denna organisations
förmåga; är det på sikt nyttigt att "ha bra simultankapacitet"? 

10.1.6 Obeslutsam och velig 

En tredjedel av kvinnorna, alla utom en assistenter, berättade att de hade svårt att välja 
när de ställdes inför ett antal alternativ. Bland dem som framhöll "velighet" fanns både 
kvinnor som beskrev sig som starka och med gott självförtroende, och kvinnor som 
betonade sitt dåliga självförtroende. Så här lät några av berättelserna om det: 

Jag har svårt - jag har svårt att välja!.. .. Jag tycker jag är velig, rent ut sagt! Men ibland kan 
man känna att "det vill jag göra!" DÅ vet jag precis! Men det är inte alltid att det går att 
genomdriva det. (Åsa, assistent) 

(Självförtroendett) Ja, till ett har jag det, men jag har svårt att bestämma mig om jag ska välja 
mellan två saker! Trots - det stämmer inte, alltså, men /- Alltså jag vet vad jag vill och jag kan 
tycka vad jag vill... Men om man ska välja mellan två saker - att gå ut och äta - om vi säger 
mellan två rätter - jag har väldigt svårt att bestämma mig! .. Tar jag nu det andra, och så tar 
hon det där, och så är det mycket godare..? "Neej, jag kanske ska välja samma, då, tänk... " / 
- fast alla tycker att jag törs, alltså. Men alltså just det här att välja... Inte kanske rätt och fel, 
utan just det här bara "blir det bra det här nu...?" Ja. Men det är ingen belastning alltså, 
men... (Maj-Britt, assistent) 

Nej, nog tror jag jag är ganska velig, då. Åtminstone har jag blivit sämre! Jag har hemskt svårt 
för att bestämma mig för när jag ska köpa nåt nytt klädplagg, t.ex. Oj! Det finns ingenting 
som jag tycker ser bra ut på mig! (Ulla, assistent) 

Nej, men ibland så känner jag att då vet jag inte alls vad jag vill, utan då känner jag att då kan 
man - om man pratar med olika personer så kan man säga "Ja, jag tycker som du", och så 
kommer nån annan och säger nåt, och så säger man "Ja, jag tycker som du!" - det blir som -
(skratt) 

208 



Kapitel 10 Kvinnorna själva 

(Skulle du t.o.m. betec kna dig so m ve lig?) Ja, ibland är jag velig, alltså, va, för då är det 
verkligen man märker att man håller med den man pratat med sist om det är nånting. 

(Malin, handläggare) 

Alla berättarna såg sin oförmåga att välja - sin velighet - som ett tecken på svaghet. Det 
var någonting hos dem som fattades, en egenskap där de kom till korta. I några av 
intervjuerna resonerade vi vidare om fenomenet, och gjorde kopplingar, som kvin
norna kände igen sig i, till de balansfunktioner som var - eller hade varit - en domine
rande del i deras vardag. Här finns därför en koppling till kön. Under balanserandet, 
som till stor del har varit en kvinnouppgift, kanske vissa kvinnor blir "för bra" på att 
avläsa andras uppfattningar och viljor och anpassa sig till dem, så att de kommer ur 
vanan att skapa uppfattningar med sig själv som utgångspunkt, t.ex. att välja något för 
sin egen skull. Det skulle antyda att "att välja" är en färdighet som måste hållas aktuell. 
"Att välja" handlar i så fall mindre om att känna av inre önskningar och motivationer 
och ge uttryck för dem, än att ha vanan inne att uttrycka önskningar och handla uti
från dem. Skillnaden är ganska stor mellan de två synsätten, men beroende på det 
kulturellt vanligare sättet att se "individen", är nog föreställningen om val som framfö
rallt ett uttryck för inre motivationer den starkaste. För den som då inte "lyckas" välja 
i vissa vik tiga situationer, ligger det nära till hands att se det som ett svaghetstecken, 
snarare än som ovana vid en viss typ av valsituation. Här finns anknytningar till berät
telserna om olika slags val kontra självklarheter i kapitel 5. 

10.1.7 Sammanfattning: kvinnors presentationsformer 

De sex presentationsformer som jag här kort har illustrerat och beskrivit, kan alla på 
olika sätt härledas till mer eller mindre könsspecifika kulturella föreställningar om vad 
en "individ" är och ska vara. I alla formerna finns poler med både positiva och negativa 
laddningar. Att tänka på sitt själv i termer av självförtroende som egenskap (gott eller 
dåligt), att se sig som under utveckling, och att beskriva sitt själv med begrepp som yta/ 
djup, var vanligt bland de kvinnor jag intervjuade. De tre övriga, att vara som andra 
eller vara sig själv, de n goda hemmaorganisatören, och obeslutsamhet/svårt att välja, 
användes av färre bland kvinnorna, men var framträdande hos dem som använde dem. 
Dessa presentationsformer kan ses som repertoarer, sätt att förstå sitt eget handlande, 
som verkade vara tillgängliga för många av kvinnorna, och där de kunde positionera 
sig på olika sätt i förhållande till de bakomliggande diskurserna. Med sina olika sociala 
och personliga positioner kunde de enskilda kvinnorna skapa unika kombinationer av 
självförståelser och presentationsformer, som på olika sätt framhäver vilket slags kvinna 
var och en upplever sig vara. För att studera sådan individuell komplexitet är ansatsen 
i dessa analyser inte den mest lämpade. När jag nu ska gå vidare och studera hur en
skilda kvinnor navigerar mellan olika sätt att förstå sig själv, byter jag därför analytisk 
strategi. 
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10.2 Kvinnor navigerar bland möjliga själv 

Det här avsnittet ska med hjälp av diskursanalyser av intervjuutdrag demonstrera hur 
tre kvinnor navigerar mellan diskurser i vardagen, och hur vissa förståelser av "själv" då 
underlättas och andra försvåras. Det är i detta dagliga navigerande som "själv" och 
identitetsupplevelser skapas, upprätthålls och förändras. Det sker i sociala samman
hang, det sker inte slumpmänssigt, och individen medverkar aktivt. Studiet av sådana 
berättelser kan belysa hur olika erfarenheter dels görs till egna erfarenheter, och dels 
organiseras så att de berättar för omvärlden och individen själv vem hon är och vill 
vara. Det i sin tur kan säga något om de processer genom vilka människor skapar 
identitet, dvs. en upplevelse av konsistens och kontinuitet som person mot bakgrun
den av åtminstone utifrån sett ofta motsägelsefulla upplevelser och yttranden. Det 
kommer att framgå att detta självkonstruerande sker i ständiga förhandlingar med 
andra aktörer. 

Intervjuutdragen kommer från båda de arenor där berättelserna i avhandlingen 
utspelar sig. Jag analyserar alla texterna med hjälp av den diskursanalytiska ansats som 
beskrivs i kapitel 9, dvs. med fokus på de diskurser som är aktiva i vars och ens psyko
logiska omgivning, och vilka möjligheter de ger henne när det gäller att förstå och 
beskriva sig själv. 

I det första utdraget brottas Gunilla med de nya kraven när hennes arbetsplats 
förändras, och samtidigt med de "gamla" kraven på hur kvinnor ska vara. Valet av 
Gunillas berättelse för att studera arbetsplatsförändringarnas betydelse för upplevelser 
av identitet, beror framförallt på att hon tydligare än många andra lyfter fram motsätt
ningarna i sina berättelser, men också på att hon tar en litet mindre vanlig position, 
nämligen förändringsentusiastens. Det ger henne annorlunda infallsvinklar på det som 
sker på hennes arbetsplats än de får som vill försvara det bestående. 

I det andra utdraget berättar Inger om sina erfarenheter av balanserandet under 
småbarnsperioden, och hur det har påverkat hennes upplevelse av sig själv. Anled
ningen till valet av Ingers berättelse är att hon hade börjat närma sig slutet av småbarns
perioden och därför fatt en viss distans till sina upplevelser. Därför är hennes berättel
ser mer medvetet reflekterande än flera andras. Upplevelserna som sådana delar hon 
dock med de allra flesta kvinnorna, även de som sedan länge har småbarnsperioden 
bakom sig. 

I det tredje utdraget handlar det både om balanserande och om det moderna familje
projektet. Där berättar Monika om hur hon och hennes man organiserar vardagen. 
Monikas berättelser har jag valt ut på grund av att hon knappast alls talar om sitt själv, 
men ändå tydligt framställer självupplevelser som jag känner igen från flera andra 
intervjupersoner. Hon "själv" ser inte särskilt närvarande ut som aktör i berättelserna, 
utan andra personer skapar de förutsättningar hon har att anpassa sig till. 
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10.3 Att skapa ett nytt själv när "kvinnliga" mönster bryts 

I kapitel 8.4, om förändringspositioner, framträdde Gunilla som en av förändrings
entusiasterna. Här ska jag analysera hennes berättelser om förändringarna på arbetet 
närmare. Hon var en av dem som mest uttryckligt kopplade ihop förändringar i sina 
omständigheter med förändringar hos sig själv. Några andra kvinnor med intressanta 
kontrasterande ställningstaganden kommer också att komma till tals. Jag hoppas på så 
sätt kunna åstadkomma ett slags dialog mellan olika positioner och själv i förhållande 
till "förändringar". 

Gunilla, som är assistent, gift och med två barn i tonåren, närmade sig fyrtiårsstrecket 
under intervjuperioden. Utdragen här kommer från två delar av den andra intervjun. 
Gunilla berättar att hon tycker att hon själv håller på att utvecklas nu; hon vågar ta för 
sig på ett helt annat sätt än förut. Hon förklarar vad hon tror att det beror på, och 
varför hon tycker sig se att det är nödvändigt. Invävt i hennes berättelser finns också 
funderingar kring hurdana kvinnor "ska" vara på hennes arbetsplats; outtalade normer 
som Gunilla är kritisk till. 

I förhållande till presentationsformerna i det föregående avsnittet beskriver sig 
Gunilla som en person som är ganska bra på att framhålla sig själv (självförtroende
komplexet), en person "under utveckling", och en awikare som är ärlig och öppen och 
står för det ("genomskinlig"). Hon beskriver sig också som en duktig hemmaorganisatör. 
Hon placerar sig i vad hon ser som positiva varianter av alla de kategorier hon använ
der. Gunillas självpresentation kan sägas avvika på ett "okvinnligt" sätt från de flesta 
övriga kvinnor som också är assistenter i den här gruppen, dvs. hon beskriver sig i 
termer som något oftare förknippas med män. Hon ser sig själv som "på väg" i förhål
lande till de diskurser som är aktiva i hennes berättelser här: 

(Hur ser du på myndigheten idag, dåÌ Tycker du att det är ett bra ställe att jobba på?) Ja, jag vet 
inte - jag blir väl bara kaxigare och kaxigare! (skratt) (Jaså?) Nej, jag vet inte.... (Men det är 
väl bra?) Jaaa, det här, alltså, tycker jag ju för med sig nånting för mig, jag stärks väl att 
börja... 

/ Jaa, men jag tror att det här att - just när vi pratar nu om jämställdhet och vara kvinna, va.... 
Men jag tror även - just det här att vara kvinna mot kvinna - vara avundsjuk på varann 
kommer nu - som glöms bort i det här! 
/ Jaa, jag tror det - och just det här att vi har fått nu då individuella löner. Jag menar det, det 
påverkar oss! Och du - är du framme, så har du chansen, men är du inte framme, så trampas 
du bort eller glöms bort. Och gör du, eller vill du göra några förändringar, så kommer dom 
som inte vill synas eller höras, dom - försöker nästan trycka ner det här! 
(Du menar, om du vill förändra själv, som individ, alltså?) Jaa. Mm. Alltså, om du vill då, gå 
vidare - hitta några utvägar, ha högre lön - vad som helst, va. Då har du dom här som inte törs 
eller vill eller kan.... 
(Du menar dom hindrar även dom som vill...) Jaa, dom.... jag tycker nästan att det blir en 
bismak därifrån.... 
Ì För det känner man ju själv, som nu när man har pluggat och allt det här och hållit på... Nu 
känner man ju att man vill ha det på nåt annat.... men att man motarbetas i - man kan ju 
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inte säga direkt att det görs, va, men du känner av det, att det finns nånting som.... Dom är 
inte med på noterna! Och då är det det där vaga som - man kan inte direkt ta på - vad det är, 
va... Så upplever jag det! 
/ (Kvinnorna, dà-på ditt jobb - hur är domi) Joo, nog är det bra. 
(Men ändå har du det här lite grann att kvinnor sätts upp mot varann lite, då.) Jaa, diffust. 

Alltså, utan att... 
(Outtalat?) Jaa! ....Och det gäller ju det att - du kan inte - om man säger så här: idag kan du 
faktiskt inte tänka riktigt heller på andra, utan du måste veta, du måste tänka mer på dig själv, 
och det är tack vare att vi har fått det här - dom här lönerna. Man kan inte tänka på andra -
för det är ingen som tänker på dig idag! Du måste vara en egoist! 
/Men då tycker jag också att det måste finnas lite "go" i kvinnorna! Man kan inte bara sitta 
och acceptera saker! 
(Neej... Men många är ju uppfostrade till att man inte ska kräva nånting..) Nej, men du måste 
- du måste tänka om! Du måste! 
(Ja... Jag har ju frågat många kvinnor - och många säger "neej, det kan jag inte!") Du måste 
börja tänka om i - i mönstret! Hä r har vi gått nu hela vårt liv, höll jag på att säga.... många år 
och haft ett visst mönster. Men nu är det dar mönstret sönder! Vi mås te börja bilda ett nytt 
mönster! Nu måste du sätta dig ner och fundera: "hur ska jag göra?" 
(Det ligger hemskt mycket i det...) Men gör vi inte det - och när vi ändå får ... ja, vad ska jag 
säga - tips om att du bör göra det, va - du bör ... Jag menar, det är lite grann upp till en 
människa också! 
(Om det också är för att man är skraj for vad omgivningen ska tycka om en?) Jo, det tror jag 
också att det är.../ Ja, det är nog mycket möjligt - tror jag. Men man får inte tänka så! Det är 
OK att gör du bort dig, så gör du bort dig, och står för det! 
(Mm... Men då måste man nånstans längs vägen börja bygga upp sin egen styrka...) Ja, du måste 
börja nånstans! Ja. Där du känner dig säker, och där du vet... / Jag tycker det räckte att börja 
läsa på kväll arna! Man träffade andra människo r - fick andra, andra tips. Ja, nyheter, hur 
dom gör på andra ställen. Och det stärker ju en! / För hör du då - om man säger att du är på 
en kurs och man sitter och dricke r kaffe - att sju av dom här har gjort så oc h så, som dom 
pratar om ständigt - till slut börjar du lyssna, vadå?: "Jaha..." 

(A) Subjekten i Gunillas berättelser 
Kvinnor 1 (framåt kvinnor) - håller sig framme och får därför chansen ("är du framme, så har 

du chansen"; "vill då, gå vidare - hitta några utvägar, ha högre lön"). 
Kvinnor 2 (traditionella kvinnor) - håller sig inte framme och glöms därför bort, finner sig i för 

mycket, bryr sig för mycket om vad omgivningen tycker ("är du inte framme, så trampas 
du bort eller glöms bort"; "Här har vi gått nu hela vårt liv, höll jag på att säga,... många år 
och haft ett visst mönster.") 

Kvinnor 3 (förändringsmotståndare och avundsjuka ) - de som inte vill syn as och höras och 
trycker ner dem som vill, är avundsjuka på sådana kvinnor ("dom som inte vill synas eller 
höras, dom - försöker nästan trycka ner det här!; du känner av det, att det finns nånting 
som.... Dom är inte med på noterna!"). 

Vi - har fått individuella löner, och påverkas av det - måste börja bete sig annorlunda ("just det 
här att vi har fått nu då individuella löner. Jag menar det, det påverkar oss! ; du måste 
tänka mer på dig själv, Nu måste du sätta dig ner och fundera: 'hur ska jag göra?' ") 

De 1 - som har "gett" dem individuella löner och sätter upp kvinnor mot varandra (ledningen, 
fackklubbarna). 
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agi -  har haft nya erfarenheter som har gjort att hon har börjat ta för sig och förändra sig - tagit 
intryck av andra människor på en kvällskurs ("jag blir väl bara kaxigare och kaxigare!; jag 
stärks väl att börja...; nu när man har pluggat och allt det här och hållit på... Nu känner 
man ju att man vill ha det på nåt annat...") 

Jag 2 - motarbetas ("men att man motarbetas i - man kan ju inte säga direkt att det görs, va, 
men du känner av det, att det finns nånting som...; Så upplever jag det!") 

De 2 (konsulter, chefer?) som ger tips om hur man bör göra för att ta sig fram ("när vi ändå får 
... ja, vad ska jag säga - tips om att du bör göra det, va") 

Du - måste börja tänka på dig själv när det är hårdare tider och individuell lönesättning, och 
inte bry dig om omgivningen (=förändringsmotståndarna) längre ("idag kan du faktiskt 
inte tänka riktigt heller på andra, utan du måste veta, du måste tänka mer på dig själv; ..för 
det är ingen som tänker på dig idag! Du måste vara en egoist!") 

Andra människor - som Gunilla mötte på kvällskursen och fick nya intryck och idéer av ("Man 
träffade andra människor - fick andra, andra tips. Ja, nyheter, hur dom gör på andra 
ställen.") 

(B) Motsägelser: subjekt som inte verkar passa ihop i Gunilla s text: 

Kvinnor 3 (förändringsmotståndare, avundsjuka) 
vs. Kvinnor 1 (framåt kvinnor) 
vs. Vi (som har fått individuella löner nu) 
vs. Jag ly Jag 2 (som tar för sig men motarbetas) 

Kvinnor 2 (traditionella, försiktiga) 
vs. De 1 (som skapat individuella löner) 
vs. De 2 (sådana som tipsar om hur man bör göra) 

(C) Diskurser: subjekt som passar bra ihop i Gunilla s text: 

1) Marknadsdiskursen: i den nya myndigheten kommer man att belöna dem som är 
duktigast och kan hålla sig framme och visa upp det. De 1 (som skapat individuella 
löner) + De 2 {som tipsar om framstegsstrategier) + Jag 1 (som har fått nya erfaren
heter). 

2) Individualism-diskursen: om man vill komma någon vart gäller det att hålla sig framme; 
det är bara individuella prestationer som gäller, man får inte låta gamla lojaliteter 
bromsa. Kvinnor 1 (framåt kvinnor) + Jag 1 (som tar för sig) + Vi (med individu
ella löner) + De 1 (som skapat individuella löner) + De 2 {som tipsar om framstegs
strategier) + Andra människor (som kommer med erfarenheter utifrån). 

3) Horisontell integrering!traditionell kvinnlighet: kvinnor kan stötta varandra mot 
"marknadshot" utifrån, ingen behöver sticka upp över de andra, alla gör ett bra 
och viktigt arbete, när man gör ett bra jobb ska det uppmärksammas utan att man 
skryter om det. Kvinnor 3 (avundsjuka förändringsmotståndare) + K vinnor 2 (tra
ditionella, försiktiga kvinnor). 

(D) Diskussion och dialog om förändringar i organisationen och självet 
Det blåser nya vindar på Gunillas arbetsplats nu. Tidigare, i "det gamla mönstret", var 
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kvinnor på myndigheten (särskilt de som var assistenter, och det var de flesta) framför
allt en del i ett kollektiv, där horisontell integrering var det viktigaste ("Här har vi gått 
nu hela vårt liv, höll jag på att säga.... många år och haft ett visst mönster."). Diskursen 
om horisontell integrering varit stark under många år, menar även flera av de andra 
deltagarna från hennes myndighet. Kvinnorna på samma nivå skulle inte sticka upp, 
de skulle inte utmärka sig, och de skulle ta stor hänsyn till den närmaste omgivningens 
uppfattningar. 

I kapitel 7, avsnitt 7.3.1 om arbetsgemenskap och gemenskapsarbete, beskrev jag 
traditionen av horisontell integrering bland assistenterna i ett par arbetsgrupper, och 
de konsekvenser som de nu befarade. Som kollektiv hade de hittills i vissa avseenden 
varit starka i förhållande till överordnade och omgivning. De hade en lång historia av 
"traditionell myndighetskvinnlighet"; de har ställt upp för varandra, hållit fasaden utåt, 
och ingen har framhävt sig framför de andra. För de flesta av dessa kvinnor hade 
socialisationen in i myndighetskulturen börjat tidigt och varit genomgripande. Så här 
beskriver t.ex. Elisabet, också assistent, sin första tid på myndigheten för ungefär trettio 
år sedan. Det började med en sträng chef som satte henne på plats och fick henne att 
känna att hon inte hade mycket att komma med: 

Och det var ju klart att tills... nog gick det ju några år, ett eller två år, innan man var så kaxig 
att man kände att det här kan jag lika bra. Och då slätat ut all motståndskraft, nästan. / Men 
där var man ju den lägst stående av alla. / Inte växte man väl för att man var... man fick ju 
aldrig nåt beröm och sånt. / Men det är ju klart att visst finns det alltid nånstans hos en. 

Den socialisationen till "traditionell myndighetskvinnlighet" går aldrig att bli kvitt 
helt, menade Elisabet och flera andra med henne. Det är de här kvinnorna Gunilla 
talar om i utdraget i början av avsnittet när hon säger "är du inte framme, så trampas 
du bort eller glöms bort". Nu dög det inte att vara sådan längre, menade Gunilla. Det 
hon pekade ut som den direkta orsaken var den individuella lönesättningen, som inne
bär att det inte längre är kollektivet som bestämmer individens lönenivå. Nu ska det 
enbart handla om de individuella prestationerna. Här släpper jag fram både Gunillas 
och Elisabets röster, eftersom de representerar motsatta förhållningssätt till "det nya" 
på kontoret: 

Gunillay^i omfatta det nya; hon vill bli av med den tvångströja som "det traditio
nella" har inneburit (även om hon uttrycker sig i ord som tyder på krav utifrån, blir 
ändå huvudintrycket att hon är anhängare av "det nya" och vill bli av med "det tradi
tionella"). Hon är irriterad på dem som vill hålla kvar traditionerna och upplever t.o.m. 
att de motarbetar sådana som hon. Bland annat så här säger Gunilla i utdraget: 

..jag blir väl bara kaxigare och kaxigare! / För det känner man ju själv, som nu när man har 
pluggat och allt det här och hållit på... Nu känner man ju att man vill ha det på nåt 
annat.... 
/.. .det måste finnas lite "go" i kvinnorna! 
/Ja, du måste börja nånstans! Ja. Där du känner dig säker, och där du vet... 
/ Jag tycker det räckte att börja läsa på kvällarna! Man träffade andra människor - fick 
andra, andra tips. Ja, nyheter, hur dom gör på andra ställen. Och det stärker ju en! 
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Gunilla verkar omfatta individualism-diskursen utan förbehåll. Det är sig själv man 
måste framhålla, och visa omgivningen (ledningen?) att det finns lite "go" i en som 
kvinna. Personlig utveckling verkar närmast liktydigt med framåtanda i bemärkelsen 
hålla sig framme på arbetsplatsen. 

Elisabeths! precis som Gunilla många funderingar kring detta med "traditionella 
kvinnor" kontra dem som är bra på att framhäva sig, men hon ser det hela från en 
annan vinkel. Där Gunilla vill ta ut svängarna och hålla sig framme, reagerar Elisabet 
snarare med moralisk betänksamhet: är det verkligen rätt att göra på det sättet, om det 
innebär att skaffa sig fördelar på andras bekostnad - vilket det ju måste bli i en situation 
då resurserna är begränsade. Elisabet berättar om sina insikter efter att ha blivit mer 
bekant med en annan enhet på myndigheten, en enhet där arbetsmoralen ser annor
lunda ut än på hennes egen: 

Man har ju börjat inse det då man lär känna människorna [på den andra enheten] bättre - då 
hör man ju hela tiden hur dom säljer sig. Då går jag hellre på lite lägre lön, för jag tycker det 
är lite omoraliskt. Och så att man har så dumma chefe r - eller vad man s ka kalla det, inom 
citat! .. Ja, och då känner jag att - ännu mindre - jag vill ju inte bli en sån d är! Men då, då 
måste jag ju istället försöka göra det på det här mer ärliga sättet. 

Elisabets funderingar går inte att placera in i någon av de tre diskurser som analysen av 
Gunillas berättelse lyfte fram. Här kommer ett nytt moment: moraliska aspekter på 
vad människor gör på sin arbetsplats. Hellre än att sälja sig, har Elisabet lägre lön. Ser 
och uppskattar inte ledningen det arbete hon utför, så vill hon inte förnedra sig till att 
skriva dem det på näsan. "Man måste ställa sig in, faktiskt" om man vill få högre lön, 
säger hon i ett annat uttalande. Och det är hon inte beredd att göra. Cheferna är 
dumma som låter sig luras av säljandet, tycker hon. De borde se vilka som verkligen 
har gjort sig förtjänta av uppmuntran istället för att nappa på säljknepen. Elisabet har 
en radikalt annorlunda synvinkel än Gunilla, som framhöll behovet av lära sig sälj
knepen - som hon kallade "litet go' i kvinnorna" - som fattades för många. 

Både Elisabet och Gunilla berättade vid flera tillfällen att de var mycket intresse
rade av egen utveckling i arbetet. Båda har sökt upp sådana möjligheter både inom och 
utanför sina egna enheter. Elisabet skulle förmodligen beskrivas som mer "traditionell" 
i den bemärkelse jag här har använt begreppet, och Gunilla som mer "framåt", men 
ingen motsvarande skillnad mellan deras yrkespositioner var märkbar under intervju
perioden. De har båda provat på andra arbetsuppgifter och funnit det mycket stimule
rande. Men sedan slutar likheterna. För Gunilla har provandet inneburit att hon vill 
komma vidare. Hon skulle vilja kasta loss helt och vidareutbilda sig till ett mer kvalifi
cerat arbete. Elisabets drömmar är inte inriktade på framsteg och avancemang i arbe
tet. Visserligen vill hon gärna få nya och intressanta arbetsuppgifter, men hon vill ändå 
framförallt vårda sig om andra delar av sitt vardagsliv än själva arbetsuppgifterna -
framför allt arbetskamraterna. 

Mot bakgrunden av deras i grunden ganska olikartade intentioner med sina egna 
liv är det inte oväntat att de ska se marknadsdiskursen på arbetsplatsen i olika ljus. För 
Gunilla stämmer riktningen i marknadsdiskursen med riktningen i hennes egen per
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sonliga förändring. Det gör den inte för Elisabet. Hon tycker "marknad" och "framåt
anda" av det slaget är omoraliska, eftersom de i någon mån innebär bedrägeri i hennes 
ögon. Hennes egen "riktning" är snarare mot människor och gemenskap än mot per
sonlig framåtanda. 

Är Elisabet en av dem som Gunilla kallar förändringsmotståndare och avundsjuka? 
Ingen av dem ger några tydliga ledtrådar (de arbetar inte på samma arbetsplats, så de 
kan inte ställas direkt mot varandra). Deras berättelser får mig dock att tro att det inte 
är så. Både Elisabet och Gunilla är intresserade av att skaffa sig nya erfarenheter och har 
också gjort det. Mitt intryck är att Gunilla och Elisabet snarare representerar två 
förändringsintresserade hållningar, som har sin bas i två ganska olika upplevelser av sig 
som själv. Elisabet ser sig som förändringsintresserady men kvar inom kollektivet. Den 
horisontella integreringen är en del av hennes uppfattning om sig själv. Gunilla tar 
avstånd från det kollektiva, och formar nu ett själv som förändrar sig s.a.s. i motsätt
ning till de gamla horisontella värderingarna. Hon har börjat "tänka vertikaltoch då 
blir hon mer ensam om sitt själv, tycks det. Hon kommer att konstruera sitt själv delvis 
i motsättning till andra; de som hon ser som förändringsmotståndare. 

Det är inte förvånande att vissa kvinnor på arbetsplatserna i Gunillas ögon kan 
framstå som förändringsmotståndare och avundsjuka; de där den tidigare myndighets-
socialisationen har släckt drömmar och all nyfikenhet för egen del, och all önskan att 
förändra sitt själv. För dem kan det vara svårt att stillatigande se på när vissa "framåt" 
kvinnor högljudda och glada i hågen kapar åt sig de få belöningar som är tillgängliga 
på en vanlig arbetsplats. Sådant ingick inte i det gamla (outtalade) kontraktet i den 
horisontella integreringen. 

10.4 Att finna plats för sig själv mitt i barnlivet 

Inger är handläggare med akademisk utbildning och ganska lång yrkeserfarenhet. Hon 
är gift och har två barn i skolåldern. I en av de sista intervjuerna reflekterade hon över 
sina mest intensiva år medan barnen var små. Jag valde ut Ingers intervjuutdrag för 
analys eftersom hon var på väg att passera åren med små barn och därför hade dem 
nära samtidigt som hon kunde reflektera över dem på ett sätt som var svårt för de 
kvinnor som var mitt uppe i dem. 

