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"Kvinnor talar om hushållsgö-
romål som mästarinnor med 
ljuvhet och ömhet i rösten... 
Men när de talar om annat än 
hushållet, duger de inte mycket 
till. Även om de har tillräck
ligt med ord, finns det saker 
och ting som de inte förstår 
sig på. Dem talar de oerhört 
dumt, oredigt och virrigt om. 
Därav visar det sig, att kvin
nan är skapad att sköta om hus
hållet och att mannen är skapad 
att hålla ordning, styra, kriga 
och döma." 

Martin Luther i 
"Bordssamtal" omkring 
1 530. 
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I INLEDNING 

1 INTRODUKTION 

1 . 1  Problemområdet 

Hushållsarbetet, det dagliga rutinarbetet med mat, 
tvätt, städning och disk, är välbekant för oss. Det 
är en självklar del av vår tillvaro och har så va
rit sedan människor började utveckla en försörjning 
baserad på bofast hushållning. 

Ändå talar vi om det som "det dolda arbetet" och 
ser det knappast som ett riktigt arbete. Först när 
en människa lämnar hushållet för att förvärvsarbe
ta, anses hon ha ett "arbete". Det må vara ett 
slarvigt sätt att uttrycka sig, men det är ju bl a 
i dagligt tal som våra fast rotade normer och atti
tyder ger sig tillkänna. 

Arbete och produktion inom hushållet har alltid 
varit en nödvändig del av försörjningen. Med in
dustrisamhällets framväxt avtog dock betydelsen av 
hushållets produktion. Bit efter bit övertogs av 
industrin - textilier, mat, tvättmedel etc - och 
framställdes så rationellt att den fabrikstillver-
kade varan snart ansågs överlägsen den hemtillver-
kade i kvalitet och/eller kostnad. Hushållsarbetet 
kom därmed att betraktas som olönsamt och kvinnans 
arbetskraft kom att utnyttjas mera effektivt i den 
offentliga produktionen än i hemmet. 

I takt med hushållsarbetets minskade betydelse, har 
också kvinnans traditionella husmorsroll minskat i 
betydelse. Man har försökt övertyga kvinnorna om 
deras stora betydelse för hem och barn, men föränd
ringarna i samhället har motarbetat allt fagert 
tal. Möjligheterna till egenförsörjning och själv
ständighet, hjälp med barntillsyn, egna sociala 
kontakter m m har undergrävt kvinnornas husmorsans
var - men endast till en del. Genom att axla dub
belrollen förvärvsarbetande/hemarbetande har de 
fortfarande huvudansvaret för hushållet. 
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Hushållsarbetet har under senare år, till följd av 
kvinnoforskningens fokusering på kvinnors villkor 
och på de krafter som styr dessa, åter väckt 
intresse. Det "triviala" hushållsarbetet har visat 
sig innehålla en rad problem, väl värda att 
utforska: tidsanvändningen, arbetsfördelningen, 
hushållsteknologin etc. Vi börjar inse att 
hushållsarbetet är en del av vårt kultur ella arv 
och en arbetsuppgift som andra. Vi börjar också 
inse att analyser av arbete och produktion som inte 
beaktar hushållsarbetet är ofullständiga. 

Det finns nämligen kvar, arbetet i hem och hushåll, 
trots industrialisering, rationalisering och tek
nisk utveckling. Ännu 1983 ägnade genomsnittssvens
ken c:a 2 1/2 timme per dag åt materiell produktion 
samt tjänster i hemmet, barnomsorgen oräknad. Det 
är också fortfarande, alla jämställdhetssträvanden 
till trots, kvinnorna som har merpart en av det dag
liga hushållsarbetet: i genomsnitt c:a 3 timmar mot 
männens c:a 1 timme, allt enligt Konsumentverkets 
tidsstudier. 

Vad som hänt med detta arbete och med arbetsdel
ningen mellan könen under den industriella omvälv
ningen av vårt samhälle, är i korthet problemområ
det för denna avhandling. 

1 .  2 Utgångspunkter och uppläggning 

Forskningen om hushållsarbetet har varit starkt in
riktad på kvantitativa studier av arb etsmiljö, 
tidsåtgång och arbetsfördelning. Krav på rationali
tet och lönsamhet i hushållet, samt på jämställdhet 
mellan könen, har varit pådrivande argument. Forsk
ningen har framsprungit ur ekonomiska kriser eller 
påtagliga missförhållanden. Merparten av denn a 
forskning har idag främst historiskt värde, och 
uppföljande studier är fåtaliga. 

Även analyser av hushållsarbetets sociala och eko
nomiska betydelse i Sverige är få. Bristen på in
hemsk grundforskning gör jämförelser haltande och 
slutsatser osäkra; endast med hjälp av utländsk 
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forskning kan vi hålla vissa samband för sannolika. 
Dessa förhållanden har haft avgörande betydelse för 
den slutliga utformningen av avhandlingen . Behovet 
av orientering på ett omfattande och i vårt land 
tämligen okänt forskningsfält, ledde till översik
terna över litteratur och relevant teoribildning på 
området. Innan jag var beredd att analysera mina 
egna data, kändes denna kartläggning nödvändig. 

Den ursprungliga utgångspunkten för mitt arbete, 
var antagandet att en i teknisk mening rationell 
hushållning medför ökad välfärd i såväl materiellt 
som icke materiellt avseende. Den anslöt väl till 
det "hushållsekonomiska synsätt" som är den aktuel
la konsumentpolitikens ideologiska grundval, präg
lat av en teknisk och ekonomisk rationalitet. Ett 
väl fungerande samspel mellan stat, näringsliv och 
hushåll, anses ha betydelse för individens psykis
ka, fysiska och sociala välbefinnande. Därav följer 
antagandet att hushåll som inte fungerar i detta 
samspel - som inte utnyttjar sina resurser ända
målsenligt - inte heller kan anses ha hög välfärd. 
Uttrycket "resurssvag" användes för att beteckna 
dessa hushåll, och samhället har påtagit sig ett 
ansvar för att stödja dem och stärka deras ställ
ning på marknaden.1) 

Redan i början av mina fältstudier stod det klart, 
att enligt dessa kriterier på "rationell hushåll
ning" , kunde endast ett fåtal hushåll anses ha 
"hög välfärd". Utifrån delvis nya infallsvinklar 
studerade jag senare även påverkan av fysisk bo
endemiljö, arbetssituation och sociala nätverk. 
Perspektivet vidgades och sociala faktorer kom 
efterhand att betyda mer än de ursprungliga hus
hållsekonomiska. 

Först i ett senare skede blev kvinnoperspektivet 
medvetet. Detta ledde till omvärdering av en del 
äldre resultat och till nya frågeställningar. Ar
betsdelningen mellan män och kvinnor blev ett cent
ralt problem, och sökandet efter svar ledde längre 
och längre tillbaka i tiden. Gårdagens villkor och 
idéer blev en nödvändig bakgrund ti ll dagens. 



4  

Den ursprungliga hushållsansatsen har, till följd 
av förskjutningar i synsätt, för vissa frågor änd
rats till en individansats. Att ständigt betrakta 
"hushållet 1 1  som en social och ekonomisk enhet hind
rar analysen av individers samspel och skiftande 
behov. Ett hushållsekonomiskt synsätt är också be
gränsande genom sin fokusering på hushållets gemen
samma ekonomi. Analysen har därför vidgats till att 
omfatta även social påverkan på såväl det enskilda 
hushållet, som på villkoren för arbetsdelning och 
produktion i stort. 

Kunskap om hushållsarbete och husmorsrollen har in
hämtats på två sätt: genom litteraturstudier samt 
genom enkäter och intervjuer. För bakgrundsbeskriv
ningen har uppgifter hämtats i offentlig statistik 
och i utredningar, i riksdagstryck och i forsk
ningsrapporter. Facklitteraturen har klargjort sam
manhangen och skönlitteraturen har levandegjort 
dem. Samtida skriftligt material - som tidningar, 
tidskrifter, kokböcker och hushållsböcker - har gi
vit en bild av "verkligheten" i gångna tider. Hur 
mycket av detta som hade en bredare förankring är 
svårt att utläsa. Konkreta åtgärder, som t ex poli
tiska beslut, samt statistik över levnadsförhållan
den, ger dock en bild av förändrings processen. 

Kunskap om dagens förhållande har också erhållits 
genom studier av aktuell statistik, genom enkäter 
till hushåll på olika orter i Norrland, samt genom 
intervjuer med husmödrar i vissa av de ssa hushåll. 
(För utförligare metoddiskussion, se bilaga B; 
Metod och empiri.) 

1.2.1 Syfte 

Avhandlingen syftar i korthet till att söka förkla
ra hushållsarbetets form, innehåll och omfattning i 
det svenska samhället, mot bakgrund av de ekonomis
ka, teknologiska och sociala förändringarna under 
1900-talets industrialisering. Arbetet har inrik
tats mera på bredd än på djup, i den meningen att 
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det behandlar ett problemområde snarare än ett 
specifikt, avgränsat problem. Detta har inneburit: 

- att via en granskning av teoribildningen på områ
det, sammanställa en teoretisk ram och söka ut
gångspunkter för förklaring av de aktuella proble
men , 

- att genom studier av tidigare forskning, av lit
teratur och av publicerat källmaterial, beskriva 
förändringar i hushållsarbetet och husmorsrollen i 
industrisamhället, 

- att genom empiriska studier, på olika sätt be
skriva hushållsarbetet och husmorsrollen idag, 
samt 

- att genom jämförelser av nuvarand e och tidigare 
förhållanden söka faktorer av b etydelse för föränd
ring av hushåll sarbetets villkor. 

1.2.2 Definitioner 

Med en generell definition kan hemarbete sägas vara 
aktiviteter, i regel obetalda, som syftar till att 
trygga hushållets konsumtion och därmed fysiska 
överlevnad. Aktiviteterna utföres vanligen av hus
hållets medlemmar, men skulle - om marknader och 
ekonomiska tillgångar tillåter - kunna utföras av 
andra utanför hushållsgruppen. 

Den precisering som ligger i orden "kunna utföras 
av andra utanför hushållsgr uppen" - är väsentlig. 
Aktiviteter som bara tillfredsställer egna behov, 
eller som måste utföras av en speciell person, är i 
stället att betrakta som konsumtion, hobbyverksam
het eller omvårdnad. Tredje-person-kriteriet av
gränsar hemarbe tet från dessa aktiviteter och be
tonar dess ekonomiska funktion.2) 

I ekonomisk teori användes benämningen produktion i 
regel endast på de aktiviteter som resulterar i va
ror och tjänster på marknaden. Aktiviteter inom 
samhällets institutioner och förvaltningar har ock
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så kommit att betraktas som produktion och bidrag 
till bruttonationalprodukten, BNP. Produktion är i 
dessa fall att definiera som arbete som utföres mot 
lön och som resulterar i prissatta nyttigheter. 

Begreppet produkt ion kan dock vidgas till att om
fatta även hemarbetet. Det avser då alla de aktivi
teter som syftar till att tillfredsställa materiel
la behov. Hemmets produktion är inriktad på direkt 
behovstillfredsställelse, och utgör sista steget i 
den totala produktionsprocessen. Detta vidare be
grepp sammanhänger med synen på produktion som än
damålsenlig för människan i stället för motsatsen: 
människan som ändamålsenlig för produktionen. Hem-
produktion användes synonymt med hemarbete. 

För att särskilja det dagligen återkommande arbetet 
med kosthåll och underhåll (tvätt, städning, disk) 
från annat hemarbete (reparationer, trädgårdsarbe
te, bilvård etc) betecknas här det förstnämnda som 
hushållsarbete, eller hushållsproduktion. Defini-
tionen på hemarbete gäller för övrigt också för 
hushållsarbete, och sambanden illustreras i figur 1 
nedan. 

Hemarbete/ 
hemproduktion 

Hushållsarbete/ 
hushålIsproduktion 

Socialisation 

Omvårdnad 

Reproduktion i hemmet 

Figur 1. Materiell och social reproduktion i hemmet. 

Det i marxistisk teori använda begreppet reproduk
tion , är sammansatt av dels det fysiska, dels det 
sociala återskapandet av arbetskraften. Hushållets 
roll för individens socialisation och bevarandet av 
produktionssättets normer ses som vänsentlig, vil-
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ket skiljer den marxistiska synen på arbetskraftens 
reproduktion från den mera begränsade liberala eko
nomiska teorins. I övrigt råder enighet om att det 
enda produktiva bidraget från hushållet, är den ar
betskraft det förser samhället med. Då reproduk
tionsbegreppet användes här, markerar det hushål
lets hela ansvarsområde, alltså även omvårdnaden. 
(Se figur 1 . ) 

Arbetet med uppfostran, upprätthålla nde av relatio
ner samt vården av bar n, gamla och sjuka, är av 
tradition hushållets uppgift. Det tar både tid och 
krafter i anspråk, men kan inte räknas som hus
hållsarbete. Socialisation respektive omvårdnad är 
mer adekvata benämningar. 

Idag, när vi kan konstatera att antalet en-person-
hushåll är stort och växande, måste dessa uppgifter 
underordnas i en definition av hushåll. Då sociali
sation och omvårdnad är det primära problemet, bör 
i stället familjen vara beteckningen på forsknings
området. Vad som skiljer "familj 1 1  från "hushåll", 
är framför allt det intima personliga umgänget och 
känslan av att höra samman i en familj.3) Ansvaret 
för minderåriga kan också vara den definitionsmäs-
siga skiljelinjen mellan "familj" och "hushåll", 
vilket medför att vuxna som delar bostad är att 
betrakta som "hushåll".4) 

Här avses med "hushåll", ekonomiskt betingade so
ciala enheter, bestående av en eller flera indivi
der, vars (gemensamma) aktiviteter inom ramen för 
hushållsbildningen, syftar till att bevara dess 
existens. Då minderåriga barn ingår, användes be
nämningarna "barnhushåll" eller "familjehushåll". 

Konsumtion brukar vanligen beteckna köp och för
brukning av varor och tjänster. Konsumtionsteorier 
behandlar konsumtionsmönster och konsumentteorier 
köpbeteende, enkelt uttryckt. Förbrukningen - den 
fortsatta användningen till slutlig konsumtion - av 
de inköpta nyttigheterna förbigås i teorierna, men 
är ur hushållets synvinkel att se som produktivt 
arbete. Det innefattar vidareförädling samt utnytt
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jande av kapital i produktivt syfte, medan den 
slutliga konsumtionen kan definieras som indivi
duell tillfredsställelse av personliga behov. Att 
köpa råvaror, maskiner och redskap, att laga mat, 
tvätta och städa är produktiva aktiviteter. Att 
äta, använda kläder, möbler etc, är konsumtionsak
tiviteter . 5 ) 

Slutligen ställes ibland hushållet i relation till 
samhälle och marknader. Marknader, produktionssys
tem och administrativa system betecknad då det of
fentliga , i motsats till hushållet, det privata. 
"Privat" står alltså inte här för det enskilda 
ägandet av produktionsmedel. Beteck ningar som 
"yttre/utanför" respektive "inre/innanför", an
vändes som positionsbestämningar där undantagslöst 
hushållet är "det inre". 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Reproduktionens dubbla natur 

I avhandlingens undertitel "Om hushållsarbete som 
kvinnoarbete", impliceras de två utgångspunkterna 
för en teoretisk ram: arbetet i sig och arbetet som 
kvinnoarbete. I teoretiska diskussioner om hus
hållsarbete, är denna dubbla utgångspunkt oundvik
lig, Hushållets reproduktiva uppgift har dels en 
materiell sida, oberoende av könet hos den som ut
för arbetet, dels en biologisk sida. Utifrån sin 
historisk-materialistiska samhällssyn formulerade 
Friedrich Engels denna tudelning i ett ofta använt 
citat : 

Enligt den materialistiska uppfattningen är 
det i sista hand bestämmande momentet i his
torien: produktionen och reproduktionen av det 
omedelbara livet. Men denna existens är av 
dubbel natur. Å ena sidan frambringandet av 
existensmedlen, av näringsmedel, kläder, bos
tad och de därtill erforderliga verktygen. Å 
andra sidan frambringandet av själva männi
skorna, släktets fortplantning. De samhälle
liga institutionerna under vilka människor i 
en bestämd historisk epok och i ett bestämt 
land lever , betingas av båda slagen av produk
tion: å ena sidan arbetets, å andra sidan fa
miljens utvecklingsstadium.1) 

Reproduktionens "dubbla natur" skulle aldrig blivit 
ett problem om frambringandet av existen smedlen 
till alla delar varit en gemensam angelägenhet för 
män och kvinnor. Problemet sammanhänger med att de 
biologiska funktionerna växte ut till att bli även 
sociala funktioner. Kvinnans barnafödande kopplades 
samman med vård och fostran, samt med ansvaret för 
förädlingen av existensmedlen inom fami ljen. Man
nens arbete kom att ägnas främst råvaruproduktionen 
samt varuproduktionen för marknaden.2) 
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Det kapitalistiska produktionssättets framväxt och 
dominans har accentuerat denna arbetsdelning. Sär
skiljandet av samhällelig produktion och ekonomi 
från hushållets, av offentligt från privat, har in
neburit en utveckling av det förra på bekostnad av 
det senare. Även hushållets förädling av råvaran, 
har steg för steg övergått till varuproduktion för 
marknaden. För varje steg har husmors ekonomiska 
betydelse minskat - och med den hennes sociala 
egenvärde. En av Engels efterföljare, August Bebel, 
har en koncis formulering av detta dilemma: 

Det kvinnliga könet lider i dubbelt hänseende, 
dels under det sociala beroendet av männen -
... dels i följd av det ekonomiska beroendet, 
i vilket kvinnorna i allmänhet och proletär
kvinnorna i synnerhet, liksom de manliga pro
letärerna befinna sig.3) 

I Bebels påpekande ligger två problemställningar 
inbäddade. För det första, varför "frambringandet 
av existen smedlen 1 1  kom att få olika social form; 
kvinnans/husmoderns arbete förblev privat och oav
lönat medan mannens blev offentligt och avlönat. 
För det andra, varför endast männen i arbetarklas
sen hamnade i ekonomiskt beroende, medan kvinnor i 
allmänhet - alltså även borgerskapets kvinnor -
gjorde det. Engels hävdade att kvinnan i det förka
pitalistiska samhället deltog i en offentlig verk
samhet; alla arbetsuppgifter var gemensamma angelä
genheter liksom fördelningen av avk astningen. Med 
uppkomsten av privat egendom följde intres set att 
lämna denna egendom i arv, ett intresse som i sin 
tur skapade behovet av legitim avkomma och äkten
skap. Det monogama parförhållandet gjorde hushålls
arbetet till en privat angelägenhet. Engels hävdade 
förtryckets samband med samhällets ägarstruktur, 
men också kvinnoförtryckets samband med familjeli
vets privatisering; klassförtryck parallellt med 
patriarkalt förtryck. 

Med den patriarkala familjen och ännu mer med 
den monogama parfamiljen, förändrades detta 
(- hushållsarbetet som offentlig verksamhet). 
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Hushållsgöromålen förlorade sin offentliga 
karaktär. De angick inte längre samhället. De 
blev en privattj änst, kvinnan blev den första 
av tjänarna, utträngd ur deltagan det i den 
samhälleliga produktionen. 

Mannen måste idag i det stora flertalet fall, 
föda och livnära familjen, åtminstone i de 
besittande klasserna - och det ger honom en 
maktställning som inte behöver några extra 
juridiska privilegier. Inom familjen är han 
borgaren, kvinnan representerar proletären.4) 

Kvinnans dubbla underordning - dels under kapita
let, dels under mannen - kan alltså med ett his-
toriskt-materialistiskt synsätt upphöra endast 
under förutsättning att henne s arbete åter blir 
offentligt och att hon som lönearbetare blir eko
nomiskt oberoende. Sambandet mellan lönearbete och 
kontroll över den egna situationen är odiskutabelt; 
endast när försörjning genom ege t arbete är ett 
möjligt alternativ, kan en människa fritt välja in
riktning i tillvaron. Men detta är endast den eko
nomiska sidan av saken. Den biologiska reproduktio
nen, barnafödandet, komplicerar bilden. Till skill
nad från mannen s har kvinnans social roll både en 
ekonomisk sida och en biologisk. Hon måste ha kont
roll över såväl sin försörjning som sin fortplant
ningsfunktion för att ha ett fritt val. Detta på
pekade en av Marx 'och Engels samtida, liberalen 
John Stuart Mill, med följande provokativa formu
lering : 

Jag ville gerna höra någon öppet uttala den 
läran (hon ligger redan på botten av mycket 
som skrifves i ämnet): "det är nödvändigt för 
samhället att qvinnorna gifta sig och föda 
barn. De skola icke göra det om man icke 
tvingar dem dertill. Alltså är det nödvändigt 
att tvinga dem.5) 

På olika sätt har också utövats tvång i detta av
seende, t ex genom omyndigförklaringen av kvinnan 
och genom förbud mot preventiv teknik och aborter. 
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En teoretisk diskussion om arbetet i hushållet mås
te alltså belysa dess materiella villkor och påver
kan av teknis k-ekonomiska faktorer. Den måste också 
belysa dess sociala funktioner: hushållets/familje
livets förändring och husmoderns/kvinnans situation 
i den sociala grupp hushållet utgör. 

Särskiljandet av de n materiella produktionen, i 
offentlig produktion respektive hemproduktion, har 
inneburit att olika måtsät tningar kunnat utvecklas 
och existera parallellt. För den offentliga pro
duktionen har målet varit ekonomisk tillväxt och 
vinst, medan hemproduktionens målsättning varit en 
kombination av försörjning, välstånd och bevarande 
av väl fungerande sociala relationer. 

Problem uppstår i hushållet när de båda målsätt
ningarna samtidigt skall uppfyllas, vilket blir 
fallet då t ex husmor går ut på arbetsmarknaden. I 
den avvägning som måste göras, hamnar hon i kon
flikten mellan arbetsmarknadens krav på rationell 
effektivitet och hushållets/familjens krav på sam
ordning och omvårdnad. Till detta kommer tillfreds
ställandet av hennes egna behov och önskningar, 
vilka ytterligare kan förvärra konflikten.6) 

Produktionssättens skilda målsättningar, ställda 
mot den sociala situation kvinnan under olika tider 
befunnit sig i, ger en belysning av denna konflikt. 
När jag fortsättningsvis diskuterar begrepp och 
teorier med anknytning till hush ållsarbete och 
husmorsroll, utgår jag från en fyrfältsmodell där 
utgångspunkter och samband sorteras upp. 

Den i modellen benämnda 1 1  teknisk-ekonomiska ratio
naliteten?) är principen bakom arbetsorganisationen 
i den offentliga produktionen, medan benämningen 
"ansvarsrationalitet"8) står för hem produktionens 
organisationsprincip. De diskuterade benämningarna 
"särart 1 1  respektive "likhet" betecknar synen på de 
sociala könskaraktärerna. 
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PRINCIPER FÖR ARBETETS ORGANISATION: 

SYNEN PA DE 
SOCIALA KÖNS
KARAKTÄRERNA 

Teknisk-ekonomisk 
rationalitet 

Ansvars
rationalitet 

Särart Könssegregerad arbets
delning, där det 
manliga arbetet upp-
värderas. Industriella 
org.pri nei per även i 
hushål let. 

Könssegregerad arbets
delning, där manliga och 
kvinnliga egenskaper har 
lika värde - på olika 
områden. Olika org.-
principer för hushållets 
och samhällets produktion. 

Likhet Könsintegrerad arbets
delning i samhällets 
produktion. Denna pro
duktion uppvärderad i 
förhållande till 
hushållets. 

Könsintegrering inom såväl 
samhällelig som privat pro
duktion som hushållets. 
Förvärvsarbete och hem
arbete anpassas till 
vartannat. 

Figur 2. De sociala könskaraktärerna och principerna för arbets
organisation. 

I ett första steg behandlas principerna för arbe
tets organisation samt den genom tiderna växlande 
synen på de sociala könskaraktärerna. Därefter dis
kuteras utfallen i fyrfältstabellen; effekterna på 
arbetsdelningen och hushållsproduktionens relation 
till samhällets produktion. 

Men först något om begreppet "rationalitet". 

"Rationalitet" har sitt ursprung i latinets "ratio" 
som betecknar bl a förnuft och beräkning. I bety
delsen "beräkning" lägger vi in kalkylerandet och 
den planerade, målinriktade aktiviteten. Med "för
nuft" avses medvetet och systematiskt handlande, en 
strävan efter ordning - rangordna, ordna i följd, 
dela in i funktioner, strukturera och systematise
ra. 

Vanligen uppfattar vi rationellt handlande som in
riktat på i någon mening ekonomisk effektivitet. 
Handlingarna präglas av målmedvetet utnyttjande av 
begränsade resurser i syfte att få vinst, i form av 
produkter, tid, pengar etc. Beslut och handlingar 
är instrumentella och påverkas inte av sociala hän
syn. Ett systematiskt tänkande påverkar det prak
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tiska handlandet såväl på individnivå som inom t ex 
institutioner och företag.9) 

I denna mening rationella handlingsmönster är be
roende av att den sociala strukturen bygger på sam
ma rationalitetsideal. Beteenden måste vara förut
sebara för att kunna planeras och organiseras, och 
människan måste därför främst fostras att agera på 
ett bestämt sätt i en given situation; passa tider, 
lyda order etc. 