Inger beskrev sig i förhållande till presentationsformerna i avsnitt 10.1 på följande 
sätt: en person som har fått litet sämre självförtroende de senaste åren, inte så bra på att 
framhålla sig själv (självförtroendekomplexet); en person under utveckling; och en är
lig och öppen person - som ibland tror hon har fått nackdelar av sin "genomskinlig
het". Inger placerade sig inte enbart i de positiva varianterna av de presentationsformer 
hon använde. När det gällde självförtroendekomplexet tyckte hon att hon hade tappat 
med åren, när stämningen försämrats på arbetsplatsen, framförallt i förhållande till 
ledningen. 
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{Att fl plats för sig själv} Men det är ju mycket så när man har barn och så där. Man får ju 
först se till att - ja, att dom - att man har gjort- / Joo, och så har man då föräldrar, då. Och det 
här med dom sociala kontakterna och det här, det... 
(Man kan nästan försvinna mitt i) Jo, jag känner det nu lite mer för att - mamma är sjuk, och 
- och så har jag småbarn samtidigt, så det blir liksom så mycket. Jag har känt det. / Man vet 
inte om man ska tänka på barnen eller på föräldrarna! Men då skiter man i det ibland, och så 
tänker man på sig själv! (skratt) Man måste ju ha lite tid för sig själv, [berättar om biobesök 
osv. med väninna]. 
(Men du ser att du behöver plats...) Kanhända det... Jo, jag känner det ju nu mer att man - jag 
tror inte - nu kan man ju ha glömt, men - att man i puberteten tappade sig själv - då tycker 
jag hellre nu, va, för att nu har man så många krav från alla håll. Och ska man bjuda hem folk 
- jag tänker "jag orkar inte! Jag skiter i det!" 

Neej, men alltså, jag känner att jag har blivit liksom lite mer - jag vet inte om det har med 
åldern, att man är liksom mer känslig, om det har med åldern..? (Men du är ju mer sliten nu..) 
Men jag känner att det känns liksom jobbigare Och så likadant, det här då med jobbet. 
Men jag sa då det att jag skiter i det... Men i och för sig, det finns - man bearbetar det hela 
tiden, va. Det finns ju där. Jag känner ju inte att jag är deprimerad för det, det gör jag inte. / 
Nej, men man känner ju att man skiter i det där, alltså, man måste ju hitta på nåt roligt och 
så där. Ta för sig. / En del verkar ju vara säkra hela tiden - i sin roll... / Nej, men man är väl 
observant på att man måste ta sig tid - för sig själv också. Det har jag då känt, alltså. 
(Har det blivit mer såi) Ja a, jag har som inte tänkt på det, det har liksom... Joo, man har ju 
haft så fullt upp i några år. Man har liksom inte tänkt. 
(Är det lite konflikt för dig?) Jaa, jo, det är mycket! Jag tycker det, fast jag tycker det har lättat. 

(A) Subjekten i Ingers berättelse 
Jag 1 - småbarnsmamman som har små barn samtidigt med gamla föräldrar: ("får ju först se till 

att - ja, att dom - att man har gjort..") Har haft för mycket runt omkring så hon har inte 
märkt de egna behoven: ("Joo, man har ju haft så fullt upp i några år.") 

Föräldrar - som antagligen förväntar sig att Inger ska ställa upp. 
Jag 2 - den sociala som ska upprätthålla familjens sociala kontakter ("Och det här med dom 

sociala kontakterna och det här, det..."; "ska bjuda hem folk") 
Jag3 - den egoistiska - struntar ibland i alla krav och tar sig tid för sig själv: ("skiter i det ibland, 

och så tänker man på sig själv"); låter bli att bjuda hem folk fast hon "borde"; struntar i 
problemen på jobbet ibland. 

Jag 4- den överlastade som upplever för många olika krav på sig och konflikt mellan dem: ("nu 
har man så många krav från alla håll"); som tappar bort sig själv nu: ("att man i puberte
ten tappade sig själv - då tycker jag hellre nu"); har konflikt kring kraven. 

Jag 5 - den slitna som tycker att hon är känsligare och tål mindre nu än förr och att det känns 
jobbigare - även på jobbet ("är liksom mer känslig - om det har med åldern...?") 

Jag 6- den medvetna som hela tiden bearbetar omställningarna och konflikterna på jobbet, och 
tycker att hon klarar det någorlunda bra ("bearbetar det hela tiden"; "känner ju inte att jag 
är deprimerad för det.") 

Andta kvinnor- de kvinnliga som alltid är helt säkra i sin kvinno- och modersroll ("en del verkar 
ju vara säkra hela tiden - i sin roll") 
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Jag 7- den lättade - tycker att känslan av konflikt har minskat ("jo, det är mycket! Jag tycker det, 
fast jag tycker det har lättat.") 

(B) Subjekt/positioner som inte passar ihop 
I Ingers berättelse finns åtskilliga motsättningar mellan hennes olika positioner eller 
"subjekt", och mellan dem och andra subjekt. Det är dem hon brottas med för att 
skapa ett enhetligt själv och en vardag som sitter ihop: 

Jag 1 (den som först av allt tänker på barnen och föräldrarna och inte hinner med att fundera på 
sig själv) vs. Jag 3 (som ibland struntar i alla krav och tar sig tid för sig själv) 

Jag 4 (som upplever för många krav och tycker det är under den här perioden hon har varit nära 
att "tappa sig själv") vs. Andra kvinnor (som verkar vara säkra hela tiden i sin roll) 

Föräldrarna (so m har förväntningar på att Inger ska ställa upp) vs. Jag 3 (som ibland struntar 
i alla krav och tar sig tid för sig själv) 

Föräldrarna (som har förväntningar på att Inger ska ställa upp) vs. Jag 5 (tycker att hon är 
känsligare och tål mindre än förr) 

Jag 2 (som ska upprätthålla sociala kontakter) vs. Jag 3 (som ibland struntar i alla krav och tar 
sig tid för sig själv) 

(C) Självförståelser: subjekt/positioner och yttranden som passar ihop 
Klustren av subjekt och yttranden som passar ihop kallar jag här för självförståelser. De 
kan ses som olika aspekter av Ingers totala självupplevelse och kan stå i motsättning 
både till varandra och till helheten. Uppräkningen här nedan anger tänkbara beteck
ningar på de olika självförståelser som verkar aktuella för Inger. 

(1) Den självuppoffrande modern och dottern: (Jag 1 + Föräldrarna) Jag 1 är den som 
självklart och utan att tänka på sig "själv" ser sig som uppfyllaren av barnens och 
föräldrarnas behov och förväntningar och känner att hon tvingas prioritera mel
lan dem. Därmed kommer hon inte ens att fundera på att prioritera sig själv 

(2) Hustrun och värdinnan: (Jag 2 + Andra kvinnor). Den goda hustrun ska sköta olika 
slags sociala kontakter åt familjen och bjuda hem folk vid lämpliga tillfällen osv. 
"Andra kvinnor" är sådana som alltid verkar säkra på precis hur sådant ska skötas. 

(3) Den trötta självreflekterande kvinnan som ibland ser att hon "tappar sig själv (Jag 4 
+ Jag 5 + Jag 6) "Jag 4" är den del av Inger som upplever de orimliga kraven, och 
tycker att hon ibland "tappar sig själv", men inte alltid gör något åt det. "Jag 5" 
tycker att hon tål mindre av krav idag än förut. "Jag 6" brottas med och bearbetar 
hela tiden det jobbiga på jobbet, men tycker att hon klarar det någorlunda. 

(4) Den upproriska, som ibland värnar om sig själv men inte ändrar något på sikt: (Jag 3 
- den egoistiska) - ensam, men går möjligen ihop med "Jag 4 + Jag 5" (se nr 3 
ovan) som s.a.s. utgör den reflekterande grunden för att Jag 3 ska ta till sådant 
som hon gör) : den olydiga som ibland "skiter i det" när det gäller alla möjliga krav 
från omgivningen. På sikt verkar familjemönstren inte ändras. 
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(5) Yrkeskvinnan: Det här intervjuutdraget rymmer naturligtvis inte allt om hur Inger 
ser på sig själv. Samtidigt med de fyra självförståelserna i listan här ovan finns -
som en bakgrund till dem men inte framträdande just här - Ingers självförståelse 
som en välutbildad yrkeskvinna och handläggare, något hon ser som en viktig del 
av sig själv och inte är beredd att ge upp. Denna självförståelse syns i flera andra 
utdrag, varför det är oundvikligt att den får fungera som en kommentar i resone
mangen här. Så här berättade hon i den femte intervjun om kombinationen av 
arbete och familj: 

(Hur ser du på det här med karriär och moderskap?) Jag tycker det är svårt att säga att det 
ena är viktigare. Det är ju viktigt bägge delarna, men man vill ju inte vara utan nånting av 
det egentligen. För att det blir ju, jag tycker det skulle vara ganska trist, jag skulle aldrig 
kunna tänka mig att vara hemma bara med barnen, för då, det finns en del som kan det, 
men man måste ju ha mycket annat, va, man måste ju vara en sån där människa som tar 
för sig och håller på med mycket. 
/ Men en del, en del de...de går ju bara och längtar efter att få skaffa barn när de är unga. 
Jag har aldrig varit så. Aldrig. Det tycker jag också är konstigt. Varför har inte jag varit 
sån? 

Det är för övrigt intressant att just denna självförståelse som yrkeskvinna kommer bort 
när vårt resonemang i den tidigare intervjun handlar om att få plats för sig själv mellan 
olika krav. Jobbet har de senaste tio åren inte tagit mest tid för Inger, eftersom hon har 
valt att arbeta deltid. Vid tiden för den femte intervjun hade hon börjat öka sin arbets
tid igen. 

(D) Diskussion av självförståelserna 
Uppräkningen här ovan ska ses som de självförståelser som Inger har byggt upp från de 
olika kulturella modeller som har varit tillgängliga för henne. De personliga själv
förståelserna skapas när de kulturella modellerna konfronteras med hennes konkreta 
vardagsliv. Om Ingers personliga självförståelser har ankare i kulturella modeller som 
härrör ur oförenliga diskurser om modern kvinnlighet, kan hennes självförståelser 
komma att motsäga varandra. Hon kan bli sittande med en uppsättning självförståelser 
som var för sig har kulturell förankring, men som på hennes egen nivå visar sig motsä
gelsefulla eller åtminstone svåra att förena i det praktiska vardagslivet. Och Inger upp
lever sådana svårigheter, det framgår. De svårigheterna är välbekanta för många svenska 
kvinnor. Det är dem jag skriver om i kapitel 6, om balanserandet. 

Inger tycker att hon sitter i en klämma: hon har både ganska små barn (tidig skol
ålder vid den här tiden) och sjukliga föräldrar samtidigt. Hon har också en man som 
arbetar mycket; betydligt mer än heltid, och så har det varit ända sedan de fick sina 
barn. Innan dess arbetade de båda heltid. I hennes berättelser är motsättningarna mel
lan de olika kraven tydliga, och hon verkar också se de olika självförståelserna som de 
anknyter till. Det är det senare som intresserar mig här. Här ska jag fokusera på vilket 
slags person hon upplever sig vara mitt i kraven, dvs. vilket slags "själv" hon skapar 
under sitt balanserande. 
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Eftersom mitt intresse framförallt är inriktat på Ingers reflekterande över de olika 
"sidorna" av sig själv, är det den tredje och fjärde personliga självförståelsen som är 
speciellt intressant för mig (hon som ibland nästan tappar bort sig själv, och hon som 
ibland är upprorisk och tar tid för sig själv). De första och andra självförståelserna (den 
självuppoffrande och den goda hustrun/värdinnan) och den femte självförståelsen 
(handläggaren/yrkeskvinnan), står i motsättning till varandra, och den tredje och fjärde 
kan ses konsekvenserna av dessa motsättningar. Dvs. självförståelserna 1,2 och 5 ställer 
tillsammans krav på Inger som hon inte tycker att hon kan leva upp till - i varje fall inte 
hela tiden. Detta får två slags konsekvenser för hennes självförståelser. För det första 
blir hon mer medveten om att "hon själv" riskerar att försvinna bland kraven och 
förväntningarna. Hon uttrycker detta ganska starkt: det är under den här perioden, 
och inte i puberteten (som vi hade talat om tidigare i intervjun), som hon känner att 
hon har löpt risk att "tappa sig själv". Det är hennes medvetenhet om denna risk som 
är av intresse; medvetenheten formar hennes självförståelse, som alltså blir ett resultat 
av självreflexionen. När hon i intervjun reflekterar över risken att "tappa bort sig själv", 
återger hon en förståelse av sig själv som en person som ser och förstår viktiga och svåra 
saker om sig själv. Och detta får i sin tur konsekvenser för henne: 

Den andra konsekvensen av att Inger inte anser sig kunna leva upp till alla krav blir 
det jag här har kallat "upproriskhet". Inger beskriver sig själv vid upprepade tillfällen i 
intervjuutdraget som en person som t.ex. "skiter i det ibland, och så tänker man på sig 
själv", eller "tänker 'jag orkar inte! Jag skiter i det!'". Inger framstår här som en person 
som ibland t.o.m. ganska aggressivt värnar om sina egna behov av att få tänka på sig 
själv. D en här beskrivningen är intressant på åtminstone två sätt. Inger berättar om 
konkreta handlingar som hon gör för sin egen skull (går på bio med väninna, tar sig tid 
för sig själv). Här skiljer hon sig från flera andra intervjupersoner, eftersom hon verkli
gen gör dessa saker ibland, inte bara talar om behovet av dem. Dessutom verkar hennes 
handlande få konsekvenser för hennes självförståelse: det framstår som att på grund av 
att hon då och då (men jag vet inget om hur ofta) struntar i kraven, så blir hon därmed 
en rebell. Hon skapar en självförståelse som rebell i förhållande till de "arbetsamma" 
första självförståelserna (som ligger ganska nära konventionella kulturella mönster för 
"goda kvinnor"). 

Här finns alltså dels en förståelse av sig själv som en kvinna som tar vara på sig själv 
ibland, och dels en förståelse av sig själv som en rebell i och med att hon gör detta -
därför att hon då bryter mot de mer konventionella självförståelserna som hon också 
bär på. "Rebell" innebär att ifrågasätta något och inte acceptera och ställa upp på det. 
Detta väcker frågan om åtminstone vissa kvinnor kanske inte kan vara sådana som "tar 
vara på sig själv ibland" utan att samtidigt uppleva sig som rebeller, och om detta kan 
ställa till svårigheter. För vissa kvinnor är det knappast en önskvärd självförståelse att se 
sig som rebell, ens tillfälligt. Om de måste förstå sig själva så när de har börjat ta för sig 
för sin egen skull, kommer de antagligen aldrig så långt som till att börja "ta för sig". 

Inger kan tydligen se sig som rebell. Hon annonserar i utdraget från intervju 5 
(under punkt 5 i uppräkningen ovan) att hon har ett litet skevt förhållande till de 
gängse diskurserna om "goda kvinnor". Hon talar om "En del, som verkar vara säkra 
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hela tiden i sin roll" och antyder en icke-konventionell självförståelse. Hon är en sådan 
som ifrågasätter, och hon uttrycker sig upproriskt och argt. 

Om vi går ett steg vidare och ser vilka konsekvenserna verkar bli för Inger av hen
nes rebelliska och icke-konventionella handlingar och hållning, hur ser det då ut? Hon 
berättar om tillfälliga "avhopp" från kraven på den goda modern, dottern och hustrun/ 
värdinnan osv. Såvitt jag kan bedöma genom att läsa dels detta utdrag och dels Ingers 
övriga intervjuberättelser, är dock den enda effekten av avhoppen att hon far en tillfäl
lig vilopaus från kraven. Så snart hon återkommer till den vanliga situationen, åter
kommer kraven med oförminskad styrka. Hennes avhopp ändrar ingenting i hennes 
totala kravsituation. Tvärtom; avhoppen kanske hjälper till att bevara status quo, ge
nom att hon då får känna att hon kan vara litet rebell en stund, och med det i bagaget 
återvänder till samma krav som förr? 

Att "vara rebell" kan också antas skapa skuldkänslor; åtminstone beskriver många 
intervjupersoner sådana upplevelser när de har gjort något för sin egen skull. Skuld
känslorna i sin tur kan öka viljan att ställa upp på att vara god mor/dotter/hustru som 
kompensation för avhoppet. Så efter avhoppen kanske Inger lättare kan fortsätta att 
ställa upp på sina första, arbetsamma självförståelser och kraven som följer med? Hon 
blir då både en god mor/dotter/hustru/ yrkeskvinna och en rebell samtidigt. Och det 
kan hon antagligen bara vara om hennes "rebell"-förståelse av sig själv inte får några 
konsekvenser för andra i hennes närhet. "Rebellandet" måste vara begränsat till vissa 
avhopp som hon gör utan att drabba någon av de andra inblandade, för om det skulle 
få konsekvenser för dem, så skulle hon inte vara samma goda mor/dotter/hustru längre... 
Om hon skulle kräva att hennes man skulle arbeta kortare dagar så att han kunde ta sig 
an barnen mer, då skulle hon själv inte längre vara den "goda modern" på det sätt som 
hon är van vid. Då måste den självförståelsen förändras. Osv. 

Alltså: vad förändras egentligen av hennes upproriskhet och rebellskap? Ja, något 
förändras, i och med att hon faktiskt gör litet andra saker än det som de första själv
förståelserna förpliktar henne till. Hon får erfarenheter av sig själv som den som "skiter 
i det" och tar tid för sig själv ibland. Men kraven för övrigt verkar inte minska, förvänt
ningarna från omgivningen och från hennes övriga självförståelser verkar inte föränd
ras. De finns kvar och väntar på henne medan hon är ute på sina avhopp. För att uppnå 
långsiktiga förändringar i sin kravsituation skulle Inger alltså behöva ändra på mer än 
hon gör. Men för den som har kravet på sig (som hon verkar ha) att förena alla dessa 
självförståelser i samma person, är det tydligen lätt att fastna i en statisk situation som 
inte ger utrymme för att förändra något mer grundläggande i vardagssituationen. An
nars skulle hon bli tvungen att förändra sina självförståelser. 
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10.5 Att anpassa sitt själv 

Monika är gift, tvåbarnsmor och assistent vid en av myndigheterna. "Balans" dök ofta 
upp i hennes berättelser, eftersom barnen var ganska små, hon ibland hade mycket att 
göra på jobbet, och hon hade höga krav på sig själv som mor. Jag har gjort utdrag ur tre 
intervjuer av resonemang som handlar om vardagsbalanserandet och hur hon själv 
känner inför det. Anledningarna till valet av Monikas berättelser för analys är att hen
nes sätt att konstruera sitt själv skiljer sig från de två tidigare kvinnornas, och att hen
nes sätt inte verkar ovanligt bland kvinnor, särskilt kvinnor mitt i barnlivet. Här fram
träder framför allt ett antal yttre "strukturer" som hon anpassar sig till och därmed 
bygger upp förståelsen av sig själv. 

Monikas beskrivning av sig själv i termer av presentationsformerna i.avsnitt 10.1 
såg ut som följer: hon framhöll sitt dåliga självförtroende framförallt på arbetet, och att 
hon försökte jobba på att förbättra det; hon beskrev sig som en person under utveck
ling, och en person som var ärlig och öppen, även om det kändes att det kostade på 
ibland, eftersom hon såg sig som ganska blyg. 

Intervju 3: (Vad är du idag - mamma eller yrkeskvinna? Eller tycker du att det går att kombinera?) 
Jo, det går ju (skratt) - men mamma är jag ju närmast hjärtat liksom, mamma är jag ju mest! 
.. Ja, måste man välja, så nog är jag ju mamma hellre. Självklart! 
(Tror du detsamma gäller din man?) . Ja, men jag tycker att det skulle vara så.... /Ja, jag vet 
inte /ohörbart!... / Men nog kan han ju vara hemmapappa också, det kan han ju... Och hans 
arbetsledare har ju också småbarn och har varit hemma, så att han har nog förståelse för 
sånt... 
/Men det är ju jobbigt att vara hemma också - det såg jag på en annan kille som var hemma 
två månader - men då var det slut! Han skulle inte vara hemma nåt mer! (skratt) Men nog 
tycker jag min man, han har nog trivts med det ändå Han är nog sån att han tycker det 
är kul också. 

Intervju 4: (Du måste unna dig själv tid då - och hur bra är du på det?) Ja, det är jag ju inte bra 
på! .. Men det är väl för att barna är så små än... (Var du bättre på det innan du fick dem?) 
Joo, det var jag ju. .. Dom går ju först [barnen]. 

Intervju 5 (ett år efter intervju 3): 
(Din man jobbar heltid?) Jaa. .. Nu har vi inte kvar nån föräldrapenning och... Han har 
himla jobbigt på sitt jobb. Och så ska han vara som ledande över några killar och ska hålla 
ihop det [..]och Det tar ju på honom så himla mycket! Han orkar inte med det nästan! 
(Det blir alltså självklart så i er familj att det blir du som skär ner?) Jaa. 
(Varför det?) Jag tror inte att det går på- Jag tror inte han kan. Ja isåfall då kan han inte ha 
det där jobbet. Det kan gå nån, kanske nån dag då och då, eller nån timme då och då, att sluta 
tidigare, men det - jag tror inte det går i längden. Då tror jag inte att han klarar av det där, och 
då blir det mindre pengar. För att han tjänar ju lite mer också för att han har det där... .. Det 
kan ju vara det som gör att man klarar... 
/ F ö r  a t t  h u r  d e t  ä n  ä r ,  s å  ä r  d e t  e n  j o b b i g  b i t ,  d e t  d ä r  a t t  h ä m t a  b a r n e n  o c h  l a g a  m a t  o c h  
göra... [Monika både lämnar och hämtar barnen varje dag]. 
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(Så att nu drar du egentligen väldigt mycket av hushållslasset) Joo! Det är ju alltihop. .. Det är 
klart, hade man [sonen] nu på en annan avdelning, då skulle han [mannen] kunna hämta 
honom halv fem. .. Det är en hemskt bra avdelning... 
/ Men det går nu på jobbet... Det är lite lugnare, det är det. 
(Du springer på en smal tråd...) Ja, nu går dom [bussarna] var tionde minut... Nej men jag har 
ju andan i halsen hela tiden!! 
(Känner du av det på jobbet ocksåi) Nej inte nu. Jag tycker att det går bättre nu. Nu har vi det 
mänskligt ifråga om arbetsmängden. .. Man ska ju inte behöva tänka på jobbet på kvällarna... 
/ (Kän ns det som att det är bara duy eller känns det som ett gemensamt projekt?) Ja, nog tror jag 
att vi försöker det vi kan, båda två. Jodå. .. Nej jag tycker att vi försöker det vi kan båda två, 
att hålla ihop alltihop. 
(Ar ni båda fa miljemänniskor,...?) Joo. Förut då har han ju varit som engagerad i mycket 
sporter och så där, men det hinns inte nu. (Men då drar han ner på deti) Mm. 
(Det är ju många män som skulle fortsätta med sporterna och dra ner på familjen...) Mm, jo jag 
har sett det. Men det gör inte han. 
(Det tyder ju på att det här är ert gemensamma...) Mm, vi är ju tvungna. Man är ju liksom 
tvungen att ta ansvar, för har man skaffat sig två barn så, man måste ju ta ansvar för det! 
/ Jag, jag skulle inte orka med det annars! Det kanske är därför. Men kanske andra kanske 
orkar med det? Därför tänker dom att han - han far göra som han vill! .. Nej man jag ser ju 
bara bästa kompisen, dom har flera barn - och det är ju tungt för henne alltså - för han vill ha 
sin tid till saker och ting! Till fiske och till idrott. 
/ Nej men jag tycker det funkar bra hos oss... 

Diskurser i Monikas berättelser. Jag har förkortat framställningen av diskursana
lysen i texten genom att utelämna de första stegen. Specifikationerna för varje diskurs 
här är "subjekten" i texten ovan, som jag alltså inte redovisar i detalj i den här analysen. 

1) Kvinnors familjeansvar: Kvinnan som mamma framförallt + "and ra kvinnor", som 
bär hela familjeansvaret + bästa väninnan, som sköter hela familjen. 

2) Den ansvarsfulla (manlige) arbetaren eller jobbets företräde för mannen: heltidsar
betaren med tufft jobb + den oförstående arbetsledaren + den anpassbara kvin
nan. 

3) Den moderna pappan som vill vara hemma: mannen som gärna är hemmapappa + 
den förstående arbetsledaren + den dubbelarbetande kvinnan. 

4) Det gemensamma familjeansvaret: Han och hon som ser familjen som ett gemensamt 
projekt + ma nnen som drar ner på sportaktiviteter nu + den svaga kvinnan som 
inte orkar hela familjeansvaret. 

5) Mannens fria vilja : "en annan kille" (som vägrade vara hemma med sitt barn) + 
"andra kvinnor" (som tycker mannen får göra hur han vill) + bästa väninnan (som 
sköter hela hushållet) + bästa väninnans man (som vill ha sin tid för sig själv - och 
får det). 

Diskurser, kön, makt och självförståelser i Mo nikas berättelser 
Ett påfallande drag i Monikas berättelser är att andras röster är starka och tydliga och 
att hon själv som subjekt hörs svagt, särskilt jämfört med Inger i det förra exemplet. 
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Ingers text hade ganska mycket karaktären av ett samtal mellan olika aspekter av henne 
själv. Mo nikas berättelser framstår närmast som ett samtal mellan olika aspekter av 
hennes omgivning. Den första observationen om Monikas "själv" är därför att det inte 
är så lätt att få syn på. För att komma vidare till en analys av hennes självförståelser går 
jag därför via de röster/diskurser som kommer till tals i hennes berättelser och ser på 
vilka förutsättningar de skapar för självförståelser. Därefter går jag tillbaka till hennes 
text igen, nu med ögonen på "Monika själv" mot bakgrunden av de diskurserna. 

Omutliga förutsättningar. Monikas vardag framstår till stor del som styrd av ganska 
omutliga förutsättningar eller strukturer som hon måste anpassa sig till. De som fram
träder tydligast är: mannens jobb; arbetsledaren, både den förstående och den oförstå
ende; mannens vilja; daghemmet; bästa kompisens man. Monikas jobb framstår inte 
som en "struktur" på samma sätt. Det verkar inte vara en tvingande förutsättning, som 
hennes mans jobb, utan är snarare ett dragspel som hon "inte ska behöva tänka på på 
kvällarna", och där hon kan gå upp eller ner i arbetstid efter familjens behov. Mannens 
jobb blir förutsättningen för utformningen av familjens vardag, och därmed för hen
nes familjeansvar. Hans jobb avgör hur stort hennes familjeansvar ska vara, vilket i sin 
tur avgör hur stort hennes jobbansvar (i tid) ska/kan vara. Hans jobb är (efter 
föräldrapenningsperioden) en konstant, något som inte kan ändras utan ställer legitima 
krav på att övriga i familje- och jobbekvationen ska anpassa sig till den. Och det gör de. 
Hennes jobb är en av variablerna i den ekvationen. 

Från diskurser till självförståelser 
I de följande avsnitten går jag för en diskurs i taget igenom och resonerar dels allmänt 
om diskursen i Sverige idag och dels mer specifikt kring dess betydelse för Monikas 
vardagstillvaro. Därefter går jag - också för en diskurs i taget - ett varv till i analysen för 
att se var könet och makten framträder tydligast. Det innebär att jag försöker se på 
Monikas vardag och berättelser om vardagen med ett uttalat makt- och könperspektiv, 
vilket hon själv sällan gör. Nästa steg blir att för varje diskurs peka ut var i Monikas tal 
könet och makten skulle kunna finnas. Det har jag kallat för en analys av vad Monika 
inte säger (fastän det inte stämmer i alla berättelser; ibland finns makt och/eller kön 
öppet i hennes tal, men inte ofta). Till sist för jag resonemang för varje diskurs om vad 
Monikas sätt att i sitt tal hantera könet och makten (att oftast inte medvetandegöra 
dem), kan tänkas göra med hennes sätt att förstå sig själv - alltså på vilket sätt Monika 
verkar omvandla sina upplevelser (de hon berättar om) till erfarenheter med giltighet 
om henne själv, dvs. självförståelser. 

Ett påpekande om texten här nedan kan vara på sin plats: när jag går igenom 
diskurserna en och en, renodlar jag dem och överdriver dem därmed möjligen i förhål
lande till "vardagen". Jag hävdar alltså inte att Monika och personerna i hennes omgiv
ning alltid står för dessa uppfattningar. Tvärtom: de "skriver in sig" i diskurserna på ett 
antal olika sätt, mer eller mindre i harmoni eller protest mot dem. 
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(1) Kvinnors familjeansvar/den helhjärtade mamman 
Diskursen. Hittills är småbarnsmammor fortfarande huvudsakligen mammor och har 
huvudansvaret för familjen, även om de förvärvsarbetar. Så ser mönstret ut i den grupp 
jag har intervjuat, och så går det också att förstå de kulturella imperativen som syns i en 
diskursanalys som denna. För mannen här är det hans öde på jobbet som avgör hur 
mycket han ska vara hemma hos barnen. Några liknande överväganden verkar inte 
figurera för kvinnan. Hennes öde på jobbet med eventuell karriär osv. är ingen avgö
rande faktor när det gäller hur mycket hon ska jobba. Det styrs istället av barnens 
behov och mannens förvärvsarbetstid, tillsammans med föreställningar om hur mycket 
det är lämpligt att småbarnsmammor förvärvsarbetar. 

Monika och diskursen om kvinnors familjeansvar. Monika säger i början att hon är 
en helhjärtad mamma först och främst, dvs. det är hos barnen hon har sina prioriteringar. 
Hon vill k lara sitt kvinnliga familjeansvar. Så småningom framgår det dock att hon 
inte tycker sig leva upp till ansvaret på samma sätt som vissa andra kvinnor. Hon kan 
inte känna sig riktigt "lyckad" i termer av den här diskursen. Detta tillskriver hon sin 
egen bristande ork. 

Könet syns direkt i beteckningen på denna diskurs, som har förankring i traditio
ner som länge har gjort många överväganden självklara för kvinnor (även om de har 
ifrågasatts de senaste decennierna). 

Makten. På grund av de långa traditionerna och självklarheterna kan makten vara 
svår att få syn på här. Synen på kvinnor med små barn som huvudsakligen mammor 
även när de förvärvsarbetar, har under socialisationen byggts in i identitetsupplevelsen 
hos många kvinnor. DeJorafter/makter som upprätthåller arbetsfördelningen i nuet 
blir då inte utan vidare synliga. Därför kan den här diskursen ses som en döljande 
diskurs; en diskurs som genom att anspela på personliga egenskaper och inre motiva
tion, hos kvinnor i detta fall, leder till att yttre påverkan och maktasymmetrier blir 
osynliggjorda. Att makt är relevant även här, framgår i de fall där en kvinna vill avstå 
från sitt fulla familjeansvar/helhjärtade moderskap. Om hon kan göra det eller ej, be
ror inte enbart på henne själv, utan på om hennes man väljer att delta mer i familje
ansvaret och hushållsarbetet eller ej. Han kan i allmänhet lättare avstå från hushållsar
betet än hon. 

Monikas tal - analys av vad hon inte säger. Här skulle könet och makten kunna 
synas när Monika talar om att hon själv närmast hjärtat är mamma, eller när hon 
berättar om bästa väninnan vars man tar för givet att frun ska sköta familjen medan 
han ägnar sig åt fritidsintressen. Och det råder ju inget tvivel om vilka kön det är på 
dem hon berättar om, men hon gör varken kön eller makt explicit i berättelsen om sig 
själv. Hon "vill" mest vara mamma, bara, inget mer. När hon talar om väninnan, däre
mot, jämför hon sin egen och hennes situation, och ser att väninnan har det sämre. 
Fastän kön och makt är outtalade, finns de ändå ganska tydligt urskiljbara i den berät
telsen. 

Betydelse för självförståelse: Monikas ganska framträdande presentation av sig som 
"mamma närmast hjärtat" passar bra ihop med den här diskursen. 
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(2) Den ansvarsfulle manlige arbetaren - jobbets företräde för mannen 
Diskursen. För en man i vårt samhälle ses det som ansvarsfullt att prioritera att sköta ett 
heltidsjobb och gärna arbeta litet extra med det. Det tycks även gälla småbarnsfäder, 
som hittills har hört till dem som arbetar längst tid per vecka (SCB, 1996). På så sätt 
lägger mannen en grund för framtida avancemang; han visar att han är en engagerad 
och pålitlig medarbetare som det är idé att satsa på. Det är sådana medarbetare de 
andra (överordnade) männen på jobbet önskar sig. Om han istället skulle jobba deltid, 
skulle han få lov att byta ut ett meriterande karriärjobb mot ett där han står stilla och 
tjänar mindre pengar. 

Dominant diskurs. Diskursen om jobbets företräde för män är en dominerande 
variant av "den goda manligheten" i vår kultur, som ännu inte har någon stark konkur
rent i diskursen om "den moderna pappan" (eller av någon hypotetisk diskurs om 
jobbets företräde för den kvinna som en viss man lever med). Undantag förekommer i 
andra halvan av föräldrapenningsperioden, då det numera är socialt önskvärt att fäder 
stannar hemma någon tid hos sina barn. Det behövs dock ganska litet (t.ex. att man
nen "har ett viktigt jobb") för att jobbdiskursen ska ha företräde även då. Hans yrkes
arbete fungerar som en förutsättning för hennes yrkesarbete. 

Monika och diskursen om jobbets företräde. I Monikas berättelser verkar den här 
diskursen stark (dvs. "naturlig") och i dessa intervjuutdrag knappast alls ifrågasatt. Det 
är mannens jobb hon talar om som förutsättningsskapande struktur; hennes jobb fram
träder inte alls på det sättet. Monika själv verkar inte reagera över denna asymmetri, 
vilket nog bör tas som tecken på att det verkligen rör sig om en dominant diskurs i 
hennes verklighet. 

Könet syns tydligt i denna diskurs. Det är mannen som är ansvarsfull i förhållande 
till sin familj genom att arbeta mycket och skapa sig en karriär. En kvinna som arbetar 
mycket och bygger upp en karriär ses ofta som okvinnlig, och inte nödvändigtvis som 
ansvarsfull. 

Makten blir också synlig i diskursen. Omfattningen på mannens yrkesarbete ska
par förutsättningarna för kvinnans deltagande i yrkesarbete. Genom att arbeta kortare 
tid anpassar hon sig till de förutsättningar som mannens yrkesarbete sätter upp, och på 
så sätt upprätthålls familjens företräde för henne. Den tid mannen inte är hemma 
(utanför rimliga barnomsorgstider), är det självklart att kvinnan ska vara hemma. 

Monikas tal - analysen av vad hon inte säger. Könet och makten skulle kunna finnas 
med i Monikas tal när hon svarar på frågan om varför det självklart är hon som skär ner 
på arbetstiden om det behövs. Men hon gör ingen koppling till kön, dvs. hon kom
menterar inte det faktum att den i deras familj som måste jobba heltid är en man. Hon 
talar om att det är hennes man som är den som måste jobba heltid, men det måste han 
på grund av jobbets karaktär och på grund av att han är den som tjänar mest pengar (så 
att hon kan jobba deltid). "Makten" skymtar, men utanför familjen: arbetsplatsen gör 
det omöjligt för hennes man att arbeta annat än heltid med det jobb han har. Både hon 
och hennes man framställs som maktlösa. 
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Monikas självförståelser. Att jobbet så självklart ges högsta prioritet för hennes man, 
förutsätter nästan att Monikas självförståelser är de motsatta; dvs. att hon förstår sig 
själv som en person vars yrkesarbete inte har högsta prioritet. Hon uttalar också detta 
när hon i inledningen till utdraget säger att det är mamma hon är närmast hjärtat. Vore 
det inte så, skulle hon få en konfliktfylld situation. Vem hon kan vara, betingas av vad 
han - så långt han kan för jobbets krav - är beredd att satsa på henne och hemmet. 
Hennes självförståelser är därför intimt sammankopplade med hans. 

(3) Den moderna pappan 
Diskursen. I dagens Sverige "ska" fäder vilja vara hemma någon period med sina barn 
när barnen är små. En modern far tar del i och intresserar sig för sina små barns vardag. 
"Den moderna pappan" verkar dock ofta vara en diskurs med ganska tidsbegränsad 
praktisk verkan; den har störst livskraft medan familjen kan få ut föräldrapenning. 
Sedan tappar den i retorisk kraft, och andra överväganden verkar ta över i de flesta 
familjer. 

Monika och pappadiskursen. Monika vill gärna känna att hon har en man som är en 
"modern pappa". Medan familjen fortfarande har föräldrapenning kvar att ta ut (i 
intervju 3) verkar hon utgå från att hennes man skulle kunna tänka sig att vara hemma 
med barnen. Han har gjort det någon period under föräldrapenningstiden och trivdes 
bra med det, tycker sig Monika ha märkt. Hon verkar dock inte riktigt säker på hur 
mycket han har trivts, eftersom hon använder ord som "nog", "ändå" och "ju", som 
antyder försiktighet. 

Könet, och medföljande asymmetri, syns i och med att diskursen handlar om att 
män ska vilja vara hemma med barnen. För kvinnor finns ingen liknande diskurs om 
frivillighet: det är självklart att de ska vara hemma med barn. Det ingår i definitionen 
av kvinnlighet i vår kultur att kvinnor självklart gör sådant, medan det inte ingår i 
definitionen av manlighet att män självklart gör det. I vissa kretsar kan istället en ut
tryckt vilja att vara hemma med sina barn göra att en mans manlighet sätts ifråga. 

Makten blir därmed asymmetriskt fördelad: mannen kan välja att avstå från att 
vara hemma med små barn. Kvinnan kan inte välja att avstå, utan hur det blir för 
henne, beror på hur han väljer. Här kanske vissa invänder att det istället är kvinnor 
som utövar makt genom att hindra sina män från att vara hemma med barnen. Oavsett 
hur det är med den saken, ändras inte resonemanget här, som handlar om möjlighe
terna att välja att inte y ara hemma med barn. För män finns i stort sett alltid en person 
(kvinnan), som självklart stannar hemma om han väljer att låta bli. Kvinnan har långt 
ifrån alltid någon person som självklart skulle stanna hemma om hon skulle välja att 
låta bli. 

Monikas tal - analysen av vad hon inte säger. M akten och könet skulle kunna finnas 
där Monika i början av utdraget talar om hur hon själv ser på moderskap kontra yrkes
arbete, och hur hon tror att hennes man ser på motsvarande avvägning. Men Monika 
problematiserar varken kön eller makt i sitt tal om detta. Hon nämner att hon själv är 
mamma närmast hjärtat, och svarar på min fråga att hon tycker att det borde vara på 

227 



Kapitel 10 Kvinnorna själva 

samma sätt för hennes man, dvs. hon uttalar sig "könsneutralt" om detta. Hon talar på 
ett sätt som stämmer väl med diskurserna om den moderna pappan och det gemen
samma familjeansvaret (se nästa diskurs), där både kvinnor och män förväntas stanna 
hemma med barnen därför att de vill. 

Monikas självförståelse. Vad gör Monikas "könsneutrala" synsätt med hennes sätt 
att förstå sig själv? Hon har varit hemma mest med barnen, och hon arbetar deltid på 
grund av barnen. Om både hon och hennes man omfattar diskursen om den moderna 
pappan, men det visar sig att de inte lever upp till den, så måste "mellanskillnaden" tas 
ut någonstans, t.ex. i Monikas självförståelser. Det kan bli ett slags outtalad omvänd 
bevisföring: "eftersom jag är hemma så mycket med barnen, så är jag den som helst av 
allt vill det"; dvs. att göra sina möjligheter till sina intentioner (Haavind, 1992). 

(4) Det gemensamma familjeansvaret: gamla och nya diskurser 
En diskurs blir två. En viktig del i den svenska politiska retoriken de senaste decen
nierna har varit att familjen ska vara en gemensam angelägenhet för mannen och kvin
nan, och att de ska vara jämställda ifråga om hemarbetet. De ska dela lika och vara lika. 
Detta ingår i Monikas föreställningar om hur hon och hennes man har det organiserat 
hemma. De vill samma saker och försöker tillsammans "hålla ihop det"; de är båda 
"tvungna att ta ansvar" osv. (i Monikas ord). Men "ansvar" verkar innebära olika saker 
för honom och henne - åtminstone efter att föräldrapenningen har tagit slut. För henne 
handlar "ansvar" om att vara hemma så mycket som möjligt och vara "helhjärtad mor"; 
lämna och hämta på daghemmet, laga mat osv. För honom handlar det snarare om att 
tjäna mycket pengar så att hon kan jobba deltid och vara hemma mycket, och också 
om att skaffa sig ett framtidsjobb, en karriär osv. Hon tar sitt familjeansvar när hon är 
hemma hos barnen, medan han tar sitt familjeansvar när han är borta på jobbet (däre
mot inte om han är borta på andra saker, som sport och fiske osv. Det tycker Monika 
inte är legitimt - och sådant gör inte hennes man heller numera.) 

Det verkar alltså finnas två olika diskurser om det gemensamma familjeansvaret i 
Monikas text; dels den traditionella komplementära fördelningen med honom som 
försörjare och henne som hemmets vårdarinna, och dels en mer marginaliserad nyare 
diskurs (parallell till diskursen om den moderna pappan) om att båda på ett jämställt 
sätt ska göra ungefär samma saker. 

Monika och familjediskurserna. Monika ser sig som privilegierad i jämförelse t.ex. 
med sin bästa väninna, vars man inte deltar alls i det gemensamma familjeansvaret. 
Det är dock oklart i berättelserna vad Monikas mans deltagande i familjeansvaret inne
bär, förutom att han inte längre ägnar sin fritid åt sport. Han arbetar långa dagar, och 
det är alltid hon som hämtar och lämnar barnen på dagis och lagar mat 0£t>., berätta r 
hon. Hon säger i intervju fem att hon "gör allt" hemma. Här finns den tydligaste 
motsägelsen i Monikas berättelser: hon säger å ena sidan att hon gör allt hemma, och å 
den andra sidan att hon aldrig skulle orka om de inte delade ansvaret. För en utomstå
ende går de två yttrandena inte ihop, inte minst eftersom hon för fram dem med 
ganska kort mellanrum i samma intervju. Hon verkar relatera till den traditionella 
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familjediskursen i det första fallet, och till den nyare likhetsdiskursen i det senare - och 
inte ställa dem emot varandra. 

Könet och makten. I idealformen av den moderna svenska diskursen om det ge
mensamma familjeansvaret delar parterna jämställt och frivilligt lika på uppgifterna 
och ansvaret i hushållet, oavsett kön. Kön ska inte betyda någonting alls.10 När "kö
net" görs osynligt och irrelevant, kommer också makten att osynliggöras, vilket märks 
när ett par inte lever upp till idealet; då kan det bli svårt att se könsmönstren i avvikel
serna. Om kön och makt inte finns med i övervägandena, och det visar sig att han gör 
mindre än hon hemma, kan obalansen framstå som slumpmässig, eller som att hon 
frivilligt väljer att göra mer än han. Detta gör det möjligt att (som i Monikas fall) tala 
om att man "delar ansvaret", eller "tar gemensamt ansvar", samtidigt som det faktiska 
ansvaret och arbetet är ojämnt fördelat och kvinnan "gör allt" (se ocks å Steinberg, 
1996). Paret talar om sig själva som om de egentligen levde enligt idealdiskursen, efter
som alla avvikelser från den ses som "frivilliga" eller möjligen påtvingade utifrån (av 
arbetsgivaren t.ex.). Därmed kommer de inte att läggas på makt- och jämställdhets
kontot, och paret kan fortsätta att anse att de egentligen lever upp till idealet. 

Monikas tal - analys av vad hon inte säger. Om Monika hade en makt- och köns
analys av denna "dubbla" diskurs, skulle det kunna synas t.ex. när hon konstaterar att 
hon och hennes man inte lever upp till den idealbild de omfattar. Då skulle hon kunna 
påpeka att deras avvikelser från idealet inte verkar slumpmässiga, utan att han tar min
dre konkret familjeansvar/arbete än hon, och skulle kunna relatera detta till deras kön 
och till mönster hos andra som hon ser i sin omgivning (t.ex. väninnan). Makten 
skulle då kunna bli synlig i hennes tal genom att hon slutade föreställa sig att de egent
ligen lever enligt idealdiskursen, och istället påpekade vem av dem som har största 
möjligheten att vara "frivillig" i förhållande till familjeansvaret. Förmodligen är Moni
kas situation förhållandevis bra när det gäller det gemensamma familjeansvaret, det ser 
hon när hon jämför sin familj med andra. Därför är hon möjligen litet mindre benä
gen att se på sin situation i makttermer - hon har det ju bra! 

Monikas självförståelse påverkas av att ideal och verklighet är olika varandra, samti
digt som det är idealbilden som "gäller". Eftersom de "har gemensamt familjeansvar", 
så "räknas" s.a.s. inte det faktum att hon i praktiken sköter nästan hela hushållet (fastän 
hon påpekar detta vid ett tillfälle i sista intervjun). Monika blir på något sätt en jäm
ställd kvinna med ojämställd praktik. Praktiken "räknas" inte, dvs. hon kan inte dra 
"maktslutsatser" av sin praktik. Därmed kan hon inte förstå sig själv som underordnad. 
Hon har det bra; att hon sköter hushållet och egentligen inte orkar detta, det sätter hon 
upp på ett annat konto än underordning/jämställdhet. 

10 Detta är ett exempel på hur principen om kön som neutralt tillämpas i jämställdhets
sammanhang (se kapitel 1.3.3). 
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(5) Mannens fria vilja - illegitim men aktiv? 
En illegitim diskurs. För många män (och kvinnor) har det verkat naturligt att mannen 
kan komma och gå i hemmet friare än kvinnan. Mannen har varit hemma på litet 
andra villkor än sin hustru; om han ville gå ut, behövde han inte fråga om lov eller 
ordna barnvakt. Ville han ta bilen, kunde han göra det utan att höra med sin fru, 
eftersom bilen ofta var "hans". Hans frånvaro från hemmet ställde upp villkoren för 
hennes rörelsefrihet utanför hemmet (se Kaschak, 1992, och kapitel 6 här, om kvin
nors och mäns gränser). Den här diskursen är nog snarast illegitim idag. Den är dock 
fortfarande aktiv i många sammanhang - se t.ex. omgivningens ofta ganska olika reak
tioner på om pappan eller mamman är frånvarande från ett förskolebarn. Pappans 
närvaro där bestäms av hans vilja (eller av hans viktiga jobb eller älgjakten eller någon 
viktig sport), medan mammans frånvaro därifrån bestäms av pappans närvaro och av 
kulturella föreställningar om vad kvinnor ska göra.11 

Monika och mannens fria vilja. I Monikas berättelser hörs mycket om mäns viljor: 
män som har varit hemma med barn därför att de trivdes med det (hennes man); män 
som vägrar vara hemma med barn därför att de vantrivdes med det; män som vill ha sin 
tid till idrott och fiske. Arbetsledare som tycker det går an att medarbetare stannar 
hemma med barn ibland, eftersom de själva gjorde det ibland. Arbetsledare som inte 
vill att medarbetare ska arbeta deltid. Kvinnors viljor syns inte till på samma sätt. 
Kvinnor framstår framför allt som de som tar hand om konsekvenserna av mäns viljor: 
kvinnan vars man plötsligt vägrade att vara hemma med barnet; kvinnan som både 
lämnar och hämtar barnen och lagar mat, därför att mannen inte gör det; kvinnan som 
tar hand om hela familjeansvaret därför att hennes man vill ha sin tid till idrott och 
fiske. Monikas tydligast uttryckta vilja är att hon är mamma närmast hjärtat. 

"Könet"och "makten ". I denna idag antagligen illegitima diskurs finns könet synligt 
redan i beteckningen. Det är män som kan komma och gå friare i hemmet. Det kan 
kvinnor med familj i stort sett aldrig, oavsett om deras män kan det eller ej. Därmed 
syns också makten tydligt. 

Monikas tal - analys av vad hon inte säger. M onika verkar inte omfatta den här 
diskursen, utan hon förhåller sig ganska kritiskt när hon ser den aktiv hos andra. Hon 
är kritisk till män som betraktar hemmet som ett hotell och därmed lämnar sin fru att 
hand om allt hemma. Kön och makt skymtar när hon i slutet av utdraget talar om 
"andra kvinnor" vars män kommer och går som de vill medan kvinnan tar hand om 
hela hushållet ("för han vill ha sin tid till saker och ting!"). Men när hon ser på skillna
den mellan sig själv och "andra kvinnor" i de här avseendena, förklarar hon den med 
sin egen bristande ork, inte med resonemang om kön och makt. På hemmaplan tappar 
hon bort både könet och makten, och det blir hennes bristande ork som är avgörande 
istället. Det verkar lättare för Monika att tänka i jämställdhetstermer på långt håll än 
nära. 
11 Jag tar här inte ställning i frågor som har att göra med vilken förälders frånvaro som är mest 
skadlig för barn. Klart är dock att sådana överväganden finns med, tillsammans med föreställ
ningar om vad som är "lämpligt" för kvinnor respektive män, i både föräldrarnas egna och 
omgivningens bedömningar i sådana här fall. 
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Monikas självförståelse. Monika verkar kunna se på andras arbetsfördelning i hem
met i termer av makt och kön, men inte sin egen familjs arbetsfördelning. Det får 
konsekvenser för hur hon kan förstå sig själv. Det vore annars tänkbart att Monika 
skulle jämföra sig själv med väninnan och säga "jag skulle aldrig ställa upp på något så 
orättvist!" Men det gör hon inte. Hon verkar inte uppfatta att hon har en jämnare 
arbetsfördelning av rättviseskäl. I den mån hon och hennes man har en jämnare arbets
fördelning är det därför att hon inte orkar dra hela lasset, berättar hon istället. Detta 
ger en antydan om hennes självförståelse: hon räcker inte riktigt till - särskilt inte i 
jämförelse med andra kvinnor: "Men andra kanske orkar med det? Därför tänker dom 
att han får göra som han vill!". Här låter det som om hennes man bidrar hemma därför 
att hon inte räcker till. Då blir "jämställdhet" kontra mannens fria vilja inte frågan 
längre, utan hennes ork blir deras gemensamma problem. Om hon orkade som de 
andra kvinnorna, skulle hennes man då ha lika stor rörelsefrihet som väninnans? Och 
vad betyder det för henne i framtida förhandlingar om hon här "får fördelar" på grund 
av bristande ork? 

Monika och diskurserna - när lika i praktiken blir olika 
Vilket utrymme Monikas själv får (och därmed vad hon kan vara och hur hon kan 
förstå sig själv) verkar mycket bero på vad hennes man vill och kan göra för henne och 
tillsammans med henne. Monika utgår i sina resonemang från att hon och hennes man 
vill samma sak; att de är lika genomsyrade av den moderna "likhetsdiskursen" om det 
gemensamma familjeansvaret och är lika inställda på att ta ansvar: "Vi försöker det vi 
kan båda två, att hålla ihop alltihop". Det kan också formuleras som att hon föreställer 
sig att han och hon har likadana självkonstruktioner i förhållande till "familjen", att de 
vill samma saker med familjen och ser sig på samma sätt i förhållande till varandra och 
till familjen, och att de tar hänsyn till varandras svagheter på samma sätt. Den föreställ
ningen verkar gälla även om deras praktiker ser påfallande olika ut: de gör till vardags 
- i Monikas ögon tvingade av yttre omständigheter - påtagligt olika saker. Monika ser 
sin man och sig själv som "lika i självet" i utgångsläget och i inställningen till familje
ansvaret, och det verkar bli den upplevelsen av likhet som blir kriteriet på jämställdhet, 
snarare än deras vardagspraktik. 

Jämställdhetsupplevelsen baserar sig då inte på yttre rättvisa, utan på själv
konstruktioner som bygger på likhet och ömsesidigt hänsynstagande. Detta bildar den 
ram inom vilken de andra diskurserna i hennes vardag går att förstå (naturligtvis finns 
många fler diskurser än de jag här har diskuterat). Sådana "gammalmodiga" eller illegi
tima diskurser som "kvinnors familjeansvar" och "mannens fria vilja" marginaliseras av 
likhetsdiskursen, vilket betyder att de bara skymtar ibland utan att bli riktigt synliga 
för Monika. Diskursen om den moderna pappan passar bättre ihop med likhetsdis
kursen, medan diskursen om den ansvarsfulle arbetaren skulle kunna stå i motsättning 
till den. De verkar dock aktualiseras av olika konstellationer av händelser, och därför 
kommer motsättningarna mellan dem sällan fram i ljuset. 
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10.6 Avslutning: lokala teorier om kvinnors själv? 

Vägen från presentationsformer och diskursanalyser av kvinnors berättelser om sig själva 
till socialkonstruktionistiskt inspirerade teorier om kvinnors "själv" är antagligen både 
lång och krokig. Och det är inte säkert att den vägen är den bästa. Kanske kommer 
t.ex. andra begrepp än "själv" att visa sig mer fruktbara för att förstå vad kvinnor skapar 
sig till i en föränderlig vardag? Jag ser analyserna i det här kapitlet som en början; ett 
försök att kombinera en kunskapsteoretisk och analytisk hållning som har visat sig 
fruktbar för studier av diskurser, makt och kön på samhälls- och samspelsnivån, med 
en undersökningsmetodik som går nära in på individers berättelser om sig själva. Det 
blir framförallt ett försök att ställa sig hos individen och se vilka framträdelseformer de 
samhälleliga diskurserna får i hennes vardag, och vad av dem hon tillägnar sig; person-
liggör som en del av sitt själv. Det diskursiva perspektivet ger de analytiska redskapen, 
och den individorienterade metodiken ger det rikhaltiga och levande materialet, insatt 
i varje enskild kvinnas personhistoria. 

Resultatet kan ses som en uppsättning lokala "småteorier", där det övergripande 
diskursiva synsättet omsätts/översätts och konkretiseras i varje enskild kvinnas vardag, 
samtidigt som hennes sätt att förstå och tänka om sig själv blir kontextualiserat, dvs. 
insatt i de diskursiva och andra ramar som omger henne. Hennes intentioner och 
handlande blir drivkrafterna som för berättelserna framåt och omvandlar - både över
sätter och modifierar - diskurser till vardagspraktik. 
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Hur kan kvinnor förstå jämställdhet och makt? 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett område där i stort sett alla har uppfatt
ningar och erfarenheter. Jämställdhetsfrågor har debatterats länge (och fortfarande), 
och officiell politik i Sverige har de senaste decennierna syftat till att befrämja jäm
ställdhet mellan kvinnor och män inom alla samhällssektorer. Jämställdhetsdiskurserna 
representeras av bland annat lagstiftning och arbetsmarknadsavtal, som föreskriver 
jämställdhetsmål och ibland medel för att uppnå dessa mål. Måluppfyllelsen är långt 
ifrån fullständig, och den varierar dessutom avsevärt mellan olika områden och sam
manhang, men det är inte detta jag ska fokusera på här. Här ska jag istället se på hur 
diskurser om jämställdhet uppfattas och assimileras in i några kvinnors vardagliga tal. 
Vilka diskurser och förståelser finns lättast tillgängliga? Vilka (om några) konflikter 
uppstår för kvinnor kring ideologierna/diskurserna när dessa möter vardagshändelser? 
Vad gör kvinnor till vardags av de jämställdhetsdiskurser de och deras närmaste omgiv
ning har att förhålla sig till? Som i de andra empiriska kapitlen har jag använt mig av 
berättelser som utgångsmaterial. Berättelser om vardagsjämställdheten är rika kunskaps
källor för den som vill studera de olika samhälleliga och personliga resurser som män
niskor utnyttjar när de skapar sina förståelser av sig själva i sammanhang där över- och 
underordning mellan kvinnor och män aktualiseras - eller skulle kunna aktualiseras. 
Som framgick i kapitel 2, avsnittet om "jämställdhet långt borta och på nära håll", är 
det nämligen inte alltid så lätt att uppfatta nära händelser som "jämställdhetsfrågor". 

I svensk lagstiftning definieras jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
som "kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvill
kor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet" (SFS 1991: 433, 1 §). I många samman
hang ges dock jämställdhet en vidare innebörd och omfattar också livet utanför det 
betalda arbetet. En vanlig definition är att jämställdhet innebär att kvinnor och män 
har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt 
oberoende, vårda hem och barn och delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i 
samhället. Dessutom görs ofta en distinktion mellan kvantitativ jämställdhet, som inne
bär en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla samhällsområden, och kvalita
tiv jämställdhet, som innebär att "både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter 
och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden 
i samhället" (SCB, 1996, s. 1). 

Att jämställdhet har hög legitimitet i Sverige idag framgår bland annat av under
sökningar som studerar människors uttryckta inställning till olika aspekter av jäm
ställdhet (se t.ex. Ahrne & Roman, 1997). De allra flesta säger idag att de tycker att 
t.ex. hemarbete bör fördelas lika mellan kvinnan och mannen i en familj. När sedan 
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praktiken till vardags undersöks, visar det sig att ganska få lever efter dessa ideal (ibid.). 
Motsvarande diskrepanser mellan ideal och verklighet gäller också på de flesta arbets
platser (SOU 1998:6). Och samma mönster har framgått i de tidigare empiriska kapit
len i den här avhandlingen. "Jämställdhet" är inte något enkelt... 

11.1 Jämställdheten på arbetsplatsen: gör man som 
vanligt blir det ojämställt 

I det här avsnittet ska jag ganska kort och med ett par exempel sammanfatta tendenser 
i materialet som kommer till uttryck på många andra ställen i avhandlingen. Det handlar 
om på vilka sätt de kvinnor jag har intervjuat tycktes kunna förstå händelser och feno
men som hade något slags s amband med "jämställdhet" på arbetsplatsen (se oc kså 
Magnusson, 1996b). Jag har däremot inte för avsikt att uttala mig om jämställdhets
läget på just de arbetsplatser jag har studerat, jämfört med andra arbetsplatser. Det är 
inte mitt huvudsakliga kunskapsintresse här. 

I början av undersökningsperioden ställde jag en direkt fråga till alla deltagare om 
de tyckte sig se tecken på bristande jämställdhet omkring sig på arbetsplatsen. Svaren 
varierade från dem som inte såg något särskilt och var nöjda, till de som tyckte de såg 
tydliga tecken på brister i jämställdheten. Påfallande var dock att många gav ganska 
vaga svar på denna allmänna jämställdhetsfråga: de "har inte känt nåt", "det är ingen
ting man reflekterar över" osv. Jag har valt ut en "typisk" bit från en intervju som 
illustration. Det är Catrine, en av de yngre handläggarna, i den andra intervjun. Utdra
get är inte typiskt i detaljerna, utan i den ganska vaga framställningen kring generell 
jämställdhet. Det är inte så vanligt att tänka på sin vardag i termer av generell jäm
ställdhet mellan kvinnor och män; det finns inte heller mycket som inbjuder till det i 
omgivningen. När det handlade om konkreta frågor, t.ex. löner, blev svaret mer speci
fikt och detaljerat. De flesta kvinnorna, men kanske framför allt handläggarna, ut
tryckte medvetenhet om att det fanns t.ex. löneskillnader till männens fördel som inte 
"borde" finnas där. Jag lyfter fram ett par aspekter som verkar centrala i Catrines ut-
drag. 