Rationalitet som begrepp innefattar skilda hand
lingsmönster som dock har det gemensamt att de är 
målinriktade och medvetet resursutnyttjande. Ratio
naliteten kan sägas vara ett medel för att nå skil
da målsättningar, och dessa i sin tur är beroende 
av om t ex ekonomiska eller sociala värderingar 
styr. Vad som i sista hand avgör om ett handlande 
är meningsfullt eller ej, är "den allmänna me
ningen 1 1, den förhärskande ideologin, och det som 
därför i första hand måste identifieras, är denna 
allmänna mening.10) 

2.2 Den teknisk-ekonomiska rationaliteten 

Produktionen är beroende av en stabil samhällsord
ning, där regelbundenhet, disciplin, erkännande av 
auktoritet och av gruppen s gemensamma mål, är vik
tiga rättesnören. I den strukturfunktionalistiska 
begreppsvärlden definieras "social moral" som an
passning till omgivningen, inriktning på gemensamma 
mål, bevarande av sociala mönster och integration 
av individen i dess sociala sammanhang.11) Det in
går i hushållets fostrande uppgifter att denna so
ciala moral upprätthålles och att individerna lär 
sig sina sociala roller. Samhällets övergripande 
ekonomisk-politiska system sätter upp ramarna, och 
kyrka, skola och liknande institutioner har till 
uppgift att integrera, att fungera som förbindelse 
mellan de övergripande systemen och hushållssyste
met. När alla vet sin plats och handlar som förvän
tat i sin roll, när alla roller kompletterar varann 
och när alla system samverkar utan störningar - då 
befinner sig samhället i balans. Den perfekta jäm
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vikten inträffar inte i praktiken, men det är det 
eftersträvade målet. "När var och en sin syssla 
sköter, då går det väl, evad oss möter" har många 
generationer katekesläsare nött in!12) 

Ett gemensamt värdesystem ses som ett villkor för 
stabiliteten i samhället. Det industrialiserade 
samhällets dominerande gemensamma värdesystem kan 
sägas vara den teknisk-ekonomiska rationaliteten. 
Med stöd i den upprätthåller vi en hierarkisk 
struktur, där de sociala systemen och positionerna 
värderas efter ekonomisk nytta, där endast lönear
bete betraktas som "arbete" och där reproduktionen 
av arbetskraft ses som hushållets viktigaste funk
tion. 

Den industriella produktionsprocessen kräver syste
matisk planering intill varje enskilt arbetsmoment. 
Ekonomiska teorier och organisationsteorier har ut
vecklat förklaringsmodeller och metoder för mark
nadsproduktionen. I det följande diskuteras några 
utgångspunkter i dessa teorier, samt användningen 
av dem i teorier och metoder för hushållets produk
tion. 

2.2.1 Hushållet i ekonomisk teori 

I den ekonomiska teorin är en "rationell människa" 
synonym med e n "ekonomisk människa". Hon förutsät-
tes söka den maximala ekonomiska nyttan i beslut 
och handling, och anses kapabel att inte endast ha 
fullständig kontroll över alla alternativ och ut
fall, utan också kunna rangordna dem efter någon 
slags nytta. Denna modell för mänskligt handlande 
har längre kritiserats för att vara alltför begrän
sad, och i stället har en "administrativ människa" 
förts fram som förklaringsmodell.13) En sådan män
niskan är mera styrd av sin sociala omgivning. Hon 
utgår från det subjektivt överblickbara och väljer 
- utifrån sina grundkrav - det alternativ som lig
ger närmast över, eller motsvarar, dessa krav. 

Vid sidan av dessa modeller, har den "hemekonomiska 
människan" utvecklats.14) För den människan är ti-
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den en knapp resurs, vid sidan av pengarna, och 
tiden kan användas till såväl ekonomiska som icke
ekonomiska aktiviteter. Valet kan också stå mellan 
produktion för marknaden och produktion för hushål
let. Med utgångspunkten att fördelningen av tid är 
minst lika intressant för hushållet som fördel
ningen av penga r, utvecklades den s k "tidsalloke-
ringsteorin 1 1  som en gren av den neoklassiska ekono
miska nyttoteorin.15) 

Tid, liksom pengar, fördelas så att resultatet ger 
största möjliga nytta till hushållet. Detta betrak
tas som ett producerande och konsumerande företag, 
som i likhet med andra företag strävar mot hög pro
duktivitet. Den som är produktivast (^tjänar mest 
pengar) i lönearbete väljer det, medan den som är 
produktivast (^sparar mest pengar ) i hushållsarbete 
stannar hemma och sköter det. Valet ses som fritt 
och endast grundat på effektivitetshänsyn, sett ur 
hela hushållets synvinkel. 

I syfte att belysa fler aspekter på hushållets pro
duktion, utvecklades en variant som kan kallas 
"hushållsekonomi 1 1  för åtskillnads skull. Den har 
sitt egentliga ursprung i sekelskiftets intresse 
för hushållningens problem i industrisamhället. Den 
tidiga hushållsekonomin satte hushållsproduktionen 
i relation till samhällets övriga produktion, och 
studerade hushållets situation i ljuset av politis
ka och samhällsekonomiska förändringar. Det ökande 
intresset för organisationsteori bland andra ekono
mer, fick sedermera en motsvarighet bland hushålls-
ekonomerna. De övergick till att koncentrera sig på 
hushållets interna organisation, och samhällsaspek
terna bleknade bort.16) 

Den hushållsekonomi som levde vidare, blev ett 
konglomerat av neoklassisk nyttoteori , organisa
tionsteori och beteendevetenskaplig teori. Dess 
grundval är synen på hushållet som den viktigaste 
ekonomiska institutionen i samhället, vars produk
tion analyseras i förhållande till annan produktion 
och till kvinnans och familjens sociala situation. 
Här finns alltså det ekonomiska och sociala samban
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det problematiserat. Effektivitet och samordning av 
hushållets produktiva arbete, med husmor som ar-
betsledare och koordinator - men också som samord-
nare av sociala relationer - är grundtemat i de 
hushallsekonomiska principerna. 

Den ovan nämnda^tidsallokeringsteorin blev en sti
mulans för hushållsekonomerna. En rad tidsbudgets-
studier har utförts, framför allt i USA, vilka vi
sar pa omfattningen av hushållets produktion över 
tiden. Konstaterandet att det fortfarande utgör en 
betydande del av den totala produktionen, har lett 
till flera försök att beräkna dess andel av BNP.17) 
Den teoretiska utgångspunkten för dessa försök 
framgar av figur 3 nedan. 

Tra di tio ne ll te o ri Ny teori 
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Marknadsvaror 
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Figur 3. Jämförelse mellan traditionell ekonomisk teori och hushållsekonomisk 
teori. (Efter Hawrylyschyn, 1977, s. 81.) 
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Den neoklassiska nyttoteorin (A) ställes mot en ny 
nyttoteori (B), där nyttan beräknas som en funktion 
av hushålle ts sammanlagda produktion, inte bara av 
det som går att köpa på marknaden för konsumtion. 
Produktionsbegreppet vidgas och produktionen ses i 
sin tur som en funktion av även insatt tid; för lö
nearbete såväl som för arbete i hemmet. Lönens 
storlek bl ir alltså avhängig tillgänglig tid för 
lönearbete. Likaså sker en avvägning mellan utnytt
jandet av varor och tjänster och utnyttjandet av 
tid för hemarbete. Slutligen sker avvägningen mel
lan tid för ekonomiska aktiviteter och tid för 
icke-ekonomiska aktiviteter; vila, avkoppling etc. 

Det som särskiljer hushållsekonomin är framför allt 
perspektivsförskjutningen. Hushållets totala pro
duktiva verksamhet sättes i centrum, medan varupro
duktion och lönearbete ingår som en del i denna, 
och endast indirekt avgör den slutliga nyttan. Det 
steg som saknas i traditionell neoklassisk teori -
förberedelsen av den köpta varan för slutlig kon
sumtion - är ett betydelsefullt slutsteg i hus
hållsekonomernas modeller. 

2.2.2 Begränsningar i ekonomisk teori 

Introduktionen av den "hemekonomiska människan", 
med begränsad tid och en social verklighet, sågs 
med optimism av ekonomerna själva : 

Ekonomisk teori förefaller sannerligen vara på 
väg att förse oss med en sammanhängande ram 
för allt beteende med anknytning till knappa 
resurser; marknads- såväl som icke-marknads-, 
monetärt såväl som icke monetärt, i konkurrens 
såväl som inom den lilla gruppen.18) 

Den ensidiga inriktningen på ekonomisk nytta är 
dock för begränsad vid analysen av hushållets 
produktion och husmors villkor. Den förutsatta 
valfriheten, styrd endast av ekonomiska hänsyn, 
utesluter viktiga sociala påverkansfaktorer vid val 
av utbildni ng, sysselsättning, samlevnad etc. Kvin
norna antas t ex arbeta mindre därför att de satsat 
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mindre på utbildning, därför att de ändå kommer att 
sköta hemmet, därför att de är effektivare i detta 
arbete än i förvärvsarbete, därför att de inte sat
sat på utbildning osv. Slutledningar av denna art 
är knappast fruktbara. Sitt ursprung har de i det 
strukturfunktionalistiska roll tänkandet, med komp-
lementaritet i egenskaper, gemensamma värderingar 
etc.19) 

En annan diskutabel förutsättning i nyttoteorin är 
den gemensamma prioriteringen. Individen likställes 
med hushållet, och det utredes inte närmare vems 
nytta som avses. Ekonomen John K Galbraith hör till 
kritikerna : 

Ett uppenbart problem uppstår, nämligen frågan 
om vems tillfredsställelse det är som blir li
ka stor på marginalen - mannens, hustruns, 
barnens.. 

... Den neoklassiska ekonomin löser alltså 
problemen genom att dölja individens under
ordnade ställning bakom begreppet hushåll, 
vars inre relationer den helt bortser från. 
Därefter likställer den hushållet med den 
enskilde konsumenten. Så är det fortfarande. 
Ekonomerna inkräktar inte på hushållets 
privatliv.20) 

"Hemekonomer" och "hushållsekonomer" har, sin vid
gade problemsyn till trots, samma metodbegräns
ningar som de traditionella ekonomerna, då endast 
variabler som kan omräknas i penningvärde prövas 
empiriskt. Hushållets och individens nytta lik
ställes även i de nyare teorierna, och vid beräk
ning av hushållets kostnader respektive vinster, är 
det oföränderligt kvinnans arbete i hem och på ar
betsmarknad som ligger till grund för beräkningar
na. Det är dock främst i diskussionerna denna be
gränsning kommer till uttryck; teorierna i sig tar 
inte hänsyn till kön. 
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2.2.3 Rationell arbetsorganisation 

Det rationella ekonomiska beslutet motsvaras av den 
rationella organisationen av arbetet, och den klas
siska ekonomiska teorin har en motsvarighet i den 
klassiska organisationsteorin. 

"Rationell arbetsorganisation" är det industriella 
arbetets förutsättning. Redan när Adam Smith be
skrev nål t ill verkning efter rationella principer 
1776, fanns dessa utvecklade i praktiken. Först 
kring sekelskiftet 1900 utvecklades på allvar något 
som kan kallas organisationsteori, "Scientific 
Management". Det var i varje fall upphovsmannens, 
F W Taylor's, mening att det rörde sig om en uni
versalteori, grundad på vetenskapliga principer.21) 
Produktiviteten är enligt dessa beroende av syste
matisk planering intill varje enskilt moment i ar
betsprocessen. Liksom det för den ekonomiska män
niskan existerar en objektivt maximal nytta, finns 
det i organisationsteorin ett "bästa sätt" att göra 
varje handgrepp. I tidsstudier och rörelsestudier 
vidareutvecklades arbetsmomenten, med syftet att ur 
varje arbetare få maximal produktivitet. Ytterliga
re en viktig princip finns implicerad i Taylorsys-
temet: handen skall skiljas från hjärnan, i den me
ningen att den som har överblicken över arbetspro
cessen, planerar och kontrollerar den, inte är ar
betaren själv, utan en förman med specialutbild
ning. 

Organiserandet av administrativ t arbete - "business 
managemant" - bygger i sin ursprungliga form på 
samma rationella grundsyn. Det antas finnas ett 
visst antal uppgifter, åtskilda och klart 
definierade, som grupperas till olika arbetsroller. 
Dessa roller kombineras till fungerande arbetslag, 
vilka i sin tur inordnas i en hierarkisk struktur, 
där målsättningen är största möjliga arbetsresultat 
på snabbaste - och därmed mest lönsamma - sätt. Ett 
syfte med hierarkin är att beslutsvägarna blir 
klart definierade, liksom ansvarsordningen.22) 
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Denna instrumentella syn på mänsklig produktivitet 
kan givetvis kritiseras - och har också med tiden 
modifierats - men det som gör dessa principer int
ressanta för hushållet, är försöken att direkt 
översätta dem till hushållsbruk. Taylor's "Scien
tific Management" blev "Scientific Home Management" 
och den teoretiska utvecklingen av administrativ 
företagsorganisation fick en direkt motsvarighet i 
modeller för planering, organisation, beslutsfat
tande etc i hushållet.23) 

2.2.4 Hushållets organisationsteori 

Hushållet i det förindustriella samhället hade en 
rutiniserad organisation, baserad på generationers 
erfarenheter av fysiska vil lkor, tidsförbrukning 
och resursutnyttjande. Produktion, distribution, 
lagerhållning - allt följde beprövade tumregler. 
Hushållsorganisationen var traditionell och hie
rarkisk, med klart avgränsade funktioner i olika 
roller. 

Hushållet i industrisamhället befinner sig i stän
digt nya valsituationer, där alternativ och konsek
venser blir allt fler och allt svårare att över
blicka. Om det var ändamålsenligt att förr förlita 
sig på kända rutiner, är det mera ändamålsenligt 
att idag låta dynamiska beslutsprocesser styra 
handlandet. Processtanken är också central i modern 
hemorganisationsteori, där "creative managing" står 
för nytänkande, beredskap och ständig anpassning 
till växlande förutsättningar.24) 

av resurser 
Inventering Beslut och 

verk-
ställande 

Bedömning 
av alter
nativ och 
utfall 

Defini ering 
av mål och 
syfte 

av resurser 
Planering 

Återkoppling 

Utvärdering 

Figur 4. En rationell och dynamisk beslutsprocess. 
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Denna schematiska figur visar tydligt den ekono
miska rationalitet som organisationsteorin bygger 
på: målinriktat resursutnyttjande, där varje resul
tat utvärderas för att mål och metoder skall anpas
sas inför nya beslutssituationer. Det säger sig 
självt att ett sådant beteende endast är möjligt i 
teorin. I praktiken uppstår rutiner i beslutsfat
tandet, vilka endast ruckas av större förändringar. 
Exempel på sådana rutiner är fasta tidpunkter för 
vissa sysslor, stående inköpslistor eller märkes-
trohet vid köp - ett beteende som för övrigt upp
muntras i marknadsföringen. 

Besluts- och handlingsprocessen kan sägas vara den 
praktiska tillämpningen av "den vetenskapliga hus-
hållsorganisationen 1 1  , en modell som sorterar upp 
mänskliga reaktioner i rationella mönster. Hushål
let ses som en producerande organisation, inordnad 
i omgivningens sociala nätverk, samt fysiska miljö 
och administrativa struktur. Beslut och handlingar 
i hushållet skall styras av ekonomisk-rationella 
principer, för att det skall bli en fungerande del 
i det ekonomiska samspelet mellan företag, sam
hällsinstitutioner och hushåll. "Hushållet som 
företag" är en organisât ionsteoretisk idealmodell 
och en operationalisering av ett hushållsekonomiskt 
synsätt.25) 

2.2.5 Begränsningar i hushållets 
organisationsteori 

Organisationsteorier är i grunden strukturfunktio-
nalistiska. Hushållet har studerats som ett "öppet 
system", dess aktiviteter har systematiserats och 
dess målsättning relaterats till såväl medlemmarnas 
som till omgivningens behov och anspråk. Konsensus-
perspektivet är tydligt i såväl hushållets som i 
dess förebilds, företagets, organisationsteori. Att 
konflikter uppstår förnekas inte, men de ses mera 
som "facts of life", som interna kommunikations
problem eller bara som "skilda målsättningar".26) 
Undantagslöst betraktas de som något som man kan 
lösa internt, med hjälp av rationella principer. 
Först placerar man alltså in hushållet i ett sam



2 3  

hällssystem, men sedan nöjer man sig med att på 
mikronivån problematisera och åtgärda. Bakomlig
gande orsaker lämnas ofta därhän. Förklaringen till 
detta torde vara att organisationsteorierna syftar 
till beslut och handling, till praktiska lösningar 
här och nu, och då är man inte betjänt av teorier 
om påverkansfaktorer på makronivån. 

När vi ser hushållet som en organisation, förutsät
ter vi att den har ett antal väl definierade roller 
som väntar på att besättas. Mamma-pappa-barn rol
lerna är den i modellen vanliga förutsättningen, 
men vi vet att denna rolluppsättning idag finns i 
en mindre part av hushållen.27) Att funktioner som 
av tradition kopplats till rollerna inte utan vida
re kan fyllas av nya generationer är en sida av 
problemet. En annan sida är att rollerna efterhand 
"tömts" på innehåll, utan att något annat kommit i 
stället. Det har blivit friare att efter egna för
utsättningar forma sina roller, vilket leder till 
att den komplementaritet som är själva idén med 
rolluppsättningar försvinner. 

Ju större utrymme som ges åt individuella pre
ferenser i rollerna på individplanet, desto 
mindre av system får vi, och desto mera av 
gruppsamvaro. Systemets beteende blir svårare 
att förutsäga, samtidigt som situationen blir 
friare för de individer som innehar positio
nen . 28 ) 

Ständiga rollbyten, omdefinierande av funktioner, 
samt osäkerhet om maktstrukturen, leder till att 
hushåll idag ofta lever i en sådan "gruppsamvaro" -
på gott och ont. Det goda i sammanhanget är den in
dividuella frihet som uppstår, men den nödvändiga 
basen för organiserat och rationellt handlande har 
försvagats.29) 

För att ett socialt system skall fungera krävs 
att medlemmarna utför de olika handlingar som 
deras roller kräver ... samordningen inom sys
temet kräver att vissa positioner bestämmer 
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över andra, dvs drar upp gränser för deras 
handlande.30) 

Detta citat avser visserligen inte hushållet, men 
principerna för organisation torde vara generella. 
Utan funktionsuppdelning inga roller, utan roller 
ingen anledning till samordning, utan samordning 
inga gemensamma insatser och utan auktoritet ingen 
samordning. 

2.3 Ansvarsrationalitet 

Benämningen "ansvarsrationalitet" är en av flera 
som under senare år använts i diskussioner om kvin
nors villkor. "Omsorgsrationalitet" är en annan be
nämning, och "kvinnliga produktivkrafter" en tred
je.31) Sammantagna bildar de en begreppsram för be
teenden där sociala motiv får råda över ekonomis
ka. Den prioriteringen visar sig ofta i kvinnors 
sätt att organisera sitt arbete och sin livssitua
tion. Att ta ansvar även för andra, att finnas 
tillgänglig för andra och att tänka sig in i andras 
behov, är grunden i den rationalitet som här stäl
les som motvikt - eller komplettering - till den 
teknisk-ekonomiska rationaliteten. 

Ansvarsrationalitet präglar handlin gsmönstren i det 
reproduktiva arbetet i hushållet som fortfarande i 
huvudsak är kvinnornas, liksom teknisk-ekonomisk 
rationalitet präglar handlingsmönstren i den sam
hälleliga produktion som fortfarande i huvudsak är 
männens. De båda formerna för organisering av arbe
te har alltså ett samband med det socialt definie
rade "kvinnliga" resp "manliga". 

Det sociala motivet är inte förbehållet reproduk
tionen i hemmet, men det är tydligast där, och det 
är inom den sfären det "övervintrat" i industrisam
hället. Det sociala samspelet, som är den nödvän
diga grogrunden för kunskap i och om ansvarsratio
nalitet, har hämmats i den teknisk-ekonomiska ar
betsprocessen med des s krav på specialisering och 
högt tempo. Jämförelse av tidsuppfattningen inom 
produktionen ("manstid") med tidsuppfattningen inom 
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reproduktionen ("kvinnotid"), visar på grundläggan
de skillnader.32) 

Manstid - är bunden av objektiva, ekonomiska 
intressen, såld, segregerad, 
programmerad, kvantitativt värderad och 
framtidsinriktad. 

Kvinnotid - är bunden av social omsorg, osåld, 
samordnad, flexibel, 
("oorganiserad"), kvalitativt värderad 
och inriktad på nuet. 

Kvinnotiden och arbetet i hemmet har anpassats till 
manstiden och arbetet i produktionen och därmed 
inte kunnat utvecklas på egna premisser. 

Det för kvinnorna typiska produktionssättet 
har vuxit fram inom ramen för traditionella 
maktstrukturer och osjälvständigt arbete. Båda 
dessa faktorer har förhindrat utvecklingen a v 
behovsrelatering och imagination. Kvinnans 
produktivkrafter utvecklas och bevaras rudi
mentärt i det kvinnliga livssammanhangets pro
duktionsförhållanden, men samtidigt är de 
fjättrade. 33 ) 

Den manliga kulturens dominerande värderingar har 
dels medfört att den kvinnliga kulturens värde
ringar underordnats och blivit förbigångna i sam
hällsutvecklingen, dels att kvinnor accepterat man
liga normer dithän att de även förnekat kvinnliga. 
Samhällsproduktionens betydelse för levnadsvillko
ren har varit - och är - så uppenbar: växande mark
nader, urbanisering, stigande löner och materiellt 
välstånd. Det har legat nära till hands att uppfat
ta detta som ett samhällets måluppfyllande. I ett 
materialistiskt välfärdsperspektiv är man också 
starkt inriktad på levnadsnivån och på välfärd de
finierad av produktionssättet : sysselsättning i 
lönearbete, utbildning för "bra" yrken (höglöneyr-
ken), tillgång till bil, båt, hus, tv etc.34) 
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Till följd av e n växande insikt om brister i psy
kiska och sociala välfärdsmål, har under senare år 
vuxit fram även andra välfärdsmått : att känna sig 
uppskattad och behövd, att ha ett socialt nätverk, 
att i någon mån känna lycka etc.35) Denna komplet
tering av de mat eriella målen, visar ett erkännande 
av de ansvarsrationella värderingarna - eller av 
den reproduktiva sfären, eller av kvinnotid, för 
att välja andra beteckningar på de livssammanhang 
där social växt grundlägges och vidmakthålles. 

2.3.1 Kvinnoperspektiv på arbetsorganisationen 

Vidgade välfärdsmått och betoningen av den repro-
duktiva sfären, är tecken på en helhetssyn som 
gjort sig gällande framför allt inom det senaste 
decenniets kvinnoforskning. Det i början rådande 
synsättet: att kvinnan enbart var förtryckt av 
mannen, har efterhand ersatts av ett annat: att 
kvinnan under förtrycket vidmakthållit en egen och 
betydelsefull kultur. 

Att skilja på mans- och kvinnokultur är relevant 
även om det gäller människor som bor i samma land. 
På områden som karaktäriserar kulturer - språk, 
produktionssätt, resurser, teknik, organisation, 
tidsuppfattning etc - konstaterar vi könsskillna
der. 36) "Kvinnokultur", "kvinnliga livssammanhang" 
eller "kvinnors verklighet", är olika uttryck för 
värderings- och handlingsmönster som vuxit ur kon
takter med såväl produktionens som reproduktionens 
områden och därför medfört ett "dubbelt medvetan
de"^?) Kvinnor är mera bekanta med manskulturen än 
män är med kvinnokulturen. Gränsöverskridandet har 
hittills gått i huvudsak i en riktning. 

Ett "dubbelt medvetande" kan ses som en passiv 
anpassning till både manliga och kvinnliga normer; 
en ambivalens i negativ mening. Det kan också ses 
som en betydelsefull strategi och en möjlighet till 
sammanfogning av två verkligheter - förvärvsarbe
tets och hemmets - och därmed en potential för ut
veckling. Följande citat utgår från ett sådant per
spektiv på tillvaron. Dels ses här manssamhällets 
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förtryck som ett faktum som inte kräver vidare be
lägg, dels förutsättes kvinnan vara medveten om sin 
färdriktning och som sig själv som agerande utifrån 
egna erfarenheter. 

Manssamhället har genom att beröva kvinnan 
rätten till dess största "tillgång" - d v s en 
utveckling som överensstämmer med den manliga 
modellen - förbisett det faktum att kvinnan ä_r 
på väg framåt, fast från en annan utgångs
punkt . 38 ) 

Samhällsordningen bygger på vad Weber benämner 
"etik" och Durkheim "moral"; ett kollektivt medve
tande om förpliktelser, hänsyn och andra sociala 
förhållningssätt. Moral innebär en strävan mot 
gruppens och samhällets gemensamma bästa. Denna 
strävan skall inte dikteras av påbud och kontroll, 
utan genom uppfostran ha blivit en inre drift att 
uppfylla gruppens förväntningar. Durkheim skriver: 

Vad som är nödvändigt för att den sociala 
ordningen skall få överhanden, är att fler
talet av människorna blir nöjda med sin lot t. 
Men vad som är nödvändigt för att de skall bli 
nöjda, är inte att de har mer eller mindre, 
utan att de blir övertygade om att de inte har 
rätt till att ha mer. Och för att detta skall 
vara fallet är det absolut nödvändigt att det 
finnes en auktoritet som stiftar lag och vars 
överhöghet de erkänner.39) 

Erkännandet av auktoritet i meningen överhöghet är 
gemensamt för män och kvinnor. Men kvinnor har 
därtill fostrats att erkänna det manliga könet som 
överordnat det kvinnliga. Den protestantiska eti
kens påbud om arbetet som kall och pliktuppfyllel
se, om foglighet i tillvaron och lydnad gentemot 
överheten, är på motsvarande sätt i princip köns
lös, men genom sin förmedling till kvinnorna - Gud 
Fader till Sonen, via prästen och husbonden - har 
den fått dubbel tyngd för dem.40) Behovet av att 
ingå som respekterad medlem i den sociala gemen
skapen, tillika med respekten för överheten, har 
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hållit moralbuden levande bland kvinnor. För var de 
också osedda av sina världsliga herrar, stod de än
då under uppsikt av den manliga Guden! 

Det centrala i "etik 1 1  och "moral 1 1  är det icke
individuella, av hänsyn till gruppen eller upp
giften dikterade handlandet. Det gemensammas bästa 
skall vara ledstjärnan, och frivillighet, ansvar, 
disciplin och pliktuppfyllande, är det kitt som 
håller samman familj och samhälle. Det har onekli
gen legat i manssamhällets intresse att hålla detta 
kitt intakt. Framför allt är det kvinnan som uppma
nats att betänka sitt ansvar, sina plikter och sin 
oegennytta för familjens bästa. Kvinnans modersroll 
sammanhänger med ett till synes könsspecifikt behov 
av att uppska ttas för sitt sociala värde framför 
sitt ekonomiska värde; av att vara mera än att gö
ra . Hon accepterar låg eller ingen lön, bara hon 
"känner att hon behövs", eller belönas med beröm 
och tacksamhet. "Den bekväma samhällsmoralen" 
kallar ekonomen John K. Galbraith detta fenomen: 

Enligt den bekväma samhällsmoralen uppskattas 
alla beteendsmönster, hur obekväma och onatur
liga de än är för den individ det gäller, så 
länge de gagnar de mäktigare samhällsmedlem
marnas bekvämlighet eller välbefinnande eller 
på annat sätt är fördelaktigt för dessa. Sam
hällets moraliska beröm för bekvämt och därför 
lovvärt beteende ges då i stället för betal
ning i pengar. Obekvämt beteende klassas som 
avvikande beteende och utsättes för samhällets 
rättmätiga ogillande eller straff.41) 

Underordningen av kvinnan i samhället är det cent
rala problemet i all teoribildning med feministiska 
förtecken. Att kvinnan - eller kvinnokulturen om 
man så vill - är underordnad är fortfarande uppen
bart. Vi behöver inte gå längre än  ̂ till dominansen 
av män i alla beslutande församlingar av betydelse 
för att konstatera detta. En del av de tydligaste 
symptomen på problemet underordning har efterhand 
åtgärdats, t ex kvinnlig rösträtt, men det finns 
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tillräckliga indikationer på att underordning fort
farande existerar. 

Den hittills vanligaste benämningen på problemet är 
"patriarkat", men även "kvinnoförtryck" eller 
"köns-maktsystem" (sex-gender system)42) användes. 
Samtliga betecknar den manliga dominans över kvin
nors villkor som enbart legitimeras av könstill
hörigheten. Patriarkatet som socialt system exis
terar vid sidan av den hierarkiska struktur som 
klassamhället utgör och som bestäms av relationen 
till produktionsförhållandena. I sammankopplingen 
av dessa båda system ligger möjligheten till struk
turellt förtryck, liksom en förklaring till att 
patriarkatet förändras över tid. Makt omfördelas i 
och med förändringar i produktionssättet och för
trycket måste finna nya former för att fortleva. 
Genom industrisamhällets framväxt har t ex förut
sättningarna för agrarsamhällets husbondevälde för
svunnit, men i det storskaliga produktionssättet 
ges i stället utrymme för ett mera indirekt, oper
sonligt och systembetingat manligt maktutövande.43) 

Patriarkatet som könsmaktsystem innebär alltså för 
det första att biologiska könsskillnader även ges 
social betydelse och genom uppfostran präglar de 
sociala könskaraktärerna (t ex konkurrerande män 
och moderliga kvinnor). För det andra innebär det 
att dessa förment könsliga karaktärsdrag styr orga
niseringen av arbete (t ex att vi får en könssegre-
gerad arbetsmarknad), samt, för det tredje, att 
denna organisering genomdrives och kontrolleras av 
män, utifrån deras intresse av att upprätta och 
behålla privilegier. 

Som enbart ideologi hade inte patriarkatet överlevt 
genom alla tider. Det har sin ryggrad i det ekono
miska systemet, även om det står på egna ben, ett 
förhållande som gör det teoretiskt svårhanterligt. 
Utgår man från könsaspekten får analysen lätt ideo
logisk slagsida, och utgår man från en ekonomisk 
analys av produktionsförhållanden är det den mate
riella basen som lätt får övervikt. Slitningarna 
mellan teoretiska angreppssätt belyser även de den 
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dubbelhet som präglar reproduktionen; å ena sidan 
den ständiga upprepningen av produktionsförhållan
den och produktionsprocess, å andra sidan det stän
diga återskapandet av mä nskligt liv - fortplant
ning, fostran och förnyelse av arbetsförmåga. Oba
lansen mellan de välutvecklade teorierna för ma
teriell produktion - marxistiska såväl som libera
la - och den kvinnoteori som ännu söker förkla
ringar till mänsklig produktion, speglar också 
obalansen mellan mäns och kvinnors villkor i 
samhället.44) 

Man kan, sammanfattningsvis, inte studera den del 
av vårt samhäll e och vår kultur som utgöres av hem
arbete och hushåll utifrån ejn teori eller för den 
delen, ett perspektiv. Arbetet som sådant har hit
tills studerats i ett konsensusperspekt i v, där an
vända teorier och modeller bygger på förutsättning
en att samhället är ett integrerat system, med be
stämda positioner och kompletterande roller samt 
gemensamma grundvärderingar. 

Kvinnan som "husmor" är däremot ett socialt fenomen 
som bör studeras ur ett konfliktperspektiv. "Hus
mödrar" är en samhällsgrupp som undertryckts av 
andra samhällsgrupper, socialt och ekonomiskt, 
vilket givit upphov till motsättningar och skilda 
sub-kulturer. I denna sociala st rat ifiering är det 
framför allt könet men även klasstillhörigheten som 
diskriminerar. Konfliktperspektivet har dock tonats 
ned och motsättningarna har varit diffusa - även 
för berörda kvinnor - vilket tagits till intäkt 
för att det inte existerat några generella motsätt
ningar. "Husmor" är en isolerad gruppmedlem som av 
praktiska skäl, samt av skillnader i klasstillhö
righet och av skilda intressen i övrigt, hindrats 
att handla kollektivt för att hävda husmödrarnas 
intressen. Ingen kvinnoorganisation hittills har 
förmått samla kvinnor ur skilda klasser till kamp 
för reproduktionen i hemmet. 

Att "husmor" och hennes arbete så konsekvent har 
kunnat underordnas i vårt samhälle, visar dels på 
hur effektiva argumenten för konsensus är om de 
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systematiskt inpräntas i generation efter genera
tion av kvinnor, dels på betydelsen av kollektivt 
handlande när det gäller att hävda sin rätt.45) 
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3 SYNEN PÄ DE SOCIALA KÖNSKARAKTÄRERNA 

Genom tiderna har attityderna till kvinnors arbete 
grundats på två motsatta åsikter: kvinnan är i allt 
utom i fråga om biologiska könsegenskaper olik man
nen, respektive att kvinnan, just på grund av dessa 
könsegenskaper, i allt är olik mannen. Dessa båda 
åsiktsriktningar benämnes ofta "likhet" respektive 
"särart".1) 

Den traditionella arbetsdelningen byggde på sär
artstanken. Könen sågs som komplementära och så 
skulle även arbetsdelningen vara, den arbetsdelning 
som tilldelade kvinnan ansvaret för barn och hus
hållsarbete, och mannen ansvaret för bl a råvaru
produktion och utearbete. Barnen fostrades efter 
kön in i sina ansvarsområden, vilket hade till kon
sekvens att det behövdes både män och kvinnor i en 
hushållsbildning för att den skulle fungera och 
allt arbete bli utfört.2) 

Att könen sågs som komplementära betydde inte att 
de hade samma sociala status. Mannen var i alla 
sammanhang överhuvudet, och när Mathilda Langlet i 
slutet av 1800-talet fostrar den borgerliga husmo
dern, är det med stöd av Luthers och andra lä rofä
ders uttolkning av Vår Herres vilja: 

Vi äro således öfverens om att husfadern inne
har den förnämsta platsen i familjen, och om 
han främst av alla fordrar att bli åtlydd och 
betjenad är detta helt enkelt hans rättig
het... Han har full rättighet dertill, ty det 
heter icke för ingenting, att Gud gjorde kvin
nan till 'ena hjelp'.3) 

3.1 I den tidiga debatten 

I industriprocessen försvann förutsättningarna för 
den traditionella arbetsdelningen. I stället orga
niserades arbetskraften efter fysiska förutsätt
ningar och kostnad, vilket kunde leda till att en 
fingerfärdig och lågavlönad hustru kunde få an
ställning, medan mannen fick gå arbetslös. En 
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arbetsdelning som på detta sätt lade försörjaran-
svaret på hustrun och lämnade mannen i hemmet, vän
de upp och ner på alla begrepp. Hjalmar Branting 
hade studerat förhållandena i England och utbrast i 
de socialdemokratiska kvinnornas "Morgonbris". 

Kan man tänka sig ett mera förryckt och 
vanvettigt tillstånd! Och detta som beröfvar 
mannen hans manlighet och kvinnan hennes 
kvinnlighet, alltså på det skändligaste för
nedrar bägge könen och i dem mänskligheten -
det är det yppersta resultatet av vår högtbe-
prisade civilisation!4) 

Att både män och kvinnor skulle vara fria att för
sörja sig genom eget arbete var även Brantings me
ning, men det skulle ske "enligt könens anlag och 
förutsättningar". 

Mot denna särartstanke har ända sedan de första 
kvinnoemancipatoriska försöken, stått tanken om 
könens sociala likhet. Den tidiga debatten i 
"Qvinnofrågan" hade sina rötter i upplysningstidens 
idéer om människan som en fri individ, i motsats 
till människan som gruppmedlem; familjemedlem eller 
hushållsmedlem. I industrisamhället behövdes indi
viden, rörlig och fri att konkurrera om arbete och 
belöningar. 

Men när kvinnan hävdade likhet med mannen och kräv
de myndighet, arvsrätt och rösträtt, blev det up
penbart att hon inte räknades som individ. Detta 
skulle hota den traditionella ordningen: mannen som 
individ och kvinnan som del av hans familj, under
ställd hans förmynderskap. 

Den engelske liberalen John Stuart Mill represente
rar det sena 1800-talets 1ikhetstänkande och han 
pläderade för kvinnans rätt till utveckling på sam
ma villkor som mannen. Ett drag av särartstänkande 
är dock märkbar t: 

Om en sak kunna vi vara säkra:hvad som emot 
qvinnans natur, skall hon icke göra derföre 
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att man låter henne följa denna. Hvad qvin-
norna av naturen icke kunna göra, är det all
deles öfverflödigt att förbjuda dem. Hvad de 
kunna göra, men ej så väl som de män, med 
hvilka de hafva att täfla, skall täflan vara 
tillräcklig att utesluta dem från; man fordrar 
endast att det närvarande skyddssystemet till 
männens förmån skall upphäfvas.. 

Och, hvad sjelfva orden innebära, de behöfvas 
mest till de saker, för hvilka de äro skickli
gast; genom att låta dem taga dessa om hand, 
kunna de båda könens samtliga förmögenheter i 
största omfång och på bästa sätt komma verlden 
tillgodo.5) 

Mill och hans meningsfränder önskade egentligen 
inte fullständig jämlikhet mellan könen. Vad de 
önskade, var att kvinnan fritt skulle kunna välja 
ansvaret för barn och hushåll, i stället för att 
tvingas till det. Därutöver skulle de kvinnor som 
klarade konkurrensen med männen "utan skyddssystem" 
få tillträde till arbetsmarknaden, till de sköna 
konsterna etc. 

Den tyske socialisten August Bebel hade en liknande 
syn på kvinnan: 

Kvinnan i det nya samhället är, socialt och 
ekonomiskt, fullkomligt oberoende; hon är icke 
mer underkastad något som helst her ravälde el
ler förtryck; hon står gentemot mannen såsom 
en fri och likaberättigad individ, vilken är 
sitt eget ödes härskarinna. Hennes uppfostran 
är densamma som mannens, undatagandes de avvi
kelser, som skillnader i kön samt hennes köns
liga funktioner kräva; ... hon väljer för sin 
verksamhet de områden, som motsvara hennes 
önskningar, böjelser och anlag, samt arbetar 
under samma villkor som mannen.... 

Kvinnan är sålunda fullkomligt fri, och de 
barn hon äger kunna ej beröva henne denna fri
het; de kunna endast öka hennes glädje till 
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livet. Sköterskor, uppfostrarinnor, väninnor 
och den uppväxande kvinnliga ungdomen bistår 
henne i de fall då hon behöver hjälp.6) 

Även om kvinnan i det nya samhället - liberalt el
ler socialistiskt - alltså skulle ha viss frihet 
att arbeta på samma villkor som mannen, var det 
inte tal om att mannen skulle ha något praktiskt 
ansvar för barn och hushåll. Charlotte Gilman, 
amerikanska och samtida med Bebel, var liksom denne 
fångad av idén att industriella metoder o ch tekno
logiska framsteg skulle drastiskt förändra hus
hållsarbetet, men hon ansåg att detta nya, effek
tiva arbete mycket väl kunde utföras av professio
nella män. Det behövde inte vara ett kvinnoarbete. 
Dock ansåg även hon att kvinnan fick ta hänsyn till 
sin biologiska uppgift som mor, låt vara att valet 
var fritt. 

Om kvinnor skulle välja yrken som var olämp
liga för moderskapet, skulle Naturen stillsamt 
sålla bort dem i sin oförtröttliga utveck
lingsprocess. . . . 

Vi behöver inte befara att kvinnor skulle 
välja fel yrken om de hade ett fritt val. 
Många kvinnor skulle även i fortsättningen 
välja att göra samma sak som de gör idag, men 
med de nya och utvecklade arbetsmetoderna.7) 

Tyskan Klara Zetkin, en tredje inflytelserik socia
list vid denna tid, gick längst i det likhets
tänkande som eliminerade hushållsarbetet i det 
socialistiska samhället: 

Tillverkningsförhållandena hafva fullständigt 
förändrat den ekonomiska grundvalen för kvin
nans ställning, ha beröfvat hennes verksamhet 
såsom husfru och uppfostrare sitt berättigan
de, ja gjort den omöjlig. 

I och med att tillverknings-(produktions) för
hållandena förstört kvinnans forna verksamhet 
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inom familjen, ha de samtidigt lagt grunden 
till hennes nya verksamhet inom samhället.8) 

Kvinnan betraktade hon som reaktionär och illa rus
tad att fostra barn för ett nytt samhälle. Liksom 
annat arbete i hemmet, skulle barnomsorgen sociali
seras. Den borgerliga kvinnokampen med liberala 
förtecken ansågs möjligen ge kvinnan någon liten 
fördel, men den verkliga lösningen av könsfrågan 
hette Socialism. Samma slutsats kom också bl a 
Alexandra Kollontay fram till (se 4.3). 

Att driva likhetstanken dithän att man eliminerade 
hushållsarbetet och barnomsorgen, vann dock aldrig 
gehör utanför de radikalare kvinnokretsarna. Kvin
nans roll som mor och husmor fortfor att överskugga 
hennes övriga roller. Fram till mitten av 1900-
talet dominerade en kvinnospecifik likhetstanke i 
vårt land, utvecklad framför allt av Ellen Key. Hos 
henne förenades kravet på kvinnans individuella 
frihet med betoningen av hennes moderlighet. 

Det är således icke mot kvinnans arbete jag 
vänder mig. Men vad jag vill säga ...det är 
att kvinnoemancipationens stora misstag varit 
att lägga huvudvikten på kvinnans arbete, icke 
på hennes arbetsområde.... Att till naturenli
ga arbetsområden rikta kvinnan, detta borde 
vara kvinnosakens främsta intresse, i stället 
för att dess taleskvinnor nu kritiklöst hälsa 
kvinnan välkommen på varje manligt arbetsområ
de . 9 ) 

I Ellen Keys idealsamhälle var även arbetsmarknaden 
könssegregerad. Kvinnor förvärvsarbetade, men en
dast inom "naturenliga arbetsområden", dvs i så 
nära anslutning som möjligt till mödra- och hus-
mödrauppgifterna. Kvinnor som var försörjd a borde 
inte ta anställning som annars en man kunnat ta. 
Bättre då att använda sin kvinnokraft till att bli 
sin egen på det kvinnliga området: starta husmo
dersskola, pensionat etc. En annan utväg som anvi
sades, var det frivilliga socialarbetet, där beho
vet av (kvinnliga) insatser var oändligt. Det var i 
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första hand alltså mannen som skulle förvärvsarbeta 
för att "kunna gifva kvinnan möjligheten att nå sin 
fulla utveckling".10) 

Keys idéer möttes visserligen av protester från 
såväl borgerligt som socialistiskt håll, men de 
anslöt väl till den framväxande pragmatiskt inrik
tade socialdemokratin. Hennes betoning av kvinnans 
rätt till ekonomiskt oberoende tog också udden av 
rösträttsförkämparnas kritik. 

Kvinnans egenart skulle i Keys ideal komplettera 
mannens egenart - "deras växelverkan inom alla kul
turuppgifter är självskriven, skriven med naturens 
egen hand" - men till alla kulturuppgifter räknade 
hon inte hushållets. De tillföll fortfarande ensi
digt kvinnan. Kvinnans egenart betraktade hon som 
överlägsen mannens på det kvinnliga området, men 
till klart förfång på de manliga områdena. Följd
riktigt varnade hon för "maninnor", som förnekade 
sina kvinnliga egenskaper, samtidigt som de miss
lyckades med att vara männens likar.11) 

En av Keys meningsfränder i denna fråga var före
ståndarinnan för Fackskolan för huslig ekonomi i 
Uppsala, Ida Norrby, som menade att: 

Kvinnan varken får eller kan numera stanna 
inom hemmets fyra väggar. Medborgarrätt är 
medborgarplikt. I den mån kvinnan finner sig 
själv, kommer hon också att finna sin begräns
ning inom samhällsuppgiften. De stora abstrak
ta frågorna äro kanske inte hennes speciella 
uppgift; men i alla frågor, där det allmänt 
mänskliga spelar in, där har hon sin givna 
plats.12) 

Särartstänkandet och Keys idealbild låg bakom 
kvinnoemancipationens bakslag under 1930-talets 
krisår. Förvärvsarbetande kvinnor utnämndes till 
"brödtjuvar" och äkta par som båda förvärvsarbetade 
kallades "dubbelarbetande". Till problemen hörde 
den sjunkande nativiteten och äktenskapsbildningen. 
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Här skall nu blott vidare påpekas, att för 
varje gång en kvinna får en befattning med 
sådana inkomster, att de kunna underhålla en 
normal familj, försvinner möjligheten till 
äktenskap. Och ju fler äktenskap och familjer 
som sålunda omöjliggöras, ju flera kvinnor 
måste ha platser, som eljest, med Guds hjälp, 
kunde skötas av män. 

Vad som härefter skulle komma, vore att påvisa 
vilka svårigheter som på grund av kvinnonatu
rens art - sådan den faktiskt är inriktad -
äro förenade med kvinnors anställning i mer 
eller mindre offentlig tjänst, på sådana områ
den som ligga utanför deras intressesfär.13) 

Författaren till citatet - professor J.A. Lundell i 
Uppsala - såg problemet med kvinnan i arbete ute i 
produktionen som olösliga och underströk, med ve
tenskapsmannens hela pondus, att den som "icke ser 
könsskillnadernas kollossala betydelse med dess na
turliga arbetsdelning mellan man och kvinna den är 
blind eller förblindad av fördo mar.14) Även i den 
sittande Arbetslöshetskommittén slogs fast att 
kvinnorna borde stanna i hemmet och lämna plats för 
männen på arbetsmarknaden.15) 

Från en annan utgångspunkt, men med samma särarts-
tänkande i botten, propagerade den finska ekonomen 
Laura Harmaja för hushållsarbetet som kvinnoarbete. 
Hon framhöll den nationalekonomiska vinsten av hem
mets produktion och menade att kvinnan skulle finna 
sin plats i industrisamhället genom yrkesutbildning 
till husmor. Trivseln skulle komma genom yrkesmed
vetenhet . 

Genom allt detta (yrkeskunnandet och yrkes
stoltheten), kunde man även i det nuvarande 
framåtskridande samhället bibehålla familjen 
och i densamma husmodern och sålunda bevara de 
värden som äro dyrbarast för nationen... Detta 
skulle försiggå utan att husmodern, som dag 
och natt arbetar för sin familj, öm, villig 
och trogen, förvandlas - i stil med de radi-
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kala världsförbättringsplanerna - till en ho
telltjänare, som för bestämd betalning meka
niskt utför vissa sysslor och på sin lediga 
tid vänder ryggen åt alltsammans. Och däri
genom skulle man även undvika, att de själv
ständiga kvinnor med aktning för sig själva 
draga sig för att inträda i husmors underord
nade ställning.16) 

Husmorsyrket i kombination med moderskallet skulle 
rädda Hemmet och Familjen i en tid av påfrestningar 
i samhället. Kvinnans särart gjorde henne lämpad 
att vara medlare och stötdämpare. 

3. 2 Nya idéer 

Sekelskiftets socialistiska idéer levde dock, och 
en ny syn på kvinnan och hemmet fördes fram, fram
för allt av Alva Myrdal. Hon proteste rade mot "det 
sentimentala förhärligandet av husmodern" och me
nade att det på sikt gjorde mer skada än nytta. 

Ibland har detta förhärligande en misstänkt 
bismak av övertalning, som om kvinnorna be
hövde övertygas om att deras öde är bättre än 
de själva tror. Vare sig detta intryck är rik
tigt eller ej, så är den sentimentala dyrkan 
av husliga dygder det billigaste sättet som 
samhället har till hands att hålla kvinnorna 
lugna utan att allvarligt bry sig om deras 
situation... - å ena sidan säger man att de 
ägnar sig åt den allra heligaste av plikter, 
men å andra sidan håller man dem kvar i oav
lönat grovgöra.17) 

Samhällets förändring och den industriella ut
vecklingen stod också i kontrast till det fort
farande traditionella kvinnoarbetet i hemmet. 
Framstegsivrare av båda könen försökte nu få kvin
nan att lämna köket och i stället intressera sig 
för mannens värld. Följande stod att läsa i "Hus
modern lever farligt" 1944, författare Margit 
Palmaer: 
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...därför måste de (kvinnorna), göra sig för
trogna med tekniken, med maskiner och elekt
riska vågor och elektronernas banor. Hela de
ras världsbild måste bli en annan... Männen 
har möjligen förstått - och godmodigt översett 
med - kvinnornas lilla barnsliga, primitiva 
värld, men kvinnorna har stått okunniga och 
oförstående inför mannens stora och kompli
cerade . 1 8 ) 

Särartsideologin undergrävdes av såväl den liberala 
kvinnorörelsens kamp för medborgarrätt som den so
cialistiska kampen för jämlikhet. De kompromisser 
som Ellen Key tillhandahållit förlorade i betydel
se. Kvinnan behövdes även utanför sina "naturenliga 
arbetsområden" och visade sig kapabel att klara av 
även manliga upgifter. På Stockholmsutställningen 
1930 byggdes bostäder för en ny tids familjeliv och 
kvinnoarbete - förvärvsarbetet. Alva Myrdal anslöt 
till bl a Charlotte Gilmans idéer och gick till 
storms mot reaktionära strömningar - utgående från 
de fakta att familjerna hade blivit mindre, barnom
sorgsperioden kortare och det kvinnliga förvärvsar
betet vanligare: 

Den moderna familjen ger ingen av dessa förde
lar (- omväxlande social miljö, arbetsträning 
etc). Som hushållsenhet är den givetvis under 
optimal storlek, om man strävar efter ekono
miskt fördelaktig organisationsform. Och som 
social miljö är den otillräcklig. Hemmets möj
lighet att vara en lämplig livsmiljö för bar
nen har upphört.19) 

Brytningen med gamla ideal var ett faktum, i radi
kala kretsar. Den samtida debatten tyder på en kon
flikt mellan önskan att förändra och medvetenhet om 
alla praktiska och ideologiska hinder. Att gifta 
kvinnor har rätt till förvärvsarbete slogs fast, 
men samtidigt skulle de ha rätt att stanna hemma då 
barnen var små. Den givna kompromissen blev att 
kvinnor uppmanades att gå ut på arbetsmarknaden då 
barnen blivit större; den ursprungliga idén med en 
kvinnlig dubbelroll.20) 
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I Befolkningskommissionens slutbetänkande 1938, 
diskuterades även den nya situationen på arbets
marknaden och hemarbetets organisation, liksom 
problemet med barnomsorgen. Synpunkterna speglar 
kanske inte den allmänna opinionen, men de visar på 
den politiska viljan att reformera på ett dittills 
tämligen orört område: familjelivet. 