Jag vet inte om man gör nån särbehandling där, men jag tror inte det. 
(Det är inget sånt här, du har inte märkt det?) Nej, det kan jag inte påstå, men som sagt, det 
är... 
/ (Hur är det med löner och kvinnor och män här - om vi tar handläggarei) Konstigt nog... 
(Ser man några orättvisor?) Visst är det skillnad. Konstigt nog alltså eftersom vi då har haft, 
varit så reglerade i lönerna så märker man ändå att handläggare och så, att manliga handläggare, 
som varit med då tio år och sådär och jämför med kvinnliga handläggare som varit med lika 
länge - så skiljer det i lön. Trots att man har det här med anställningstid och löneklasser och 
sånt här i botten. Det skall ju inte vara nån skillnad då egentligen, men det är skillnad. / ..de 
individuella lönerna har ju inte gett nåt genomslag direkt ännu, på vissa personer, men ändå, 
liksom, är det skillnad. Det borde det ju inte vara. 
/(Har du själv nån gång tyckt att du har blivit diskriminerad fór att du är tjeji) Jag vet inte. / 
Nej, jag vet inte om jag har, om det har varit nånting som varit direkt riktat mot mig. / Jag 
tror inte det. 
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Det är väl klart att man märker ibland när man svarar i telefon eller sådär att är det då så att 
man inte kan, eller man säger att det här är jag lite osäker på, då vill de ju gärna prata med en 
man, som kan. Eller, fast, ja, det är väl också ofta man tolkar in att de menar en man, för de 
kan ju lika gärna säga någon annan, eller en chef, som kan, men underförstått så är det väl... 

I Catrines berättelser syns en grundföreställning om att jämställdhet råder på arbets
platsen, som är den diskurs hon förhåller sig till när hon svarar på frågor om 
"jämställdhetsläget" generellt, både när det gäller allmänt på arbetsplatsen och när det 
gäller eventuell diskriminering av henne själv. Det verkar vara en dominant diskurs, 
och så länge inga specifika fenomen eller händelser diskuteras, är det dess tolkningar 
som gäller. När hon får frågan om löner för kvinnliga och manliga handläggare - ett 
område som hon är insatt i, eftersom hon är fackligt aktiv - blir Catrines svar mer 
specifikt, och då pekar hon på orättvisor. Det är dock intressant hur hon gör detta: 
"Det skall ju inte vara nån skillnad då egentligen, men det är skillnad." Det gamla 
systemet med löneklassreglering "skulle" vara rättvist mellan kvinnor och män, menar 
Catrine, och uttrycker förvåning över att det visar sig vara orättvist istället. Hennes 
övergripande förväntningar är att jämställdhet råder på arbetsplatsen; när det visar sig 
att det inte gör det ifråga om löner, ser hon detta som ett specialfall som inte verkar 
påverka hennes generella bedömningar. 

Det här sättet att se på olika aspekter av jämställdhet på arbetsplatsen var mycket 
vanligt bland dem jag intervjuade, och Catrines berättelse är en bland många liknande. 
Den generella jämställdhetsdiskursen bildar en ram inom vilken egna erfarenheter tol
kas: "eftersom det är jämställt, så har vi inte särbehandling här", skulle man förkortat 
kunna beskriva tolkningarna (som givetvis är otydligare och mer komplicerade än så). 
Då och då förekommer emellertid specifika händelser som på något sätt är relaterade 
till kön, t.ex. könsbetingade löneskillnader i en yrkeskategori kommer fram i ljuset i 
samband med löneförhandlingar. Sådana händelser kommer inte nödvändigtvis upp 
som svar på en generell fråga om jämställdhet och särbehandling; det gjorde de inte i 
intervjun med Catrine, t.ex., utan det var först när jag explicit frågade efter löneskillnader 
som hon berättade om dem. Det bör nog förstås som att dessa specifika händelser av 
någon anledning inte läggs s om minuspost när det gäller "jämställdhet". Föreställ
ningen om att jämställdhet råder "generellt" verkar seg, och den har stöd i de officiella 
diskurser jag redogjorde för i inledningen till kapitlet. "Jämställdhet" får här nästan 
karaktären av en ideologi, dvs. föreställningar som inte nödvändigtvis behöver bekräf
tas av händelser i "verkligheten" för att man ska fortsätta omfatta dem (Billig, 1991). 
Sådana ideologiska föreställningar kan ibland fungera döljande, dvs. göra att alterna
tiva tolkningar/diskurser marginaliseras. De verkar framför allt förekomma på om
stridda områden - och dit hör fortfarande jämställdheten. 

Alla kvinnorna i intervjugruppen resonerade dock inte som i stycket här ovan. En 
och annan (men de var i klar minoritet) reflekterade över just detta med osynliggöran
det eller döljandet. Så här funderade t.ex. Malin, en av de yngre handläggarna, när hon 
fick frågan om hon tyckte sig se några orättvisor mellan kvinnor och män på sin arbets
plats: 
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Jo, men det är klart att det finns ju. Det är ju dels det här - jag menar det är ju ändå det här 
vanliga, på nåt sätt: lönefrågor och så sen vem som skall hålla i saker eller vem man frågar. Det 
finns ju alltid, det tror jag finns. Det är ju... ibland tror jag inte - det är så vanligt så man 
märker det inte själv, va. Därför så ibland när man säger att nej, det tycker man inte', så beror 
det kanske ibland på att man inte märker det bara, men det är klart att det finns. Det vore ju 
- det är jag helt övertygad om att det finns. 

Malin skärskådar här både "ojämställdheten", "jämställdheten" och föreställningarna 
om dem, och drar slutsatsen att "ojämställdheten" är alla de små saker som sker till 
vardags och är så vanliga att man inte märker dem. De blir inte så framträdande att de 
spräcker ytan på den dominerande jämställdhetsdiskursen. Malins förståelse här stäm
mer mycket väl överens med det allra mest övergripande intrycket jag har fått av 
"jämställdheten" på arbetsplatser efter åren av intervjuande: ojämställdhet är det som 
blir när man gör som vanligt. När chefer och anställda - både kvinnor och män - till 
vardags "gör som de brukar" i sina överväganden och beslut, blir resultatet ofta ojämställt 
t.ex. ifråga om löner och tjänsteställning - trots att ideologin kan ha varit "jämställd". 

Det är intressant att reflektera över vilken typ av händelser som är nödvändiga för att 
ideologin om att generell jämställdhet gäller ska förlora sin dominans. Det verkar inte 
utan vidare räcka med "vardagsojämställdheten". Några exempel på "kritiska" händel
ser illustreras i kapitel 8.5, där jag beskriver omstruktureringar på myndigheterna som 
aktualiserade frågor om jämställdhet. I ett fall handlade det om kvinnliga mellanchefer 
som förflyttades, i ett annat om en hög kvinnlig chef som motarbetades, och det tredje 
exemplet rörde assistenternas framtid inom organisationerna. I samband med dessa 
förändringar märktes en påtaglig skärpning i ordvalen i intervjupersonernas berättel
ser. Nu förekom uttryck som "Det är alltså slut på tjejer snart! Jaa, det känns inte bra! 
Dom manliga cheferna sitter kvar", "Nu vaktar man mer på tungan...", "Så att det här 
tjusiga med alla kvinnliga chefsförsörjningsprojekt man har haft, det är ju inte mycket 
kvar av det, inte", "Vi skulle inte ifrågasätta det här, vi skulle bara jobba på...", "Det är 
tungt för cheferna att få en kvinnlig chef." 

Här verkade ske något som i någon bemärkelse fick verklighetsförändrande effek
ter. Makt och kön blev påtagliga och synliga ganska nära den enskilda kvinnans var
dag. Diskursen om att jämställdhet råder räckte åtminstone under en period inte till 
för att "förklara" alla vardagsupplevelser på arbetet. 

11.2 Jämställdheten hemma: makt, frid och konflikter 

I resten av kapitlet fokuserar jag på jämställdhet och makt på den andra av de två 
arenor som utgör basen för min avhandling, nämligen familjen.1 Framställningen kon

1 Tidigare versioner av analyserna i resten av kapitlet finns publicerade i Magnusson (1997b). 
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centreras på diskurser och praktiker som rör familjeansvar och hushållsarbete, och frå
gor om fördelning av dem mellan man och hustru i heterosexuella tvåförsörjarfamiljer.2 

Hushållsarbete är den allra vardagligaste av sociala praktiker; det måste alltid göras, 
(i stort sett) alla har erfarenhet av det, och det är en arena för många konflikter mellan 
män och kvinnor. Därför är hushållsarbete givande för att studera hur vardaglig kvinn
lighet och manlighet produceras (Ahrne & Roman, 1997; Bäck-Wiklund & Bergsten, 
1997; Fenstermaker Berk, 1985; Roman, 1996). Jag analyserar två kvinnors berättelser 
om fördelningen av hushållsarbetet i familjen, för att därmed skapa en möjlighet att 
kontrastera kvinnor i olika åldrar och klassmässiga positioner när det gäller hur de 
relaterar till de tillgängliga diskurserna om jämställdhet och hur de "personliggör" sina 
upplevelser av detta. Jag har funnit det speciellt fruktbart att studera olika kvinnors sätt 
att lösa diskursiva dilemman som rör jämställdhet, så som de framkommer i berättelser 
om vardagshändelser. Jag vill därför kort stanna upp vid kvinnors "vardagsintentioner": 

En känsla av överensstämmelse, eller "frid och enighet", verkar för de flesta vara ett 
eftersträvat resultat av det vardagliga samspelet med andra människor. Upplevelser som 
rör jämställdhet mellan kvinnor och män är inga undantag. Ibland är denna strävan så 
stark att en individ (i andras ögon) kommer att felrepresentera sina egna upplevelser 
(Fine & Gordon, 1992). 

Situationer när enighet råder om ett gott jämställdhetsläge, samtidigt som det uti
från går att urskilja obalans eller orättvisor, är speciellt intressanta att studera. Strävan
den efter "diskursiv frid" sker fortfarande ofta mot en bakgrund av fortsatt ojämställdhet 
mellan kvinnor och män (Haavind, 1992; SOU 1998:6). Michelle Fine och Linda 
Gordon (1992) har döpt dessa processer till social konstruktion av frid3 eller enighet 
och pekar ut studiet av dem som en av de viktigaste uppgifterna för en feministisk 
psykologi. Feministiska psykologer ska, med Fine och Gordons ord, studera "how 
injustice persists with no evidence of unhappiness, rebellion, or official grievance" (s. 
23), dvs. hur det kan komma sig att orättvisor ibland inte verkar upplevas som orättvi
sor. Fine och Gordon råder oss att studera denna frånvaro av klagomål, ifrågasättanden 
och uppror genom att problematisera och noggrant granska de olika faktorer som kan 
bidra till det sociala konstruerandet av frid/enighet. 

Här har jag formulerat den uppgiften som studiet av kvinnors tal om jämställdhet 
med blicken riktad på diskursiva konflikter eller dilemman, och på undvikandet av 
sådana konflikter. Förvisso är "diskurser" och tal långt ifrån hela verkligheten när det 
gäller ojämställdhet och underordning, men det är bara genom diskurs(-er), dvs. ge
nom att förstå dem språkligt, som människor kan ge mening och innebörd åt sina 
upplevelser. För att studera hur "frid och enighet" konstrueras socialt har det därför 
framstått som meningsfullt att lyssna till hur kvinnor talar om verkliga eller potentiella 

2 Långt ifrån alla familjer i Sverige idag konformerar till det mönstret. I den region där min 
studie är gjord var denna familjeform dock fortfarande både den numerärt vanligaste och den 
normativt dominerande. Jag begränsar därför mina resonemang här till den. 
3 Det engelska uttryck de använder är "the social construction of quiescence" (Fine & Gordon, 
1992, s. 23). Ordet "quiescence" översätts i lexikon med "ro, lugn, vila". 
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konfliktsituationer som rör innebörder i kön i vardagslivet. Jag använder intervjuutdrag 
från två kvinnor. De två kvinnor jag har valt ut skiljer sig åt ifråga om ålder, utbildning 
och tjänsteposition, men också ifråga om hur de berättar om sina mäns deltagande i 
hushållsarbetet. 

Analyserna här följer samma mönster som i de övriga kapitel där jag har använt 
mig av diskursanalys. Jag analyserar de två kvinnornas berättelser direkt efter varandra, 
och avslutar med en jämförelse mellan dem. 

11.3 Jämställdhet som gåva bevarar friden 

Barbro, den kvinna som berättar i det första intervjuutdraget, är i 45-årsåldern och 
arbetar heltid som assistent. Hon är gift och har två barn som närmar sig vuxen ålder. 
För analys har jag valt ut ett intervjusamtal med henne i den tredje intervjuomgången. 
Ämnet "hemmasituationen" som Barbro här förde in i samtalet, var något som hon 
ofta återkom till i intervjuerna. Utdraget visar därför en typ av berättelse som var ty
pisk för henne. Att jag har valt ut just Barbros utdrag att analysera beror på att hon 
ovanligt tydligt exemplifierar typer av resonemang och personliggöranden som fanns i 
olika utgåvor hos många kvinnor. I förhållande till gruppen som helhet var hon en av 
dem som i sina berättelser gjorde jämställdheten i hemmet mest explicit, och samtidigt 
en av dem som var nöjdast med läget när det gällde fördelning av hemarbete i familjen. 
Att jag har valt just detta utdrag att analysera beror på att det var ovanligt koncist och 
klart. Det kommer ur den tredje intervjun. 

Vid intervjuutdragets början har vi just diskuterat sådant som att vara omhänder
tagande mot andra, vilket hon ser som en av sina mest framträdande egenskaper. Hon 
beskriver sig som en "riktig mamma", och ser detta som sin "natur".4 När jag då frågar 
henne om detta att ha någon att bli omhändertagen av själv om det behövs, svarar hon 
inte direkt på min fråga utan berättar istället hur bra hon har det hemma och hur 
bortskämd hon är jämfört med många andra kvinnor: 

( Vart går du då, när du blir ledsen? Du tar hand om andra, förstår jag -) Men jag har det så bra 
hemma, vet du! Dom är så - dom är ju - jag är bortskämd ändå, själv, tycker jag, va, så jag 
tycks ju ändå ha det så bra... 
(Mm, så du behöver aldrig - du blir sällan ledsenr) Jag blir inte det. Då är jag - då är det så här, 
när tvättkorgen är för hög och jag har inte manglat, som det var häromdagen, alltså så, va - då 
blir jag stressad själv av det. För då är jag inte förnöjsam, liksom. Men jag har det liksom så -
jag kommer ju hem till dukat bord varje dag! 
(Mm. Så egentligen är det så att du kan, du kan stötta andra i deras kriser, men du brukar inte 
krisa, helt enkelt.) 
Jag har inte gjort det. Då blir jag - när jag blir stressad och irriterad, det är när jag inte tycker 
jag - jag vet hur jag vill ha det hemma, va, och så har inte jag hunnit med, då blir jag stressad 
på mig själv. 
/ Men det är väl därför att vi hjälps ju åt med så mycket hemma, så jag har ju liksom inte den 

4 Se kapitel 7.3.2, där jag analyserar den texten. 
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tyngsta bördan hemma, om man säger så, va... Och det sticker jag väl inte under stol med, att 
jag har det bra, va. Och en del tycker ju liksom att "Men va, ska han måsta laga maten?" - "Ja 
men," sa jag, "han gör det ju frivilligt..." .. Och han lär sig ju mycket av det! 
/ Så att en del - dom som har det att frun alltid ska laga mat, ser det tydligen, att dom tycker 
att han är en toffel på nåt sätt Dom tycker att han ska få göra nåt roligare än att göra såna 
grejer! /Men då har jag ju liksom andra sysslor, kanske, efter ett tag. .. Och då vet han ju vad 
som ska göras med det [maten], eller att det är förberett så det behöver bara värmas eller koka 
potatis eller nåt sånt. 
/(Du kan alltså både bry dig om andra och ta hand om dig själv-) / Jaa! Och har stora krav på 
mig själv alltså, jag har jättestora krav på mig själv att allt ska vara precis som jag vill ha det, 
alltså. 
(Ar du en sån där noggrann husmor?) Jaa! Manglar - neej, städar inte. Jag manglar och stryker 
allt utom underkläder! (skratt) Och en del har ju bantat bort allt sånt. Men det, jag gör det 
av glädje, för jag tycker att jag vill ha det så! (Det luktar så gott!) Ja, jag tycker det är jättebra! 
Jag har plockmani - men inte städmani. Alltså jag har inte skitigt, alltså, men jag - det gör 
ingenting om det rullar lite damm, neej. Köket ska vara ett kök och så ska det vara! Och har 
lärt alla att man plockar undan sina kläder. Men alltså, det - och eftersom jag plockar, så ser 
det ju aldrig ut, va. Men plockmani, det går fort. Och då är man nöjd själv, för att - dom far 
komma när dom vill, så är det inte plockigt. Och det tycker jag är jobbigare för mig själv, 
alltså Men jag kan vara jättelat så där. 

(A) Subjekten i Barbr os berättelser 
Jag 1 - den "skyldiga hustrun", som inte har manglat och strukit än och blir stressad av tvätt

högen. Hon känner att hon borde ha tagit hand om tvätten redan ("när tvättkorgen är för 
hög och jag har inte manglat, som det var häromdagen, alltså så, va - då blir jag stressad 
själv av det."). 

Jag2- den bortskämda heltidsarbetande kvinnliga statstjänstemannen som har det bra hemma, 
med en man som lagar middag. Hon känner sig tacksam ("vi hjälps ju åt med så mycket 
hemma, så jag har ju liksom inte den tyngsta bördan hemma..."). 

Maken - han kommer hem först från jobbet och börjar med middagen. Istället för att göra detta 
som en pliktuppfyllelse, ger han sin hustru en gåva genom att laga maten ("han gör det ju 
frivilligt..."). 

Jag3 - den noggranna husmodern. Hon vill ha det på sitt speciella sätt i hushållet; hon har höga 
krav på perfektion! ("har stora krav på mig själv alltså, jag har jättestora krav på mig själv 
att allt ska vara precis som jag vill ha det, alltså"). 

Jag 4- hustrun/modern som uppfostrare av de andra i familjen och ansvarig i familjen. Hon har 
lärt familjemedlemmarna att plocka kläder och sköter samtidigt själv all annan "plock
ning" ("har lärt alla att man plockar undan sina kläder"). 

"Alla"- de övriga familjemedlemmarna. Det tycks enbart förväntas av dem att de ska utföra de 
sysslor som Barbro har lärt dem och förhandlat sig till att de ska sköta ("eftersom jag 
plockar, så ser det ju aldrig ut, va"). 

"Dom 1 "- hypotetiska gäster; antagligen (av andra utdrag att döma) framför allt hennes mamma 
och väninnor. De kan väntas komma oinbjudna till Barbros dörr när som helst, och för
vänta sig att finna ett oklanderligt hem ("dom får komma när dom vill, s å är det inte 
plockigt"). 

Jag 5 - är angelägen om att visa upp en fin fasad utåt. Hon vill ha ett välskött hem om det 
kommer gäster, ("...så är det inte plockigt. Och det tycker jag är jobbigare för mig själv, 
alltså...") 
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"Dom 2" - tycker synd om hennes man för att han "måste" laga maten ("Och en del tycker ju 
liksom att 'Men va, ska han mås ta laga maten?' "; "dom som har det att frun alltid ska laga 
mat, ser det tydligen, att dom tycker att han är en toffel på nåt sätt Dom tycker att han 
ska få göra nåt roligare än att göra såna grejer!"). 

(B) Motsägelser: subjekt och utsagor som inte passar ihop 
Motsägelser mellan subjekt i Barbros tal pekar ut tänkbara "fridsbrott" i texten. Där är 
det som t.ex. "kön" och "makt" skulle kunna bli särskilt synliga i berättelserna. 

Jag 3 - den noggranna husmodern som vill ha det på sitt speciella sätt i hushållet vs. Jag 5 som 
är angelägen om att visa upp en fin fasad utåt. Det verkar finnas en motsägelse i Barb ros 
berättelse mellan att vilja göra vissa saker å ena sidan (för att hon är en sån som vill..), och 
att å den andra sidan vara tvungen att göra dem (på grund av det sociala trycket). 

Maken som kommer hem först från jobbet och börjar med middagen, som en frivillig handling 
och en ynnest åt sin fru vs. aDom 2"som tycker synd om hennes man för att han "måste" 
laga maten. Här ser vi en kontrast mellan hur maken och "dom 2" ser på en mans rättighe
ter och plikter. 

(C) Diskurser: överensstämmelser mellan subjekt och utsagor 
1) Den noggranna husmodern som vill sköta hushållet klanderfritt: Jag 1 - den "skyl

diga hustrun", som inte har manglat och strukit än och blir stressad av tvätthögen 
+ Jag 3 - den noggranna husmodern som vill ha det på sitt speciella sätt i hushållet 
och har höga krav på perfektion. 

2) Jämställdhet som gåva som mannen ger sin hustru därför att han vill det: Jag 2 - den 
bortskämda heltidsarbetande kvinnliga statstjänstemannen som har det bra hemma 
+ Maken som kommer hem först från jobbet och börjar med middagen. 

3) Renlighetsdiskursen om kraven på kvinnor att ha ett oklanderligt rent hem: "Dom 1 " 
- hypotetiska gäster; antagligen framför allt mamma och väninnor som förväntar 
sig att finna ett oklanderligt hem + Jag 5 som är angelägen om att visa upp en fin 
fasad och känner sig skyldig att hålla hemmet klanderfritt. 

4) Hushållsansvarsdiskursen om hustruns/moderns ansvar för både hushållet och trä
ningen av de andra familjemedlemmarna: Jag 4 - hustrun som ansvarig uppfost
rare av de andra i familjen och ansvarig i familjen + "Alla" - de övriga familje
medlemmarna, som enbart förväntas utföra de sysslor som Barbro har lärt dem 
och förhandlat sig till att de ska sköta. 

5) Mannens rättmätiga befrielse från hushållsarbete, en diskurs som är marginaliserad i 
Barbros egen familj, men som ibland aktualiseras av människor i hennes omgiv
ning: Dom 2, som tycker synd om hennes man. 

(D) Diskussion 
Barbro har arbetarklassbakgrund, och det framgår i andra intervjuutdrag att hon iden
tifierar sig ganska starkt med traditionella arbetarklassvärderingar (kollektiv organise
ring snarare än individuella prestationer, traditionella folkrörelser osv.). Det familje
mönster hon växte upp med var starkt segregerat mellan en manlig (utåtriktad) och en 
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kvinnlig (inåtriktad) sfär. Hon beskriver sin mor som den som styrde i hemsfären, och 
menar att ingen märkbar manlig dominans gick att se där. Varken man eller hustru 
hade några strävanden efter "karriär". De värderingar Barbro växte upp med är i stort 
sett desamma som många i hennes omgivning lever med idag, inklusive hennes föräld
rar. 

Barbro själv har nu i snart 30 år arbetat som assistent vid en statlig myndighet. När 
hon gick ut i arbetslivet på 1960-talet, hade det nyligen börjat framstå som "naturligt" 
att kvinnor skulle förvärvsarbeta efter att de hade gift sig och fått barn. Samtidigt var 
de kulturella budskapen om kvinnors totalansvar för hemsfären ännu praktiskt taget 
ostörda. Det var också hemsfären som Barbro drömde om när hon slutade skolan: barn 
och familj var i fokus för henne, inte något visst slags arbete eller karriär. "Arbete fick 
man ju alltid", som hon uttryckte det. 

Barbros kollektiva kvinnohistoria, som hon delade med de flesta andra svenska 
kvinnor vid den tiden, är upphovet till diskursen om den noggranna husmodern. Hon 
bär med sig den uppdelning i en kvinnlig och en manlig sfär som var självklar när hon 
växte upp. Att vara kvinna i hennes dåvarande omgivning innebar att sköta hushållet 
mycket noggrant. Till skillnad från många andra kvinnor i den grupp jag har intervjuat 
är hon både medveten om dessa värderingar och omhuldar dem som en viktig del av 
sin upplevda identitet. Värderingarna utgör ingen källa till inre konflikt för henne. 
Barbro ser sig som den som har valt och vill detta och verkar ha personliggjort den 
rådande arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i hushållet som en upplevd indi
viduell viljestruktur. Idag är noggrann-husmorsdiskursen inte lika dominerande som 
den var för några decennier sedan, vilket gör att kvinnor som har en lika konfliktfri 
inställning som Barbro inte är så vanliga. 

Renlighetsdiskursen, dvs. kulturella krav på kvinnor att ha ett oklanderligt rent hem, 
är antagligen bland annat en följd av den traditionella uppdelningen i o lika sfärer i 
vardagslivet, där kvinnors ansvar har varit hemmets skötsel och utseende.5 Den avspeg
lar troligen också den sociala kontroll som kvinnor ibland utövar gentemot varandra i 
en delkultur där kvinnors värde huvudsakligen förknippas med hemmasfären. Det är 
troligen framförallt kvinnor som bedömer varandras renlighet och städförmåga, efter
som de har expertisen och ansvaret (hemma hos sig själva). Den här diskursen kan 
avläsas t.ex. i tvättmedelsreklam från den period då Barbro växte upp: en husmor av
undsjukt betraktande en annan husmors bländande vita nytvättade lakan. Själv har 
hon inte lyckats få den där riktiga kritvita lystern - därför att hon har använt fel tvätt
medel, eller därför att hon är lat - eller är det synonymt? Hon är i varje fall en sämre 
husmor därför att hennes lakan är mindre kritvita (=mindre "rena"); om detta förvän
tades det inte råda något tvivel i de sammanhang där sådan reklam publicerades. 
Renlighetsdiskursen innehåller moment av moralomdömen och social risk. Om "nog
5 "Renlighet" och diskurser om det har även andra kulturella rötter än denna. Förknippninga-
rna mellan renlighet och godhet i mer allmän bemärkelse påverkar säkert också denna mer 
vardagliga diskurs kring städning och prydliga hem. Jag går dock inte djupare in på det här. Det 
kan ses som en diskurs på en ännu mer generell kulturell nivå. 
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grann-husmorsdiskursen" framstår som en intrapersonlig diskurs om vad kvinnor vill, 
är renlighetsdiskursen snarare ett uttryck för en yttre moraliserande röst. Renlighets-
diskursen skymtar i Barbros berättelse när hon talar om "dom" som kan komma när 
som helst och granska hennes renlighetsprestationer. 

Frågan är om noggrann-husmorsdiskursen och renlighetsdiskursen alltid går att 
förena alldeles konfliktfritt: å ena sidan synen att kvinnor städar och håller rent därför 
att de verkligen vill det, och också helst vill ha full kontroll över det själv. Det låter som 
en framställning av något frivilligt och "inifrån kommande"; som ett uttryck för en 
individuell vilja, kanske rentav ett självförverkligande. Renlighetsdiskursen, å andra 
sidan, (som också kan förtjäna namnet "konvenansdiskursen" för att betona momen
tet av social kontroll) innebär snarare att kvinnor städar och håller ordning för att vara 
säkra på att inte behöva bli utskämda om någon skulle råka komma hem till dem 
oanmäld. Det låter mer som strategier för att undvika skamupplevelser. 

För att få en bild av hur Barbro hanterar det jag här har målat upp som en möjlig 
diskursiv konflikt mellan noggrann-husmorsdiskursen (med frivillighet och inre vilje
inriktning) och renlighetsdiskursen (med tvång och social kontroll), blir det nödvän
digt att reflektera över vilka hennes intentioner kan vara här då hon berättar för mig 
om sitt hushållsarbete. Hon skulle potentiellt kunna berätta sig som kluven mellan två 
sätt att vara: den som vill städa och feja därför att det känns så bra, och den som känner 
trycket att leva upp till andras krav på prydlighet. Båda diskurserna är urskiljbara i 
hennes tal, men hon verkar hålla isär dem, och ingen konflikt blir synlig. Kan det vara 
så att Barbro här gör sina möjligheter (dvs. det som renlighetsdiskursen "kräver" elller 
"tillåter") till sina intentioner (dvs. det som hon gör frivilligt därför att hon vill det, 
enligt noggrann-husmorsdiskursen)? (Haavind, 1992). Det kan verka som om en del 
av henne frivilligt gör något som en annan del av henne är tvungen att göra. 

Vilka är då hennes möjligheter? De övriga diskurserna i hennes berättelser bidrar 
till en fylligare bild. Hushållsansvarsdiskursen innebär att allt hushållsansvar i princip 
återfaller på kvinnan, försåvitt hon inte har förhandlat bort några sysslor (se Haavind, 
1987, om "faller-på-principen"). Hon blir ett slags arbetande förman som är den (enda) 
som har överblick över helheten, och sköter allt det som de andra inte har tagit på sig. 
Hon har dessutom ansvaret för att lära de andra de sysslor hon har förhandlat fram att 
de ska ta över. Detta verkar vara en självklarhet för Barbro. Vad innebär det för hennes 
möjligheter? Ja, det ger henne vissa mö jligheter att förändra sitt eget ansvarsområde 
genom att få de övriga att ta på sig ytterligare delar. Men det ger henne inte möjlighe
ten att släppa det övergripande ansvaret och svära sig fri från att påverkas av renlighets
diskursen. De andra hjälper till, men det är fortfarande hon som får skulden om de har 
det stökigt hemma, tycks det. Hushållet är hennes projekt, som de bidrar till. 

Den diskurs om jämställdhet ( "jämställdhet-som-gåva) som finns avlagrad i Barbros 
berättelser är intressant i sammanhanget. Hon talar i interjvun inte om jämställdhet 
som något hon har kämpat sig till och avkrävt sin man, utan tvärtom som en gåva som 
han ger henne frivilligt - därför att han är den speciella man han är. Hon ska verkligen 
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känna sig gynnad och privilegierad som har en så annorlunda man!6 Detta "annor
lunda"- och tacksamhetstema dyker upp vid flera tillfällen när Barbro talar om hemar
betet. Den samhälleliga diskussionen om jämställdhet de senaste decennierna har till 
stora delar handlat om rättvisa: jämställdhetsargumentet har varit att det inte är mer än 
rätt att männen går in och tar sin beskärda del av hushållsarbetet. Men så verkar inte 
Barbro resonera här. Hon tar istället tacksamt emot något som hennes man erbjuder 
henne - som genom ett mirakel. Det är alltså han som erbjuder henne att avlasta henne 
bitar av hennes självklara hushållsansvar. Hushållet ses so m hennes ansvar - hennes 
projekt - och det är inte något tal om att hushållet skulle vara ett gemensamt ansvar 
som man och hustru går in och tar sina rättmätiga delansvar för. Barbros jämställdhets
diskurs passar därför utmärkt väl ihop med diskursen om kvinnors hushållsansvar. 