Utvägar måste sökas för att möjliggöra före
ningen av moderskap och nödvändigt förvärvsar
bete... Kvinnans sunda längtan efter barn mås
te på alla sätt tillmötesgås. Här bör givetvis 
samhället i möjligaste mån gripa in för att 
underlätta kvinnans och moderns arbete... Så 
utgör hela hemarbetets förenkling och rationa
lisering genom teknikens utveckling en faktor 
av största betydelse i detta avseende, samti
digt som den möjliggör den moderna utveck
lingen ifråga om kvinnans förändrade inställ
ning till arbetet... De må dock framhållas att 
även om kollektiv barnuppfostran för barn un
der viss del av dagen är av stor betydel se i 
olika situationer, så kan dock denna form av 
uppfostran aldrig tänkas kunna ersätta barnens 
fostran i ett hem... 

Fadern måste ... söka återvinna sin sviktande 
ställning i familjen genom att på nytt bli en 
dess levande medlem, som gör sig oumbärlig 
där... Problemet gäller i mycket fritidens 
användning. Det gemensamma arbetet på det egna 
hemmet, den egna gården, den egna trädgården 
ger i många fall anknytningspunkter . 21 ) 

Denna text ger i korthet den ideologiska grundvalen 
för svensk familjepolitik under de närmaste decen
nierna. Den visar också den syn på arbetsdelningen 
mellan könen som skulle bli den dominerande. 

För det första sågs förvärvsarbete som nödvändigt 
även för gifta kvinnor, men deras rätt till moder
skap måste tryggas av samhället. För det andra an
sågs teknik och organisation som viktiga förutsätt
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ningar även vad gällde attitydförändringar hos 
kvinnan. För det tredje sågs kollektiv barnuppfost
ran som positiv - men endast under en del av dagen. 
För det fjärde poängterades fadern som familjemed
lem men inte som aktiv i hushållsarbetet. Den tra
ditionella arbetsdelningen hölls vid liv på den här 
punkten, och han tilldelades därför arbetet med 
"anknytningspunkter" som hus, trädgård m m. Man var 
ännu inte beredd att införa 1ikhetstänkande i hus
hållet. 

3.3 Mot likhet och jämställdhet 

Det sista steget mot likhetstänkande - att även 
mannen tar del i allt arbete - nämnes i Alva 
Myrdals och Viola Kleins rapport om "Kvinnans två 
roller" 1957 22), men redan i meningen efter avfär
das tanken som verklighetsfrämmande. Arbetsmarkna
den var inte anpassad till detta, och Myrdal-Klein 
såg kvinnans möjlighet till självständighet ligga i 
accepterandet av manssamhällets villkor . Det sista 
steget skulle i stället komma att tas av Eva Moberg 
1961, och med hennes debattinlägg om "kvinnans 
villkorliga frigivning" startade 60-talets köns
rollsdebatt . 

Var och en sköter sin hälft av hemarbetet och 
försörjer sig genom yrke.. Samhället kan 
självt ta en större andel av ansvaret för bar
nen, och vid en genomförd jämställdhet inom 
äktenskapet - efter en radikal attitydföränd
ring - tar båda föräldrarna aktiv del i bar
nens vård och uppfostran. Män och kvinnor bör 
i princip inta samma ställning i yrkesliv och 
hem och samhällsarbete. 

Vad man måste kräva är, att den oerhört be
tungande uppgift - moraliskt, socialt, fy
siskt, psykiskt - som vilar på mödrarna förde
las lika mellan dessa, fäderna och samhället. 
Detta är nödvändigt om kvinnan skall kunna bli 
och betraktas som en fristående individ i 
första hand, könsvarelse i andra.23) 
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Den dubbla kvinnorollen var jämförelsevis okontro
versiell. Den växte fram gradvis och den påverkade 
inte mansrollen nämnvärt. Mobergs krav - att även 
mannen skulle gå in i en dubbelroll - var däremot 
revolutionärt! Till detta kom kravet på socialise-
rad barnomsorg och på att äktenskapet skulle av
skaffas som "försörjningsinstitution". Kvinnan, 
liksom mannen, var en individ, fullt kapabel att 
förtjäna sitt levebröd. Mannen, liksom kvinnan, var 
kapabel att klara sin personliga service i hemmet. 
Vad gäller barnomsorgen var inte Mobergs förslag 
lika drastiskt som den följande debatten ger sken 
av. Hon ansåg t ex att familjen som institution 
borde bevaras för barnens skull och att samhälls
stödet till barnomsorg kunde utgöras av en vård
nadsersättning till den förälder som stannade 
hemma.24) 

I 60-talets särart-likhetsdebatt kan tre huvudlin
jer urskiljas: rollen som mor och husmor är kvin
nans viktigaste och arbetsmarknaden måste anpassas, 
kvinnan måste i likhet med mannen satsa på för
värvsarbete och moders- och husmorsrollen måste 
anpassas, kvinnoarbete och barnomsorg är samhälls
uppgifter och samhällsåtgärderna måste anpassas.25) 

Den politiska majoriteten enades. Socialdemokrater
na var 1964 färdiga med sin ståndpunkt, i korthet 
formulerad i framtidsprogrammet "Kvinnans jämlik
het" . 

Barnfamiljens anspråk på familjepolitiska re
former kommmer att öka. I själva verket är 
detta reformarbete en förutsättning för att 
kvinnor och män skall kunna bli jämställda och 
nå samma grad av valfrihet.26) 

Med en kombination av samhällsstöd och uppmuntran 
till kvinnorna skulle man få dem att utbilda sig 
och inta sin plats på arbetsmarknaden. Detta skulle 
i sin tur leda till att män och kvinnor blev jäm
ställda även i hemmen. För 1970-80-talet förutspåd
des : 
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En betydande andel kvinnor fortsätter troligen 
förvärvsarbetet hela sitt aktiva liv. Man och 
hustru kommer båda att mera självklart ta del 
i både hushållsarbetet och förvärvsarbetet, 
även då barnen är små.... Mannen blir jäm
ställd med kvinnan i vårdnaden av barn och 
övrigt hemarbete.27) 

Med facit i hand kan vi konstatera att kvinnorna 
valde att satsa på arbete utanför hemmet. Utbild
ningsresurserna styrdes mot yrkesarbete, inte hem
arbete, och jämlikhet och jämställdhet definierades 
ur arbetsmarknadens synvinkel. Förändringarna gick 
obevekligt mot ökad industrialisering av hushållets 
produktion, och grunden för en reell uppgift som 
husmor rycktes undan. "Hushållsproduktion 1 1  blev ett 
omodernt begrepp som ersattes av "hushållskonsum
tion 1 1; husmor blev konsument. I raden av anpassande 
åtgärder märker vi en mer konsument inriktad huslig 
undervisning och satsning på varuprövningar och 
konsumentupplysning. 

Likhetstanken tycks idag ha segrat. Den som hävdar 
kvinnliga respektive manliga egenskaper som grund 
för anställning bryter mot lagen. Men , särartstan
ken lever kvar och ger politiska förslag om vård
nadsersättning styrka. I en opinionsundersökning 
1973 ansåg tre av fyra svenskar - män och kvinnor 
lika - absolut att "de flesta förvärvsarbetande 
mammor skulle vara hemma medan barnen var små om de 
hade råd till det". Sju av tio ansåg inte heller 
att både män och kvinnor nödvändigtvis skulle ha 
förvärvsarbete. Åsikterna var starkast bland de 
äldre, på landsbygden och i arbetarklassen.28) Om 
detta speglar 70-talets inställning till kvinno
rollen, genomdrevs likhetstanken politiskt, stick i 
stäv mot en majoritets åsikter. Fortfarande har vi 
också en politisk skiljelinje mellan den socialis
tiska viljan att socialisera hemmets vårdarbete och 
en borgerlig vilja att ge hushållen skattelättnader 
eller vårdnadsbidrag för att bibehål la detta hemar
bete. Ingen talar dock högt om "modern i hemmet" 
utan i stället om "föräldern i hemmet".29) 
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3.4 Särarts- och likhetstanken i de politiska 
ideologierna 

Inställningen till kvinnans roller i hem och sam
hälle har koppling till de politiska ideologierna. 
Från det traditionsstyrda samhällets konservativa 
och lutheranska syn på kvinnan som särskild och un
derordnad, till dagens lagstiftade jämställdhet och 
syn på kvinnor och män som likställda, har kvinnan 
inplacerats i en rad olika sociala ramar. 

Renodlad liberalism och socialism markerar indivi
duell frihet och samhälls-/produktionsansvar och 
förnekar husmorsrollen. Den rena konservatismen 
hävdar att kvinnans plats är vid spisen. Som fram
går av figur 5 har politiska schatteringar sin mot
svarighet i glidningar mellan särarts- och likhets-
tänkade, och i dagens pluralistiska samhälle exis
terar alla synsätten samtidigt, vilket medfört att 
de sociala könskaraktärerna blivit diffusa. 
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II HUSHÅLLSARBETET I ETT TIDSPERSPEKTIV 

Parallellt med den industriella revolutionen i sam
hället, har det under 1900-talet skett en revolu
tion inom den privata hushållningen. Det har varit 
en relativt odramatisk revolution, och fastän den 
pågått inför våra ögon, har vi inte så ofta upp
märksammat den. I vårt eget begränsade tidsperspek
tiv märk s den inte så mycket, utan först då vi ser 
bakåt över en längre tidsrymd. 

Om vi till exempel ställs inför situationen att le
va i ett sommartorp med "nostalgisk" inredning -
vedspis, skurgolv, kakelugn och vatten i brunnen -
inser vi lättare vad hushållsarbetet på "den gamla 
goda tiden" kunde innebära. Vi finner gårdspumpen 
pittoresk några sommarveckor, men saknar kylskåpet 
när mjölken surnar i jordkällaren. Vi börjar förstå 
varför vackra trägolv en gång tä cktes med i våra 
ögon fula korkmattor, varför de spröjsade fönstren 
byttes mot helglasfönster och spegeldörrarna täck
tes med masonitskivor - de var arbetskrävande. 

Vad vi inte i förstone betänker, är att denna tid 
inte är särskilt avlägsen. Våra pensionärer kan be
rätta om hur det var, och i isolerade trakter lever 
människor fortfarande under vad vi idag kallar 
lägsta godtagbara boendestandard. Ännu under 40-
talet var en sådan standard förhärskande. Den mo
derna svenska bostaden med sitt lättskötta kök, 
fyller ungefär 3 0 år och vårt helautomatiska 
boende, med ky1-sval-frys-tvätt-grill och disk
maskin, är nätt och jämt myndigt. På bara tre ge
nerationer har hu smors villkor förändrats i grun
den. 

I bakgrundsstudierna har jag gått tillbaka till ti
den kring sekelskiftet 1900, den tid då det moderna 
svenska industrisamhället grundlades. Då uppfatta
des vetenskap och teknologi som viktiga drivkrafter 
och den borgerliga livsstilen nådde sin höjdpunkt. 
Från sekelskiftet till idag har flera tidpunkter 
varit betydelsefullla, men jag har valt att närmare 
studera tiden kring andra världskriget, då utveck
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lingen drevs på av idéerna om rationalitet, produk
tivitet, organisation, funktionalism etc. Den tiden 
var "husmors" sista glansperiod. 

Slutligen har jag valt den tidsperiod som innefat
tar dagens samhälle: de två decennier från slutet 
av 50-talet till slutet av 70-talet som omfattar 
den mest expansiva perioden på den kvinnliga ar
betsmarknaden. Under denna period förändrades hus
hållsarbetets villkor drastiskt. 

Det har fallit sig naturligt att relatera till den 
egna erfarenheten och jag har benämnt perioderna 
"mormors tid", "mors tid" och "min tid". Min mormor 
stod med båda benen i ett agrart självhushåll med 
åtta barn, men hon var utbildad i den borgerliga 
kokkonsten och hennes arbete påverkades av borger
liga idéer om heminredning och klädedräkt. 

Min mor upplevde landsbygdens avfolkning och krigs
årens påfrestningar på hushållet. Hennes tillvaro 
förändrades av centralvärme och badrum, elspis och 
korkmattor. Hon deltog i de första djupfrysnings-
kurserna och hade en omfattande hushållsproduktion. 
Jungfrurna försvann på 50-talet och barnen var till 
föga hjälp eftersom de sändes till staden för att 
utbildas för en ny tid. 

Jag såg inte husmorsuppgifterna som de enda, men 
jag såg dem som självklart mina. Jag utbildades för 
dubbelrollen yrkeskvinna/husmor - "för att ha något 
att falla tillbaka på". Jag hade tillgång till pre
ventivmedel och kunde välja när barnen skulle kom
ma. Min lilla familj fick gott om plats i allt rym
ligare bostäder, utrustade med alltfler helautoma
tiska maskiner. Visserligen fick jag längre till 
butiken, men i gengäld mera att välja mellan. 

Mina döttrar ser inte hushållsarbetet i sin fram
tid. De vet knappast vad det innebär för de ägnar 
bara några minuter om dagen åt det. Minuter som kan 
bli över efter studier, kamratliv etc. I detta 
tidsperspektiv över fyra generationer, framstår 
arbete i hushållet som arbetet som försvann. 
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4 NÄR MORMOR VAR HUSMOR 

4.1 Det omgivande samhället 

Tiden kring sekelskiftet 1900 var en händelserik 
tid, betecknad som en brytningstid i svensk eko
nomi. Den industriella produktionen gick om jord
bruksproduktionen i värde, och investeringstakten i 
industrin var hög. Flera av våra nuvarande storfö
retag startade sin verksamhet - Asea, Alfa-Laval, 
LM Eriksson m fl och järnvägen byggdes ut, det se
nare en betydelsefull gren av den nya tidens vid
gade kommunikationsnät. Landsbygdens proletariat 
började inflyttningen till industristäderna, och 
eftersom den största folkökningen var i åldrarna 
15-39 år, ökade antalet hushållsbildningar och 
pressen på bostadsbyggandet.1) 

Emigrationen, som tidigare setts som en lösning på 
de sociala och ekonomiska problemen, började ses 
som ett hot mot Sveriges framtid då den innebar en 
åderlåtning av god arbet skraft. Emigrationsutred
ningen 1913 kom med förslag till socialpolitiska 
åtgärder, bl a stöd till bostadsbyggande. 2 ) Det 
växande intresset för sociala frågor - inflytandet 
av socialliberala och socialdemokratiska politiker 
ökade - ledde också till beslut att Kungliga Kom-
merskollegii skulle följa förhållandena på arbets
marknaden och levnadsomkostnaderna, bland annat.3) 

Redovisningarna av dessa förhållanden gav underlag 
för bland annat skyddslagstiftningen mot barnarbe
te, och visade i svart på vitt en del missförhål
landen, som t ex den dåliga boendestandarden och 
skillnader i lönesättning mellan män och kvinnor, 
mellan olika regioner och mellan olika yrkesområ
den. De svåra levnadsförhållandena i storstäderna 
illustreras av det faktum att medellivslängden 
1891-1900 var 52 år (i Stockholm 43 år). Vart tion
de barn dog under första levnadsåret och tuberkolo-
sen orsakade ca 12 000 dödsfall per år. Är 1900 
var tbc orsak till nästan var fjärde dödsfall bland 
manliga industriarbetare.4) 
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Boendeförhållandena i storstäderna varierade, från 
högborgerlighetens spatiösa våningar och hus, till 
arbetarnas spisrum eller rum utan spis. Att bo på 
något av sistnämnda sätt - vilket ca 33 000 stock
holmare, eller 11 procent, gjorde år 1900 5) - kos
tade 150-175 kronor per år, en utgift som bör ses 
mot bakgrund av att en textilarbeterska hade om
kring 500 kr i årslön och en manlig arbetare det 
dubbla. Förhållandena var särskilt svåra i Stock
holm, som haft en fördubbling av invånarantalet un
der 1800-talets sista fjärdedel.6) Spekulations
byggandet grasserade och bostadsfrågan hörde till 
de politiskt brännbara frågorna. 

Övergången till industrisamhälle medförde ökande 
samhällsklyftor och klassmotsättningar. Oron på 
arbetsmarknaden orsakades av kravet på högre in
komster och bättre arbets förhål1 anden.7) Fackfö
reningsrörelsen var vid tiden kring sekelskiftet i 
sin helhet socialistisk. Den fackliga och den poli
tiska verksamheten gick därför hand i hand, vilket 
bidrog till en jämförelsevis snabb organisering av 
arbetarklassen i vårt land. En tredjedel av arbe
tarna var fackligt organiserade vid denna tid och 
tio år senare två tredjedelar.8) 

Det politiska samarbetet mellan liberaler och 
socialdemokrater ledde till att den allmänna röst
rätten infördes 1909, efter bland annat en politisk 
storstrejk 1902. Till bilden av samhället hör också 
folkrörelserna. Förutom fackföreningsrörelsen in
gick nykterhetsr örelsen och den frikyrkliga rörel
sen i användningen av den knappa fritiden.9) 

Fackliga och politiska frågor drevs dock utanför 
kvinnornas sfär. Visserligen fanns kvinnokampen för 
rösträtt och kvinnornas fackliga kamp för bättre 
levnadsvillkor, men det var trots allt en minoritet 
av kvinnorn a som tog aktiv del i detta arbete. 
Sverige var ett i huvudsak förindustriellt samhälle 
och kvinnornas arbetsfält var hushållet. 
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Sverige var också ett starkt segregerat samhälle, 
och levnadsvillkoren skiljde sig avsevärt mellan 
t ex landsbygd ens besuttna bönder och statare, el
ler mellan städernas högborgerliga skikt och de 
lägre tjänstemännen. Husmors arbete dikterades av 
familjens sociala ställning lika mycket som dess 
ekonomiska förhållanden, I sekelskiftets samhälle 
pågick en dramatisk förändring i den sociala struk
turen - från traditionsbundet ståndssamhälle till 
ekonomiskt betingat klassamhälle - och den privata 
hushållningen var en viktig del i statusbestäm-
ningen.10) 

4.2 Arbetet i hushållet och dess villkor 

Det vi vanligen tänker på i samband med hushållsar
bete - det ständigt upprepade städandet, diskandet, 
tvättandet etc - är arbetsuppgifter som utvecklats 
under 1900-talet och därmed kan räknas som en del 
av köksrevolutionen. Hushållsarbetet innebar kring 
sekelskiftet för de obesuttna och arbetarna en 
relativt enkel matlagning - kosthållet var ofta 
magert och i varje fall till vardags mycket litet 
varierat.11) Välling, gröt, potatis, rovor och i 
bästa fall fläsk och sill, var en föga arbetskräv-
ande kost. Städningen inskränkte sig till sopning, 
och tvätt kunde man av naturliga skäl inte betungas 
av - det fanns inte mycket att tvätta. Inför stor
helgerna lade man ner arbete på rengöring, i varda
gen hade man nog av annat arbete. 

Även i bonde- och hantverkarhem präglades det dag
liga hushållsarbetet mera av den nödvändiga produk
tionen än av tvättande och städande. Husmor hade 
ansvar för en ofta stor hushållsförsörjning året om 
och det innebar att förråd av livsmedel och tex
tilier måste läggas upp. Tvätten fick samlas till 
storbyken vår, höst och jul och rengöringen till 
storstädning inför helgerna. Allas arbete i den 
gemensamma försörjningen var produktivt och värde
rades som bidrag till välståndet. Husmor var en be
tydelsefull arbetsledare, ofta lika hårt arbetande 
som de anställda.12) 
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4.2.1 Det borgerliga inflytandet 

Den borgerliga kultur som vuxit fram under 1 800-
talet kom emellertid att på sikt förändra hushålls
arbetet. Trots att det högre borgerskapet var en 
relativt liten grupp i samhället, kom de - i kraft 
av sitt inflytande i industri, handel och samhälls
institutioner - att bli den normgivande gruppen. 
Deras betende, matvanor, boende och klädedräkt blev 
förebilder för all a som strävade efter socialt 
avancemang. Den borgerliga kulturformen beskrives 
som 1 1  den segrande, en kulturell hegemoni som fort
farande är kännbar 1 1  . 1 3 ) Det finns anledning att 
närmare studera vad den borgerliga kulturens domi
nans fick för konsekvenser för husmor och hennes 
arbete. 

Med den borgerliga livsstilen följde en tydlig mar
kering av offe ntligt och privat. Hemmet och famil
jen blev en privat sfär som inte fick störas av det 
elände och den oro som det industriella samhällets 
våldsamma framväxt skapade.14) Även inom hushållet 
markerades skillnaden mellan offentligt och privat. 
Bostaden byggdes och inreddes för olika funktioner: 
arbete, sömn, umgänge etc. Barnen skildes från de 
vuxna och tjänarna från familjen. Gränszonerna ut
gjordes av p assager, tamburer, korridorer och hal
lar av varierande omfattning och storlek, skilda av 
dörrar. Även i mycket små lägenheter för borgerska
pet, avgränsades det privata livet noga från det 
offentliga sällskapslivet.15) 

Det var främst för offentligheten bostaden inred
des. Förmak och salonger fick största utrymmet och 
mesta ljuset. Det ökande välståndet markerad es av 
överdåd i boende och umgänge; man visade upp sin 
sociala ställning i hemmet. Den växande konsum
tionsindustrin försåg borgerskapet med en inredning 
som mera vittnade om god ekonomi än om smak och 
stilkänsla : 

Nu fylls golven efterhand av svällande och 
pösande sittmöbler, dörrar och fönster dra
peras i tunga siden- och sammetstyger. Väg
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garna täcks av tavlor och dekorationsartiklar 
och över hela härligheten sprids ett myller av 
småting; broderier, minnessaker, porslinsfigu
rer och mycket annat. Tofsar, snoddar och 
fransar garnerar det hela. 16) 

Självfallet krävde denna inredningsstil mycket 
arbete för att hållas i stånd. De snidade ekmöb
lerna skulle poleras, alla textilier hållas damm-
fria, alla småting dammas, metaller putsas osv. 
Tidskrifter för kvinnan och hemmet hade husmors-
spalter med talrika råd om städordning, recept på 
varjehanda polermedel, rengöringsmetoder och andra 
goda råd.17) Smuts och damm var ohygieniskt samt 
tecken på slarv och - ännu värre - på social 
underlägsenhet. Städningen växte till att bli en av 
hushållets arbetssammaste och mest tidskrävande 
uppgifter. 

Kosthållet stod inte boendet efter i överflöd och 
raffinemang. Festmenyer från denna tid upptog åt
minstone 8 rätter, och även i vardagslag serverades 
i burgna hem frukostar, middagar och kvällsmål, 
vardera bestående av en rad olika rätter. Som 
exempel kan nämnas den mathållning som beräknades 
(möjligen i reklamsyfte) för det av arkitekterna 
Hagström och Ekman projekterade kollektivhuset 
"Hemgårdens Centralkök". 

Frukost: Olika sorters bröd och smör. 6-7 
assietter kallskuret. Varmrätt eller två ägg, 
Mjölk, öl, kaffe, te, choklad. 

Middag: Smör, ost och sill. Soppa. Kött eller 
fisk. Efterrätt. 

Kvällsvard: Samma som frukost. Ej kaffe, 
te.18) 

Damtidningar, kokböcker och handböcker i hushåll
ning spred kunskap om såväl livsmedels näringsvärde 
som rätta tillagning och sammansättning. Det bor
gerliga kökets alla finesser kunde man lära sig i 
stora illustrerade böcker - doktor Charles Emil 
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Hagdahls kokbok bör nämn as, liksom Mathilda 
Langlets och Eva Hellmans.19) I dessa beskrevs 
olika moderna redskap, skötsel av kök, dukning och 
servettbrytning m m. Kunskapen skulle väsentligen 
vara husmoderns, även i hushåll med tjänstefolk. Dr 
Hagdahl menade att "Husmodern måste (därför) göra 
sig själv så bekant med matlagningen att hon kan 
giva noggranna befallningar angående middagens 
tillagning 1 1. 20) 

4.2.2 Tjänarinnorna 

Den arbetskrävande bostaden, det överdådiga kost
hållet, den intrikata klädedräkten - all denna 
konsumtion möjliggjordes genom den ständigt ökande 
skaran av koke rskor, husor, köksor, tvätterskor, 
strykerskor, sömmerskor, brodöser och alla andra 
som utgjorde den husliga arbetskraften.21) Att or
ganisera arbetet var husmors uppgift - såvitt det 
inte också fanns en mamsell eller husfru - och att 
döma av de talrika råden i tidskrifter och hus
hållsböcker, var denna uppgift en källa till oro 
och bekymmer för husmödrarna. Den borgerliga unga 
frun hade i bästa fall gått en hushållskurs före 
giftermålet, och ställdes rätt oförberedd inför 
uppgiften att leda arbetet; instruera, övervaka, 
och fostra. Naturligtvis skulle hon själv inte 
arbeta med hus liga sysslor.22) 

En av husmors främsta uppgifter var att vaka över 
seder och skick, såväl barnens som tjänstefolkets. 
"Ty äfven om tjenarinnan är äldre och i hushålls-
göromål mera erfaren än matmodern kan man med tem-
lig säkerhet antaga att den senare är moraliskt 
öfverlägsen...."23) Denna moraliska överlägsenhet 
syftade i första hand på matmoderns kunskap om den 
borgerliga livsstilens alla värderingar och regler, 
och det ansågs också vara matmoderns skyldighet att 
kontrollera tjänarinnans privatliv för att denna 
inte skulle "råka illa ut". 

Detta skulle kunna vara borgerlighetens försvar för 
att hålla sitt tjänstefolk igång praktiskt taget 
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dygnet runt. Eftersom husmor inte skulle göra något 
utöver arbetsledningen, måste det ständigt finnas 
någon tillhands för barntillsyn, av- och påklädning 
och annan uppassning. När Stockholms tjänarinnefö-
rening bildades 1904, var det i första hand för att 
genomdriva rätt till privatliv samt rimliga arbets
tider. I de första rekommenderade kontraktshand
lingarna angavs som minimifritid ca 8 timmar i 
veckan plus tid att sköta egna kläder. Dessa krav 
fick en del husmödrar att som motdrag bilda en 
"Husmorsförening", men andra fann kraven rättmätiga 
och stödde såväl dessa som själva tjänarinneföre-
ningen. I handböckerna gavs också rådet att behand
la tjänarinnorna med fasthet, men också med vänlig
het och för troende.24) 

Det var däremot olämpligt att driva vänligheten för 
långt med ta nke på respekten. Det var också olämp
ligt att uppmuntra till extravagans i kläder och 
matvanor. Om en arbetarhustru misshushållade och 
gav sig till att köpa vitt bröd, charkuterier etc, 
så föll ansvaret lika tungt på den forna matmodern 
som på arbetarhustrun själv. De levnadsregler som 
en tjänarinna skulle fostras efter, var de som se
nare skulle prägla hennes liv: arbetsamhet, renlig
het, lydnad och ett fromt sinnelag. Förnöjsamhet 
var också viktigt, för utan förnöjsamhet kunde 
ingen lycka finnas i ett arbetarhem. I "Fabriksar
beterskans kokbok" från 1911 ges i korthet det 
ständiga rådet: 

Försök att hålla hemmet så rent som möjligt! 
Den husmor som förstår att arbeta mycket och 
använda litet, hon förstår också att sprida 
ordning, lycka och trevnad i sitt hem. Ett 
engelskt ordspråk säger: där ordning är, där 
är också lycka.25) 

Övertygelsen om att den borgerliga livsstilen var 
den enda rätta framgår tydligt av innehållet i 
tidskriftsartiklar, insändarspalter och hushålls-
handböcker som kom i en allt stridare ström. Iso
lerad i sitt hem och ständigt påmind om sina hus
liga plikter och sitt moraliska ansvar, kunde hus
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mor inte annat än tro på det betydelsefulla i att 
hålla smutsen stången. Genom att rätt fostra sina 
tjänarinnor, bidrog hon också till att lindra den 
sociala nöden och stilla oron i samhället, efter
som : 

En väsentlig orsak till nöden ligger säkerli
gen ofta i brist på ordning och förnöjsamhet, 
och der detta felas, vill aldrig något förslå. 
Jag tror att det skulle blifva ett större an
tal lyckliga hem, om hushållningen fördes med 
ordning och sparsamhet.26) 

4.2.3 Undervisningen i "huslig ekonomi" 

Visserligen har generation efter generation klagat 
över ungdomens dåliga kunskaper, men vad gäller den 
husliga kunskapen hos unga kvinnor kring sekelskif
tet fanns det sannolikt viss fog för klagan. De som 
arbetade i fabrik vare sig kunde eller orkade ut
veckla husmorstalanger. De som arbetade som tjäna
rinnor i burgna hem hade ofta specialiserade upp
gifter och var inte förberedda för det allsidiga 
husmorsarbetet. De unga borgarflickorna i sin tur, 
smutsade inte fingrarna i köket och var dåligt för
beredda för ansvaret att organisera hushåll och 
fostra tjänarinnor. 

Mot bakgrund av dessa förhållan den, och med inspi
ration från utländska - främst tyska och engelska -
försök med huslig utbildning, starta de husmoders-
kurser och skolkök även i Sverige. Det första skol
köket öppnades 1889 i Stockholms stads folkskolor, 
men redan 1881 hade man börjat undervisa i flick
skolan i ämnet "huslig ekonomi".27) I Anna Smed
bergs "Lärobok i huslig ekonomi", från 1905 formu
leras målsättningen i inledningen: 

Hvad menar vi med huslig ekono mi? 

- Allt som bidrager till hemmets trefnad och 
vidmakthållande. 
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Hvad räkna vi då till första grunderna för 
huslig ekonomi? 

- Goda seder, arbetsamhet, renlighet, ordent
lighet, fort färdighet, noggrannhet, omtanke 
och sparsamhet. 

När läres lättas och säkrast dessa grunder? 

- I barnaåren, emedan inga vanor då ännu fått 
så rota sig att det blir fråga om utrotande, 
utan fastmer om ett omdanande av ett sämre jag 
till ett bättre. 

När så småningom behovet av utbildade lärarinnor 
ökade, inrättades lärarinneutbildningar i huslig 
ekonomi. En av de första låg i Uppsala28), och i 
invigningstalet påminde stiftelseordföranden, pro
fessor J.A. Lundell om sambandet mellan arbetar
klassens dåliga ställning och arbetarhustrurnas 
dåliga kunskaper i hushållsangelägenheter. I re
toriken sågs kvinnorna som samhällets och familjens 
stöttepelare, ansvariga inte blott för försörjning 
och hemsysslor, utan också för mannens nykterhet, 
barnens duglighet och familjens moral. Tack vare 
skolköksundervisningen skulle de emellertid klara 
av det. 29) 

En av lärarinnorna vid Fackskolan, Ingeborg Walin, 
uttryckte också kvinnornas egen nytta av undervis
ningen : 

Om flickorna i skolköket ej blott lära sig 
utföra det husliga arbetet flinkt och väl... 
om de lära sig att älska och akta detta arbete 
- hur mycket lättare skola de ej en gång i det 
egna hemmet förstå att övervinna sitt sträv
samma lifs mödor och skapa en ny typ av arbe
tarhustru än den nu ofta i förtid åldrade, ut
släpade, förgrämda kvinna man möter under det
ta namn i alltför många hem.30) 

För de borgerliga flickorna låg vinningen framför 
allt i det högre anseende en duglig husmor och 
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organisatör hade. Den utbildning "för lifvets krav" 
som tidigare legat i händerna på deras mödrar, 
krävde nu professionella lärarinnor. Nya vetenskap
liga rön om hygien och näring, arbetsbesparande me
toder, inredning m m, skulle förmedlas i mera orga
niserade former, i särskilda lokaler. 

För kvinnor som skaffat sig kunskaper och utblick i 
världen, framstod arbetet i hushållet som otidsen
ligt och tom bakåtsträvande. Köket var det utrym
me som i sista hand ägnades intresse, och Ida Norr
by, Fackskolans akademiskt utbildade föreståndarin
na, lade för sin del ansvaret för detta på husmor: 

På intet område är som bekant slentrian så rå
dande som på det husliga. Och orsaken är nog 
närmast bristande intresse från kvinnans sida: 
bristande intresse och bristande aktning för 
arbetet.31) 

4.3 Den nya tiden 

4.3.1 En ny tids hushållning 

De som reste ut i världen kunde se köksrevolutionen 
komma. Mette Greger, radikal journalist i Idun, 
rapporterade om den amerikanska husmoderns tekniska 
bekvämligheter och kunskaper om rationellt hus
hållsarbete. Hon beskrev andelsföreningar för fär-
diglagad och hemkörd mat i Pittsburgh, gemensam-
hetskök med mathissar i Berlin och centralkök med 
maskinell utrustning i Köpenhamn.32) 

Den tyske ideologen August Bebel hade också varit i 
Amerika, på den stora världsutställningen i Chicago 
1893, och imponerats av hushållsarbetets begynnande 
industrialisering. Han framhöll också kunskapen om 
ett rationellt arbete samt teknologin, som de vik
tigaste förutsättningarna för en modernisering av 
hushållet. Eftersom hushållsteknologin i början in
riktade sig på storkök och industriell produktion, 
såg socialisten Bebel naturligt nog "den kommunis
tiska matlagningen 1 1  framför sig i form av "central
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anstalter för föd ans tillredning", tillika med 
central värmeledning och elektrisk centralbelys-
ning.33) I likhet med samtida meningsfränder, som 
amerikanskan Charlotte Perkins-Gilman och ryskan 
Alexandra Kollontay34), pläderade han för en frigö
relse av kvinnan genom att förvandla hennes hus
hållsarbete till en samhällets angelägenhet. Nu 
fanns tekniken, redo att ersätta såväl husmödrar 
som tjänstefolk, och förvandlingen av hushållningen 
skulle kunna vara en tidsfråga. 

"Matlagning och städning är inte familjefunktio
ner... Matlagning är en samhä11 sfunkt ion..."35) 
fastslog Gilman, och Kollontay i sin tur anklagade 
de manliga socialisterna för att ha en borgerlig 
uppfattning om hushållet och inte vara medvetna om 
kollektivets fördelar. "Varför", frågade hon, måste 
man äta den heta soppan vid sitt eget bord i den 
trånga kretsen av 'sina' egna arvingar?" Serverad 
på ett stort gemensamt bord, skulle den heta soppan 
vara till glädje för såväl mannen som kvinnan.36) 

I en tid då industriländernas borgerliga kultur 
hyllade Modern, Hemmet och Familjen, och husmoder
lighet pri sades som en av kvinnans förnämsta dyg
der, var onekligen de socialistiska idéerna om kol
lek ti vhushåll revolutionära så det förslog. Försö
ken i väst förblev isolerade försök, även om idén 
med lägenhetshotell och vidhängande restaurang 
spreds i storstäderna med deras växande antal en-
personshushåll. I Sverige, där många husmödrar vid 
denna tiden betraktade kakelugnen, vedspisen och 
vattenpumpen som lyx, måste skildringarna av mat
hissar, elektriska ljus och dammsugare ha framstått 
som science fiction. 

4.3.2 - i Amerika i synnerhet 

I framtidslandet Amerika hade "köksrevolutionen" 
startat redan efter inbördeskriget. Inspirerade av 
socialutopister som Robert Owen och Charles 
Fourier, utvecklade kvinnor en "hushål1 sfeminis-
tisk" rörelse, parallell med rösträttsrörelsen. På 
en avgörande punkt skilde sig dessa två rörelser; 
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medan rösträttsförkämparna ville befria kvinnan 
från hushållsslaveri och göra henne till medborga-
rinna i första hand, ville hushållsfeministerna att 
k v i n n o r n a  s k u l l e  t a  s i n  s a k  i  e g n a  h ä n d e r ,  d v s  
tillförsäkra sig kontrollen över hushållet och dess 
produktion. De såg att husmors arbete hotades av 
industrin - såväl hennes produktion som hennes ar
betskraft - och en möjlighet att möta detta hot, 
var att bygga upp en hushållning baserad på kol
lektivt och kooperativt arbete - med kvinnor, för 
kvinnor. 

Tanken på att män och kvinnor skulle sköta den 
tillsammans, var de däremot främmande inför. 
Kvinnorna skulle utveckla sitt arbetsfält i en ny 
tid och ta upp konkurrensen med den industriella 
produktionsapparaten, men de skulle inte inkräkta 
på de arbetsfält som av tradition varit männens. På 
så sätt skulle den amerikanska kvinnan och hennes 
arbete i hushållet bemötas med respekt. Denna rö
relse har beskrivits som "The Grand Domestic Revo
lution", och vad dessa revolutionärer verkade för, 
var praktiska lösningar på kännbara problem: den 
växande klyftan mellan hushållet och det yttre sam
hället, samt konsekvenserna för hushållet av den 
snabba urbaniseringen och marknadstillväxten. Slum
bebyggelse, miljöförstöring, dålig produktionskont
roll, livsmedelsförsörjning m m, var påtagliga 
problem redan vid sekelskiftet i industriländernas 
storstäder. 

Dessa oförvägna kvinnor prövade former för koopera
tiv baknin g, matlagning och tvättning. De öppnade 
s k "Public Kitchens" i arbetarslummen och förde in 
krav på hyg ien och funktion i bostadsbyggandet. De 
startade boendekollekt iv, forskade inom "Domestic 
Science", och försökte på olika sätt att föra in 
sin samtids vetenskapliga och teknologiska framsteg 
i hushållets värld. 

Så länge nu kvinnorna höll sig till problemområden 
som av trad ition betraktats som kvinnliga, möttes 
de av både välvilja och respekt från samhället. 
"Domestic Science" blev en smidig väg till högre 
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utbildning, och många kvinnor i den övre medel
klassen fick chansen till en akademisk yrkeskar
riär. Utbildning i "Home Economics" - "huslig eko
nomi" i Sverige - skulle höja husmors status och 
var samtidigt en väg att föra ut de nyvunna viktiga 
kunskaperna om hygien, nutrition, barnavård etc 
till husmödrarna. Läkarkårens stöd och gillande 
förklaras av detta sistnämnda. Rösträttskämparna 
accepterade hushållsfeministerna eftersom dessa 
banade väg till universiteten, och männen miss
tyckte inte att unga flickor utbildade sig till 
duktiga husmödrar.37) Charlotte Gliman varnade dock 
oförtrutet för privatiseringen och ifrågasatte 
kvinnans eviga koppling till hemmets sysslor: 

Vi inrättar lärostolar i Hushållsvetenskap, 
skriver böcker om Hushållets Ekonomi, vi be
mödar oss av alla krafter att höja standarden 
i hemarbetet, men vi försummar att inse att 
allt detta måste göras, just därför att det 
rör sig om arbete i hemmet.38) 

Men hennes varningar klingande tämligen ohörda. 
Hemmet, familjen och husmodern var en alltför 
starkt treenighet i den amerikanska kulturen. Det 
var den treenighet som masskonsumtionssamhället kom 
att bygga på. 

4.4 Krigstider och kristider 

I vårt land dröjde "den nya tiden" för husmors vid
kommande. Under 1900-talets första decennier kon
centrerades samhällsintresset på arbetsmarknaden 
och de sociala och ekonomiska problem som den snab
ba strukturomvandlingen gav upphov till . 

Jordbruket minskade i betydelse, och fick under 30-
talet se sig distanserat av industrin som den 
största näringsgrenen. Trots den snabba expansio
nen, kunde industrin dock inte sysselsätta till
räckligt många, delvis beroende på den fortgående 
rationaliseringen. Investeringarna i teknik och nya 
arbetsrutiner m inskade arbetskraftsbehovet, Cement
industrin hade t ex samma antal anställda 1944 och 
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1915, men hade under denna tid fyrdubblat sin pro
duktion.39) En annan orsak till arbetslösheten var 
den snabba befolkningsökningen i de produktiva åld
rarna; under mellankrigstiden ökade de 2 1/2 gång 
så snabbt som totalbefolkningen.40) Även jordbruket 
började rationaliseras, och den 1920 införda 8 -
timmarsdagen inom industrin, kompenserades snabbt 
av den nya tidens teknik och organisation. 

"Den sociala frågan" - bättre levnadsförhållanden 
för arbetarklassen - var en huvudfråga redan vid 
seklets början. Arbetarskydd, fattigvård och pen
sioner var problem man tidigt tog itu med på riks
dagsnivå, och statens ansvar för arbetsmarknaden 
markerades bl a genom tillsättandet av en arbets
löshetskommission och av arbetsförmedlingar.41) 
Levnadsförhållanden, arbetslöshet, prisutveckling 
etc, började systematiskt undersökas. Socialsty
relsen, inrättad 1913, hade i uppdrag att följa 
bl a förändringar i hushållens villkor, och under 
krigsperioderna gjordes därför särskilda studier av 
kost- och levnadsvanor, samt av 1 ivsmedelskonsum-
tion.42) 

Andelen kvinnor i arbetskraften steg, och den enkla 
förklaringen torde vara att hushållen behövde in
komsterna. I en sociologisk undersökning från 20-
talet43), visade Helgo Lindstedt att åtta av tio 
gifta industriarbeterskor skulle ägna sig åt hem 
och barn på heltid om bara ekonomin tillåtit det. 
Lindstedt ville vederlägga den borgerliga uppfatt
ningen att arbetarklassens elände berodde på arbe
tarhustrurnas dåliga kunskaper i hushållning. 

Han jämförde lönerna med existensminimum, beräknat 
på Socialstyrelsens löpande kostnadsundersökningar, 
och kom fram till att endast en bråkdel av arbetar
na i undersökningen - totalt 1094 hushåll i Malmö-
Lund - hade en inkomst som räckte att försörja en 
trebarnsfamilj på. Lindstedt pekade också på svå
righeterna att planera samt köpa större partier 
billigt, två beteenden som skulle utmärka en god 
och rationell husmor vid denna tid, då lönen por
tionerades ut veckovis och det inte fanns några 
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acceptabla förråd i bostaden. Förhållan dena hade 
inte förbättrats utan snarare försämrats mellan en 
första undersökning 1916 ooch en andra 1921. Sanno
likt var situationen lika svår för stora grupper 
även under 30-talets krisår. I en artikel om urba
niseringens avigsidor från 1928, har följande il
lustration hämtats: 

Ett exempel: en man förtjänar 200 kronor i 
månaden. I storstaden äro omkostnaderna höga 
och behoven ökas oftast hastigare än förtjäns
terna. Hustrun måste snart börja arbeta utom 
hemmet. De har inte gemensamma måltidstimmar. 
Mannen äter på närmaste matställe. Hustrun kö
per färdiglagat i närmaste butik. Lämnat åt 
sig själv har äldsta barnet blivit vanartigt 
och måste intagas på skyddshem. De två yngsta 
är på barnkrubba om dagarna . Familjen förefal
ler tämligen abstrakt, särskilt som hushålls
enhet bet raktad.44) 

Att "den sociala frågan" tidigt väckt politiskt 
intresse, innebar inte att den snabbt löstes. Vi 
kan t ex konstatera att reallönen för arbetare 
sjönk fram till 1918 och steg därefter till början 
av 30-talet, då depression och arbetslöshet åter 
förvärrade situationen. 

4.4.1 Hushållning i kristider 

Den växande floran av kokböcker och handböcker om 
hemmets skötsel, speglar skiftningarna i hushållens 
villkor; mellan kristider och tider med bättre 
tillgång till livsmedel, ökade reallöner etc. Under 
krigsåren i början av seklet var energisparande, 
egenprodukt ion, konservering och kristidsmat stän
digt återkommande tema. Surrogat började dyka upp -
margarin, kaffeersättning, utdrygningsmedel - och 
varukännedom blev en nödvändig kunskap för den hus
mor som inte ville blir lurad. Användningen av gas, 
elektricitet och olika apparater inspirerade till 
flera handböcker. Efter kriget dröjde det dock inte 
förrän kalasmatlagning, bakning och karamellkokning 
krävde anvisningar, och icke mindre än 16 hand
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böcker i konsten "att vara sin egen jungfru" visar 
på ett växande problem för den borgerliga husmo
dern . 45 ) 

I en liten bok som vände sig till "Sveriges fab-
riksarbeterskor" gavs handfasta råd om "hökokning", 
dvs efterkokning i en med hö isolerad låda, för att 
komma tillrätta med två av de värsta problemen i de 
lönearbetandes hushåll: energibristen och tidsbris
ten. Bristen på livsmedel och bristen på pengar 
till livsmedel, speglas också i innehållsförteck
ningen, där gröt, vällingar, rotsaker och sill 
dominerar. Brödsoppa, "sparsamhetssoppa" och bön
pudding fanns också att välja mellan, som exempel 
på "sund och närande kost som förmår att åt kroppen 
återskänka de krafter och den spänstighet som Ni 
under det uppslitande fabriksarbetet förbrukat och 
som Ni så väl behöver för nya ansträngnin gar".46) 

Den nya och billigare matkultur som kristiderna 
framtvingade, accepterades först av den lägre 
tjänstemannaklassen. Där behövde man pengarna för 
att kunna "bo över sina tillgångar" och "klä sig 
efter sina tillgångar" - tumregler för den sociala 
statusmarkeringen. Att äta under sina tillgångar 
kunde man utan risk göra i vardagslag. 

4.4.2 Förenkling och rationalisering 

Förebud om en ny tids ideal för hushållet fanns i 
den radikala debatten redan kring sekelskiftet, men 
det skulle dröja flera decennier innan idéerna sla
git igenom mera allmänt. Den tunga, överlastade och 
svårskötta inredningsstilen kritiserades, och i 
stället framhölls förenkling, ljus och luft, 
personlig stil och kvalitet som ledstjärnor i bo
sätt ningen . 47 ) Sovrum skulle inredas enkelt och 
hygieniskt, vitlackerat och lättvättat. I barnkam
maren skulle solen lysa in och i bostaden överhu
vudtaget skulle den utstofferade och dammsamlande 
inredningen ersättas av tunna textilier, enstaka 
mattor, lätta möbler, färg och levande växter. I 
första hand var de nya idealen tänkta att förändra 
det borgerliga hemmet, men även arbetarhemmet om
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fattades av nytänkandet. Redan 1899 inredde Ellen 
Key en mönsterbostad på Arbetarinstitutet och 
initiativet följdes av flera, liknande utställ
ningar. Nämnas bör Hemutställningen på Liljevalchs 
1917, som blev mycket uppmärksammad för sina kon
kretiserade idéer om den enkla bostadens inredning 
och funktion. Den kanske betydelsefullaste inspira
tionskällan var dock Karin och Carl Larssons hem i 
Sundborn, avbildat i fyra planschverk, och av Ellen 
Key beskrivet som ett hem "vilket med enkla medel 
nått det hemtrefligaste och mest personliga in
tryck" .48) 

Under första världskriget bildades också "Före
ningen för rationell hushållning" i traditionellt 
syfte att hjälpa stockholmshusmödrarna att "till
varata, utnyttja och bereda för hemmet behövliga 
förbrukningsartiklar", dvs ge goda råd om hushåll
ning i kristid. Det andra syftet med föreningen var 
däremot ett tecken på att nya tider stundade: "att 
befrämja tillverkning och användning av goda varor, 
hushållsmaskiner och redskap" samt "att hålla en 
byrå för råd och försök på hushållsområ det"49 ) (min 
understrykning) ) . 

Industrialiseringen hade nått hushållet. Nya pro
dukter och nya arbetsmetoder förändrade arbetet, 
och vetenskap och teknologi var inte en angelägen
het bara för det omgivande samhället, utan i hög 
grad också för hushållet. 

4.5 "Hembiträdesfrågan" 

Övergången från det traditionstyngda och arbetskrä-
vande borgerliga hushållet till en ny tids villkor 
blev problematisk för över- och medelklassens hus
mödrar - de som vant sig att lägga arbetsbördan på 
andra. Efter att i decennier dessutom ha strävat 
efter utbildning och yrkesarbete på samma villkor 
som männen, fann sig många av dessa kvinnor lämnade 
utan hjälp i kök och barnkammare, när yrkesmålen 
äntligen såg ut att kunna uppfyllas. "Hembiträdes-
frågan" var en del av anpassningen till det indust
riella samhällets villkor, och markerar övergången 
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till en viktig fas i den husliga revolutionen. Det 
kan därför vara lämpligt att behandla denna fråga 
innan vi kommer till "mors tid", hushållningen i 
folkhemmet. 

Trots att problemet med brist på tjänsteflickor 
stötts och blötts i husmorskretsar i decennier, 
togs det inte upp i riksdagen förrän 1931, då man i 
både första och andra kammaren väckte motioner om 
hembiträdesfrågan. Kvinnor anställda i privat hus
ligt arbete hade låg social status och oreglerad 
arbetstid, två faktorer som angavs som orsak till 
problemet - flykten från yrket. 

Ingen tycks vilja bli hembiträde, om man på 
något sätt kan komma undan. Skräcken för ar
betet i hemmet tycks gripa omkring sig bland 
de unga flickorna som en epidemi.50) 

Man hade "lämnat fältet fritt för fruarnas 
exploatering av hemb iträdenas arbetskraft" och 
motionärerna - bland dem riksdagsmannen Gustav 
Möller - hemställde om en utredning av förhållan
dena. Vare sig denna eller följande års riksdag 
ansåg dock att en utredning var motiverad. Mer
parten av ledamöterna anslöt sig till den tradi
tionella uppfattningen, att hemmet inte kunde be
traktas som en arbetsplats och att "den goda hus
modern" var bättre skickad att reglera arbetsvill
koren än "lagens döda och kalla hand".51) 

Frågan blev dock utredd - på initiativ av social
ministern Gustav Möller 1933 - och allsidigt be
lyst. Idén att förbättra utbildningen resulterade i 
förslaget om Statens hembiträdesskola 1937, medan 
de reella problemen med anställningsvillkor, ar
betstid etc, tog ytterligare sju år att behandla. 
Det sociala anseendet förväntades bli höjt genom 
att titeln "jungfru" ersattes av "hembiträde" eller 
"hemassistent", samt genom reglerad yrkesutbild
ning . 52 ) 

Trots detta fortsatte den husliga arbetskraften att 
minska i en takt av 5-6000 per år. Det yrke som än



6 7  

da fram till böjan av 30-talet dominerat den kvinn
liga arbetsmarknaden, minskade därefter i antal an
ställda med 148 000 fram till 1950. Enligt länsar
betsnämnderna var husligt arbete då det minst ef-
tersträvandsvärda av alla. Helst ville unga flickor 
bli kontorister, butiksbiträden eller lagerbiträ
den. I en undersökning 1947 uppgav endast 5 procent 
av de tillfrågade att de kunde tänka sig att arbeta 
i hushåll, och i Stockholm var det bara var tionde 
flicka som ville ha hembiträdestjänst. Att siffran 
ändå låg s_å högt beror delvis på invandrad arbets
kraft.53) 

Trots allt tal om att det husliga arbetet skulle 
uppvärderas och betraktats som ett yrke, fullt 
jämförbart med andra yrken, ansågs ännu 1944 en 
arbetsdag på 10-12 timmar fullt acceptabel vad 
gällde hembiträden. I konkurrens med den övriga 
arbetsmarknadens 8-timmarsdag och ökande kvinno
löner var hushålle n chanslösa. 