Vad innebär detta för hennes möjligheter? Möjligen innebär kombinationen av att 
uppleva mannens insatser som gåvor och att se hushållet som sitt eget projekt att Bar
bro får ganska små möjligheter att avfärda de "moraliska" krav hon känner på sig att 
undvika brister i renlighet. Renlighetsdiskursen verkar bestämma ramarna, vilket inne
bär att Barbro bedömer de möjligheter andra diskurser erbjuder mot bakgrunden av de 
självklara (dvs. starka men kanske sällan uttalade eller medvetna) krav som renlighets
diskursen ställer. Så länge Barbro sköter sitt hem så att hon aldrig underskrider de 
kraven, kan hon uppleva både frihet och möjligheter i förhållande till de andra dis
kurserna. Och det verkar ganska troligt att Barbro aldrig underskrider kraven. Visserli
gen berättar hon att hon kan vara "fruktansvärt lat" ibland, men det är uppenbart att 
det rör sig om väl kontrollerade undantagstillstånd, då hon "skäms så man kan dö!", 
för att citera henne senare i denna intervju. 

Barbros förståelser. Jag ska kort se på Barbros egna förståelser av vad som pågår, dvs. 
hur hon integrerar sig i diskurserna och integrerar diskurserna i sig. Hur detta person
liggörande går till beror bland annat av samspelet mellan förståelser av tidigare och 
nutida upplevelser. Varje individ har sin unika kombination; en produkt av hennes 
personliga biografi, och samtidigt en del i hennes kontinuerliga skapande av sin bio-
grafi. 

Barbro ser sin egen situation som privilegierad. Hon jämför sig med väninnor och 
tycker hon ser stora skillnader i frihet och krav på hushållsarbete. Hon jämför sig också 
med sin egen situation tidigare i livet och ser samma typ av skillnader.7 Det här är i 
själva verket ett av de genomgående ternana i Barbros berättelser om sig själv: att hon 
har en hemmasituation som många andra kvinnor har anledning att avundas henne. 
Det ingår som en viktig del i hennes självpresentation. Att hon samtidigt har huvud

6 Sådana upplevelser av att vara gynnad och privilegierad verkar vanliga bland kvinnor som 
upplever sig ha en mer jämställd arbetsfördelning hemma än genomsnittet. Se t.ex. Ahrne och 
Roman (1997). Den jämställda fördelningen läggs s.a.s. mannen, snarare än kvinnorna själva, 
tillgodo. 
7 Det gör hon i intervjuutdrag som jag inte har redovisat här. 
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ansvaret för hushållet, verkar falla på ett annat konto och därför inte ha med jämställd
het att göra för henne. Huvudansvaret för hushållet tar hon därför att hon "har jättestora 
krav på sig själv", och det blir därmed mer ett uttryck för en egenskap än ett svar på 
utifrån kommande krav. Hon verkar ha personliggjort diskursen om hushållsansvaret 
som en del av sig själv. Och då blir ingen konflikt mellan de olika diskurserna synlig i 
hennes berättelser. 

Att så konfliktfritt integrera den goda husmodern i sig själv med en uppfattning 
om sig själv som en modern och frigjord kvinna i förhållande till sin man, är kanske 
avundsvärt? Detta är vad Barbro själv upplever, att döma av flera berättelser under 
intervjuernas lopp. Och denna upplevelse verkar värd en del hemarbete som hon gör så 
att säga i det tysta utan att det hamnar på något av de konton hon balanserar via de 
olika diskurserna. Det blir sällan konflikt för henne utom när annat (t.ex. jobbet) 
inkräktar på hennes utförande av de självpåtagna sysslorna - då blir hon stressad. När 
hon av andras kommentarer blir påmind om att hennes man "hjälper till" ovanligt 
mycket, och att de tycker att han borde befrias från hushållsarbete (se diskurs 5 ovan), 
förklarar hon hans handlande med att han är unik som man, som frivilligt väljer att 
hjälpa till. Hans unika egenskaper framstår som orsaken till hennes privilegierade si
tuation. 

Jag lämnar nu analysen av Barbros berättelse och går vidare till Ingela, vars situa
tion skiljer sig från Barbros på flera sätt. Jag återkommer till Barbro i avslutningen, där 
jag jämför de två analyserna. 

11.4 Fifty/fifty-äktenskapet blir konfliktfyllt 

Ingela, som kommer till tals i nästa intervjuutdrag, var i 35-årsåldern, högskoleutbil
dad och handläggare. När den första intervjun gjordes var hon gift och hade ett barn. 
Att jag valde ut Ingelas berättelse till analys, beror bland annat på att hennes position 
ifråga om ålder, utbildning och tjänsteposition kontrasterar mot Barbros. Ingela är 
yngre, har högre utbildning och en högre hierarkiposition på arbetsplatsen. Barbro coh 
Ingela kan därför kontrasteras på intressanta sätt. Valet av Ingelas berättelse beror dess
utom på att hon mer än de flesta deltagarna lyfte fram konflikt i sina berättelser om 
familjelivet. Hennes berättelse här är inte extrem eller avvikande när det gäller arbets
fördelningen mellan makarna, men däremot när det gäller hur förhandlingarna om 
den gick till. Där kan hon betraktas som en "randperson", en person i utkanten av den 
grupp jag har studerat (Sondergaard, 1996a). Positionerna i förhandlingarna blir där
för extra tydliga. Jag frågade henne, som jag frågade alla andra, om fördelningen av 
hushållsarbete och beslutsfattande i hennes familj. 

(Vem är det som sköter marktjänsten hos er?) Ja (skratt) nu gör vi det båda två. Det 
var jag som ryade och domderade i två år, så nu gör vi det båda två. / Nej jag har 
bestämt, råbestämt! Jag har gjort det helt efter mitt huvud! Men där var vi helt olika... 
! (Det totala hushållsarbetet hemma hos er, hur fördelar det sig över er två?) Ja, då 
kan man nog säga att tankearbetet står jag för, och det är bara jag, och... jobbet, ja det 
måste jag nog säga att vi delar på, så det är ingen.. 
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(Gör ni samma grejer, eller gör ni olika grejer?) N ej, vi gör samma saker, fast vid olika tillfällen. 
Ibland är det jag som diskar, ochi bland är det Per. Ibland är det jag som tvättar och ibland är 
det han. 
/ (Om man har samma revir, då ökar ju chanserna att man ska krocka...) Ja, det ryker ju mycket 
hemma hos oss, det gör det ju. / Fast jag känner att jag föredrar det här som vi har. Det 
passar mig i alla fall bättre. 
/ (Men det du säger här, det är alltså att du står för planering ) Ja, det gör jag 
(Tycker du att det är bra?) Nej, jag skulle naturligtvis önska... Jag kan ibland se, om jag har 
nån tjejkompis hos mig över en helg, så fungerar hushållsarbetet på ett helt annat sätt än det 
gör för Per och mig, för två tjejer som jobbar, dom tänker hela tiden båda två: tänker och 
jobbar, tänker och jobbar. Och Per, han utför order. / Och har jag inte sagt till... Alltså det är 
så roligt; har jag inte sagt allt, utan lämnat nåt underförstått, då gör han inte alltihop, för han 
gör bara det han har hört! (fniss) 
C Hjälper till i hushållet.. ") Jo. Och jag kan liksom inte... då säger han till mig "Men du sa ju 
inte det!" Nej, ja, jag kan ju inte säga så mycket då. För har han inte fattat det, då kan jag ju 
inte gräla på honom.. 
/(Vem är det som bestämmer av er?) Jag! 
/(Vem av er är det som anpassar sig, då?) Ja, i början var det han, och nu har jag fått lära mig. 
Jag håller på att lära mig. Faktiskt. Flan har slutat - han går ut, han bryr sig inte... / Men han 
kommer tillbaka. 

(A) Subjekten i Ingelas berättelser 
Vi 7 - de olika makarna, som från början var mycket olika kunniga när det gällde marktjänsten; 

som bråkar om hushållsarbetet när det behövs, ("..det ryker ju mycket hemma hos oss, 
det gör det ju.") 

Jag 1 - den kunniga och initiativkraftiga kvinnan - hade initiativet och visste hur hon ville ha 
det i hushållet. Sköter allt planerande i hushållet, men önskar att hennes man skulle ta 
större del i detta. Ser sig som den som bestämmer. ("Det var jag som ryade och domderade 
i två år, så nu gör vi det båda två.") 

Vi 2- de lika makarna - sköter marktjänsten båda två, dvs. delar på utförandet av hushållsarbe
tet ("..jobbet, ja det måste jag nog säga att vi delar på, så det är ingen...." ".. vi gör samma 
saker, fast vid olika tillfällen.") 

Jag 2 - den nöjda kvinnan - är belåten med att de har samma revir och att de bråkar om arbetet 
när det behövs, ("..jag känner att jag föredrar det här som vi har. Det passar mig i alla fall 
bättre.") 

Tjejkompisen - tänkande hushållsarbetare - är bättre på att göra tankearbete i hushållet än man
nen. ("om jag har nån tjejkompis hos mig över en helg, så fungerar hushållsarbetet på ett 
helt annat sätt än det gör för Per och mig, för två tjejer som jobbar, dom tänker hela tiden 
båda två: tänker och jobbar, tänker och jobbar.") 

Han 1 - den anpassade - var den som anpassade sig i början. ("Ja, i början var det han...") 
Han 2 - "hjälper till i hushållet" - utför order; gör inte sådant som bara är underförstått; går fri 

från ansvar och kritik genom att inte fatta det "underförstådda". ("Har jag inte sagt allt, 
utan lämnat nåt underförstått, då gör han inte alltihop, för han gör bara det han har 
hört!"; "För har han inte fattat det, då kan jag ju inte gräla på honom..") 

Han 3 - har slutat att anpassa sig nu. ("Han har slutat., han går ut, han bryr sig inte...") 
Jag3 - har fått lära sig att anpassa sig med tiden, ("..nu har jag fått lära mig. Jag håller på att lära 

mig. Faktiskt.") 
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(B) Motsägelser och splittring: subjekt och utsagor som inte passar ihop 
Jag 2 (nöjd med att de har samma revir och delar på utförandet av arbetet) vs. Jag 1 (står för 

tankearbete och planering). Motsägelse mellan uppfattningen att de delar på allt arbete och 
erfarenheten att det är hon som får sköta hela "arbetsledningen", dvs. att en viktig del av 
arbetet inte delas mellan dem. 

Han 2 ("hjälper till" i hushållet) vs. Jag 1 (står för tankearbete och planering). Kontrast mellan 
Ingela och hennes man i hur de förhåller sig till hushållsarbetet. 

Jag 1 (ser sig som den som bestämmer) vs. Han 3 (har slutat att anpassa sig nu). Motsägelse 
mellan Ingelas uppfattning att hon bestämmer och erfarenheten att han har slutat anpassa 
sig till det hon bestämmer. Här verkar en förändringsprocess vara igång. 

Jag 1 (ser sig som den som bestämmer) vs. Jag 4 (har fått lära sig att anpassa sig med tiden). 
Motsägelse mellan att se sig själv som den som bestämmer och att erfara att hon själv har 
tvingats anpassa sig mer till mannen på senare tid. 

(C) Diskurser, dvs. överensstämmelser mellan olika subjekt och utsagor 
1) Fifty/fifty-diskursen (dela-lika-diskursen) - kvinnors och mäns lika ansvar för att hus

hållsarbetet blir genomfört: Vi 1 (bråkar om hushållsarbetet när det behövs) + Jag 
2 (nöjd med att de har samma revir) + V i 2 (delar på utförandet av hushållsarbe
tet). 

2) Kvinnan som hushållsexperte n - som vet och kan och därför bestämmer och har 
initiativet i hushållet: Jag 1 (har initiativet; den som bestämmer) + Jag 3 (står för 
tankearbete och planering) + Han 1 (anpassade sig i början) + H an 2 (hjälper till i 
hushållet). 

3) Kvinnors speciella sätt att arbeta i hushållet - kvinnor har särskilda förmågor: Jag 1 
(står för tankearbete och planering) + Tjejkompisen (bä ttre på att göra tankearbete 
i hushållet än mannen) 

4) Begränsningsdiskursen: det finns gränser för hur mycket en man anpassar sig (till 
kvinnors sätt att arbeta?): Jag3 (har fått lära sig att anpassa sig med tiden) + Han 
3 (har slutat att anpassa sig nu) + Han 2 (hjälper till i hushållet, men gör bara det 
han får order om). 

(D) Diskussion 
Ingela har medelklassbakgrund, och båda hennes föräldrar har förvärvsarbetat. Föräld
rarna förväntade sig universitetsstudier och något slags karriär av henne. Ingela talar 
om sig själv som en inte särskilt kvinnlig kvinna; hon drömde inte om "man och barn" 
i sin ungdom utan var mer inställd på utbildning. 

Ingela beskrev sig vid flera tillfällen som en aktiv och ganska dominant person, och 
det återspeglade sig i hur hon berättade om sig själv i hushållet: hon var den domi
nanta, den som visste hur allting skulle vara; den som "ryade och domderade". Hennes 
mål var dock att detta skulle upphöra, och att de båda skulle ta lika stort ansvar för 
tankearbete och planering. De skulle gå från ett utgångsläge där hon kunde och be
stämde i stort sett allt i hushållet och han utförde order, till ett önskeläge där de båda 
skulle kunna lika mycket och ta lika stort planeringsansvar. I berättelsen i intervju
utdraget verkar Ingela stå mitt i den processen, men den tycks inte utvecklas riktigt 
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som hon hade tänkt sig. Istället för en man som successivt tar allt större del i planeran
det, verkar hon få en som anpassar sig allt mindre till hennes krav och planer, och som 
när han gör det, lägger sig på ett slags miniminivå där han gör precis det han blir 
tillsagd att göra och inget mer. Han tar henne verkligen på orden: det han inte har hört 
utsagt, det har heller inte ingått i "ordern". 

Ingelas dröm representeras av fifty/fifiy-diskursen: att kvinnor och män ska ska dela 
allting lika i hushållet. Hon säger i början av utdraget att de klarar det ganska bra när 
det gäller själva utförandet av arbetet i hushållet. ("Jobbet, ja det måste jag nog säga att vi 
delar på, så det är in gen... "). Om hennes man också strävar att förverkliga fifty/fifty-
diskursen, framgår inte explicit i det här utdraget, men det finns anledning att tro att 
han åtminstone har sagt att han vill det - att döma av deras enligt Ingela positiva "bråk" 
om reviren i hushållsarbetet, där de utformar sina vanor inför framtiden. 

Ingela och hennes man verkar dock mötas inför hushållsarbetsuppgifterna med 
påtagligt olika utgångsförutsättningar. Hon kan och vet och är dominant och driver 
sin vilja. Han gör inte mer än utför order, anpassar sig, och undviker planeringsdelen 
av hushållsarbetet (vilket Ingela intressant nog inte verkar uppfatta som att han driver 
sin vilja). I deras möte finns därmed en annan diskurs än dela-likadiskursen närva
rande, nämligen kvinnan som hushållsexperten. När de två har så olika förutsättningar 
tycks det förväntade och naturliga bli att hon ska lära honom vad genomtänkt och 
planerat hushållsarbete innebär. Här syns en delmängd av denna diskurs som kan döpas 
till kvinnan som pedagog (varianter har redan förekommit i analysen av Barbros berät
telse, där jag använde beteckningen hushållsansvarsdiskursen). I den diskursen finns 
föreställningen att det är kvinnans ansvar att se till att de andra i hushållet (mannen i 
detta fall) lär sig det de behöver för att kunna bli mer jämbördiga i ansvarstagandet. 

På flera ställen i intervjuutdraget framhåller Ingela skillnaderna mellan sig själv 
och mannen i förhållningssätt till hushållsarbete. Hon ger detta skillnadsresonemang 
extra emfas, och lyfter upp det till en mer generell könsskillnad, när hon kontrasterar 
sin mans beteende med sina väninnors. Att arbeta i hushållet tillsammans med en 
kvinna innebär för Ingela ömsesidigt ansvarstagande och att båda tänker och jobbar, 
menar hon. Där behöver inte den ena stå för hela planerandet. Här kommer en diskurs 
om kvinnors speciella arbetssätt, som är relaterad till, men inte identisk med, den förra 
diskursen om kvinnan som hushållsexperten. Uppenbarligen tycker sig Ingela se att 
kvinnor är på vissa sätt i hushållet, och att män (i varje fall hennes man) är på andra 
sätt. Går sådant verkligen att ändra på?, är den fråga jag tycker mig kunna avläsa bakom 
hennes berättelse. Det får mig att undra om hon håller på att ge upp om sin man: det 
kanske inte är någon idé att försöka få honom att bli mer ansvarstagande och planer
ande, eftersom han i hennes erfarenhet inte fungerar på det sättet i hushållet. Hennes 
provisoriska slutsats ser ut att vara att kvinnor fungerar bra i hushållet, men inte män, 
och det är det inte så mycket att göra åt... 

Där kommer så den sista diskursen i utdraget; begränsningsdiskursen: det finns gränser 
för hur mycket en man anpassar sig. Denna diskurs, som handlar om mäns rätt att 
begränsa hur mycket de ställer upp på kvinnors krav på dem, är antagligen ganska 
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illegitim och marginaliserad i Ingelas föreställningsvärld, som karakteriseras av ideal 
om att dela lika. Hon utgår i sitt dela-lika-tänkande med all sannolikhet från att hon 
och hennes man har samma mål, nämligen lika fördelning mellan dem av arbetet, 
ansvaret och planeringen, och följaktligen att han ska påverkas av henne till att ta över 
mer av planeringen. Åtminstone i våra samtal ifrågasatte hon aldrig att detta mål var 
gemensamt. Men kan vi vara säkra på att det var det? Hon konstaterar att han anpas
sade sig i början, men nu gör han inte det längre; att han bara utför direkta order och 
inte gör sådant som är underförstått i ordern; att han kommer undan kritik från henne 
genom att hänvisa till att han inte förstod att hon menade mer än den uttalade ordern; 
att han har slutat anpassa sig efter henne nu - han bara går ut när de är oeniga. Samti
digt ser hon sig som den som bestämmer. Men det hon bestämmer tycks inte få samma 
resultat som det brukade. Det framstår för mig som att händelser i Ingelas berättelse 
går att förstå utifrån den marginaliserade begränsningsdiskursen, men att hon inte drar 
sådana slutsatser av dem. Det är i regel på så sätt marginaliserade diskurser manifeste
rar sig: som tecken och yttringar som inte får några praktiska konsekvenser eller leder 
till nya slutsatser, men som ändå ibland "stör" berättelsemönstret. 

Ingela är en varm anhängare av fifty/'fifty-diskursen i sitt familjeliv. Hon ser det som 
sitt (deras) ideal, vilket kan marginalisera tänkbara tolkningar av mannens handlingar 
i termer av begränsningsdiskursen. Ett exempel på detta syns mot slutet av intervju
utdraget, när hon återger hur mannen brukar säga till henne att han inte utförde en 
viss uppgift därför att hon inte uttryckligen hade gett honom instruktioner att göra 
den: "Då säger han till mig men du sa ju inte det!' Nej, ja, jag kan ju inte säga så mycket 
då. För har han inte fattat det, då kan jag ju inte gräla på honom.. "Om Ingela (som hon 
hoppas) kan utgå ifrån att hennes man delar hennes ideal med lika stort hushållsansvar 
för båda, då blir det faktum att han inte gjorde den underförstådda uppgiften ett tecken 
på hans lägre "hushållskompetens", och inte på bristande vilja eller en önskan att be
gränsa hennes inflytande. Och om han inte är tillräckligt kompetent än, är det mer 
utbildning som behövs. Här aktiveras därför diskursen om kvinnan som hushållsexpert/ 
pedagog. Har hon misslyckats med att lära honom allt han behöver kunna? Sett från 
denna vinkel kan hans undvikande av ansvar vändas emot henne, så att hon lastas för 
att hon inte har lärt upp honom tillräckligt bra. 

Ingela kläms mellan de olika diskurser hon har gjort till sina när det gäller hushålls
arbetet. Idealet att dela lika tycker hon ibland att de når upp till - ifråga om själva 
utförandet. Men hon tycker inte att "utförande" räcker som kriterium på att vara jäm
bördiga arbetare i hushållet. Hon vill att hushållet ska vara ett gemensamt projekt. 
Hon vill att de också ska dela på planering och tankearbete, men där verkar det vara 
stopp. Så långt anpassar sig inte hennes man till hennes idéer. Hon har en tveeggad 
situation: å ena sidan är de arbetsmässigt någorlunda jämställda, men det är å andra 
sidan bara hon som har ansvaret för att se till att denna arbetsfördelning upprätthålls, 
och dessutom att se till att rätt saker utförs vid rätt tillfälle i hushållet. 
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Här avspeglar sig möjligen en fundamental kamp mellan de två kontrahenterna i 
äktenskapet: vem är det egentligen som ska anpassa sig till vem? Frågan om anpassning 
verkar vara på dagordningen betydligt tydligare för Ingela än för Barbro, vilket knap
past är förvånande med tanke på hur länge de två paren har varit gifta. På grund av sina 
hushållskunskaper var Ingela från början den dominerande personen, upplevde hon, 
och detta var hon inte riktigt tillfreds med. Hon ville att de skulle vara mer jämbör
diga, och hon ville slippa det totala ansvaret för planerings- och tankearbetet. Därför är 
hon på sätt och vis nöjd med att hon själv nu också tvingas anpassa sig, och att han 
anpassar sig mindre än förut. Men hon kanske inte hade förutsett vilken typ av föränd
ring som var på väg, och vilka konsekvenser förändringen skulle få. Att han anpassar 
sig mindre, verkar inte innebära att han går in och tar mer ansvar för planering i hus
hållet och hemarbetet, utan att han drar sig undan i diskussioner och låter bli att 
"höra" annat än det hon uttryckligen har sagt. Att han anpassar sig mindre hade istället 
kunnat innebära att han tog över hushållsansvar, men gjorde det på sitt sätt istället för 
hennes. Men så blev det inte. 

Här är det "makt" av åtminstone två olika slag ute och går: makten som baseras i 
kompetens och ansvar och gör det möjligt att ta initiativ och fatta beslut och planera i 
hushållet (hennes); och makten, baserad i begränsningsdiskursen, att avstå från samma 
aktiviteter (hans). Hon har makten att göra, och han har makten att inte göra. Om han 
inte gör en uppgift (eller inte tar initiativ till att göra den), så blir den ändå gjord. Om 
hon inte gör den, eller ger explicita instruktioner om att den ska göras, kommer den 
inte att bli gjord. Hennes typ av makt tycks leda till arbete och aktivitet för båda, 
medan hans typ av makt tycks leda till mindre arbete för honom och på sikt mer arbete 
för henne. Här finns alltså en grundläggande asymmetri. Hans makt verkar dessutom 
kunna leda till att hennes (bådas?) ideal om att dela lika kommer att krakelera så små
ningom. 

Den bild som Ingelas berättelser tecknar framstår som instabil, med en hel del 
konkurrens mellan de olika aktiva diskurserna. Ingelas berättelser förmedlar inte samma 
personliga tillfredsställelse och harmoniska familjesituation som Barbros. För Ingela 
konkurrerar diskurserna, medan de för Barbro tycks härbärgera varandra i ett ganska 
stabilt mönster. I nästa avsnitt diskuterar jag detta mer i detalj. 

11.5 Jämförelsen: vems projekt är hushållet? 

Av de två kvinnornas berättelser att döma verkar det troligt att Ingelas man utför något 
mer hemarbete än Barbros; Ingela och hennes man delar ju på samma arbetsområden. 
Ingela och Barbro förhåller sig dock olika till sina mäns bidrag till hushållet. Barbro 
upplever allt som mannen gör som ett mycket positivt bidrag till hennes eget hushålls
projekt, och hon är tacksam för dessa gåvor. Ingela ser hushållet som deras gemen
samma projekt; sålunda måste mannens arbete i hushållet vara kvalitativt jämbördigt 
med hennes för att hon ska vara nöjd. Hon tycker att hon har rätt att förvänta sig en 
likvärdig insats från honom. Så trots att Ingela antagligen får mer "hjälp" i hushållet, 
och i det avseendet har ett mer "jämställt" äktenskap, verkar hon uppleva större frus-
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tration gentemot sin man. Att se till vilka intentioner Barbro och Ingela verkar ha i 
hushållet bidrar till förståelsen av denna synbara paradox. 

Barbro framställer sig som den helhjärtade husmodern; hemmet är hennes projekt, 
och hon ger alltid familjen högre prioritet än arbetet. Men hon ser sig också som en 
modern kvinna och är tacksam för alla som vill bidra till hennes projekt; hon känner 
inte att hon behöver ha monopol på hushållet. Hon lär gärna upp familjemedlemmarna. 
De "hjälper till", och de lär sig successivt mer, medan hon fortsätter att bära huvud
ansvaret för hemmet och också förväntar sig att göra det. 

Ingela, å andra sidan, vill att hushållet ska vara ett gemensamt projekt, och när jag 
frågade henne om prioriteringar mellan arbete och familj, kunde hon inte ta ställning 
för varken familjen eller jobbet som det viktigaste. Hon har inte någon stark "husmoders
bild" av sig själv. Ändå befinner hon sig i sitt äktenskap i positionen som den som kan 
och vet mest hemma och bör lära upp sin man. Det är uppenbarligen inte någon 
bekväm position för henne. Ju mer hon tränar sin man, desto mer faller hon in i 
positionen som hushållsexperten, som är den position hon framförallt verkar vilja bort 
ifrån. Å andra sidan, om hon avstår från att ge tydliga och utförliga order om vad som 
ska utföras (dvs. lämnar sin position som hushållsexpert), säger sig mannen inte ha fått 
tillräckliga instruktioner, och gör inte vad som behövs, när det behövs. 

Ingela och Barbro verkar alltså båda leva med en bakgrundsdiskurs om hustruns 
grundläggande hushållsansvar. Hustrun är "bakjouren", den som utför sysslorna om 
det inte finns någon annan som tydligt har åtagit sig att utföra dem. "Faller-på-princi-
pen" om hustruns ansvar för allt hon inte explicit har förhandlat bort till någon annan, 
verkar gälla för båda (Haavind, 1987). För Barbro är detta erkänt och öppet. Hon har 
huvudansvaret, och hon talar rättframt om det. För Ingela är bilden inte lika tydlig, 
eftersom hon och hennes man har bestämt att de ska göra hushållsarbete inom samma 
områden istället för att förhandla om att vissa områden ska vara hans och vissa hennes. 
Men "faller-på-principen" är urskiljbar även i hennes berättelser, när hon mot slutet 
berättar att hennes man har slutat att anpassa sig: han går ut när han blir missnöjd med 
hur saker ska göras. Då måste någon göra dem, och det är stor sannolikhet att denna 
någon är Ingela. Principen syns också när hennes man utför bara precis det som hon 
uttryckligen har instruerat honom att göra, och lämnar resten att antingen ges som nya 
order eller utföras av henne. 

Barbro framstår som den nöjdare av de två kvinnorna; i hennes berättelser finns 
inte mycket öppen konflikt. Ingela tycks inte ha någon hållbar position eller strategi, 
utan byter både position och strategi utan att egentligen hitta stabil mark. Ska skillna
derna mellan Barbros och Ingelas berättelser tolkas som tecken på att den moderna 
svenska jämställdhetsdiskursen om likhet och likadelning i hushållet inte alltid så en
kelt låter sig översättas till familjenivån? Kommer den åtminstone för vissa kvinnor att 
leda till mer missnöje och frustration, än vad diskurser om hushållet som kvinnans 
projekt gör (oavsett hur den konkreta fördelningen av hushållsarbetet ser ut i familjen, 
dessutom)? 
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Barbro uttrycker en upplevelse av harmoni, medan Ingela istället erkänner och till 
och med framhäver konflikt som nödvändig, och som en positiv ingrediens i hennes 
familjeliv {"Ja, det ryker ju mycket hemma hos oss, det gör det ju. /Fastjag känner att jag 
föredrar det här som vi har. Det passar mig i alla fall bättre. Barbro verkar sträva efter 
frid och skilda ansvarsområden för sig själv och sin man, medan Ingela siktar till att 
möta konflikter och hantera frågor allteftersom de dyker upp, och att hon och hennes 
man ska sköta samma typer av hushållsarbete. Frid och konflikt avspeglas också i upp
levelsen av stabilitet eller instabilitet i berättelserna. Barbro verkar nöjd och uttrycker 
ingen önskan om förändring, medan Ingela upplever förändring som nödvändig. Skill
naderna kan förstås på åtminstone två olika sätt. 

Å ena sidan kan kvinnor förvisso ha olika övergripande intentioner; i dessa fall frid 
vs. att dela lika. Skälen till det kan ha att göra med olika kombinationer av personliga 
upplevelser och klasspositioner. Ingela har t.ex. medelklassbakgrund medan Barbro 
har arbetarklassursprung, vilket ofta förknippas med "moderna" respektive "traditio
nella" hållningar till jämställdhet i hemmet (Lindgren, 1992). Även om de flesta av 
deltagarna i undersökningen verkar se "frid och ro" som ett viktigt delmål i familjeli
vet, ofta tillräckligt viktigt för att ta överhanden över jämställdhet som mål, så gör inte 
alla det, och framförallt inte alltid.8 De som inte gör det, måste kanske ställa in sig på 
ett mindre harmoniskt hemliv; samexistens mellan jämställdhetsdiskurser om likhet 
och likadelande, och skillnadsorienterade kvinnlighets- och manlighetsdiskurser, tycks 
så småningom leda till konflikter. De framträder tydligt i Ingelas berättelse. Samtidigt 
beskriver många av deltagarna sin funktion i familjen som den som upprätthåller den 
interna balansen mellan de övriga familjemedlemmarna genom att medla i deras sam
språk och föregripa behov och potentiella konflikter (se kapitel 6, och se även diskus
sionen i kapitel 12). Deras funktion blir då att bevara den inre friden och lugnet i 
familjen. Detta är en aspekt av "the social construction of quiescence" (Fine & Gor
don, 1992), som kan bidra till att jämställdhetsaspirationer kommer i skymundan. 