Till den slutsatsen kom också Bostadskollektiva 
kommittén som i ett betänkande 1952 skisserade den 
nya tidens hemhjälp. Hembiträdena skulle ersättas 
av hemassiste nter, hemvårdarinnor, hemsystrar och 
hemsamariter. För "icke ens en mycket långt gående 
rationalisering av hem arbetet kan emellertid helt 
eliminera behovet av hjälp i hushållen" fastslog 
kommittén.54) Åtgärderna syftade - återigen - till 
en social uppvärdering av yrket för att öka rekry
teringen. Den offentliganställda hemarbetande kom 
framför allt att bli den erfarna husmodern som vil
le ut på arbetsmarknaden. Få yrken har haft - och 
har - så lite lockelse som de husliga, alla "sta-
tushöjande" ansträngningar till trots. 

4.5.1 Kvinnlig värnplikt 

Som stimulans till bättre hushållning och ökad 
jämlikhet, drevs frågan om den kvinnliga värn
plikten. Tanken hade tidigt förts fram, bl a av 
Ellen Key och Sophie Adlersparre 1901.55) De hade 
yrkat på en statligt bekostad utbildning av unga 
flickor mellan 20-21 år, i hushållning, hygien och 
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barnavård. I den borgerliga debatten om kvinnans 
uppgifter, medborgarskap m m, återkom idén gång på 
gång, till dess Fredrika Bremer förbundet 1917 för
kastade den, med motiveringen att det dels blev för 
dyrt att ha alla unga kvinnor i utbildning ett helt 
år, dels var det bättre med frivillig utbildning. 
Däremot ville man arbeta för obligatorisk utbild
ning inom skolväsendet.56) 

Att undervisning, obligatorisk eller frivillig, 
skulle väcka unga flickors håg för det husliga 
yrket förutsattes allmänt. I 1919 års folkskola 
infördes t ex undervisning i husliga göromål, 
tvivelsutan i syfte att förbättra tillgången på 
tjänstefolk. Sambandet mellan det husliga arbetets 
betydelse och unga flickors yrkesval skulle nämli
gen noga förklaras, och till insikterna och färdig
heterna i hushållning, skulle fogas färdigheter i 
uppassning.57) 
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5 NÄR MOR VAR HUSMOR 

Det var med framväxten av det svenska "folkhem
met"']) som hushållsarbetets villkor på allvar för
ändrades. Viktiga delar i bakgrundsmönstret är 
framför allt det kvinnliga förvärvsarbetet, men 
också de familjepolitiska reformerna, nytänkandet i 
bostadsbyggandet, den förändrade varudistributionen 
samt hushålls teknologin. Förutsättningen för allt
sammans var den ekonomiska expansionen som tillfäl
ligt bromsades under 30-talets depressionsår och 
40-talets krigsår men som senare sköt fart, i syn
nerhet under 50-och 60-talen. 

5.1 Det framväxande folkhemmet 

De olika inslagen i 30-talets kris - massarbetslös
het, krigshot, sociala problem och sjunkande nati
vitet - gav en grund för gemensamma ansträngningar 
inom det politiska och fackliga arbetet. Inspirera
de av ekonomen Keynes teorier2) utformade social
demokratin ett ekonomiskt-politiskt program, där 
full sysselsättning, industriell utveckling och 
konjunkturutjämnande åtgärder, kombinerades med 
sociala reformer och ekonomisk demokrati. En "pro
duktiv socialpolitik" innebar större statligt in
flytande över produktion och fördelning, men en 
ökande offentlig sektor blev politiskt acceptabel i 
kristidens Sverige. "Den svenska modellen" - fri 
marknad med samverkan mellan stat, industri och 
arbetsorganisationer - grundlades, och "Saltsjö-
badsandan" blev ett begre pp.3) 

Hushållens förbättrade ekonomi visade sig i konsum
tionskurvorna, som efter 1933 visat en stadig vo
lymmässig ökning. Mat och bostad tog allt mindre 
del av inkomster na, vilket gav utrymme för ökad 
konsumtion av te xtilier, hemutrustning, resor (bi
lar) m m. Konsumentmarknaden växte och förändrades 
drastiskt; det fanns i affärernas sortiment i slu
tet av 50-talet inte många varor som var sig lika 
från 20-talet.4) 
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Krigsåren 1939-45 innebar ett avbrott i konsum
tionsutvecklingen, men efter kriget stod Sveriges 
produktionsapparat oskadd och beredd att förse hus
hållen med bil ar, radioapparater, mopeder, nylon-
tyger, tvättmaskiner och allt annat som vi idag 
betraktar som självklara delar av vår materiella 
standard. 

I och med att riksdagen 1921 förklarat gift kvinna 
myndig och juridiskt likställd maken, hade även 
hustrur rätt att - i princip - fritt förfoga över 
sin arbetskraft och sin inkomst. 

Trots envist motstånd och med knapp majoritet, lag
fästes 1923 kvinnans rätt till statlig tjänst, med 
vissa undantag.5) Att kvinnor arbetade mot lön var 
då inget uppseendeväckande - i början av 30-talet 
förvärvsarbetade nära 900 000 kvinnor - men dessa 
befann sig antingen i yrken som ansågs vara kvinn
liga, eller som dominerades av kvinnor.6) Motstån
det mot kvinnliga statstjänstemän kan enbart tolkas 
som en reaktion mot att kvinnor nu ville in på män
nens privelegierade områden. De som inte motsatte 
sig hela idén som sådan, ansåg att kvinnorna i var
je fall inte fick ha chefsbefattningar. Arbetslös
heten under 30-talet ledde också till motioner om 
att gifta kvinnor skulle nekas statlig tjänst, med 
motiveringen att de ändå var försörjda. Motionerna 
avslogs men med mycket knapp majoritet.7) 

Kvinnornas inbrytning på arbetsmarknaden kom av sig 
under 30-talet, och sannolikt spelade opinionsläget 
stor roll. Från att ha ökat i antal på arbetsmark
naden under hela perioden 1870-1930, mins k ade de 
drastiskt under 30-talet och hade inte återtagit 
sin position förrän 20 år senare.8) (se fig 6). 
Kärnfrågan i debatten om den gifta kvinnans för
värvsarbete var dock inte hennes arbete som sådant, 
utan de konsekvenser det fick för familjeliv och 
hushåll. Den minskade familjebildningen och sjun
kande nativiteten ansågs bero på kvinnornas för
värvsarbetande, och i betänkandet om arbetslöshe
tens omfattning, karaktär och orsaker 1931, drog 
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man åter fram argumentet att gift kvinna var för
sörjd. 

Det må sålunda erinras att hemmet och det 
husliga arbetet alltjämt kunna anses såsom 
kvinnornas huvudsakliga arbetsområde och att 
arbete i eget eller andras hem ofta kan fram
stå som en självskriven sysselsättning och 
försörjningsform vid tider av arbetslöshet ute 
på arbetsmarknaden.9) 

Omtanken om kärnfamiljens fortbestånd, barnens 
trygghet och hemmet som en tillflyktsort i en oro
lig och splittrad tid, går som en röd tråd genom 
raden av betänkanden, motioner och debattinlägg. I 
valkampanjerna 1932 och -36. påmindes också kvin
norna om sitt ansvar för familjens väl och foster
landets trygghet, dvs om sin uppgift att inom hem
mets väggar ansvara för barn och hushållsarbete.10) 

Den sjunkande nativiteten hade tidigare framhållits 
som ett problem, med konsekvenser för framtida pro
duktion och levnadsstandard, men det var först med 
Alva och Gunnar Myrdals bok "Kris i befolkningsfrå
gan" som problemet blev av allmänt int resse och en 
utgångspunkt för sociala reformer. 

Myrdals bärande idé var att man genom en förbätt
ring av barnfamiljernas situation skulle höja na
tiviteten. Den gifta kvinnan skulle garanteras rätt 
till förvärvsarbete, familjeplanering skulle till
låtas och olika bidragsformer användas för att 
trygga familjernas ekonomi.11) Argumentet att en 
sjunkande befolkning utgjorde ett hot för framti
den, åstadkom en politisk omsvängning och Befolk
ningskommissionen tillsattes samma år, 1935. Redan 
i sitt första betänkande påpekade den betydelsen av 
att attityderna i samhället förändrades i samma 
riktning : 

Endast under förutsättning att familjeidealen 
hava en makt över medborgarnas sinnen blir det 
överhuvudtaget möjligt att genomföra de barna
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vårdande och familjevärnande reformerna i sam
hället.12) 

Mål och metoder för att realisera familjen i folk
hemmet var uppställda. Man förutsatte att det låg i 
människors intresse att föda barn, vad som återstod 
var att väcka intresset. 

5.1.1 Bostadsfrågan 

Det tidiga 1900-talets svåra bostadsförhållanden 
ledde till synen på boendet som en social fråga; en 
angelägenhet för samhället. En god boendestandard 
blev ett socialpolitiskt mål även i Sverige.13) Den 
första allmänna bostadsräkningen 1912-14 hade visat 
att tätortsbefolkningen till övervägande del bodde 
i 1 rum och eventuellt kök därt ill (53 procent). 
Motsvarande undersökning 25 år senare visade att 
förhållandena ändrats högst obetydligt (40 procent 
1939). Brita Åkerman kunde i en undersökning 1937 
konstatera att tätortsbefolkningen bodde trångt och 
opraktisk114), och Ludvig Nordström reste runt på 
landsbygden och rapporterade i tal och skrift att 
det fortfarande fanns ett "lort-Sverige", det fat
tiga och trångbodda Sverige.15) 

Bostadsfrågan pockade på sin lösning, och en del 
hade förvisso redan gjorts: under perioden 1905-14 
hade t ex statliga och kommunala egnahemslån bevil
jats, och byggandet av flerfamiljshus i storstäder
na tog fart under 20-talet.16) Hyresgästernas Spar
kasse- och Byggnadsförening, HSB, som bildats 1923, 
byggde lägenheter för en fri hyresmarknad, vilket i 
praktiken innebar att lägenheterna fick bli små för 
att arbetarna överhuvudtaget skulle ha råd att bo i 
dem. Moderna bekvämligheter i form av vatten, cent
ralvärme och wc fanns dock.17) Bostadsbristen var 
särskilt kännbar i Stockholm, och hyreskostnaderna 
tog där cirka 20 procent av genomsnittslönen när de 
i övriga tätorter tog i genomsnitt 15 procent.18) 

5.1.2 Bostaden som en social rättighet 

Tongivande radikala arkitekter ritade hus för 
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svenska folket, och kämpade en ojämn kamp mot fin
rumsidealet; fanns det mer än ett rum i en bostad, 
blev ett i regel finrum. Hemutställningen på 
Liljevalchs 1917 var en sammanställning av dåtidens 
bostadsideal, dvs som det blev efter det att arki
tekternas idéer om funktion mött konsumenternas 
önskan om representativitet. Det stora bostadsköket 
dominerade, kompletterat av ett mindre rum som kun
de utnyttjas som finrum. I de lägenheten som HSB 
byggde i slutet av 20-talet, hade köket dock krympt 
till kokvrå, till följd av de funktionalistiska 
idéerna som började råda. Köket skulle endast an
vändas till matlagning, och att sova och leka där 
var inte lämpligt. Idén om den borgerliga bostadens 
funktionsuppdelning överfördes till arbetarbosta
den, vilket i den ekonomiskt styrda verkligheten 
kom att innebära att alla funktioner utom matlag
ning ofta fick samsas om ett och samma rum.19) 

Stockholmsutställningen 1930 betraktas som genom
brottet för den nya tidens syn på boende och byg
gande. Den kritiklösa efterapningen av äldre tiders 
ideal, måste ge vika för det moderna industrisam
hällets krav på funktion, rationalitet och effek
tivitet. När arbetsförhållanden, levnadsnivå, hem
arbete m m förändrats, var det också dags att ändra 
den omedelbara miljön; bostaden. Den nya familjety
pen - med färre barn och hustrun i förvärvsarbete -
förväntades leva ett aktivare liv utanför hemmet, 
och en rad funktioner skulle omhändertagas av in
dustri och samhällsinstitutioner. Bekvämlighet, hy
gien och kvalitet var utgångspunkter för boendepla-
nering, och statussymboler var otidsenliga i ett 
samhälle där man strävade mot klasslöshet. 

Stockholmsutställningen blev en av st artsignalerna 
för arbetet på boendefrågans lösning. En bostads
social utredning tillsattes 1933, med uppgift att 
dels föreslå omedelbara lösningar på de mest akuta 
problemen, dels att utveckla en mera långsiktig 
bostadspolitik. Arbetet sträckte sig från förslag 
till förbättringar av slumbebyggelsen i storstäder
na, till 1945 års allmänna riktlinjer för bostads
byggande, låne- och bidragsformer, normer och kont
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rollmyndigheter. Bostadsbyggande kom också att bli 
den viktigaste konjunkturutjämnande åtgärden i den 
ekonomiska politiken, och en betydelsefull hävstång 
för sysselsättning och köpkraft.20) 

5.1.3 Bostadens funktioner 

Boendefunktionen blev riktmärket i den nya bostads
planeringen. Även om mycket ändrats i hem- och fa
miljelivet, kvarstod dock behovet av plats för hus
ligt arbete, måltider, samvaro samt vila och av
koppling. Förändringarna ledde till förskjutningar 
- inte eliminering - av funktioner, och 
anpassningen hade ekonomiska grunder. Matlagningen 
ansågs vara på väg att lämna hemmet för att 
ombesörjas av in dustri och handel. Kläder skulle 
komma att köpas färdiga och tvättarbetet skulle 
skötas i kollektiva anläggningar. Utrymmena för 
hushållsarbete kunde alltså minskas ner, till 
förmån för utrymmen för målt ider, sovande och -
framför allt -samvaro. "Vardagsrummet" var den nya 
tidens familjerum och finrummet avskrevs i den 
funktionalistiska program-förklar ingen. 

Vardagsrummet skall äga en behaglig trevnad, 
vara bekvämt, rymligt och ljust. Det skall 
icke i första hand vara ett paradrum att visa. 
Vi har börjat bli naturligare och bryr oss ej 
om att låta påskina ett välstånd, som ej 
finns, eller en social rangordning, som i 
alla fall är stadd på avskrivning.21) 

Funktionalisterna stod emellertid inte oemotsagda. 
Förslagen väckte debatt, och få utställningar torde 
ha åstadkommit så många kommentarer som "funkisut-
ställningen" 1930. Det förkrympta köket ifrågasat
tes bl a , och kritiken grundades på åsikten att 
hushållsarbetet hade grovt underskattats, liksom 
att boendevanorna hade lämnats utan anseende. "Nu
varande bostadsvanor och bostadsplaner passa ej 
ihop. Skola vanorna eller planerna ändras"? frågade 
kritikerna.22) Att funktionalismens förespråkare 
ville ändra vanorna stod utom tvivel, och i vissa 
avseenden torde deras lösningar vara resultatet av 
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rena önsketänkanden; den moderna bostaden skulle 
vara ett redskap för att forma människor till nya, 
moderna levnadssätt. 

En rad undersökningar från mi tten av 30-talet och 
framåt, visar hur det gick med de n saken. Arkitek
terna Waern-Bugge och Göransson-Ljungman studerade 
t ex hur matlagningen fungerade i de små laborato
rieköken. Efter beräkningar av kostnader, tid- och 
energiåtgång m m, kunde de konstatera att det tra
ditionella matlagningsarbetet i hög grad försvarade 
sin ställning ekonomiskt, och att det lilla, indi
rekt belysta och dåligt ventilerade köket var 
ofunktionellt. Att bygga för rationell hushållning 
krävde mera kunskap om arbetet i hemmet. 

En verklig typisering av bo städer, byggd på 
objektiva grundliga funktionsstudier - ej på 
lösa antaganden i teorier och önskebilder -
blir därför oundgängligen nödvändig.23) 

Ansökan om medel för sådana studier avslogs dock 
med motiveringen: "Vi utdela anslag till vetenskap
lig forskning eller undersökningar av socialt int
resse, pen detta handlar ju om kvinnans arbete i 
hemmet. 24) Trots allt utfördes boendevanestudier 
som alla visade på trångboddhetens problem, på 
omöjligheten att sköta ett hushållsarbete ratio
nellt och på svårigheterna att utveckla indivi
duella intressen på de små ytorna. De visade också 
på hur boendevanorna släpade efter i den snabba ut
vecklingen, hur man klämde ihop sig i de små köken 
i stället för att använda den matplats arkitekterna 
anvisat. Finrumsmöbeln kom före bekväma sovplatser 
och utrymme för barnens lek. Dessa studier ledde 
till ett omfattande arbete med utrymmesnormer -
Svensk Byggnorm - samt standardisering av köksin
redning och badrum.25) 

Under 50-talet kom så allrummet. Fortfarande skulle 
köket vara litet och effektivt och matplatsen ligga 
avskilt, men i "allrummmet" skulle alla funktioner 
samsas på samma sätt som i vardagsrummet. Det fanns 
dock en väsentlig skillnad i 50-talets planering: 
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sovandet hade flyttats till särskilda rum. Allrums-
idén undersöktes av Lennart Holm 1958, och han kun
de då konstatera att traditionen fortfarande "styr
de fel"; man klämde ihop sig i köket till måltider
na och i det trånga köket lekte också barnen. All
rummet hade blivit finrum och användes mest av för
äldrarna på kvällarna.26) 

Den bild av familjelivet som bostadsvaneunder
sökningen ger, stämmer inte särskilt med de 
ideal som den progressive planlösaren har för 
ögonen. Reaktionen mot "dåliga bostadsvanor" 
är därför begriplig. 

Det är dåliga därför att de hindrar ett "ef
fektivt" utnyttjande av den tillgängliga bos
tadsytan. Det enda som tycks hjälpa är att öka 
ytan - då märks inte de "dåliga" vanorna och 
deras följder: den frivilliga trångboddheten. 
Vi kan då vända på steken och säga att små 
lägenheter är "dåliga" för bostadsvanorna.27) 

Detta fick bli lösningen på bostadsfrågan: lägen
heterna måste göras större och utformas med hänsyn 
till faktiska levnadssätt. 

Den förda bostadspolitiken måste betraktas som i 
stort sett framgångsrik. Under åren 1940-60 fick 
landet ett nettotillskott av dry gt en miljon lägen
heter.28) Enrumslägenheterna dominerade på 30-ta-
let, tvårumslägenheterna på 40-talet och trerums
lägenheterna på 50-talet. Funktionalismens labora
toriekök blev efterhand stör re, och det svenska 
standardköket av år 1950 fick tillräckligt utrymme 
för alla funktioner i en genomtänkt och på praktis
ka funktionsstudier grundad planlösning.29) Mat
platsen fanns åter i köket och allrummet blev tv-
rum. 

5.1 .4 Kollektivhustanken 

I en bakgrundsbeskrivning av bostaden som hemarbe
tets miljö kan inte kollektivhuset utelämnas. Idén 
som sådan går tillbaka till de gamla grekerna, och 
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har utvecklats i olika kulturer utifrån deras olika 
förutsättningar. Det kollektiva arbetet och lev
nadssättet var de socialistiska utopiernas idéal, 
från Tomas Mores "Utopia" 1516, till Alexandra 
Kollontays kommunhus i 1917 års sovjetstater. Kvin
nan skulle befrias från privatslaveriet i det en
skilda hushållets kök, för att i stället ägna sig 
åt produktivt arbete och samhällstjänst. 30 ) 

Det första kollektivhuset som byggdes i Sverige, 
var "Hemgårdens Centralkök" i Stockholm 1905-07, 
men det var inget socialistiskt experiment, utan 
enligt upphovsmännen en praktisk lösning av bos
tadsfrågan i tider av brist på resurser, stigande 
hyreskostnader och brist på tjänarinnor. Det blev 
billigare att bygga, det sparade tjänstefolk och 
det gav husmor mera tid över för "vinnandet af 
hemtrevnad" . 31) Den kooperativa bostadsformen kom 
sedermera till uttryck i HSB:s satsningar i slutet 
av 20-talet, då bl a en bostadsrättsförening inrät
tades på Kungsholmen i Stockholm. Här fanns visser
ligen inget centralkök, men lekstugor - "kooperati
va barnjungfrur" - där barnen togs om hand då möd
rarna arbetade. Andra gemensamma anordningar var 
kollektivtvättstugor och en kooperativ butik för 
färdiglagad mat.32) 

I 30-talets socialpolitiska debatt och gryende de
batt om kvinnoarbete, såg många kollektivboendet 
som en bra lösning av boendefrågan. Kvinnans ar
betskraft började bli en viktig resurs, för även om 
arbetslösheten var hög, fanns det områden där kvin
nan behövdes. I en artikel om "den kollektiva bos
tadsformen" 1932, framhöll Alva Myrdal det orimliga 
i att man förhindrade familjesituationernas nödvän
diga utveckling. Familjeproblemet såg hon som ett 
"organisationsproblem, ett problem om institutio
nell anpassning", och i "en trång stadsvåning, med 
ljudrädda grannar och ömtåliga möbler, med föga ar
bete att utföra och ändå tusen hushållsbekymmer", 
var familjen bliven "en steril karrikatyr".33) 

Att gifta kvinnor arbetade utanför hemmet och att 
familjerna blivit mindre, var två odiskutabla fak
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ta. Det lilla hushållet var inte rationellt som or
ganisationsform för arbetet i hushållet, det var 
också för litet för att fungera som en allsidig 
social miljö för barnen. En mera ändamålsenlig och 
ekonomiskt försvarbar tillvaro för kvinnor och barn 
kunde anordnas i kollektivhuset. Det som var lämp
ligt att kollekt i visera - matlagning, städning, 
tvätt och barntillsyn - skulle kollektiviseras, men 
i övrigt skulle familjen ha möjlighet att koppla av 
och leva ett individuellt liv i en lägenhet. Myr
dals tankar från 1932 har direkt motsvarighet i 
Char-lotte Gilmans av 1898. De såg båda kollektiv
boendet som i första hand socialt motiverat. De 
vände sig till de yrkesverksamma kvinnorna, och de 
ansåg att hushållsarbetet skulle organiseras mera 
rationellt och i största utsträckning skötas utan
för bostaden. Båda hade också barnens sociala fost
ran för ögonen när de förordade professionell och 
kollektiv barntillsyn.34) De ushållsrevolutionära 
idéerna från sekelskiftets omvärld tycktes ha nått 
Sverige. 

Kollektivhustankarna konkretiserades först i "John 
Erikssongatan 6" i Stockholm, men experimentet var 
begränsat och avlöpte inte friktionsfritt.35) Den 
omfattande servicen blev efterhand för dyrbar och 
avvecklades. Arbetslöshetens 30-tal var inte heller 
rätta tidpunkten att driva idéer om kollektiva hus
håll. Hemmets och familjelivets värden hade tunga 
förespråkare och kollektivhus sågs som farliga ex
periment med familje- och hemkänslan. Det ideala 
boendet i folkhemmet var i egnahemmet, som - till
sammans med uppmaningen till kvinnorna att "rädda 
familjen från hemmets förfall" - var ledmotiv i de 
politiska kampanjerna, oavsett partifärg. 

5.1.5 De moderna bekvämligheterna 

Det omfattande byggnadsprogrammet medförde en avse
värd standardhöjning. Trångboddheten minskade från 
24 procent 1936 till 21 procent 1945 och 8 procent 
1960.36) De "moderna bekvämligheterna" - vatten, 
avlopp, centralvärme, vattentoalett och bad - ökade 
i motsvarande takt. (Se tabell 1.) 
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Tabell 1: Utrustningsstandard i det totala lägenhetsbeståndet 1930-60. 
(Siffrorna anges i procent.) 

Standard Vatten/avlopp Centralvärme Hygienrum 

1933 75* 28 13 

1945 66 46 21 

1960 90 74 54 

Källor: Bostadsräkningarna 1933-35, FoB 1945, 1960. 

*) I denna siffra räknades även in vatten utanför men i anslutning 
till b ostaden. 

Under perioden 1924-33 hade dock 37 procent av bo-
städerna byggts utan centralvärme, 14 procent utan 
vatten och avlopp och 68 procent utan hygienrum. 
Det var vanligt att flera bostäder delade på badrum 
i källaren, eller att det endast inreddes ett 
tvättrum med handfat. Andra utrymmen som saknades 
eller var bristfäll iga, var skafferier, garderober, 
matkällare och tvättstugor.37) 

Bostadens utrustningsstandard har stor betydelse 
för arbetet i hushållet, vilket Waern-Bugge och 
Göransson-Ljungman utgick från i en banbrytande 
undersökning. De efterlyste en "ändamålsenlig bo
stad", och hävdade att planeringen av bostaden 
skulle ta hänsyn till människors boende och hus
hållsvanor i stället för tvärtom. 