Å andra sidan kan upplevelsen av stabilitet eller instabilitet bero på var dessa kvin
nor befinner sig i sin personliga historia. Ingela är nästan tio år yngre än Barbro, och 
mycket kan hända på tio år. Har det kanske varit konflikter kring jämställdheten vid 
någon tidigare tidpunkt i Barbros äktenskap; konflikter som hon har rett ut och därför 
kanske inte lyfter fram i sina berättelser idag? Ingenting i det här utdraget antyder det, 
men i en senare intervju anspelade Barbro på tidigare konflikter när hon berättade om 
hur hennes kvinnliga arbetskamrater talade om jämställdhet: 

Men det är skönt för man hör ju på jobbet, man pratar ju mycket om det här.. ...ja, jag 
har väl haft det väldigt bra, för jag känner ju att det funkar utan det här gnatet, för det 
är ju det som jag t yckt var jobbigt. Vi har ju också haft en liten bit av det där. Men nu 
funkar det jättebra, alltså. 

8 Här vill jag tacka en uppmärksam läsare som påpekade risken att min framställning kan tolkas 
som att jag förfäktar Barbros strategi med separata sfärer och med "jämställdhet som gåva" 
eftersom den tycks vara den minst konfliktfylla strategin. Det är inte min avsikt. Syftet är att 
kontrastera de olika hållningarna. 
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Det har förekommit en del konflikter om hushållsarbetet i Barbros äktenskap, visar det 
sig nu, men Barbro nämner dem bara i förbigående när hon jämför sin egen situation 
med andra kvinnor som har konflikter idag. Ingela skulle kunna vara en av dem som 
hon jämför sig med. Vad Barbro inte berättar är på vilket sätt de tidigare konflikterna 
löstes eller härbärgerades. Hennes roll när det gällde att uppnå detta blir inte synlig. 
Fick hon föra någon kamp? 

Det är i det sammanhanget viktigt att reflektera över hur upplevelser av rättvisa 
och orättvisa kommer in i kvinnors överväganden kring jämställdhet. En vanlig kom
mentar från många deltagare var att de tyckte att fördelningen av hushållsarbete var 
ganska rättvis och att de inte tyckte att det var värt att kämpa för att göra denjämställd. 
"Rättvisa" och "jämställdhet" tycktes alltså vara olika saker. Jag har inte material för att 
kunna studera berättelser om rättvisa kontra jämställdhet närmare i den här undersök
ningen. Den kanadensiska psykologen Maria Steinberg (1996) har emellertid gjort en 
intervjuundersökning med gifta kanadensiska par och studerat "rättvis" vs. "jämställd" 
arbetsfördelning i hemmet mer i detalj. I de par hon intervjuade var det många som 
upplevde att deras hushållsarbetssituation var rättvis, fastän de öppet medgav att den 
inte var jämställtfördelad. Steinberg fann att uppfattad orättvisa är kopplad till brist på 
jämställdhet, men upplevd rättvisa är det inte. Istället hanteras och "förklaras" rättvisa 
på tre olika sätt; för det första, "hälsan tiger still" (by default), dvs. om ingen klagar tas 
det som ett tecken på att situationen är rättvis (vilket har resonans till "the social 
construction of quiescence"). Intressant nog användes denna förståelse enbart av män
nen i Steinbergs undersökning. Det andra sättet att se på rättvisa handlade om gemen
samt deltagande, dvs. om båda verkar villiga att bidra till hushållsarbetet, oavsett de 
verkliga proportionerna, så uppfattas det som ett tecken på rättvisa (detta har resonans 
till jämställdhet som gåva). Den tredje förståelsen var att se rättvisa i termer av en 
rättighetsdiskurs. Om varje person upplevde att hon eller han hade rättighet att för
handla om vilka uppgifter hon eller han skulle sköta, så togs detta som ett bevis på 
rättvisa. Det sades dock aldrig något om huruvida sådana förhandlingar någonsin skedde. 
Steinbergs övergripande slutsats blev att mängden utfört arbete (dvs. "jämställdhet") 
inte vägdes in i överväganden om rättvisa när det gällde hushållsarbete. 

Här kan Barbros upplevelse av mannens deltagande som gåva ("gemensamt delta
gande") kanske passa in och göra att hon upplever situationen som rättvis, även om 
den inte kvantitativt är jämställd. Ingelas erfarenheter verkar däremot inte passa in i 
något av rättvisemönstren. Hon tycker sig ha någorlunda jämställdhet när det gäller 
mängden utfört arbete, men upplever ändå inte rättvisa, eftersom hon fortfarande har 
huvudansvaret i hushållet. Och detta tycks skapa en paradoxal situation för henne. 
Genom att vara den som lär upp sin man kan hon bli ännu tydligare positionerad som 
personen med hushållsexpertisen och därmed ansvaret, just det hon ville undvika. Ef
tersom "hushållsarbete" i många familjer är ett omdebatterat fält som är laddat med 
könsinnebörder och symbolismer som är förbundna med andra delar av livet, finns en 
stor konfliktpotential inbyggd i kvinnors ansvar för att lära upp familjemedlemmarna. 
Här skapas en komplicerad psykologisk situation för de kvinnor som vill lämna sin 
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expertposition men inte möter ett aktivt gensvar från sin partner (Ahrne & Roman, 
1997). 

Menar jag nu att alla män är antingen som Barbros eller Ingelas? Och menar jag att 
jämställdheten går så sakta framåt som det kan låta av de här berättelserna? Att män 
konsekvent undviker ansvar i hushållet? Nej, jag har varken material för eller intresse 
av att uttala mig om hur män i allmänhet "är" när det gäller hushållsarbete. Uppgiften 
i det här kapitlet var att belysa olika sätt på vilka det blir möjligt för kvinnor att förstå 
"jämställdhet" och makt, givet de vardagsomständigheter de lever i. Och till dessa 
omständigheter hör (förutom yrke/klass, familjestorlek, ålder osv.) k vinnornas part
ners. Den enskilda kvinnans familjeprojekt och hennes jämställdhetsprojekt i familjen 
ramas in av vad för slags man hon har. Han sätter viktiga gränser för henne - och vissa 
män sätter vida gränser, och andra snävare. Det gränssättandet i sin tur påverkas av de 
samhällsdiskurser som män manövrerar bland, när de dagligen skapar sig som goda 
utgåvor av sitt kön i sina specifika sociala sammanhang. 

Till sist: både kvinnor och män i parförhållanden har naturligtvis mer än 
jämställdheten i familjen på dagordningen. En av de största gemensamma uppgifterna 
för moderna heterosexuella par handlar om deras romantiska projekt. Kvinnor och 
män i par förväntas bekräfta varandra som attraktiva könsvarelser, attraktiva männis
kor. De förväntningarna kan ofta samspela med deras jämställdhetsprojekt på tämli
gen komplicerade sätt (Holmberg, 1993; Sondergaard, 1996a). 
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Kvinnlighetens villkor - eller -
hur är det möjligt att vara kvinnlig idag? 

De empiriska kapitlen hittills har berört ett antal aspekter av kvinnors liv i Sverige 
idag, så som de framträder i den grupp kvinnor jag h ar intervjuat. I de fyra första 
(biografierna, balansen, passformen, förändringarna) handlade det framförallt om det 
arbete av olika slag som kvinnoliv genererar och om hur kvinnor genom detta arbete 
konstruerar sina vardagsvärldar. I kapitlet om jämställdhet rörde det sig om hur kvin
nor kan förstå maktbalansen i sin vardag, och i kapitlet om kvinnorna själva bland 
annat om hurdana sätt att förstå sig själva kvinnor utvecklar under den mest intensiva 
delen av livet med barn, familj och arbete. Invävt i dessa olika aspekter av kvinnors liv 
finns ytterligare ett diskursivt tema som jag har berört då och då i framställningen, 
nämligen "kvinnligheten". Den ska nu komma i fokus. Jag ska här se närmare på vad 
kvinnlighet innebär för de kvinnor jag har intervjuat; vilka diskurser om kvinnlighet 
de förhåller sig till i sin vardag, och hur de förhåller sig till dem. 

Kvinnlighet är ett vardagligt fenomen som alla känner till och har en uppfattning 
om; och de uppfattningarna brukar likna varandra inom en viss delkultur. I allmänhet 
ses vissa up psättningar av personliga egenskaper som kvinnliga, även om detaljerna i 
egenskaperna kan variera något. Kvinnor uppmanas ofta i media, rådgivningsböcker 
osv. att "finna sin egen inneboende kvinnlighet", dvs. hitta fram till och bejaka sina 
specifikt kvinnliga egenskaper. Sådana diskurser om kvinnlighet som något inre som 
kvinnor ska leta efter inuti sig själva - och något som skiljer sig radikalt från manlighet 
- har stark kulturell förankring. 

Men "kvinnlighet" ändrar sig: vid en jämförelse av det som ses som kvinnligt idag 
med det som sågs som kvinnligt för 100 år sedan, visar det sig att mycket av det kvin
nor idag gör, och känner sig kvinnliga medan de gör, var otänkbart för en kvinnlig 
kvinna att göra då. Hon skulle både ha setts som och upplevt sig som okvinnlig. Om 
kvinnligheten har förändrat sig på så kort tid, vad är den då egentligen?1 

12.1 Kvinnlighetsdiskurser 

Uppfattningar om kvinnlighet som oföränderlig och nedlagd i hjärnanatomi, DNA 
och/eller hormoner (eller andra liknande strukturer), och artskild från manlighet, har 

1 Parallella resonemang till dessa kan givetvis föras när det gäller "manlighet". Förändringar i 
kvinnlighet sker hela tiden i samspel med förändringar i manlighet (Haavind, 1985). 
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periodvis varit starka (Digby, 1989; Johannisson, 1994; Magnusson, 1992; Showalter, 
1987). Att kvinnor gör "kvinnliga" saker har då setts som en del i naturens ordning. 
Att göra något annat skulle strida mot denna ordning och vara skadligt på olika sätt. 
Det kan vi kalla diskursen om kvinnans natur. Andra har hävdat att kvinnligheten 
präglas in när den lilla flickan vårdas av en första vårdare av samma kön som hon själv 
och identifierar sig med henne. Hon blir därmed människa på ett radikalt annorlunda 
sätt än sin bror, med större empatisk förmåga och önskan om att vara omhänderta
gande. Att detta sker i ett samhälle där kvinnor underordnas män kommer också att 
påverka hennes psyke, menar feminister med en sådan psykodynamisk grundsyn 
(Chodorow, 1978; Gilligan, 1982; Jordan et al, 1991). Detta kan kallas den 
psykodynamiska kvinnlighetsdiskursen. Andra återigen menar att kvinnlighet huvudsak
ligen är resultatet av att växa upp och leva som en representant för det underordnade 
könet. Vissa egenskaper fostras särskilt för den som ständigt måste anpassa sig till an
dra (män) med mer makt; t.ex. empatisk förmåga och benägenhet att vara omhänder
tagande (Ethelberg, 1983; Miller, 1976; 1986; Unger & Crawford, 1992). Den dis
kursen kan kallas "kvinnlighet som underordningseffekt 

I alla teorierna ovan är kvinnlighet framförallt "inre" egenskaper (även om de blir 
"inre" längs olika vägar), ett synsätt som brukar kallas e ssentialism (Bohan, 1993). 
Exempel är att se t.ex. "relationsorientering", "moraltyp" eller "prestationsmotiv" som 
egenskaper som innehas av en viss individ och styr hennes handlande. Sådana teorier 
framställer kvinnlighet som grundläggande egenskaper som är intrapsykiska, varaktiga 
och vanligen åtskilda från och ganska oberoende av pågående händelser och upplevel
ser. 

Andra typer av kvinnlighetsdiskurser företräds av feministiska socialkonstruktion-
ister.2 Att se kvinnligheten som en social konstruktion innebär att se den som ett be
grepp som socialt ident ifierar vissa handlingar och karakteristika som lämpliga eller 
naturliga för individer av kvinnokön (och andra handlingar osv. som lämpliga för indi
vider av manskön). När kvinnligheten definieras på detta sätt, ses den som inneboende 
i de samspel som har blivit socialt könspräglade i en viss kultur (Haavind, 1994; 
S0ndergaard, 1996a). "Relationsorientering","moraltyp" eller "prestationsmotiv" (t.ex.) 
ses då som karakteristika hos interaktioner, och inte egenskaper hos individer, vilket 
innebär att de inte antas ha någon inneboende förknippning med biologiskt kön. Vad 
det ska innebära att benämna en handling eller en interaktion som manlig eller kvinn
lig är socialt överenskommet och reproduceras genom själva deltagandet i denna hand
ling eller interaktion. "Kvinnlighet" skapas och upprätthålls genom att kvinnor deltar 
1 transaktioner som är socialt definierade som "kvinnliga" (Bohan, 1993). När dessa 
transaktioner sker i en kultur med en essentialistisk kvinnlighetsuppfattning, kommer 
kvinnor via socialisation och annan påverkan att uppfatta sina handlingar som uttryck 
för inre egenskaper; i detta fall kvinnlighet. 

Ett socialkonstruktionistiskt synsätt innebär att manlighet och kvinnlighet ses som 
relationella fenomen, men inte jämbördiga relationella storheter (Haavind, 1982; 1985). 

2 Se kapitel 2.2 om socialkonstruktionism. 
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Den utformning som manligheten har i en viss kultur, delkultur eller familj, kommer 
att utgöra förutsättningarna för kvinnligheten. Det kan också uttryckas som att ett 
samhälle kan tåla en viss sorts manlighet enbart under förutsättning att kvinnor samti
digt har en viss sorts ("komplementär") kvinnlighet som gör att de kompenserar för 
mäns handlingar eller frånvaro av handlingar (Flax, 1987; Kaschak, 1992; Sampson, 
1993b). Kvinnlighetens specifika utformning kan se ganska olika ut i olika (del-) kul
turer, eftersom manlighetens utformning varierar mellan dem. Det som förenar kvinn
lighet i olika kulturer är därför inte nödvändigtvis specifika handlingar eller "egenska
per", utan att kvinnligheten utvecklas i samspel med, och utgör en anpassning till 
manlighetens utformning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte är fråga 
om determinism. Kvinnor "är" kvinnor på olika sätt, även i relation till samma typ av 
manlighet, dvs. kvinnor är aktörer som förhåller sig till sina omständigheter och ofta 
även modifierar dem (Andenaes et al, 1992; Mann, 1994). De senaste decennierna har 
visat många exempel på detta. 

I analyserna i det här kapitlet kommer jag att ha de olika kvinnlighetsdiskurserna 
ovan i bakgrunden för att se om och i så fall hur de samspelar med de kvinnlighets
förståelser som kommer fram i de berättelser jag har studerat. 

Analys av kvinnlighetsberättelser. För att studera kvinnlighetsdiskurser i aktion 
till vardags, och kvinnors personliggöranden av dem, har jag gjort diskursanalyser av 
ett antal berättelser där kvinnlighet aktualiseras på olika sätt. De två analyser jag pre
senterar här är valda för att illustrera att variationsvidden är stor när det gäller vad 
kvinnlighet kan innebära psykologiskt. De är inte uttömmande; andra berättelser med 
andra kvinnlighetsdiskurser hade varit möjliga att använda; men de visar generella 
fenomen när det gäller vad kvinnlighet "gör". Det första utdraget är Elisabets berättelse 
när jag f rågade henne om hon ansåg sig vara kvinnlig. Där är "kvinnlighet" gjord 
explicit, i så måtto som att kvinnlighet är själva ämnet för samtalet, och att Elisabet 
direkt förhåller sig till olika kvinnlighetsdiskurser genom att ta avstånd från dem eller 
godta dem. Den andra berättelsen, Eivors, föregick det citat som inledde kapitel 1 i 
avhandlingen, och är ett exempel på mer indirekta berättelser om kvinnlighet (och 
manlighet), där det explicita ämnet var fördelningen av hushållsarbetet och omsorg
sansvaret. Det går att urskilja i Eivors berättelser att vissa kvinnlighetsdiskurser är inte
grerade i hur hon förstår sitt eget agerande i förhållande till både omsorgsansvaret, 
hushållsarbetet och mannen. Även om båda berättelserna bygger på diskurser om kvinn
lighet som individkarakteristika som skiljer sig från manlighet, konstrueras kvinnlig
het som psykologiskt fenomen på påfallande olika sätt i dem. Och sätten är fler. Kvinn
lighet verkar kunna vara många olika saker och ingripa på många olika fält i kvinnors 
liv. 
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12.2 Kvinnlighet och kropp: Elisabet är hellre människa 

Elisabet var assistent vid en av myndigheterna och närmade sig femtioårsåldern under 
intervjuperioden. Hon var gift men hade inga barn boende hemma. Valet av hennes 
berättelse om kvinnlighet beror på att hon fokuserar vissa aspekter av kvinnlighet som 
konstruktion av kropp och fysiskt framförande på ett tydligare sätt än många andra. 
Hon är ovanligt explicit om de aktiva diskurserna och lyfter fram - och förhåller sig 
avvaktande till - en syn på kvinnlighet som "kropp" och "sexobjekt". 

(intervju 4, Elisabet på frågan om hon tycker att hon själv är kvinnlig) Njae, det tycker jag inte, 
så där. Neej, inte så där som - man måste ju göra jämförelser då. Jag menar, jag måste ju leva 
mänskligt och kunna röra mig. För skulle jag vara riktigt kvinnlig, då måste jag ju liksom se 
ut, hela jag. Jag kan ju ta på mig bara en klänning eller nåt sånt där. Men det är ju - vissa dagar 
känner man mer för långbyxor, och nästa dag kan jag ha kjol; så långt kan jag ju sträcka mig, 
jag känner mig lite £ja, idag vill jag ha kjol', lite - ja - eller mera... 
/ Nej, det är inga bekymmer. Nej alltså, jag känner inte att det är något som tar över så att jag, 
att det är plågsamt. .. Men det är ju liksom - då måste jag ju ha karaktär om jag ska exakt bli 
som - midjemått och Och jag menar, då har jag pinats! 
/ Det viktiga är, tycker jag, att man mår gott, och det har ja g alltid gjort. Jag kan äta allting 
och tåla.. Och det är kanske den här åldern som gör att man, säger det...? Man tycker att nu 
är det det viktiga - förut var det att man var exakt i kroppen - kanske i 20-årsåldern... 
(Eller om det är att man har blivit lite klokare... ?) Ja, jag hoppas att det är klokare... För i och 
med att jag v ar ju ute jättemy cket och dansade förut, och då var det ju vik tigt att man såg 
liksom - ut... För dom, det är ju utseendet många gånger man bedöms efter. Men som tur är 
har man ju haft bra kompisar, man har ju alltid haft roligt då man har dansat. 

(A) Subjekten i Eli sabets berättelse 
Jag 1, som inte tycker hon är kvinnlig. 
De andra kv innorna,, som hon jämför sig med ("Neej, inte så där som - man måste ju göra 

jämförelser då"). 
Jag 2, som vill le va som en människa och numera är mer inställd på att må bra än att vara 

kvinnlig ("Jag menar, jag måste ju leva mänskligt och kunna röra mig"). 
Imaginär jag 3, om hon vore tvungen att vara kvinnlig ("För skulle jag vara riktigt kvinnlig, då 

måste jag ju liksom se ut, hela jag"). 
Jag 4, som bara ta r på sig en klänning eller nåt sånt där, men gärna vill vara litet kvinnlig ("så 

långt kan jag ju str äcka mig, jag känner mig lite 'ja, idag v ill jag h a kjol', lite - ja - eller 
mera... ) 

Kvinnlighet, som inte tar öv er så att det blir plåg samt för Elisabet, men som ka nske känns en 
aning hotfull ("Nej alltså, jag känner inte att det är något som tar över så att jag, att det är 
plågsamt. .. Men det är ju liksom - då måste jag ju ha karaktär om jag ska exakt bli som -
midjemått och Och jag menar, då har jag pinats!"). 

Jag 5, som var ung och ville vara exakt i kroppen för att duga ("- förut var det att man var exakt 
i kroppen - kanske i 20-årsåldern"). 

Män på dansgolvet, som bara bjöd upp de snygga ("För dom, det är ju utseendet många gånger 
man bedöms efter"). 
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Bra kompisar> som bjöd upp även om man inte var perfekt i kroppen ("Men som tur är har man 
ju haft bra kompisar, man har ju allti d haft roligt då man har dansat"). 

(B) Motsägelser: subjekt som inte passar ihop 
Jag 2, som måste l eva mänskligt och kunna röra sig vs. Den maginära jag 3, som skulle vara 

kvinnlig och behöva "se ut". Det går inte att både vara kvinnlig och mänsklig samtidigt. 
De andra kvinnorna som hon jämför sig med och Den imaginära jag 3, som skulle vara kvinnlig 

och behöva "se ut" vs. Jag 4, som "bara tar på sig en klänning eller nåt sånt". Kvinnlighet 
som både tvång och frivillighet blir motsägelsefullt. 

(C) Diskurser: subjekt som passar ihop 
1) Kvinnlighet som disciplin, hot och smärta; Den kvinnlighet som Elisabet inte "har", 

och inte vill ha. (Den imaginära jag 3, som skulle vara "riktigt" kvinnlig och 
behöva "se ut" + Kvinnlighet, s om inte tar över så att det blir plågsamt, men som 
kanske känns en aning hotfull. Om hon skulle leva upp till den, skulle hon "ha 
pinats"). 

2) Kvinnlighet som personligt uttryck: Den kvinnlighet som Elisabet "har" och vill ha, 
trots att hon säger att hon inte är kvinnlig. {Jag 4, som bara tar på sig en klänning 
eller nåt sånt där, och gärna vill vara litet kvinnlig). 

3) Kvinnlighet som "kropps'arbete: (Jag 1, som inte tycker att hon är kvinnlig, därför att 
hon inte gör det arbete som krävs + De andra kvinnorna, som hon jämför sig med, 
som gör det arbetet). 

4) Den manliga blicken; disk ursen om mäns tolkningsföreträde {Män på dansgolvet, 
som bara bjöd upp de snygga + Jag 5, som var ung och ville vara exakt i kroppen 
för att duga). 

5) Mänsklighet som något annat än/oförenligt med kvinnlighet {Jag 1, so m inte tycker 
hon är kvinnlig + Jag 2, som måste leva mänskligt och kunna röra sig + Bra kom
pisar, som bjöd upp även om man inte var perfekt i kroppen). 

(D) Elisabet förhåller sig till de olika diskurserna 
Det arbete som i Elisabets erfarenhetsvärld krävs för att vara "riktigt kvinnlig" är inget 
som hon är beredd att lägga ner på sig själv. Andra kvinnor omkring henne gör det, 
men hon vill inte ge sig in i den konkurrensen. Kvinnlighetsarbete generellt är för 
Elisabet en ansträngande disciplin ( "då måste jag ju liksom se ut, hela jag'). Dessa kultu
rens krav på kvinnlighet tar hon avstånd ifrån; den kvinnlighetsdiskursen är inte hen
nes. Hon kan dock tänka sig att då och då arbeta för att nå en liten bit längs kvinnlighets
axeln ( "Jag kan ju ta på mig bara en klänning eller nåt sånt där). Men det verkar som 
om hon gör detta utifrån en annan diskurs: när hon i berättelsen fortsätter att tala om 
sitt eget arbete för att producera/prestera kvinnlighet, verkar hon byta tankemetafor. 
Hon talar inte längre om arbete och disciplin, utan nu handlar det om att ge uttryck 
för sig själv som person {aJag känner mig lite 'ja, idag vill jag ha kjol', li te -ja - eller 
mera... '). 

Här skymtar en distinktion mellan olika förståelser av "kvinnlighet" i Elisabets tal. 
Hon verkar se sitt "frivilliga" kvinnlighetsarbete som ett uttryck för sin personlighet, 
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för vad hon känner för just då, samtidigt som hon talar generellt om kvinnlighetsar
bete som yttre disciplin. Elisabet verkar här använda olika tolkningsrepertoarer för kvinn
lighet som gäller henne själv och kvinnlighet som gäller kvinnor generellt (Gilbert & 
Mulkay, 1984; Wethereil, 1986).3 

Flera sorters kvinnlighet är ute och går samtidigt i Elisabets berättelse: en ofrivillig 
och plågsam, kvinnlighet som disciplin, hot och smärta, som läggs på utifrån av kultu
rella påbud, eller har pålagts utifrån en gång i tiden och nu lever kvar. Nästa är kvinn
lighet som personligt uttryck, som är det Elisabet verkar ha gjort till sin kvinnlighet. Men 
båda dessa "kvinnligheter" har samma uttrycksväg, nämligen via kvinnlighet som 
"kroppsarbete, som därför blir en kvinnlig kvinnas öde, vare sig den kvinnlighet som 
ska produceras kommer inifrån och är personlig/individuell/frivillig eller kommer uti
från och är disciplinär/ påtvingad/förställning. 

Elisabet verkar (åtminstone här) inte föreställa sig någon annan typ av kvinnlighet 
än den disciplinära eller den "personliga", eller något annat uttryck för kvinnlighet än 
"kvinnlighet som arbete". Hennes bild av kvinnligheten verkar här enbart handla om 
den yttre formen på den enskilda kvinnan; kvinnlighet som yta. Hon ska ha rätt klä
der, vara "perfekt i kroppen", ha rätt midjemått och ställa upp på att pina sig till detta. 
Att kunna leva som en människa verkar inte möjligt för den som ska vara kvinnlig, 
säger hon. Ett sådant påstående låter inte alldeles ologiskt med tanke på vad Elisabet 
lägger in i "kvinnlighet" (arbete för att producera kvinnligheten, vilket består av själv
disciplin, "pina", och att förställa sig). 

Men vad lägger hon då in i att "leva som en människa"? Vad är det konkret som 
inte går att förena med kvinnlighet? Elisabet nämner sådant som "kunna röra mig", 
"må gott", "kunna äta allting och tåla." Rörelsefrihet, välmåga, frihet att äta vad hon 
vill. Att vara kvinnlig skulle då innebära att inte ha rörelsefrihet, att inte må bra, att 
inte kunna äta sådant hon vill - och inte tåla (?). Att röra sig fritt, att vara mån om sig 
själv, att unna sig god mat, det tillkommer inte kvinnliga kvinnor i Elisabets föreställ
ningsvärld. Här blir det en glidning i texten från yta och utseende (som är det hon 
beskriver som den producerade "kvinnligheten"), och till självförnekelse och späkning. 
Nu handlar det inte längre bara om yta. Kan det betyda att kvinnlighetsarbetet inte 
bara ska producera rätt yta, utan också, och samtidigt, producera rätt innehåll, nämli
gen en mentalt ofri och självförnekande person som inte kräver att få röra sig och må 
bra och äta vad hon själv vill? En person som rör sig som hon själv vill, som bryr sig om 
sig själv, som är mån om att hon mår bra, och som väljer sin mat, hon är en "människa" 
men hon är inte kvinnlig. Och sådan är alltså Elisabet, tycker hon. 

Elisabets sociala bakgrund och individhistoria sätter in henne bättre i bilden. Hon 
är uppvuxen på landsbygden i en barnrik familj där modern ganska tidigt blev änka. 

3 Resonemanget är analogt till vad Gilbert & Mulkay (1984) tyckte sig se i en studie av biokemist
ers berättelser om sina egna och andras vetenskapliga övertygelser. I berättelserna om sina egna 
uppfattningar använde de en typ av "förklaring" (empiriska fynd, "sanningen kommer alltid 
fram till slut"), men när de talade om motståndarnas motsatta övertygelser, använde de helt 
andra "förklaringar" (vanföreställningar, personliga upphängningar, maktkamp). Socialpsykologer 
talar bl.a. om "the fundamental attribution error" som förklaring till sådana fenomen (se Sampson, 
1991, för en kritisk konstruktionistisk analys av attributionsteorier). 
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Alla fick lov att bidra till arbetet i hemmet, och alla gjorde nästan allt slags arbete; det 
fanns inte utrymme för tydliga distinktioner utifrån kön. Elisabet var stark och tyckte 
mycket om utomhussysslor och friluftsliv, något som har följt med henne genom livet. 
Hon upplevde sig som ganska likvärdig med sina äldre bröder. 

Som Elisabet berättar om sig var hon "människa" ganska länge och blev "kvinna" i 
social bemärkelse först ganska sent. Hon beskriver t.ex. inte någon insnävning av sitt 
sätt att vara i åldern kring puberteten utan började först kring 20-årsåldern på allvar 
känna av trycket att vara "riktig kvinna" och begränsa sig.4 Det skedde när hon mötte 
förväntningarna på kvinnligheten t.ex. på dansgolvet, något hon inte tyckte gick smärt
fritt. Och då var hon inte beredd att helt låta detta "ta över", som hon uttryckte det. 
Visserligen tycker hon idag att hon gick in i det mycket mer i ungdomen än nu, men 
hon beskriver ändå en viss distans till sådana kvinnlighetskrav ända sedan tonåren. 

Det sätt att vara som Elisabet hade tillägnat sig innan hon i 20-årsåldern mötte den 
begränsande sociala kvinnligheten, det hänför hon alltså inte till "kvinnlighet" utan till 
"mänsklighet". Vad är då det? Av hennes berättelser att döma är det dels att "kunna 
röra sig och må bra", men också sådant som att vara intresserad av och bry sig om 
andra människor. Det senare yttrar sig både på arbetet och på fritiden; människor har 
alltid högre prioritet än saker och pengar för Elisabet, som gärna ägnar fritiden åt att 
hjälpa äldre vänner och anhöriga. Enligt de allra flesta nutida kriterier skulle detta 
betraktas som ett mycket kvinnligt beteende. För Elisabet är det istället en del av det 
hon menar med att "kunna leva som en människa". När Elisabet är "omvårdande-
kvinnlig", vilket hon ofta är, är det för henne inte ett sätt att uttrycka kvinnlighet, utan 
ett sätt att vara människa. 

(E) Diskussion 
För Elisabet kan "kvinnlighet" tydligtvis splittras upp i flera delvis motstridiga dis
kurser, och hon kan inte utan vidare ha ett motsägelsefritt förhållande till alla dis
kurserna samtidigt. Det kan uttryckas på ett par olika sätt, beroende på betraktarens 
perspektiv: antingen att flera diskurser aktualiseras samtidigt, och ser ut att konkurrera 
i hennes medvetande; eller att hon är medveten om flera olika kvinnlighetsdiskurser 
parallellt, och inte ser någon av dem som den dominerande eller definierande. 

För kvinnor som har genomlevt de senaste årtiondena är det inte oväntat att "kvinn
lighet" ska vara ett livsområde där diskurser konkurrerar ovanligt mycket. Detaljerna i 
vad "god kvinnlighet" kan (ska) innehålla har både debatterats och förskjutits under 
den perioden. Elisabet verkar idag lösa det hela för sin egen del genom att betrakta sig 
själv som okvinnlig. Hon resignerar och deltar inte i loppet. Samtidigt går hon miste 
om något, som hennes reminiscenser till 20-årsåldern antyder: den perfekta kroppen! 
4 Många av de kvinnor jag intervjuade berättade om att de ungef är vid puberteten tyck te sig 
förlora en tidigare frimodighet och bli betydligt försiktigare. Åtminstone i västerländsk kultur 
tycks det vara ett ganska vanligt mönster. Se t.ex. Brown & Gilligan, 1992. Se också kapitel 5.1, 
"Att växa upp som flicka: pojkflickor och flickflickor." Detta fenomen är ett av de ämnen som 
jag inte har haft utrymme att gå närmare in på i avhandlingen. 
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"Okvinnlighet" är emellertid inte nödvändigtvis något enhetligt. En kvinna borde 
potentiellt kunna uppfatta sig själv som okvinnlig utifrån två ganska olika positioner: 
(a) hon som strävar efter att uppnå ett kvinnlighetsideal men inte lyckas; eller (b) hon 
som tar avstånd från samma kvinnlighetsideal. Upplevelserna av okvinnlighet borde 
bli ganska olika beroende på position. För (a) är kvinnlighet möjligen ett problem eller 
en svårighet, men inte något dilemma. Hon strävar ju efter att konformera till ett 
ideal/en diskurs, som för henne är dominant. För (b), som tar avstånd från samma 
kvinnlighetsideal, blir det annorlunda. Hon förhåller sig medvetet till någon eller några 
kvinnlighetsdiskurser och avfärdar dem som något hon inte vill ställa upp på. Men det 
kan också göras utifrån olika positioner: (i) den som finner att hon inte klarar av att 
konformera till kvinnligheten och därför väljer en annan typ av identitet för sig själv 
(ett steg vidare från (a)?); eller (ii) den som av t.ex. politisk övertygelse tar avstånd från 
samhälleliga kvinnlighetsideal även om hon skulle kunna konformera om hon ville. 
Hon kanske tar avstånd t.ex. därför att hon anser dem kvinnoförtryckande. 

Det här resonemanget går att förstå som att det inte finns någon väg att komma 
undan kvinnligheten. Även de kvinnor som väljer att vara "okvinnliga" är det alltid i 
förhållande till någon (eller några) kvinnlighetsdiskurs (er). Okvinnligheten definieras 
av kvinnligheten. Någon ^kvinnlighet verkar inte vara möjlig (dvs. något slags neutral 
position i förhållande till aktuella kvinnlighetsdiskurser). "Kön" har alltid innebörder. 

Många av de intervjuade kvinnorna berättar att de känner sig okvinnliga, men de 
verkar göra det av påfallande olika orsaker: Elisabet beskriver sig som okvinnlig därför 
att hon inte disciplinerar och plågar sig till de rätta kroppsmåtten. Anita beskriver sig 
som okvinnlig därför att hon har "för mycket av den matematiska sidan", dvs. är logisk 
och välstrukturerad. Malin beskriver sig som okvinnlig därför att hon ibland känner 
sig fjärmad i sina värderingar från andra kvinnor. Kristina beskriver sig som okvinnlig 
därför att hon ofta har "identifierat sig med männen" och "inte har något kvinnligt 
nätverk". Pia beskriver sig som okvinnlig därför att hon inte är bra på relationer. Anneli 
beskriver sig som okvinnlig därför att hon är sportintresserad och ägnade sig åt idrott i 
ungdomen. Vivianne beskriver sig som okvinnlig därför att hon är stark och orkar 
jobba fysiskt lika mycket som männen. Mona beskriver sig som okvinnlig därför att 
hon aldrig har tränat upp sig när det gäller make-up och kläder. Osv. 

När jag lyssnar på alla dessa "okvinnligheter" slås jag av hur liten chansen egentli
gen måste vara för att en kvinna ska känna sig kvinnlig inför de många möjligheter att 
känna sig okvinnlig som erbjuds av de tillgängliga kvinnlighetsdiskurserna. I reklam 
och många andra mediabudskap framställs kvinnlighet ofta i former som ganska få kan 
uppnå. En möjlig slutsats av detta kan bli att "kvinnlighet" är något som det kulturellt 
inte är "meningen" att kvinnor ska uppnå. Diskursernas utformning gör att många (de 
flesta?) kvinnor känner sig bristfälliga ifråga om kvinnlighet, och försöker "kropps"arbeta 
och konsumera sig till den. Kvinnlighetens kärna kanske då i praktiken blir själva arbe
tet med att försöka uppnå det ouppnåeliga - en "disciplin"? Eller är det själva bristen 
som är kärnan? (Tseëlon, 1995). 

Om många (eller de flesta??) kvinnor känner sig okvinnliga, är kanske det som 
förenar kvinnor idag upplevelsen av bristfällighet, av att inte nå upp till ett ideal. Om 
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kvinnlighet skulle definieras utifrån kvinnors vardagspraktiker och upplevelser (istället 
för utifrån ideal och myter), skulle kanske det "verkligt kvinnliga" vara känslan av att 
vara okvinnlig. Exakt vad kvinnor saknar kan variera, men att de saknar något blir det 
verkligt gemensamma.5 Brister innebär frånvaro av något, och det går därför att stän
digt hitta nya saker som kvinnor ofta saknar och som "definierar kvinnlighet". Så ska
pas den idealiska "okvinnliga" kvinnliga konsumenten - av lättmargarin, push-up-be-
håar, hårborttagningsmedel och självhjälpsböcker... 

12.3 Kvinnlighet och känslor: Eivor vill inte vara man 

Eivor är gift och har två barn, varav den äldsta hade flyttat hemifrån och den yngsta var 
mitt i tonåren vid intervjuperiodens början. Hon arbetar som assistent vid en av myn
digheterna. I intervjuutdraget berättar hon om sin mellanposition mellan maken och 
tonårsdottern. När de två inte kommer överens, känner Eivor att hon måste gå emellan 
och försöka medla och förhindra bråk. Som Eivor upplever det, är detta ett kvinnoansvar. 
Hon trodde att de andra i familjen lät bli att ta ansvar för att hålla fred eftersom de 
litade på att hon skulle sköta det åt dem. Hennes "balanserande med omsorg" är inbäddat 
i en situation där många andra krafter samtidigt är aktiva. Valet av Eivors berättelser 
för närmare analys beror på att de på ett indirekt men ändå ganska tydligt sätt illustre
rar den vardagliga konstruktionen av en viss typ av "god" kvinnlighet som skild från 
manlighet i vår kultur, och också något om de maktrelationer som omger den. Lik
nande kvinnlighetsdiskurser förekommer i många av de andra kvinnornas berättelser, 
men Eivor är en av dem som tydligast gick in i detta sätt att vara kvinnlig. Det var en 
viktig del av hennes identitet, som hon framställde sig i sina berättelser här och i andra 
delar av intervjuerna. 

Intervju 1: (Marktjänst, vem sköter det?) Jag lagar mat. Vi har ingen diskmaskin, Nils diskar 
väldigt ofta. Jag torkar golv och städar toaletterna och han dammsuger (skratt). Vi har våra -
vissa grejer. 
Jag tror att mesta ansvaret ligge r på mig i alla fall, genom att jag har haft deltid. Särskil t 
barnen kommer mer till mig. Så jag har den... Jag tror att jag har den - men han ställer ju upp, 
ganska bra, tycker jag. 
(Är du nöjd?) Jaa... jag vill inte förlora - jag vill göra en del grejer hemma också, jag vill ha 
kvar det. ... Visst kunde han göra lite grejer till, men jag får nog vara nöjd, tror ja g. 
Jag har lite mer, det har ja g. Särskilt med barnen, tycker jag. Jag har lite bättre kontakt med 
mina barn - våra barn! (Det är nog vanligt...) Jag tror det. Särskilt i den generation som jag 
är i. 

5 Detta är inget nytt. Redan Freud (1933) (och många före honom) definierade kvinnor i 
termer av vad de saknade, snarare än vad de hade. 

262 



Kapitel 12 Kvinnligheter 

Intervju 3: [Dottern] och pappa kommer inte så bra överens. Dom är hemskt bråki ga med 
varann. Det är jättejobbigt att lyssna på - hemskt bråkiga med varann ! Och då är jag där 
emellan, jag. / Och så tar jag henne i försvar - "jaha, du tar flickan i försvar...." Det är 
jättejobbigt! 
/(Dittfredsmäklande...) Dom kanske väntar på det där... 
/(Àr du den som tröstar alla i familjen?) Ja, det är jag, ja. Det är alltid mig dom går till. Jag vet 
inte, Nils är nog för hård, och han har som - jaa, han kan aldrig visa känslor för barn, och det 
är ganska vanligt hos karlar i den där åldern, han är över 50 nu. 
- Inte förstå när hon är ledsen! Nej, men jag fattar inte hur man kan vara så.. Jag förstår det 
inte! 
/ Aldrig lärt sig hur andra känner.... Och det där ser man - jag ser det ju direkt - hur jobbigt 
hon har. 
/ Jag tycker att han skulle lära sig själv, för jag tycker han skulle känna sig utanför när barnen 
alltid kommer till mig! Det kan ju inte vara roligt för honom heller, för han är ju snäll med 
barnen. .. Det är inte det... 
/ Ja, just det, när det passar dom... [männen] 
/Mellan mig och honom är det ju hemskt viktigt med känslor, men varför är det inte det med 
[barnen] ? 
/(Ar detsamma mönster? Att det sker på männens villkor? Att det handlar om männens känslor?) 
Han får styra.... / Vi skulle ha ändrat på det där - ordentligt! Men jag tror att det är lite bättre 
med dom som är yngre... 

(A) Subjekten i Eivor s berättelser 
Jag 1 - kvinnan som har hushållsansvaret men ty cker att hon borde vara ganska nöjd med sin 

mans insatser. ("Jag lagar mat.. torkar golv och städar toaletterna"; "mesta ansvaret ligger 
på mig i alla fall, genom att jag har haft deltid"; "jag får nog vara nöjd, tror jag" ). 

Han 1 - mannen som hjälper till ibland men inte tar något ansvar, egentligen. ("Nils diskar ofta 
.. han dammsuger", "men han ställer ju upp gan ska bra, tycker jag"). 

Vi - Eivor och hennes man som har en viss uppdelning i hushållet. ("Vi har våra - vissa grejer"). 
Jag2- tycker att hon borde ha rätt att förvänta sig mer hemarbete av honom. ("Visst kunde han 

göra lite grejer till - "). 
Jag 3 - den goda husmodern och kv innliga kvinnan, som behåller vissa sysslor hemma för s ig 

själv. ("Jag vill inte förlora - jag vill göra en del grejer hemma också, jag vill ha kvar det"). 
Jag 4 - mamman, fredsmäklaren, som har funnits till hands för barnen, är den barnen g år till, 

har bättre kontakt med barnen, går emellan när det är konflikt och tröstar när det behövs, 
och märker dotterns känslor direkt. ("Särskilt barnen kommer mer till mig."; "Jag har lite 
bättre kontakt med mina barn - våra barn!") 

Barnen / dottern - kommer alltid till E ivor när någ ot är svårt eller tungt. De vet att hon alltid 
finns där. 

Han 2 - är för hård och kan aldrig visa känslor inför barnen, märker inte barnens känslor, tycker 
inte känslor är viktigt när det gäller barnen. ("Jag vet inte, Nils är nog för hård .. jaa, han 
kan aldrig visa känslor för barn.." "Aldrig lärt sig hur andra känner.."). 

Han 3 - är snäll med barnen, men trubbig, gör sådant på sina egna villkor. ("Jag tycker att han 
skulle lära sig själv, för jag tycker han skulle känna sig utanför när barnen alltid kom mer 
till mig! Det kan inte vara roligt för honom heller, för han är ju snäll med barnen. Det är 
inte det..." "När det passar dom..."). 
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Han 4 - tycker känslor är viktiga mellan honom och henne, men in te mellan honom och 
barnen. ("Mellan mig och honom är det ju hemskt viktigt med känslor, men varför är det 
inte det med [barnen]?"). 

Karlar över 50 - kan inte visa känslor inför barn. ("Det är ganska v anligt hos karlar i den där 
åldern; han är över 50 nu"). 

Jag 5 - känner främlingskap inför mannens okä nslighet. ("Inte förstå när hon är ledse n! Nej, 
men jag fattar inte hur man kan vara så... Jag förstår det inte!") 

Han 5 - vars känslor får styra alldeles för mycket, tycker Eivor. ("Han får styra..."). 
"Vi kvinnor" - borde ha ändrat på männens rätt att vara de som st yr hemma. ("Vi skul le ha 

ändrat på det där - ordentligt! Men jag tror att det blir lite bättre med dom som är yngre..."). 

(B) Motsägelser: subjekt som inte passar ihop 
Jag2 vs. Han 1 (hennes marginaliserade önskan vs. hans "beskärda del"). Hennes önskan om 

att han ska göra mer i hushållet stämmer inte med den nivå han har lagt sig på. Kontrast 
mellan hur Eivor och hennes man ser på hushållet. 

Jag 1 vs. Jag 2 (den nöjda vs. den missnöjda). En motsägelse i Eivors text: hon är samtidigt både 
nöjd och missnöjd med sin mans insatser i hemmet. 

Jag 4 y s. Han 4 (hon ser barnen som centrala i äktenskapet - han ser det romantiska projektet; 
"han & hon"). Kontrast mellan Eivors och hennes mans respektive versioner av äktenskaps
kontraktet ifråga om vad som är centrum i deras förhållande. 

(C) Diskurser: subjekt som passar ihop 
(1) Den realistiska hustrun. Kvinnan med hushållsansvar och realistiska förväntningar 

på mannen. Mannen som ställer upp ganska bra. Jag 1 (kvinnan med hushållsan
svaret) + Han 1 (mannen som gör sin del) + vi (ä r "överens"). 

(2) Den goda husmodern. En riktig kvinna är en som vill göra vissa sysslor hemma - eller 
bara en kvinna som gör vissa sysslor hemma är en riktig kvinna. Så de sysslorna får 
en kvinna aldrig släppa ifrån sig. Jag 3 (kvinnan som behåller hemsysslor) + Jag 1 
(kvinnan som har större delen av hushållsansvaret) 

(3) Kvinnor som känsloproffs. Kvinnor är de som är bra på känslor och därför sköter det 
emotionella arbetet i familjen, bland annat fredsmäklandet. Jag 4 (kvinnan med 
känsloansvaret) + H an 2 (mannen utan känsloansvar) + H an 3 (mannen som är 
snäll när det passar honom) + barnen. 

(4) "Ja-se-karlar"-diskursen. Män tycker att de har rätt till sin egen tid; rätt att be
stämma när de vill vara trevliga, t.ex. mot barn; rätt att inte bry sig om känslout
brott hos barn. Karlar får man ta som de är... Han 3 (trevlig med barnen när det 
passar honom) + Karlar över 50 (kan inte visa känslor..) + Han 2 (märker inte 
barnens känslor ) + Han 5 (vars känslor får styra). 

(5) Främlingskap inför män. Kvinnors (ofta marginaliserade) främlingskap inför 
känsloavtrubbade män. Jag 5 (känner sig främmande för mannens bristande em
pati inför barnen) + vi kvinnor (borde ändra på männen) (+ kanske han 4 (tycker 
känslor är viktiga mellan honom och henne, men inte mellan honom och bar
nen). ) 
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(6) Jämställdhetsdiskurs. Jag2 (som skulle önska att mannen gjorde mer hushållsarbete) 
+ vi kvinnor (som borde ändra på männens makt att styra). Den här diskursen går 
jag inte vidare med här. Se kap. 11. 

(D) Diskussion 
På grund av Eivors ganska indirekta tal om kvinnlighet börjar den här diskussionen en 
bit ut i förhållande till kvinnlighetsdiskurserna och närmar sig sedan successivt hennes 
förståelse av kvinnlighet som skillnadsskapande mellan henne och hennes man. 

Den realistiska hustrun!hustrun med hushållsansvaret. I svenska familjer verkar det van
liga hittills ha varit att män bidrar till hushållsarbetet, men att de inte bidrar riktigt så 
mycket som deras hustrur skulle vilja eller behöva. I genomsnitt bidrar de ganska mycket 
mindre än kvinnan i familjen (SCB, 1996; Ahrne & Roman, 1997).6 Framförallt ver
kar kvinnan stå för det övergripande ansvaret för att hushållsarbetet blir utfört som det 
ska och när det ska. 

Eivor och "den realistiska hustrun ". Eivor konstaterar i den första intervjun att det är 
hon som har huvudansvaret för hushållet. Hennes förklaring till att det är så, är att hon 
har arbetat deltid sedan barnen var små. Hennes deltidsarbetande blir på så sätt orsak 
till hennes hushållsansvar. När Eivor fick sitt första barn var förväntningarna om kvin
nors hushållsansvar fortfarande ganska obrutna. En annan lösning av balanserandet än 
den familjen valde då, hade varit överraskande och uppseendeväckande i hennes kret
sar. Idag finns det en tydligare officiell ideologi om att dela lika i hushållsarbetet. Att 
Eivor och hennes man inte gör det, hänför hon till deras lokala praktik, som har lett till 
att hon har den största erfarenheten och vanan på grund av att det var hon som tog 
ansvaret från början och har fortsatt med det. "Kvinnlighet" syns här framför allt som 
historiskt föränderligt: det som betraktades som självklart kvinnligt vid starten av deras 
äktenskap har idag en liten anstrykning av illegitimitet. 

Den goda husmodern. Graden av upplevd "god husmoderkvinnlighet" (om ett sådant 
ord kan tillåtas) bestäms av vilka och hur många "husmoderliga" sysslor e n kvinna 
regelbundet utför och har ansvar för. Att sluta utföra alltför många av dessa sysslor 
skulle innebära att hon tappade en bit av sin identitet som god husmoder; något som 
säkert är olika känsligt för olika kvinnor, beroende på hur stark den aspekten av deras 
identitetsupplevelse som kvinna är. 

Eivor och diskursen om den goda husmodern. För Eivor är husmodersidentiteten en 
viktig del av hennes identitet som kvinna, och hon vill behålla vissa sysslor h emma. 
Skulle hon förlora (förhandla bort?) dem, skulle hon antagligen förlora något viktigt i 
sin bild av sig själv som kvinna och husmor. Det handlar både om att inte göra för få 
sysslor totalt sett, och om att inte förlora vissa speciella sysslor. N u verkar inte risken 
särskilt överhängande för att Eivor skulle förlora många sysslor i hemmet. Hon berät
6 Se också kapitel 11 här. 
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tar att hennes man inte gör så mycket som han idealt skulle göra. Det i sin tur innebär 
att om Eivor vill behålla vissa speciella sysslor, kan hon inte därmed vara säker på att 
hon kan lämna ifrån sig andra sysslor som hon inte är angelägen om att behålla. Det 
bestäms av om han är beredd att ta på sig dem eller ej. I någon bemärkelse kan man 
säga att hennes sätt att vara kvinnlig (i detta avseende) begränsas av hans sätt att vara 
manlig. Och deras sätt är ganska olika, det framgår. 

Kvinnor som känsloproffsen i familjen. De kulturella diskurserna om manlighet och 
kvinnlighet innehåller bland annat föreställningar om att män är "bättre på" rationali
tet medan kvinnor är "bättre på" känslor. Det uttrycks bland annat som att kvinnor är 
"relationsorienterade" medan män är "sakorienterade" (Jordan et al, 1991). Denna 
diskurs är ofta så dominant att den uppfattas som sanning och ges förklarande status: 
om en kvinna visar känslighet inför andra, ses det som att det beror på att hon är 
kvinna; kvinnor är sådana. Det räcker som förklaring. Om en kvinna inte visar samma 
känslighet kan det tolkas som att hon är okvinnlig, och påverkar inte den kulturella 
kopplingen mellan "kvinnor/kvinnlighet" och "känslighet inför andra". (Nästa dis
kurs kan ses som en "tvilling" till denna; tillsammans förstärker de skillnadsupplevelser 
baserade på kön.) 

Eivor och känsloproffsdiskursen. Den här skillnadsorienterade kvinnlighetsdiskursen 
verkar central i Eivors vardag, och hon tycks omfatta den helhjärtat. För henne är det 
helt uppenbart hur stora skillnaderna är mellan män och kvinnor när det gäller att 
kunna ta hand om andras känslor; framför allt att stötta familjens barn när de har det 
svårt. Eivor påpekar flera gånger i intervjuerna att hennes kontakt med barnen är bra, 
och hon visar sin stolthet över detta. Vid ett tillfälle i intervjuutdraget slipper en liten 
felsägning fram, när hon talar om "mina barn" och snabbt korrigerar sig och ändrar till 
"våra barn". Eivor verkar vara mån om att ha denna känsloproffsfunktion i sin familj, 
men hon tycks ändå emellanåt önska att hennes man kunde försöka, han också. Hen
nes önskningar om detta kommer framför allt fram när hon berättar om konflikter 
mellan mannen och tonårsdottern; konflikter där Eivor känner ett starkt tryck från de 
andra på att hon ska gå in och mäkla fred mellan dem. Det är en förväntad roll för 
"känsloproffset" som de är vana vid att hon sköter. Men nu märker Eivor att det inte är 
självklart att hon far något tack för sina insatser. Istället händer det att hennes man 
tycker att hon sviker honom och tar dotterns parti. Det här skapar en lojalitetskonflikt 
för Eivor som hon har svårt att stå ut med. I själva verket vill hon ofta ta dotterns parti, 
men vad händer då med äktenskapskontraktet, med hennes och hennes mans gemen
samma romantiska projekt? 

"Ja-se-karlar"-diskursen, (eller " Karlar får man ta som de är...") Den här diskursen 
anknyter till Ellyn Kaschaks (1992) resonemang om mäns och kvinnors gränser, som 
jag refererade i inledningen till kapitel 6. Det är lättare för en man att få sina egna yttre 
avgränsningar respekterade, än samma sak är för en kvinna, menar Kaschak. Detta 
handlar bland annat om sådant som att "få vara ifred"; ha rätt att bestämma över sin 
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tid; ha frihet att själv bestämma när man ska bry sig om sina barn osv. Till vardags 
framställs dock detta sällan som att män har friheter, utan som att de har vissa "man
liga" egenskaper som är motsatta mot känsloproffsens, t.ex. att män är "sämre på käns
lor" eller "..aldrig lärt sig hur andra känner". Och därmed kan de ju inte rå för sitt 
beteende... Återigen handlar det om en diskurs som konstruerar egenskaper som sär
skiljande mellan män och kvinnor och gör dem användbara som förklaringar till hand
lingar. Mannen blir förstådd som annorlunda än sin hustru och som "oskyldig". Ytter
ligare en effekt blir att mannens egenskaper sätter ramar för viktiga delar av familjens 
känsloarbete, och därmed för hustruns kvinnlighet. 

Eivor och "Ja-se-karlar"-diskursen. Eivor tycker att hennes man är för hård; han 
varken intresserar sig för sina barns känslor eller visar några egna känslor inför sina 
barn. Detta beror på brister hos honom, menar hon: "han kan aldrig visa känslor", 
"förstår inte när hon är ledsen", "aldrig lärt sig hur andra känner". Hon jämför honom 
med andra manliga bekanta i samma ålder och finner samma mönster hos dem, vilket 
leder till en förklaring: män i den åldern är sådana! Och eftersom de är sådana, blir det 
naturligt för henne att sköta känsloarbetet. Här förstärks Eivors skillnadsorienterade 
tänkande i förhållande till mannen ytterligare. 

Främlingskap inför män. Denna diskurs kan ses som en vidareutveckling av den förra. 
Vissa kvinnor tar ytterligare ett steg bort från sin man och betraktar honom nästan 
som en främmande djurart. Som erfarna känsloproffs förundrar de sig över hur deras 
män kan vara så tröga och dumma som de verkar när det gäller "känslor". "Att de inte 
fattar vad de går miste om?", är kontentan av resonemanget, och ord som uttrycker ett 
visst mått av förakt är inte ovanliga. De tar avstånd från sin mans - eller "mäns" i 
allmänhet - för dem obegripliga hållning. Kvinnornas reaktioner förutsätter att han 
har samma intentioner som hon; i idealbilden av den moderna familjen ingår ju en 
föreställning om att kvinnor och män vill samma saker med sitt deltagande i familjen. 
Och om mannen har samma mål som kvinnan, verkar hans handlande svårbegripligt 
och trubbigheten framstår som en tragisk brist. Då blir det svårt att förstå att han inte 
gör något åt sina oförmågor. Men om dessa kvinnors män istället har andra intentioner 
än sina hustrur med sitt deltagande i familjen, framstår situationen i ett annat ljus. 

Eivor och främlingskapsdiskursen. Eivor skulle inte vilja vara man, trots att hon är 
medveten om orättvisor och ojämställdhet, berättade hon i ett annat intervju
sammanhang: "Nejy men som n u skulle jag i nte heller vilja vara karl. Nej. Jag står ju 
barnen mycket närmare och.... Nej jag känner inte att jag vill byta... "Att vara man verkar 
självklart innebära att inte ha god kontakt med sina barn. Inför sin egen man verkar 
Eivor just här också uppleva ett ganska starkt främlingskap. Hennes berättelse i utdra
get innehåller uttryck som "jag fattar inte hur man kan vara så.. Jag förstår det inte!"; 
"Jag tycker han skulle lära sig själv, för jag tycker han skulle känna sig utanför..."; "Det 
kan ju inte vara roligt för honom heller.." Eivor verkar här utgå ifrån att hennes man 
vill samma saker som hon, och då blir hans beteende obegripligt för henne. Men sedan 
smyger sig en undring in om han kanske inte vill samma saker som hon ändå: "Mellan 
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mig och honom är det ju hemskt viktigt med känslor, men varför är det inte det med 
[barnen]?" Här konstaterar Eivor att han verkar prioritera deras romantiska projekt 
framför relationerna till barnen. Och det vill tydligtvis inte hon. 

Nu handlar det om äktenskapet: har de inte samma äktenskapskontrakt? Ser hans 
uppfattning om kontraktet annorlunda ut än hennes? Om hon tvingas dra slutsatsen 
att han inte vill samma sak som hon med äktenskapet, kommer antagligen hennes 
upplevelse av kön som inre skillnad att fördjupas ytterligare. 

Eivor till sist - kvinnlighet/kön som skillnad. I Eivors berättelser får den kvinnlighet -
framförallt känsloprofessionaliteten - som hon håller fram som sin egen, en karaktär av 
essens som kan förklara andra skillnader mellan henne och hennes man. Kvinnligheten/ 
könet "förklarar" varför de uppför sig olika: därför att hon är kvinna och han är man. 
Essenserna skapar skillnader mellan dem. För den som har en föreställning om kvinn
lighet och manlighet som kontraster mellan henne och honom (vilket Eivor verkar ha), 
är nog chansen stor både att det är eventuella skillnader hon fokuserar på, och att hon 
agerar så att skillnaderna ytterligare förstärks. Dessutom finns den generella risken 
med skillnadsperspektiv: ett fokus på individuella skillnader i egenskaper försvårar ofta 
ett samtidigt fokus på olikheter i tillgång till makt och friheter. När Eivor här fokuserar 
på skillnader i egenskaper, bortser hon samtidigt från eventuella skillnader i frihet i 
förhållande till t. ex. omsorgsförväntningar och krav. Då blir "makt" svår att få syn på. 