...det borde ju inte vara v i som efter förmåga 
gestaltade våra liv efter bostadens utform
ning, erkännerligen köket, utan bostaden 
skulle planeras så, att den på bästa sätt 
betjänade oss.38) 

Samma slutsatser kom Brita Åkerman till 1941 då 
hennes undersökning av 214 stockholmsfamiljers bos
tadsutnyttjande publicerades. Hushållsarbetet kunde 
inte rationaliseras då själva bostaden åstadkom 
merarbete. Trånga garderober, inga arbetsytor för 
köksarbete, inga förvaringsplatser för städutrust-
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ning för tvätt eller ens för mat - var bland de 
problem som redovisades. Dessutom var belysningen 
olämplig, eller obefintlig, liksom ventilation, och 
ett allt överskuggande problem var bristen på ut
rymme överhuvudtaget. Denna trångboddhet ledde bl a 
till ommöblering två gånger dygnet, dels när alla 
sovplatser skulle ordnas, dels när de skulle stäl
las undan igen. Landsbygdsbefolkningen hade genom
snittligt något högre utrymmesstandard, men i gen
gäld var vatten /avlopp, centralvärme och badrum 
närmast en sällsynt lyx för dem under 30-40-
talen.39) 
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De allmänna krav man ville ställa på bostaden, var 
för det första att den inte skulle vara onödigt ar-
betskrävande, utan utrustas med lättskötta mate
rial, rena ytor och sparsamt med arbetskrävand e de
taljer. För det andra skulle bostaden inte lägga 
hinder i vägen för arbetet, utan bra förvaringsut-
rymmen, god belysning, arbetsutrymmen etc skulle 
finnas. För det tredje var det viktigt att man vid 
val av bostad tog hänsyn till avstånd t ill service, 
skolor, arbetsplats m m. 40) 

Mot bakgrund av faktiska förhå llanden vid denna tid 
förefaller kraven lite utopiska. Dessa krav, liksom 
senare arbetet inom Hemmens Forskningsinstitut 
(HFI) hade inte heller till primärt syfte att av
hjälpa akuta problem, utan att förhindra att prob
lemen vidarefördes in i framtiden. I den nya bebyg
gelsen skulle planlösning och inredning tillåta ett 
rationellt hushållsarbete.41) Med detta syfte och 
med utgångspunkt i olika undersökningar av husmors 
arbete och familjers boendevanor, utfördes tidsstu
dier och funktionsstudier på motsvarande sätt som 
man inom industrin utförde studier av arbetsplats 
och arbetsmoment, för att få fram optimala mått och 
bästa placering av verktyg etc. Resultaten ledde 
till standardisering av kökets inredning och se
dermera till resten av bostaden.42) 

5.1.6 Hushållsteknologin 

De tekniska lösningar på hushållsarbetets problem 
som man f örundrats inför vid sekelskiftet, hade på 
40-talet börjat anpassas på allvar till de enskilda 
hushållens behov. Elektrifieringen av hushållet 
löste den tidens energikris, och övergången till 
"elektrisk matlagning", motordriven tvättmaskin och 
kylskåp, var betydelsefulla förändringar i hus
hållsarbetets miljö. 

Konsumtionsstatistiken är haltande och det är svårt 
att få en samlad bild av hush ållsteknologins ut
veckling. Det står dock utom tvivel att symaskinen 
var den första maskin som erövrade hushållet. Den 
fanns redan i början av 40-talet i 4 av 5 hushåll, 
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Tabell 4. Försålda hushållsmaskiner 1930-1954, ungefärligt antal 

1930 1943 1945 1954 

Dammsugare 20 000 70 000 70 000 150 000 

Hemtvätt
maskiner - 1 000 10 000 54 000 

Symaskiner 40 000 38 000 57 000 55 000 

Kylskåp 1 000 25 000 40 000 125 000 

Källa: SOU 1955:16. Företagsstatistik samt Socialstyrelsens 
kons. statistik. 

Tabell 5. Andel h ushåll m ed egna hushållsmaskiner, 1955-83. 
(Siffror anges i procent.) 

1955 1958 1961 1965* 1975 1982/83 

Dammsugare 67 74 85 - - -

Hemtvätt
maskin 12 13 19 71 91 96 

Symaskin 
elektrisk 

- 55 
26 

62 
38 - -

-

Kylskåp 38 53 62 87 - -

Frysbox/skåp 5 4 31 81 88 

Diskmaskin - - - 2 21 32 

Källa: SOU 1955:16, HBU 1961, Kl:1000 husmödrar om hemarbetet 1961, 
SOU 1965, ULF 1975, Rapport 13, ULF 1985, Rapport 45. 

*) Avser tillgång till m askinen i fråga. 

**) Fanns cirka 40 000 fack i kollektiva anläggningar och cirka 
45 000 hemfrysar 1955 enligt HFI:s beräkningar (Kl meddelar 1:1957). 
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Nästa maskin som blev mera allmänt förekommande var 
dammsugaren. Den fanns i slutet av 50-talet i prak
tiskt taget alla tjänstemannahushåll. Elspisen/gas
spisen och kylskåpet konkurrerade om tredjeplatsen: 
båda fanns under 50-talet i cirka 70 procent av 
hushållen. Dessa, liksom andra viktiga maskiner -
tvättmaskinen, djupfrysen och diskmaskinen - hade 
dock en tydligare klassbunden spridning. Medan t ex 
nära var tredje tjänstemannahushåll i slutet av 50-
talet hade egen tvättmaskin, hade endast var tionde 
arbetarhushåll den möjligheten till arbetslättnad. 

Vad gäller tvättarbetet såg man länge kollektivlös
ningarna som viktiga. Befolkningskommissionen kom 
med ett betänkande även i tvättfrågan, och konsta
terade där att gängse redskap i mitten av 40-talet 
var tvättbräde, tvättbalja, rotborste, bykgryta och 
- i bästa fall - handdriven vridmaskin.43)Maskinell 
utrustning i varje hushåll sågs som ekonomiskt 
oförsvarligt, eftersom den skulle bli så dåligt 
utnyttjad. Kollektiva lösningar skulle bli eko
nomiskt rationella, tillhandahålla bättre ut
rustning, samt ha utbildad personal för handled
ning. 

Den lilla hemtvättmaskinen var dock på väg att ta 
upp konkurrensen. Efter en resa i USA 1939, berät
tade Alva Myrdal om en tvättmaskin "så nätt att den 
nästan alltid står i köket". Hon var kluven i sin 
inställning efter vad hon sett. Den amerikanska 
husmodern kunde t ex sköta barntillsyn och tvätt 
samtidigt, och tvätt som "...hemtrevligt bredvidar-
bete borde vara idealet - om vi överhuvudtaget 
skall ha kvinnornas arbetskraft bunden i hemmet. 
Vill vi inte det, är problemet ett annat".44) Sam
hället erbjöd ekonomiskt stöd till kollektiva 
tvättstugor på utredares förslag, men inte en enda 
ansökan kom in.45) I väntan på att få råd med egen 
tvättmaskin, fortsatte husmor att tvätta som hon 
var van. 

På motsvarande sätt introducerades frystekniken i 
hushållen - genom andelsfrysanläggningar. Efter en
dast några år hade emellertid den egna frysboxen 
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slagit ut kollektivanläggningarna. Naturligt nog 
var expansionen snabbast i lanthushållen med deras 
stora förrådsproduktion, och antalet frysboxar 
ökade under 50-talets första hälft till omkring 
45 000.46) 

Idén med samägande eller hyrmöjligheter utreddes 
bl a av HFI, som efter en enkät 1952 kunde visa att 
husmödrarna gärna skulle hyra köksmaskin, golvbona-
re, dammsugare, symaskin etc. Liknande inställning 
kunde Edmund Dahlström rapportera från de Stock
holmsförorter han undersökte 1951, och där 68 
procent av husmödrarna visad e intresse av att hyra 
viss utrustning. De utredare som tog del av resul
taten var dock skeptiska till omsättningen av int
resse till praktisk handling, och avrådde därför 
från kommunal inblandning i hushållens arbetsvill
kor . 47 ) 

5.2 Husmor i förvärvsarbete 

Andra världskrigets militära beredskap ökade beho
vet av arbetskraft och många kvinnor lämnade sina 
hushåll, för att i patriotisk anda göra en insats i 
samhällets produktion. De sociala reformerna inne
bar också en växande kvinnoarbetsmarknad, med yrken 
inom sjukvård, bespisningar, barnomsorg m m. Till 
detta kom behovet av kontors- och förvaltningsper
sonal i industri och samhällsinstitutioner. Samman
taget betydde det ett snabbt växande behov av kvin
nors arbetskraft och det blev uppenbart att det låg 
i samhällets intresse att på olika sätt underlätta 
deras intåg på arbetsmarknaden. Statsminister 
Erlander förklarade i ett interpellationssvar 1949, 
angående förvärvsarbetande mödrar: 

De ekonomiska förhållandena är sådana att den
na grupp måste finnas, och vi får försöka 
tillvarataga dessa kvinnors intressen.48) 

Statsministern undvek dock frågan om ba rnens ålder, 
och sannolikt var den rådande uppfattningen vid 
denna tid att småbarnsmammor skulle vara hemma. Ut
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redningen om familjeliv och hemarbete hade samman
fattat : 

Om.... husmodern trivs bättre att arbeta i ett 
annat yrke än att arbeta i sitt hem, och har 
sin största yrkesskicklighet på ett annat om
råde än hushållsarbetets, anser utredningen 
att ett hushåll som inte längre har småbarn 
bör kunna, genom att utnyttja industriproduk
ter och knyta an till olika kollektiva hjälp
medel, skötas av arbetskraft som disponerar 
endast en del av dagen.49)(min understrykning) 

Tankarna från 30-talets radikala debatt började slå 
rot, och åren i slutet av 40-talet markerar den de
finitiva vändpunkten i synen på kvinnans livsupp
gift. Visserligen var hon fortfarande självskrivet 
husmor, men hon hade dessutom en viktig uppgift i 
samhällets produktion. 

I de socialdemokratiska handlingsprogrammen var 
linjen klar. Kvinnan var i första hand en arbets
kraft i produktionen, men hennes rätt till familj 
skulle tryggas. Förvärvsarbete och hushållsansvar 
behövde inte stå i motsatsförhållande, om bara 
lämpligt stöd från samhällets sida sattes in. Man 
kunde ju redan se effekter av de bostads- och fa
miljepolitiska reformerna i. d en ökande äktenskaps
bildningen och nativiteten (se tabell 6).50) 

Tabell 6. Antal födda och andel g ifta kvinnor 1930-50 

Antal födda Antal i ngångna 
äktenskap 

Andel g ifta av 
kvinnor över 15 år 

1930 87 400 45 484 47 % 

1940 93 300 62 694 52 % 

1950 124 900 53 194 60 % 

Källa: Folkräkningarna respektive år. 

Nativitetshöjningen till trots, förblev dock genom
snittsfamiljen liten. Den tom krympte från 3,1 
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personer 1936 till 2,9 personer 1950,51) och Alva 
Myrdals argument från 30-talets kvinnodebatt styrk
tes. Behovet av kvinnan som heltidshusmor var en 
myt. Endast var 5:e kvinna hade barn att sköta om -
vad ägnade de övriga 4 sin moderlighet åt? Endast 
en kvinna av 15 hade mer än ett barn att ansvara 
för - behövdes det i de övriga 14 fallen en hel 
arbetskraft i hushållet? Som sekreterare i Kvinno-
arbetskommittén förde hon sina tankar vidare , och 
det fortsatta reformarbetet syftade i stor ut
sträckning till att lösgöra den kvinnliga arbets
kraften från hemmet.52) Från mitten av 50- talet 
visar arbetsmarknadens utveckling att kvinnorna 
definitivt lämnat husmorsuppgiften som den enda i 
livet. Antalet kvinnor i förvärvsarbete har sedan 
dess ständigt ökat (se figur 6). 

1980 I —I 1 607 000 

1970 i I 1 207 000 

1960 » 1 96 6 000 

1950 I " 1 81 9 000 

1940 I I 8 10 000 

1930 I I 89 6 000 

1920 » I 774 000 

1910 H -———I 601 000 

Källa: Folk- och b ostadsräkningen. 

Figur 6. Antal k vinnor i forvärvsarbete 1910-80 

Det stod dock klart att den dubbla uppgiften blev 
många övermäktig. Statsrevisorerna kunde 1942 peka 
på en oroväckande hög sjukfrånvaro bland gifta 
kvinnliga tjänstemän. 

Så svårt som det blivit att få hemhjälp och så 
dyr som hemhjälpen ställer sig, sträva dessa 
mödrar efter att göra så mycket som möjligt i 
hemmet. I sin ambition att klara förvärvsarbe
te, hem och barn, tar de ofta på sig ett 
dubbelt arbete, som sliter hårt och så blir de 
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över-ansträngda och måste vara lediga 
ibland.53) 

Efter motioner om deltidsarbete för gifta kvinnor, 
utreddes frågan och ett förslag till deltidstjänst
göring (nedsättning under viss tid av vissa skäl) 
eller deltidsanställning (permanent nedsättning) 
bifölls och förordnades 1947.54) 

5.2.1 Deltidsarbetet 

Möjligheterna att förvärvsarbeta på deltid kom att 
bli en av de viktigaste faktorerna bakom den kraf
tiga expansionen på kvinnoarbetsmarknaden. Under
sökningar hade visat att gifta kvinnor föredrog 
del tidsarbete.55 ) En uppföljning av den statliga 
deltidstjänstgöringen 1954, visade att denna ökat 
med 155 procent medan deltidsanställningarna ökat 
med 65 procent.56) 

Industrin var mera kallsinnig ti ll deltidsarbete. 
Arbetsmarknadens parter tillsatte en egen utredning 
1948 - Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning -
vars 10 män och 2 kvinnor kom fram till slutsatsen 
att : 

Någon förkortning av arbetstiden för kvinnor 
synes icke vara lämplig vare sig ur produktio
nens eller kvinnornas egen synpunkt. Som redo
visats tidigare, utgör icke deltidsarbetet nå
gon önskvärd form att lösa kvinnoarbetsfrå
gan . 57 ) 

Det var inte bara männen i industriarbetena som såg 
en orättvisa i deltidsarbetet. Även de kvinnor som 
intervjuats, befarade särförmåner, uppdriven ar
betstakt (rsänkta ackord), oreda på arbetsplatsen 
och konkurrens på arbetsmarknaden. I stället före
slogs i här nämnd ordning: yrkesutbildning och pro
paganda för densamma bland unga flickor, rationali
sering av hemarbetet och spridande av kunskaper om 
nya tekniska hjälpmedel, mera öppethållande i buti
kerna, samt en översyn av skatte- och familjepoli
tiken. 
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Det ankom alltså på kvinnorna att dels bli effek
tivare i sitt förvärvsarbete - "ta det på allvar" 
som det ofta hette - dels bli det i sitt hushålls
arbete. Trots den negativa inställningen från LO 
och SAF, tillkom dock alltfler deltidsarbeten, inte 
minst inom handeln. Majoriteten gifta kvinnor kom 
att välja den vägen att klara av sin dubbla upp
gift, och då statistik började föras regelbundet 
över deltidsarbete 1960, hade redan 48 procent av 
de gifta kvinnorna del tidsarbete.58) 

5.2.2 Den dubbelarbetande husmodern 

Den socialdemokratiska synen på kvinnans livsupp
gift stod dock inte oemotsagd. Ända fram till i 
slutet av 50-talet diskuterades om kvinnans plats i 
första hand var i hemmet eller på arbetsmarknaden. 
I 40-talets stora utredning om hem- och familjefrå
gor tog man ställning för hemmet och familjen, och 
underströk småbarnsmödrarnas rätt att slippa dub-
belarbetandets börda. 

Det är bättre att vår varuförsörjning på något 
område försämras, än att barnens vård, mot fa
miljernas önskningar eftersättas, och kvinnor
na nötas ut.59) 

Samhällsåtgärderna borde syfta till att ge unga 
mödrar full valfrihet att forma sina liv och "följa 
sin speciella livsrytm", dvs vara hemmahusmödrar 
under småbarnsåren och gå ut i förvärvslivet då 
barnen vuxit upp. Genom yrkesutbildning och fort
löpande kontakter med arbetslivet, skulle de vara 
väl förberedda då den dagen kom, och genom utbild
ning för husmorsuppgiften skulle de bättre klara av 
såväl småbarnsåren som sedermera dubbelarbetet. För 
de småbarnsmödrar som ändå valde att förvärvsarbeta 
kunde samhällsstödd barntillsyn och rationellt hus
hållsarbete vara lösningen, men utredarna förut
satte att den allmänna standardhöjningen och arbe
tarnas förbättrade ekonomi skulle leda till att 
hustrurna föredrog att bli hemmafruar.60) 
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Oavsett om man nu ansåg att gifta kvinnor hade rätt 
till förvärvsarbete, eller att förvärvsarbetande 
kvinnor h ade rätt till familj - en av Alva Myrdal 
tillspetsad formulering av innehål let i debatten -
var det otvetydigt på kvinnan som ansvaret för 
hushållet låg. 

Männen äro ofta uttröttade efter en dag av 
hårt förvärvsarbete och det förefaller därför 
naturligt att de skulle reagera mot att deras 
arbetsdag skulle ökas ut med några timmars 
hushållsarbete. Det måste bli en standardsänk
ning, om en framtida hushållsorganisation 
skulle baseras på att männen på detta sätt 
finge arbetsdagen förlängd.61) 

Detta samma år, 1947, kom cirka 200 000 heltidsar-
betande hustrur uttröttade hem efter dagar av hårt 
förvärvsarbete, för att ta itu med hushållsarbetet. 
De fick lära sig att ansvaret var deras; att ratio
nalisering, effektivisering och kollektiva anord
ningar fick utnytt jas för att standarden skulle 
hållas uppe. Duktiga dubbelarbetande husmödrar 
hölls fram som modeller, och i skildringar av deras 
heroiska kamp och talrika knep för att hinna med 
allt skymtar idealbilden av h ushållet. En "riktig 
husmor" städade åtminstone någon timme om dagen; 
vädrade och skakade, skurade och putsade. Maten 
lagades med omsorg och disken lämnades aldrig kvar. 
Strumpor stoppades på lediga stunder och kläder 
borstades och pressades. Även "rationaliseringsex
perter" höll fast vid de traditionella mönstren: 
Det var metoderna som skulle förbättras, inte stan
darden som skulle sänkas. Det bör påpekas att det 
var kvinnliga experter som höll den husliga stan
dardens fana högt.62) 

Förväntningarna att de unga mödrarna skulle stanna 
hemma så snart familjeekonomin tillät det, kom på 
skam. Även om unga mödrar ansett detta i intervjuer 
på 30- och 40-talen, ägde det inte tillämpning på 
50-talets mödrar. Husmorspräktighetens ideal för
bleknade i takt med industrialiseringen av arbets
uppgifterna och det kvinnliga förvärvsarbetet blev 
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alltmera självklart. När Alva Myrdal och Viola 
Klein utgav "Kvinnan s två roller" 1957, var den 
kvinnliga dubbelrollen ett etablerat faktum i 
Sverige. 

100 % -r 

50 % 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Källa: Folkräkningarna, FoB, AKU resp år. 

Figur 7. Andel g ifta kvinnor av alla förvärvsarbetande kvinnor 

5.3 Utbildning för hushållsarbete 

5.3.1 Ungdomsskolan 

Hushållsundervisningen var ännu inte obligatorisk, 
och i flertalet kommuner fortsatte - i bästa fall -
den statsunderstödda kursverksamhet som påbörjats 
1906. I Folkundervisningskommitténs arbete med 
fortsättningsskolan 1914 hade visserligen frågan om 
obligatorium diskuterats, men tiden ansågs inte mo
gen. Man var dock i princip för ett sådant, och 
framhöll att undervisningen borde vara såväl teore
tisk som praktisk och "vänja ungdomarna att med 
ordning och raskhet på egen hand utföra arbe
tet".63) Även husmorskallets betydelse, familje
idealet och husmor-tjänarinneförhållandet skulle 
belysas, i ämnet medborgarkunskap. 

Såväl klass- som könsskillnader dikterade mål och 
innehåll i 1919 års undervisningsplaner, i den nya 
folkskolan. Självklart avsåg undervisningen i hus-
hållsgöromål endast flickor, och det var arbetar-
och bondedöttrar som skulle läras ordning, renlig
het och sparsamhet. Deras praktiska begåvning 
skulle främjas och deras håg och aktning för hus
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ligt arbete väckas. Det husliga arbetet som livs
uppgift och som försörjning skulle understrykas: 

Vid dessa jämförelser kunna exempelvis föl
jande synpunkter komma i beaktande: det in
flytande olika slag av arbeten utöva på den 
arbetandes hälsa, deras ekonomiska värde, samt 
betydelsen av grundlig utbildning såsom e n 
viktig förutsättning även för en bättre eko
nomisk uppskattning av det husl iga arbetet.64) 

Utöver de allmänna anvisningarna gavs dock inga 
riktlinjer, och den husliga undervisningen kunde 
ordnas med ett stort mått av g odtycke.Riksdagen 
uttryckte 1936 sin allmänna välvilja genom ett 
uttalande om att "ingen flicka skall lämna den 
obligatoriska undervisningen utan att först hava 
erhållit undervisning i husligt arbete",65) och 
uppdrog åt Kungliga Skolöverstyrelsen (SÖ) att 
utreda frågan om obligatorium. 

SÖ:s utredning visade att endast 59 procent av lan
dets folkskolor hade ordnad skolköksundervisning 
och föreslog obligatorisk sådan för flickor, samlad 
till särskilda lokaler, med lärarinnor i reglerad 
tjänstgöring. I detta ärende motionerades sedan 
1938, 1939, 1941, 1942 och 1944 66) men på grund av 
oenighet i utskott och kamrar, föll ärendet lika 
ofta. Befolkningskommissionens delegation för hem-
och familjefrågor övertog frågan 1944, och stödde 
också obligatoriet i fortsättningsskolan för 
flickor, men ansåg därtill att pojkarna gärna kunde 
"uppmuntras" att deltaga fri villigt.67) 

I 1940-års skolutredning föreslogs "hemkunskap med 
hushållsgöromål" för flickor i sista klass respek
tive fortsättningsskola, med den allmänna målsätt
ningen att de skulle lära sig hushållsgöromål, ren
lighet, ordning och rationella metoder samt få 
intresse och ansvarskänsla för hemmet .68) Det var 
nu också dags att väcka pojkarna till insikt om 
hemmets betydelse och husmors värde, och i andra 
kammarens utskottsbehandling av 1941 års m otion, 
påpekades att pojkarna borde ha viss undervisning. 
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....ej minst med tanke på det berättigade 
önskemålet att hos den uppväxande manliga 
ungdomen skapa större förståelse för det 
husliga arbetets värde och betydelse.69) 

Som ett första steg mot denna förståelse, anvisades 
en enkel kursplan för pojkar, med undervisning om 
några enkla rätter och bakverk.70) 

Den 1946 tillsatta skolkommissionen övertog arbetet 
med skolans reformering och föreslog obligatorisk 
undervisning för både flickor och pojkar i hemkuns
kap inom den kommande enhetsskolans ram. 71) Frågan 
om obligatorium, liksom frågan om huslig undervis
ning för pojk ar, var svårlösta och uppenbarligen 
känsliga frågor vid mitten av 40-talet. Idén om en 
"kvinnlig värnplikt" levde kvar i förslag om en 
obligatorisk husm oderskurs för flickor, men bl a 
Befolkningskommissionen var tveksam at t "beträda 
den nya väg" som obligatorisk yrkesutbildning för 
en viss grupp i samhället innebar. Den vägen kunde 
"föranleda flickornas tillbakahållande vid refor
mer, t ex gällande eventuell utökad allmänbild
ning", och en avvaktande hållning förordades.72) 
Däremot pekade utredningen på de nya husliga yr
keskategorierna som ökade i betydelse i det moderna 
samhället: hemvårdarinnor, köksföreståndarinnor, 
m fl. En höjning av standarden på den husliga kun
skapen var av nöden, och särskilda kurser borde 
anordnas: kortare kurser för hembiträden och hus
mödrar (-klasskillnaden borttagen!) och påbyggnad i 
förhållande till uppgift och ansvar.73) 

För landsbygdens husmödrar fanns sedan 1912 en 
speciell utbildning vid lanthushållsskolorna, in
riktad på lanthushålle ts mera omfattande egenpro-
dukt ion.74) 

Beträffande flickskolan, konstaterade den ännu 
sittande skolutredningen från 1940 att "ändrade 
tidsförhållanden synas på sistone i viss mån ha 
fört denna fråga ur intressets brännpunkt" och 
fortsatte: 
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På många håll förefaller man numera benägen 
att för lösningen på frågan om flickornas 
dubbla undervisningsmål, lita till en snabbt 
skridande utveckling, dels i riktningen av 
alltmera inskränkta moders- och husmodersplik
ter, dels i riktningen av alltmera ökat int
resse och allt större kunnighet hos den man
liga parten i fråga om husliga sysslor.75) 

Det "dubbla undervisningsmålet 1 1  var ett av flick
skolans viktigaste argument för fortsatt existens. 
Inom flickskolan hade den husliga undervisningen 
ända från början varit en viktig del av den fostran 
som ansågs lämplig för den kvinnliga undomens sär
art och för kallet som maka, mor och husmor. Den 
andra delen av det dubbla målet, avsåg den teore
tiska utbildningen, inom flickskolan särskilt an
passad till den kvinnliga egenarten.76 ) 

I det sena 40-talets diskussioner om en framtida 
skola - enhetsskolan - var inte längre den kvinnli
ga särarten något att ta hänsyn till, och flicksko
lornas grundval torpederades av kompromissförslaget 
att göra dem till 1 1  samskol or " för flickor och poj
kar. Könsegenskaper som grund för undervisningen s 
organisering försvann, och det började stå klart 
att den framtida skolan skulle förbereda även 
flickorna i första hand för arbete i företag och 
samhällsinstitutioner och endast marginellt 
förbereda dem för arbetet i hemmet. 