12.4 Avslutning: kvinnligheter i sammanhang 

Eivors och Elisabets berättelser har fått representera olika aspekter av modern kvinnlig
het; i det ena fallet kvinnlighet/kön som kontrast mellan henne och honom i familje
dynamiken, och i det andra fallet kvinnlighet som kropp och framträdande. Eivors och 
Elisabets berättelser i de två utdragen rör sig över olika fält i vardagen och illustrerar 
den stora spännvidden i "personliga kvinnligheter" i dagens samhälle. Könet ges inne
börder i de flesta livssammanhang. Fler "kvinnligheter" och fler fält finns illustrerade i 
det material jag har haft tillgång till.7 Syftet med att lyfta fram dessa två berättelser och 
de kvinnlighetsdiskurser de belyser, är därför inte bara detaljerna i just de fallen, utan 
det övergripande mönstret: "kvinnlighet" är inte ett homogent fenomen, och vad det 
ska vara i olika sammanhang verkar ofta definieras av andra än den enskilda kvinnan. 
"Aktörer" på många nivåer är aktiva i att definiera och avgränsa (och begränsa) 
kvinnligheten. Samtidigt är individuella kvinnor - och kvinnor tillsammans - också 
aktörer, som på olika sätt förhandlar och modifierar de lokala utgåvorna av kvinnlighete-
rna. Det är därför som det parallellt med reproduktionen av "gamla" mönster för kvinn
lighet sker förändringar både i förutsättningarna för kvinnligheten och i kvinnligheternas 
utformningar. 

7 Jag har t.ex. inte tagit med någon berättelse om kvinnlighet på arbetsplatsen i det här kapitlet, 
vilket skulle vara både möjligt och meningsfullt. I kapitel 7.3.1 "Arbetsgemenskap och 
gemenskapsarbete" finns en sådan berättelse. 
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Den som vill s tudera kvinnlighet/-er på ett fruktbart sätt bör därför göra det i 
vardagspraktiker på de olika livsområden där kön ges innebörd, och vara uppmärksam 
på de maktrelationer och diskurser som är aktiva där. Olika kvinnlighetsdiskurser finns 
ständigt mer eller mindre närvarande i kvinnors vardag, och det är genom att på olika 
sätt integrera sig själv i dem (t.ex. leva upp till förväntningar), samtidigt som diskurserna 
integreras i henne (dvs. hon utformar sin egen "version"), som varje kvinna personlig-
gör olika former av kvinnlighet. Eller inte personliggör dem - många kvinnor tycker 
inte att de är särskilt kvinnliga. Men den som är "okvinnlig" är det också alltid i rela
tion till någon eller några kvinnlighetsdiskurser. Det verkar vara svårt att komma un
dan "kvinnligheten"; den tycks vara allestädes närvarande. 
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Avslutning: teorier om innebörder i kön 

Avhandlingen beskriver hur tjugo förvärvsarbetande svenska kvinnor berättar om sin 
vardag under en period av förändringar på arbetsplatsen, och hur de hanterar 
dubbeltydigheterna hos kön; dvs. att kön ibland inte verkar betyda någonting alls, 
men ibland får mycket stor betydelse (se kapitel 1). Därmed skapar jag tillstånds
beskrivningar av kvinnors vardag, analogt med annan forskning om svenska kvinnors 
arbets- och familjeliv. Jag har utifrån deltagarnas berättelser illustrerat hur könsinne
börder skapas lokalt i kvinnors vardag med användning av personliga erfarenheter satta 
i relation till kulturella resurser av olika slag. 

Analysansatser och deskriptiva kategorier har vuxit fram ur min teoretiska grund i 
feministisk teori och psykologi, men också ur intervjusamspelet under de tre och ett 
halvt åren. Det handlar t.ex. om vilka frågor deltagarna har ställt till mig, vilka kom
mentarer de har gett, vilka frågor de har tyckt varit svåra att svara på och försökt for
mulera om, och de uppslag de har kommit med till tolkningar och förståelser av sina 
egna och andras upplevelser. Denna reflexiva dimenson av analysarbetet är karakteris
tisk för mycket feministisk forskning och bottnar i både teoretiska och politiska ställ
ningstaganden (Harding, 1987; 1991; Wilkinson, 1988; Stacey, 1988; 1995) Samti
digt är detta en typ av kontroll av trovärdigheten i mitt arbete och mina slutsatser. 

Detta har gett fyra infallsvinklar för att konkretisera den övergripande frågan om 
innebörder i kön. Till att börja med den personliga biografin och dess funktioner och 
krav; det personliga/psykologiska sammanhang i vilket händelser, upplevelser och hand
lingar integreras och personliggörs (kapitel 5). Därefter balanserandet i fälten där för
värvsarbete och familj möts och ofta konkurrerar (kapitel 6), och konsekvenserna av 
arbetsplatsens könspräglade organisationslogik: personlig passform - eller brist på pass
form (kapitel 7). Till sist strävan efter subjektspositioner i arbetsvardagen, illustrerad 
av processer kring att "bli en som förändrar eller en som blir förändrad" på arbetsplat
sen (kapitel 8). 

I nästa steg handlar avhandlingen om förståelseformen hur upplevelser och hand
lingar omvandlas till erfarenheter och personliggörs som en del av personen själv. Det 
är fråga om på vilka olika sätt kvinnor kan förstå - göra till sina egna eller inte göra till 
sina egna - det de upplever och gör, givet de sammanhang där de lever och de positio
ner de där befinner sig i. I det här steget gör jag diskursanalyser av kvinnors berättelser 
om olika vardagliga situationer. Vad som kan bli "sant" (eller en bild av "sig själv" osv.) 
för en person beror i hög grad av i vilka diskursiva sammanhang hon befinner sig idag 
och har befunnit sig fram till idag. Det diskursiva sammanhanget ger de ramar inom 
vilka hon får möjlighet att förstå sina upplevelser och handlingar (Sampson, 1993a). 



Kapitel 13 Avslutning 

Ramarna kan vara vidare eller snävare, och lättare eller svårare att spränga, beroende på 
en mängd olika faktorer som jag diskuterar på flera ställen i texten (se t.e x. resone
mangen om gränser i kapitel 6). 

Jag har närgranskat några kvinnors berättelser och sökt efter vilka kulturella resur
ser/diskurser de har tillgång till, och vilka de använder (personliggör) när de skapar sig 
själva och sin vardag. Jag har fokuserat på hur kvinnor beskriver sig själva för andra, 
hur de förstår förändringar hos sig själva, hur de förstår sina "själv" i relation till andras 
"själv" (kapitel 10), hur de förstår och förhåller sig till makt och över- och underord
ning i sin egen vardag (kapitel 11), samt hur det blir möjligt för dem att förstå och 
förhålla sig till kvinnlighet som kulturell och personlig företeelse (kapitel 12). I analy
serna använder jag också den kontextuella och biografiska kunskap jag har om varje 
berättare, så att förståelserna blir placerade i de diskursiva sammanhang där hon lever. 
De psykologiska förklaringar eller lokala teorier som jag har utarbetat i analyserna är 
därmed förankrade i varje kvinnas vardag. De gör inte anspråk på att uttala sig om 
generella psykologiska samband på fenomennivå. 

Det generella är istället tankeramen: en riktningsgivande metateoretisk ram som 
formulerar en syn på kunskap och betydelsen av makt och position (inklusive kön). 
Min ambition har varit att använda en socialkonstruktionistisk/diskursiv metateorisk 
tankeram för att skapa användbara lokala psykologiska förståelser eller modeller. Där
för har jag vridit och vänt på fenomenen "kvinnlighet" och innebörder i kön och belyst 
dem från ett antal infallsvinklar för att tydliggöra betydelsen av positionering när det 
gäller klass, utbildning, ålder, livsfas, osv., men också av händelser i omgivningen i 
nuet. 

Ser vi på kvinnlighetens detaljer över tid och över olika sammanhang, blir kvinn
lighet till kvinnligheter som framstår som flytande och föränderliga till sitt innehåll. 
Samtidigt som detalj innehållet ("egenskaperna") varierar, tycks dock de relationella 
kvaliteterna vara fastare: kvinnlighet identifieras i allmänhet med lägre värderade, un
derordnade och begränsande sociala positioner.1 Variationerna i socialt acceptabla ut
tryck för kvinnlighet är visserligen större idag än för femtio eller hundra år sedan, men 
fortfarande omgärdas "kvinnligt" och "manligt" av diskurser och maktstrukturer som 
gör att den enskildas öde som bekönad individ inte är en helt individuell fråga. "Kvin
nor" och "män" (eller kvinnlighet och manlighet) som vi känner dem och dagligen 
möter dem är i högsta grad samhälleliga och kulturella fenomen. Den som vill skapa 
kunskap om kön som är användbar i emancipatoriska syften har behov av teorier som 
kan inkorporera alla dessa aspekter: både föränderlighet i innehåll och stabilitet i 
relationella kvaliteter - och förändringar i de relationella kvaliteterna (Haavind, 1994; 
Pujal, 1998; Sampson, 1993a). 

1 Ibland definierar kv innlighet högre värderade positioner och "egenskaper"; när omvårdande 
och "relaterande" förhållningssätt premieras. Uppvärderingarna verkar dock mycket lokala. 
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13.1 Lokala och generella teorier om kön 

Jag har i avhandlingen rört mig mellan det lokala (t.ex. resonemang om de enskilda 
kvinnornas navigerande mellan diskurser), och det övergripande (t.ex. resonemang om 
"innebörder i kön" och "kvinnlighet" osv. och olika sätt att förstå dem mer allmänt). 
För att studera frågor om innebörder i kön/kvinnlighet verkar teorier som kan vara 
specifika när det gäller objekten (vilka kvinnor?), men kan ge en generaliserad förstå
else när det gäller enskilda fenomen (t.ex. se kvinnlighet som relationeilt iställer för 
som en uppsättning egenskaper) användbara. Sådana teorier kan bestå av en bas i en 
metateori som sedan omsätts och specificeras i lokala versioner i de olika situationer 
där kvinnor befinner sig. Metateorin anger inte exakt vilka empirinära fenomen som 
ska studeras (dvs. den blir inte innehållsligt determinerande), utan den anger de rikt
ningar i vilka sökandet ska gå, vilka generella typer av relationer som kan vara givande 
att studera osv. Analyserna i avhandlingen kan ses som försök att bygga lokala teorier 
eller modeller utifrån dessa riktningsangivelser. 

Lokala psykologiska modeller/teorier som utgår från socialkonstruktionistisk meta
teori fokuserar oftare på samspel mellan människor (där bland annat position, makt, 
"strukturer" och diskurser spelar in), än på karakteristika hos individer. Det ligger i 
sakens natur att sådana teorier inte blir universella och dekontextualiserade. Därför är 
det inte troligt att (t.ex.) generella teorier om "kvinnors" psykologi på en fenomennära 
nivå ska emanera från socialkonstruktionistiskt inspirerade feministiska forskare. "Kvin
nor" i universell bemärkelse är inte en kategori som det blir meningsfullt att generali
sera till på den nivån (Burman, 1998a; Gergen & Davis, 1997). 

Utgångspunkten i mitt arbete med analyserna och i försöken till teori- och modell-
tänkande har varit mitt inledande konstaterande att "kön" i Sverige idag har dubbeltydiga 
innebörder: ibland tycks kön betyda ingenting, och ibland oerhört mycket (se kapitel 
1). Med detta som förförståelse har jag i de empiriska delarna av avhandlingen gjort ett 
stort antal beskrivningar och analyser av kvinnlighet och innebörder i kön: kvinnornas 
sätt att förhålla sig till vardagsproblematikerna, respektive deras navigerande bland de 
diskursiva ternana. Varje sådan analys kan ses som en lokal modell eller teori om en viss 
kvinnas sätt att förstå och förhålla sig till könsinnebörder. Det är detta jag har varit 
intresserad av på den fenomennära nivån. På den nivån ser situationer och vardag olika 
ut för olika kvinnor; de specifika fenomenen där strävar jag inte att generalisera om. 
Här är teorierna lokala. 

Ramen kring de lokala teorierna utgörs av socialkonstruktionistisk metateori med 
en syn på kunskap (och handlingar, förståelser, "egenskaper") som resultat av förhand
lingar. Kunskap, handlingar etc. är sociala produkter; produkter av ett aktivt subjekt i 
samspel med en aktiv omgivning (medmänniskor, andra diskursbärare som media osv.). 
Subjekten kan ha mer eller mindre tillgång till olika typer av makt och självbestäm
mande, men alla är aktiva utifrån sina förutsättningar. På denna övergripande nivå blir 
det möjligt att föra teoretiskt generaliserande resonemang; att göra teoretiska inferenser. 
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Framför allt i de tre sista empiriska kapitlen, där jag arbetar med diskursanalyser, har 
jag ibland fört sådana mer övergripande resonemang genom att sätta in de lokala ana
lyserna och teorierna i ett samhälleligt diskursivt sammanhang. 

13.2 Reflexioner över objektivitet och trovärdighet i femi-
nistisk och annan forskning 

I det avslutande kapitlet känns det angeläget att beröra en fråga som många (de flesta?) 
feministiska forskare har mötts av: hur påverkar den feministiska ideologirf- forskarens 
trovärdighet och objektivitet? Kommer en feministisk forskare bara att godkänna vissa 
slags fynd i sin forskning? Ser hon bara vissa saker? Det är frågor att ta på allvar, bland 
annat därför att de verkar förutsätta att det är möjligt att inte bära med någon ideologi 
till sin forskning. I diskussionen här kommer jag att använda psykologi som exempel, 
eftersom jag känner det sammanhanget bäst. Det ska inte tolkas som att jag menar att 
psykologi är den enda disciplin där sådana frågor aktualiseras; och det ska inte heller 
uppfattas som att jag med min diskussion försöker avfärda "hela psykologin". Kritik är 
nödvändig för utveckling. För att citera Carolyn Wood Sherif, en av pionjärerna bland 
amerikanska feministiska psykologer, i en kritisk artikel om psykologi och kön: "If I 
thought that these were the only beliefs in psychology, or that they characterized 
everything within its bounds, I would not still be a psychologist" (1979, s. 98). 

Det börjar idag vara vedertaget inom stora delar av samhällsvetenskapligt och hu
manistiskt tänkande att traditionella föreställningar om objektivitet och kunskap bör 
ifrågasättas (Harding, 1991; se också avsnitten om socialkonstruktionism och reflexivitet 
1 kapitel 2). Kunskap skapas till stor del i förhandlingar inom vetenskapssamhället -
och inte sällan med andra delar av "samhället" som starka medaktörer. Vad som kom
mer att betraktas som "teori/kunskap" och vad som ses som "ideologi" är därför till 
inte så liten del en konsekvens av relationer bland forskare och andra signifikanta aktö
rer (Gergen, 1985; Gilbert & Mulkay, 1984; Kuhn, 1970; Sampson, 1993a).3 

En slutsats av de ovanstående resonemangen blir att alla forskare är påverkade av 
"ideologi" osv. i forskning och teoriskapande. Detta innebär naturligtvis inte att fors
kare kan bortse från frågor om hur ideologi påverkar teori, men det ger frågorna en 
vidare tillämpning. 

2 Uttrycket "feministisk ideologi" är mångtydigt. Jag återkommer till det längre fram i avsnittet. 
3 Hittills har dessa relationer inte underlättat för forskning som bygger på feministiska 
förförståelser a tt påverka mainstr eampsykologi (Marecek , 1995). Psykologi med e tt kritiskt 
könsperspektiv har framför allt funnits i områden med namn som "kvinnopsykologi" elle r 
(senare) "feministisk psykologi", och tillämpninga r som specialiserar sig på kvinn ors "skillna
der" och "brister", men har inte inkorporerats i "allmän" psykologi i någon nämnvärd utsträck
ning. Diskussionen är livlig bland feminister inom och i marginalen av psykologi om huruvida 
feminism och psykologi är förenlig a på sikt (se Burman, 1998a; Marecek, 1995; Sampson, 
1993b). 
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De inledande frågorna kan också förstås som att feministiska forskare har "mer" 
ideologi att bära på än andra forskare. Att inte vara uppmärksam på betydelsen av 
innebörder i kön, ses ofta som att vara mer neutral eller "objektiv" (se r esonemangen 
om "principen om kön som neutralt" i kapitel 1). Det blir därför nödvändigt att se 
kritiskt på vad som egentligen är "ideologi" och vad som är "teori" (Burman, 1998b). 
Ett konstruerat exempel kan belysa detta: en feministisk forskare som studerar vad kön 
betyder i kvinnors vardagsliv söker igenom kvinnors berättelser efter incidenter som 
kan hänföras till någon av de aktuella kategorier hon har utvecklat för sin undersök
ning. Det är därför troligt att hon "ser" fler exempel på innebörder i kön än vad en 
forskare som inte söker efter sådana innebörder skulle se. Analogt med detta kommer 
en annan forskare, som studerar någon annan psykologisk aspekt, att söka igenom sina 
deltagares berättelser efter sådant som kan indikera de kategorier hon har utvecklat. 
Det är därför troligt att hon "ser" fler exempel på denna aspekt än en forskare som inte 
söker efter dem skulle göra. Båda forskarna använder sina förkunskaper till att "damm
suga" sitt material på allt det kan ge när det gäller frågeställningarna. Båda forskarna 
kommer emellanåt att tolka berättelserna på andra sätt än berättarna själva gör; båda 
har speciella färgade glasögon. Men vilka av glasögonen är "ideologi" och vilka är "teori"? 
Hittills har "feminism" ofta uppfattats framför allt som "ideologi", eller möjligen "prak
tik", medan "psykologi" brukar betraktas som "teori" och "vetenskap" (Burman, 1998b; 
Pujal, 1998). Men är skillnaderna så stora? 

Idag är feministisk teori och forskning etablerade områden inom humaniora och 
samhällsvetenskap. De bygger b land annat på kunskaper om hur kvinnor hittills har 
underprivilegierats i samhället, kunskap som de flesta accepterar i Sverige idag som en 
del i "jämställdhetsdiskursen" (se kapitel 1). Feministisk forskning karakteriseras bland 
annat av tvärvetenskaplighet, reflexivitet och medvetenhet om den typ av svagheter 
och blinda fläckar som forskarens sociala, kulturella och etniska position kan ge henne. 
Feministiska forskare drivs av emancipatoriska strävanden som i sin tur ofta bottnar i 
deras bakgrund och sociala tillhörighet. Det betyder att "feminism" är både "ideologi" 
och "vetenskap", och att medvetenheten om denna dubbelhet är stor bland feministi
ska forskare. 

När vi flyttar blicken till psykologi som vetenskap och praktik, framgår att dess 
manifestationer naturligtvis är vetenskapliga, men inte bara. Psykologi har också (som 
feminism) många drag av "ideologi" och har - som många andra discipliner - genom 
tiderna förändrats i takt med det samhälleliga ideologiska klimatet. Psykologisk teori 
och praktik är ett av många exempel på att kunskap är en förhandlingsprodukt. Fem-
inister påpekade tidigt att mycket psykologisk teoribildning bygger på outtalade ideo
logiska grunder, bland annat när det gäller kön, men även på andra områden (Weiss-
tein, 1971; Unger & Crawford, 1992/1996; Marecek, 1995). Många kritiker hävdar 
dessutom att psykologi emellanåt har tjänat oetiska ideologiska syften (Rose, 1985; 
1989; Sampson, 1993b). Det "ideologiska" har emellertid ofta dolts under starka före
ställningar om, och anspråk på, objektivitet och neutralitet (Pujal, 1998; Robinson, 
1976). Därför finns ingen stark tradition att se psykologi som både "teori" och "ideo
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logi" och ställa samma frågor till forskaren som de jag inledde avsnittet med: hur på
verkar ideologin forskarens trovärdighet och objektivitet? Kommer forskaren bara att 
godkänna vissa slags fynd i sin forskning? Ser hon bara vissa saker? 

13.3 Till sist: kunskapsanspråken 

Den här avhandlingen visar till att börja med vad de berättande kvinnorna möter i sin 
vardag, och vad de då försöker åstadkomma. Den kunskapen kopplas till samhälleliga 
innebörder i kön på sätt som är mer ingående och omfattande än vad som är möjligt 
från varje enskild kvinnas utsiktspunkt. Tolkningarna och analyserna går utöver de 
individuella berättarnas förståelser och blir mer generaliserande, samtidigt som de också 
inrymmer och begripliggör deras förståelser i sina sammanhang. Analyserna utgör se
dan basen för resonemang om psykologiska aspekter av innebörder i kön/makt/under-
ordning i vardagen. De resonemangen är förankrade i socialkonstruktionistisk meta-
teori och feministisk teori och ligger framför allt på ett begreppsligt och teoriskapande 
plan. 

Kunskap om psykologiska aspekter av könsinnebörder och över- och underord
ning i vardagen kan kanske ge kvinnor användbara infallsvinklar på självförståelser, 
kvinnlighet och handlingsmöjligheter. Den kanske också kan bidra i den svenska 
jämställdhetsdebatten, eller i varje fall fylla ut bilden av Sverige som jämställdhetens 
paradis? Sådan kunskap kan kanske också bidra till kontextualiserade psykologiska 
teorier och tillämpningar som har med "kön" att göra - och kanske på sikt påverka 
sådana teorier som idag inte tar hänsyn till dubbeltydigheter och ojämlikheter i inne
börder i kön, trots att de har all anledning att göra det? 
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SUMMARY 
Everyday negotiations of gender: work, family and the 
production of femininity 

The starting points for this study were the double, and often ambiguous, meanings of 
gender in contemporary Swedish society: gender sometimes seems to mean practically 
nothing, and sometimes it clearly means a great deal. Gender equality and neutrality 
are catchwords in offical discourse, but practice frequently fails to bear them out. 
Although equality and neutrality are generally profferred as reigning principles where 
gender is concerned, very often "difference" is the actual result in peoples everyday 
lives at work and at home. One main purpose of this study was to study how women 
manage everyday tasks and dilemmas created by such ambiguities in gender meanings 
and how they, while doing so, navigate between discourses on femininity, power, self 
and gender equality. A second purpose was to theorize about the ways women integrate 
experiences and actions with their images of themselves, depending on their discursive 
contexts, and to relate this to psychological theory-building. The study was situated 
within a social constructionist metatheoretical frame, with a view of knowledge (and 
acts, understandings, "traits") not as representations but as socially produced, i.e. results 
of negotiations between active subjects in interaction with active surroundings (other 
people, other bearers of discourses such as media etc.). Subjects may have more or less 
access to different types of power and self-control, but are always active relative to their 
conditions. 

I have studied how twenty Swedish working women between the ages of thirty and 
sixty narrate about and understand their everyday lives and manage the ambiguities of 
gender during a period of organizational changes at work. The choice to study a period 
of change was due to the observation that such periods often generate opportunities 
for renegotiations of positions. Methods and descriptive categories evolved from my 
theoretical grounding in feminist theory and psychology, but also from the interview 
interaction (six interviews with each participant) over three and a half years. Important 
inspiration came from questions the participants asked, their comments on the project, 
questions they felt were difficult to answer and tried to reformulate, and their suggestions 
for interpretations of their own and others' experiences. Such reflexive analytical work 
is characteristic of much feminist research and has its basis in theoretical as well as 
political considerations. The analyses in this first phase of the study were aimed at 
reflecting the women's understandings of their everyday life situations. The procedure 
consisted in reading and rereading interviews and successively sorting excerpts into 
provisional categories which were gradually given firmer shape. In this shaping pro
cess, the participants were invited at several points to give their opinions on categories 
and descriptions, on an individual and a collective level. 

The resulting four categories for describing the women's everyday lives a re in 
agreement with other recent studies of Swedish women's work- and family lives and 
cover major aspects of the women's stories. They are to be seen as facets by which the 
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general question of the ambiguities of the meanings of gender can be concretized. To 
begin with, the personal biography and its functions and demands: the personal/ 
psychological context into which events, experiences and acts are actively integrated. 
In our culture up to now, women's personal biographies have deen decidedly different 
from mens, and this limits what kinds of experiences that women even today are able 
to integrate as "expressions of their selves", i.e . appropriate or make into their own. 
The socially expected tendency of a woman's personal biography constrains what 
experiences and actions can be felt as her own. 

The second facet was women's balancing at the points where paid work and family 
(often) compete for time and commitment. Women often adjust themselves to the 
needs and demands of others to uphold a well-functioning everyday life: they work 
part-time, they stay home with infants and when older children are ill, and they often 
function as emotional balancers in the family. Their husbands' schedules of work do 
not change noticeably when they have small children - although some slight changes 
are to be seen among younger couples as long as compensation is being paid. 

Third were the individual consequences of the gendered organizational logic at 
work: women's personalfit there, or the lack of it. Women's balancing functions, together 
with intraorganizational gendering patterns, make women's fit ambiguous in many 
organizational contexts. Also, the gendered individual patterns vary depending on po
sition in the organizational hierarchy. Low positions are "traditionally female", i.e. 
they are consonant with previous gender socialization into submissiveness and lack of 
independence. Higher positions are "traditionally male", and therefore often have an 
imperfect fit with women's expected balancing functions. 

The fourth facet was the striving for subject positions at work, illustrated by the 
dilemma between becoming "someone who actively changes things" or "someone who 
is changed by others", in times of organizational restructuring. Here, position in the 
organizational hierarchy is an important determinant, although other, less o bvious 
influences are also at work. Changes of the organizations into internal markets, for 
instance, tend to upset previous patterns of "women's" positions, especially those low 
in the hierarchies. 

From these facets, I went on to study how meanings of gender are locally reproduced, 
or produced anew, from personal experiences as they take place in the context of cultural 
resources or discourses. These analyses were concerned with modes of understanding; 
in what different ways women, given their social situatedness, understand their 
experiences and actions, e.g. integrate or not integrate them as parts of themselves. For 
this purpose, I adapted discourse analytical practices to study women's stories about 
events and situations related to gender meanings (such as adjusting to rapid changes in 
the demands on "being a woman" at work, finding room for oneself while the children 
are young or negotiations about decision-making power at home). The analyses consisted 
of a search for the cultural resources/discourses which each woman had access to and 
used in her everyday life, followed by attempts to trace how she navigated between 
these discourses. 
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I focussed first on how the women described themselves to others, how they related 
to changes in themselves, and how they understood their "selves" in relation to other 
peoples' "selves". Then I looked at how the women understood and related to power 
and subordination in their own lives, as evidenced in stories about gender equality in 
the family. Finally, I studied how discursive contexts enabled the women to relate to 
femininity as a cultural and personal phenomenon. 

What may become "true" for a person (e.g. as an image of herself) depends to a 
great extent on the discursive contexts where she exists; they create the frames within 
which she understands her experiences and actions. The frames may be wider or 
narrower, and more or less easily broken out of, depending on a number of influences 
discussed in the dissertation (prominent examples of which are the gendered differences 
in social limits and boundaries, i.e. freedom of movement, and inviolability of perso
nal time and space, respectively). 

In the analytical work I had access to contextual knowledge about each participant, 
gathered in the interviews, to help situate interpretations in her discursive contexts. 
The resulting psychological understandings, or local theories, were thus anchored in 
each woman's everyday life. They were simultaneously set in a feminist social 
constructionist frame with an analytical emphasis on power and position (gender 
included). In trying to create useful local psychological understandings within this 
frame, I turned phenomena such as the meanings of gender and "femininity" over and 
over again, throwing light on them from several angles (see two paragraphs above). 
The aim was to elucidate the impact on individual understandings, of different positions 
on class, education, age, phase of life etc., but also of events in the present. 

While the detailed results of the discourse analyses are local and specific, a general 
discussion of "femininity" as an aspect of gender in the lives of the women I interviewed 
may serve to summarize some important aspects of them. Looking at the details of 
femininity over time and in different contexts, its contents dissolve into femininities 
that appear fleeting and changeable. But, while the detailed contents (e.g. "traits") 
vary, the relational qualities seem to be more stable: femininity has generally been 
associated with less valued, more limited, and subordinate social positions.1 The 
variations in socially acceptable expressions of "femininity" are greater today than fifty 
or a hundred years ago, but still "femininity" and "masculinity" are circumscribed by 
discourses and power structures which prevent a persons fate as a gendered individual 
from being a wholly individual issue. "Women" and "men" (or femininity and 
masculinity) as we know and encounter them daily, are eminently societal and cultural 

1 There are occasions when femininity defines more highly valued positions and qualities: when 
traditionally feminine caring and "relational" qualities are rewarded. This higher value, however, 
generally does not extend outside the situations, as shown for instance in the low pay (if any) 
given to people who perform such work. 
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phenomena, and the discourse analyses exemplified in local detail how such gender 
meanings are played out in individual women's lives, constraining or enabling actions 
and understandings. 

To further psychological knowledge about gender that will be useful for emancipa
tory purposes, theories need to incoporate changeability of content along with stability 
of relational qualities - but also eventual changes in relational qualities. Theories based 
in social constructionist metatheory seem useful for such purposes; while the metatheory 
does not point out the specific empirical phenomena to study, it names the directions 
in which the search should be made, and which general types of relations that may be 
profitable for study. It also points to analytical approaches such as discourse analysis, 
which have proved very fruitful for the purposes of this study. 

Finally, a summary of the contributions made by this study: First, it shows what 
tasks and dilemmas the participating women encounter in their everyday lives, and 
what they aim to achieve in these encounters. This knowledge is t hen connected to 
societal meanings of gender in ways that are more thoroughgoing and comprehensive 
than would be possible from each individual woman's vantage point. The interpretations 
and analyses go beyond each individual narrator and are therefore more generalized, 
while simultaneously harbouring and explicating her understandings. The analyses 
then form the basis for discussions about psychological aspects of the meanings of 
gender, power, and subordination, in everyday life. These discussions are anchored in 
social constructionist metatheory and feminist theory and are primarily conceptual 
and theory-generating. Knowledge about psychological aspects of the meanings of gen
der, and of power and subordination, may provide individual women with useful angles 
of approach to their understandings of self, femininity, choice, options etc. It may also 
contribute to the Swedish debate on gender equality. Such knowledge might also 
contribute to contextualized psychological theories and applications to do with gender 
- and perhaps in the long run contribute to changing those that today do not have to 
do with gender, and do not take the ambiguities and inequalities of gender into account, 
although they have every reason to do so? 
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