5.3.2 Den högre utbildningen 

Lärarinneutbildning - manliga lärare i hushålls
kunskap kom först i slutet av 1970-talet - hade 
startat på privata initiativ i början av 1 890-
talet. Från att från början endast varit korta 
fortsättningskurser efter flickskolan, förlängdes 
utbildningarna efterhand, och från 19 21—22 omfat
tade de två år. Samtliga fick då statligt stöd, men 
endast en - seminariet i Stockholm - var en statlig 
utbildning. 77) 
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Hushållsundervisningen var ännu vid denna tid inte 
obligatorisk en s för flickor, och regeringens för
sök att styra utvecklingen i denna riktning mötte 
motstånd. Enligt departementets förslag skulle sär
skilt utbildade lärarinnor undervisa i klasser om 
högst 16 elever, i dels teoretisk, dels praktiskt 
tillämpad huslig ekonomi. Riks dagens reaktion blev 
ett slag i ansiktet på de som kämpade för att mo
dernisera, "höja", undervisningen: en i "hushålls
bestyr duglig kvinna" kunde vara lämplig att med
dela undervisning, och skolrådet fick avgöra lämp
ligheten. Vidare önskade riksdagen stryka "teore
tisk" och ta bort "tillämpning" så att inte den 
praktiska inriktningen kunde missförstås. Det är 
förståeligt att samtliga utbildningsanstalter för 
huslig ekonomi samlades till en "underdånig pro
test".78) I en tid då vetenskap och tillämpning av 
teoretiska kunskaper på andra områden stod högt i 
kurs, förnekades kvinnorna kunskaper om de veten
skapliga rön som skulle kunnat förbättra deras 
arbetsvillkor och -resultat. 

Önskemålen om obligatorisk huslig undervisning för 
flickor inom folkskolan, väckte även intresset för 
lärarinnornas förhållanden, och man fann en snår
skog av olik a utbildningar, olika lärarinnekatego
rier och varierande anställningsförhållanden, ofta 
förknippade med ekonomisk och social otrygghet.79) 
Ett samlat grepp om den högre utbildningen dröjde 
dock länge. I 1945 års utredning om huslig utbild
ning togs även lärarinneutbildningen upp, men en
dast som en idéskiss. Förslaget var för sin tid 
avancerat, och betonade vikten av akademiska stu
dier och forskning på området. En treårig utbild
ning för det allmänna skolväsendet förordades, me
dan en mera teoretiskt inriktad högre utbildning, 
där andra akademiska ämnen kunde komplettera de 
husliga, var nödvändig för lärarutbildare, fors
kare, konsulenter m fl.80) 

Det stora intresset för husligt arbete under 40-
talet från såväl fackfolk som myndigheter, torde ha 
bidragit till att en utredning snabbt tillsattes, 
med direktiv att se över såväl organisation som 
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planläggning av en huslig utbil dning, med inrikt
ning även mot högre studier. Denna utredning var 
klar 1950 och följde i sina förslag i stort sett 
den tidigare utredningen.81) Även denna gång avstod 
man dock från att lägga konkreta förslag, under 
hänvisning till den sittande stora utbildningsut
redningen . 

Ingenting hände därefter. MStats finans i e 11 a skäl" 
hindrade vidare utveckling.82 ) I Idun visades i en 
rad artiklar 1954, på de usla förhållanden som de 
husliga seminarierna hade att leva med, och redak
tör Ruth Hamrin-Thorell ställde frågan: 

Bör inte de som lär våra flickor och numera 
även våra pojkar, ha gedigna kunskaper om 
hemmets ekonomi, övrig skötsel och barnens 
vård (samt få en tidsenlig grundlig utbildning 
i ändamålsenliga lokaler och utan dyra kursav
gifter!) Hittills har husmödrarna endast upp
skattats efter förtjänst i middags- och jubi
leumstal. Om man åtminstone teg då ! 8 3) 

Vid detta laget var en ny utredning till satt, men 
direktiven var ett nytt slag i ansiktet på dem som 
försökte bygga upp en högre utbildning och forsk
ning : 

Härvid bör man enligt departeme ntschefens 
mening utgå från att utbildningens åsyftade 
reformering inte skall åstadkomma en kompe
tenshöjning hos lärarinnorna genom exempelvis 
längre utbildningstid, mera högskolemässig 
utbildning o d.84) (min understrykning) 

Visserligen kom ett tilläggsdirektiv om att även 
högre utbildning, speciellt i näringslära, kunde 
utredas, men i regeringsskrivelsen tillfogades att 
såväl utskott som departement ställde sig kallsin
niga. Resultat blev också en halvmesyr: den "högre 
utbildningen" inskränkte sig till förslag att lä
rarkandidaterna skulle göra ett specialarbete. Det 
skulle dock inte betygsättas och handledningen 
skulle inte betalas. Som plåster på såren föreslogs 
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lektorat i viktiga fackämnen, men eftersom inga 
lärarinnor hade erforderlig kompetens, kom den 
husliga utbildningens enda lektorer - och alltså 
formellt viktigaste lärare - att bli kemister och 
pedagog-psykologer, utan erfarenhet av de husliga 
ämnesområdena. 

Även den debatt om bättre teoretisk underbyggnad 
och mera träning i forskningsmetodik som var ak
tuell under denna tid, lämnades utan avseende. 
Eftersom eleverna inte hade (och inte skulle få) 
tillräckliga förkunskaper, och lärarinnorna inte 
var tillräckligt utbildade (och inte fick bli det 
hellre), var undervisningen i högskolemässiga 
former ej att rekommendera. Man beklagade utbild
ningens dåliga teoretiska grund, men såg ingen 
anledning att ändra på förhållandet. Förslaget 
accepterades emellertid även av remissinstanserna, 
och beslutet att en tre-årig, helt statlig och sam
ordnad seminarieutbildning på det h usliga området 
kunde starta togs 1961, ca 67 år efter det att be
hovet av lärarinnor först uppstått. 

5 . 4 Hushållsarbetets rationalisering 

Det som framför allt präglade synen på hushålls^-
arbetet under "mors tid M  var "rationalisering". Fö
retagsvärlden hade revolutionerats av de moderna 
organisationsprinciper som betecknades "Scientific 
Management" respektive "Business Management". Hem
mets värld skulle också revolutioneras, och redska
pet var management, "Scientific Home Management". 

De vetenskapliga organisationsprinciper för indust
riellt arbete som först introducerats av Frederick 
W. Taylor 1881 85 ) var en lösning av problemen med 
produktivitet, samordning och kontroll inom den 
växande storindustrin. Arbetet med maskiner ställde 
andra krav på människan än det mera hantverksmässi
ga arbetet, där individuell skicklighet hade avgö
rande betydelse. Anpassningen av arbetaren till 
maskinen skulle enligt Taylor-systemet bygga på en 
metodisk (-vetenskaplig) analys av varje arbets
moment, av redskap, arbetsordning, arbetsplats 
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etc., för att "det bästa sättet" att utföra arbetet 
skulle kunna fastställas och standardiseras. Ar
betskraften skulle väljas att passa typen av ar
betsuppgift, och ledas av personer med kunskaper i 
management och med överblick över produktionen. Hu
vudet skulle bildligt talat skiljas från händerna. 

Tid- och rörelsestudier utvecklades i samverkan med 
Taylor-systemet, för att ytterligare effektivisera 
arbetskraften, och förgrundsfigurer på detta område 
var bl a Frank B. Gilbreth och hans maka, Lillian 
Gilbreth. Det blev sedan Lillian Gilbreth som först 
systematiserade hushållets organisation och formu
lerade dess principer.86) Med tiden har en rad 
forskningsområden och akademiska specialiteter 
vuxit fram ur den vetenskapliga arb etsorganisatio
nen för hushållet. 

5.4.1 Effektiv hushållning - den amerikanska 
förebilden 

En ung hemmafru, Christine Frederick, ställde sig 
1912 frågan : 

På det hela taget - är det inte paradoxalt att 
mannen systematiserar arbetet i kontor efter 
kontor, fabrik efter fabrik, men aldrig skän
ker en tanke åt hur arbetet sköts i hans eget 
hem, det yttersta målet för alla kontors och 
fabrikers ansträngningar?87) 

Men köket och hushållsarbetet var nu en gång inte 
männens område, och mrs Frederick tog sig själv an 
uppgiften att applicera Taylorsystemet på hushål
let. Hon studerade kökets inredning och arbetsplat
ser, förråd, belysning, redskap m m för att göra 
dem mera ändamålsenliga och bättre lämpade för hen
nes kroppslängd, räckvidd, seende och annat som på
verkade arbetets utförande. Hon tog tid på varje 
arbetsmoment och funderade över varje handrörelse 
och varje steg, för att finna "det bästa sättet" 
och den mest arbets- och tidsbesparande metoden. 
Hushållet bokfördes i detalj i olika kartotek för 
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kommande planering och hela hennes arbetsdag, 
-vecka och -månad schemalades. 

Efter den första publiceringen av "The New House
keeping" i "Ladies Home Journal" 1912, strömmade 
det in brev från husmödrar som berä ttade om trist 
rutinisering, känslor av hopplöshet, brist på 
självförtroende och skepsis inför nya idéer. 
Frederick fördömde de attityder som hindrade en 
sund utve ckling, som ledde till att endast vissa 
sysslor utf ördes med omsorg eller att vissa inte 
utfördes alls. 

"Moderlighet" och "Huslighet" har tidigare in
neburit ett trist rutingöra. En sannare och 
bättre hemhushållning skall komma ur den högre 
insikten om de fantastiska möjligheter en hus
mor har om hon väljer vetenskapliga metoder i 
stället för tumregler.88) 

I stället hyllade hon den nya rationella tidens 
hushållning : 

...den moderna husmodern tar effektivt itu med 
alla sina uppgifter. Med hopp, entusiasm och 
glädje använder hon sig av alla de idéer, den 
kunskap och den hjälp hon finner användbar, 
var än den kommer ifrån.89) 

I likhet med många andra av den nya v ärldens kvin
nor, som Ellen Richards, Charlotte Gilman m fl, un
der decennierna kring sekelskiftet, kämpade 
Frederick för att medvetandegöra kvinnorna och för
bättra deras position. Hon pläderade för metodiskt 
tänkande, planerande och utförande, för målinrikt
ning och för utvärdering även i hushållsarbetet. 
Med hjälp av detta skulle den moderna husmodern nå 
sitt viktiga mål: hälsa och lycka för sig själv och 
för sin familj i sitt hem. Rationaliseringen fick 
aldrig bli ett mål i sig, endast ett redskap för 
andra måls uppfyllande. 

Lillian Gilbreth hyllade samma principer som 
Frederick, men utvecklade dessutom systematiska 
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rörelse- och tidsstudier för hushållet, baserade på 
samma typ av arbetskort som tidigare utvecklats för 
industrin. På motsvarande sätt överförde hon prin
ciperna för belysning, arbetsställningar, redskaps-
hantering m m till hushållets arbete, för att hus
mor skulle undvika onödig trötthet, förslitning och 
tidsspillan. Gilbreth hade ett grundmurat anseende 
som expert på sitt område - den moderna metodstu
dietekniken. Till detta kom en i sammanhanget unik 
erfarenhet: hon blev ensamförälder till 11 barn, 
och torde tidigt ha insett betydelsen av ett välor
ganiserat hushåll.90) 

Såväl Frederick som Gilbreth har kritiserats för 
ett verklighetsfrämmande effekt iv i tetshöjande av 
arbetsuppgifter som egentligen inte lämpade sig för 
industriella metoder, eller gav något egentligt ut
byte i form av mera tid.91) De såg emellertid 
Scientific Home Management som metoder att befria 
hushållsarbetet från mycket ogenomtänkt rutinise-
ring, opraktiska redskap och kök, förlegade ideal 
och annat som höll tillbaka hushållen i en tid då 
allting omkring dem förändrades i rasande fart. 
Husmor skulle bli betraktad med stör re aktning som 
professionell "Home-Maker", tillika "Home-Manager" 
om hon tog sig an sitt arbete med samma målmedve
tenhet som mannen gjorde med sitt. 

I dessa båda benämningar impliceras dock de idéer 
som - trots att de tillkom i vällovligt syfte - kom 
att konservera det traditionella husmorsidealet: 
husmor som hemkänslans förutsättning och hemmets 
oumbärliga producent och administratör. I stället 
för att lyfta fram möjligheterna för henne att 
finna uppgifter utanför hemmet, poängterade de 
möjligheterna att göra husmorsuppgiften till en 
kvalificerad livsuppgift i sig. Den fylldes efter
hand med så mycket betydelse och ansvar, att all 
tid gick åt till att uppfylla allt högre ställda 
krav inom hemmet. 
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5.4.2 Effektiv hushållning på svenska 

Redan under första världskriget var "rationell hus
hållning "ett slagord. "Föreningen för rationell 
hushållning" bildades 1917, i syfte att hjälpa hus
mödrarna i kristidens Stockholm att bättre hushålla 
med sina resurser.92) "Rationalitet" under dessa 
och närmast kommande år, innebar framför allt bätt
re kunskaper om hemmets skötsel, om ersättnings-
livsmedel, textilvård m m. De handböcker som fanns 
att tillgå, tog upp de vanliga problemen: hur hem
biträdet skulle behandlas, hur bostadens alla 
detaljer skulle putsas, och skötas, hur man skulle 
tvätta, konservera etc. I en kristid var det t ex 
"rationellt" att laka tvätten i hemgjord björkask-
lut.93) Först i slutet av 30-talet kom de första 
böckerna om "snabblagad mat", och "elektrisk mat
lagning", förebådande en ny tid. Påtagligt var ock
så utbudet av recept- och hushållsböcker från in
dustrin; husmödrarna skulle lära sig använda mark
nadens produkter. 

Under 30-talet fick "rationalisering" ny innebörd. 
Planmässigt och medvetet skulle hushållsarbetet be
drivas. Att vara "rationell" var att skaka av sig 
förlegade traditioner, att bli effektiv och i takt 
med tiden - kort sagt att passa in i det moderna 
samhället. Taylorismen och den vetenskapliga hus
hållsorganisationen kom även till vårt land, via 
internationella kongresser, studiebesök i ameri
kanska universitet, etc.94) Svenska husmödrar upp
manades ordna upp sina hushåll på mest praktiska 
sätt: tänka ut hur arbetsplatserna kunde ändras, 
arbetsföljden bli mera effektiv och nya hjälpmedel 
och redskap till nytta. Kvinnors problem med att 
hinna och orka, kunde lösas genom stegmätning, tid
tagning och schemaläggning. 

För oss svenskar är det ännu främmande att 
'tänka i minuter'! Helt säkert ha vi här 
mycket att lära av den amerikanska kvinnan. 
Redan för tjugo år sedan var dessa problem 
brännande för henne.95) 
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Samma år som detta skrevs - 1929 - gav Lillian 
Gilbreth ut "The Homemaker arid Her Job". Kristider
na tycks emellertid ha bromsat spridningen av 
idéerna, och inte förrän 1936, med Waern-Bugges och 
Göransson-Ljungmans kritik av "funkisköket", nådde 
de ut till en större krets. Kooperativa Förbundet 
initierade en kampanj för "Lättare hemarbete", där 
husmödrar inbjöds att "ta saken i egna händer". En 
landsomfattande undersökning av hushållsarbetets 
villkor, studiematerial och studiecirklar, en fond 
för förbättring av villkor en, samt en tävling om 
"bästa hushållning" ingick i kampanjen.96) 

Att aktivt påverka sin situation och förnuftsmäs-
sigt organisera om såväl sitt eget som familjens 
arbete i hemmet var nu husmors ansvar. Ett annat 
växande ansvar var styrningen av konsumtionen för 
hela ekonomins bästa, liksom det vanliga ansvaret 
för barnens rätta uppfostran och hela familjens 
hälsa. 

Även i vårt land tolkades dock "rationalisering" 
alltför ofta som en metod att utföra arbetsuppgif
terna snabbare, inte att eliminera dem. Standarden 
- innehåll och målsättning - dikterades av tradi
tion, medan utförandet moderniserades. Christine 
Frederick på sin tid "revolutionerade" sina diskme
toder, men ifrågasatte inte om alla de 80 olika 
delarna som skulle diskas efter en 4-personers mid
dag verkligen behövdes. På motsvarande sätt visade 
en svensk auktoritet - föreståndarinnan vid 
Ateneums seminarium Tilda Hansson - hur man kunde 
spara minuter genom ett noggrannt uppgjort schema, 
men såg det tydligen som självklart att en ensam
stående kvinna skulle dammsuga gardinerna varje 
vecka, eller att man i en trerummare behövde städa 
cirka 15 timmar i veckan. En annan av den veten
skapliga hushållsorganisationens varmaste föresprå
kare menade att rationalisering inte i första hand 
betydde t ex förenkling av kosthållet, utan var en 
metod att hinna bevara matkulturen, i stället för 
att hänvisas till industrilagad mat.97) 
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Mot dessa expertåsikter - som för övrigt också 
präglade utbildning och undervisning - stod andra, 
som t ex följande, citerad ur "Idun" 1946: 

Det finns färdiglagad mat relativt billigt, 
man behöver inte baka varenda bulle, det går 
att leva utan blankpolerade golv och det där 
med städning är ett dåligt arv från våra 
mödrar.98) 

I samma tidning redogjorde också professor Edy 
Veländer vid Ingenjörsvetenskapsakademin för tekno
logins landvinningar. Han prisade den industritill-
verkade maten som ett sätt att komma från ett na
tionalekonomiskt slöseri, och såg de nya rationali
seringssträvandena som "...en strävan att på veten
skaplig grund skapa trivsel i tillvaron även för 
husmor vid diskbaljan, spisen och i tv ättstugan.99) 

5.4.3 Den professionella husmodern 

Som ett eko från sekelskiftets "Domestic Science 
Movement" höjdes åter kraven på en professionali se-
ring av husmor. 

Om vi vilja behålla de värden - ekonomiska el
ler andra - som hemarbetet kan skänka oss, då 
måste vi erkänna dess betydelse, öka dess an
seende, höja dess kvalitet. Vi måste lära oss 
- och detta är viktigt! - att betrakta och be
driva det som ett yrk e. Arbetet i hemmet är ur 
många synpunkter så krävande och så ansvars
fullt, att man snarare kan fråga sig, om dess 
bedrivande borde vara tillåtet för en kvinna, 
vilken som helst utan kval ifikationer.100) 
(min understrykning) 

En hushållning som skulle bygga på vetenskapliga 
teorier och forskningsrön kunde knappast bedrivas 
av oskolade människor. Genom utbildning och upplys
ning skulle kvinnorna medvetandegöras, och med stöd 
av sin vunna insikt och självkänsla, höja den pri
vata hushållningen till dess rättmätiga plats i 
samhället, i nivå med annan produktion. Arbete och 
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planering skulle ske efter rationella principer och 
kvinnorna skulle förstå att rätt förvalta det eko
nomiska stöd som de politiska reforme rna gav hus
hållen.101) 

Att förvärvsarbete började bli en naturlig del i 
många kvinnors liv, får nämligen inte skymm a det 
faktum att nio av tio vid denna tid i huvudsak be
traktade sig som husmödrar. Det var därför betydel
sefullt att husmodern - likaväl som den nyare för
teeisen yrkeskvinnan - anpassade sig till det mo
derna samhällets tänkande och handla nde. Det var 
också betydelsefullt att kvinnan anpas sade sitt 
hushållsarbete till industrisamhällets utbud av 
varor och tjänster, dels för att den nödvä ndiga 
efterfrågan skulle skapas, dels för att hon, be
friad från en del orationellt arbete, skulle kunna 
gå ut på arbetsmarknaden. Detta sistnämnd a skäl var 
en viktig bakgrund till det gynnsamma ideologiska 
klimatet för ansträngningarna att stär ka kvinnornas 
ställning som husmödrar. 

Det fanns dock en motsättning i ansträngningarna 
att göra kvinnan medveten om husmorsplikterna, sam
tidigt som man ville förmå henne att lämna dem och 
bli förvärvsarbetande. Kluvenheten präglar disku s
sionen i utredningar och offentlig debatt. Höjd 
standard i hemhushållningens stod mot förenkling 
och teknifiering. Kunskap om och färdighet i hus
liga sysslor stod mot yrkesutbildning. Arbetsmark
nadens behov av kvinnlig arbetskraft stod mot den 
uttalade målsättningen att förbättra villkoren för 
husmödrarna för deras egen skull. Även om de som på 
högre nivå sysslade med hushållningens problem såg 
lösningarna och kunde hålla isär resonemangen, tor
de budskapen tett sig förvirrande för m ånga.102) 

En viktig insats i rationaliseringens anda , var 
emellertid det forsknings- och utvecklingsarbete 
som bedrevs vid Hemmens Forskningsinstitu t, HFI, 
internt eller i samarbete med andra i nstitutioner, 
myndigheter och företag. Med utgångspunkt i synen 
på hushållet som en aktiv och produktiv enhet i 
samhällsekonomin, genomfördes under institutets 
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allför korta tillvara - det blev bara 11 år - en 
betydelsefull grundforskning om hushållsarbetet och 
dess miljö. De tidigare nämnda normerna för köksin
redning, tidsstudier, ekonomiska beräkningar för 
t ex kosthållet, modern småbarnsvård och rationell 
textilvård och städning, hör till de områden som 
täcktes in. I den fortsatta utveckingen av konsu
mentpolitiken fick fortsatt forskning dock stå 
tillbaka för bl a marknadsundersökningar och va-
ruupplysning. 103) 

Även om alltså mycket arbete lades ned på forsk
ning, kurser och opinionsbildning via radio och 
andra massmedia, lyckades man inte ingjuta till
räcklig motståndskraft i "husmor". Kvinnorna an
passade sitt hushållsarbete till sitt förvärvsarbe
te och vare sig hann eller orkade med att vara kva
lificerade, organiserade och rationella yrkeshus
mödrar. 
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6 HUSHÅLLSARBETET I MIN TID 

När vi som föddes runt andra världskriget nått 
vuxen ålder, var marken jämnad och folkhemmet näs
tan färdigbyggt. Kvinnorna hade alla de formella 
rättigheter som sekelskiftets radikaler drömt om 
och samhällets kaka växte stadigt. Arbetet i hus
hållet underlättades av en växande maskinpark och 
det började ses som självklart att kvinnor skulle 
vara självförsörjande. Idag kan vi, med statistisk 
facit i hand, se hur kvinnorna/husmödrarna förval
tat sina möjligheter och vad de senaste två decen
nierna betytt för husmor och henn es arbete i hem
met . 

6.1 Det moderna hushållets miljö 

Trångboddheten är praktiskt taget eliminerad. Medan 
vartannat hushåll på 40-talet var trångbott, ger 
inte dagens statistik utslag förrän vi använder 
1966 års trångboddhetsnorm, och inte ens med den 
överstiges 4 procent av hushållen.1) Bostäderna är 
bekväma; el, vatten-avlopp och centralvärme betrak
tar vi som självklart, medan badrum fortfarande 
saknas i en del äldre lägenheten (se tabell 2). 

Utrustningsstandarden är också hög (se tabell 3). 
De hushållsmaskiner 40-talets husmor hade till 
hjälp - den elektriska kokplattan, trampsymaskinen 
och dammsugaren - har vuxit ut till en veritabel 
maskinpark. Mikrovågsugn är 80-talets matlagnings-
redskap tillsammans med grill. Kylförvaring är re
gel nästan utan undantag och majoriteten hushåll 
har tillgång till egen frys. Samma gäller för den 
helautomatiska tvättmaskinen, där mer än hälften av 
dagens hushåll har egen maskin, medan nio av tio 
har tillgång till en. Den enda större maskin som 
fortfarandae är marginell är diskmaskinen, som dock 
finns i var tredje hushåll. Till detta kommer en 
oändlig rad mind re hushållsapparater: elvispar, 
kaffebryggare, köksmaskiner, brödrostar etc. Sekel
skiftets fantasier om hushållsteknologin har vida 
överträffats, och steget in i det datorstyrda hus
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hållet har påbörja ts genom att mikroprocessorer 
börjat ersätta den mekaniska automatiken.2) 

De missförhållanden som 30- och 40-talens boende-
vaneundersökningar visade på har till stora delar 
rättats till. Vi bor rymligt - kanske alltför rym
ligt med tanke på energiförbrukningen - relativt 
välplanerat och välutrustat. Kraven på lättskötta 
material har mötts av syntetfibre r, plast, rost
fritt och emaljerat, och vi kan i stor utsträckning 
lätt avgöra hur mycket arbetskrävande detaljer vi 
vill omge oss med. 

6. 2 Handla - bära hem 

Svårigheterna att bevara färskmat i hemmet var en 
viktig orsak till 40- och 50-talens stora butiks
täthet. Fram till 1950 ökade antalet livsmedelsbu
tiker till ett maximum av ca 40 000. Den nya k y 1 -
tekniken och förpackningssystemet bidrog därefter -
i samverkan med urbanisering och kommunikationsut
veckling - till att omstrukturera livsmedelsdistri
butionen i riktning mot större och färre butiker.3) 

Den första självbetjäningsbutiken (sb) öppnade 
redan 1941, men kriget bromsade hela idén, som i 
stället fick sitt genombrott under 50-talet. Hus
mödrarna ställde sig till en början tveksamma. När 
sb-butikerna funnits i ett decennium, ställde SIFO 
frågan: "Vilken butikstyp föredrar ni? n, och fann 
att lika många var anhängare av det gamla som av 
det nya systemet. Vad man såg som fördelar med sb, 
var möjligheten att gå runt i lugn och ro och tit
ta, jämföra, komma ihåg, få impulser och tänka ef
ter. Förplaneringen hemma - inköpslistan - blev 
onödig och man fick dessutom flera varugrupper un
der samma tak. Beteckningen "snabbköp" slog igenom, 
trots att tidsvinsten var tveksam; den tid man vann 
vid hopsamlandet av varorna, förlorade ma n vid kö
bildningen i kassan.4) 

Butiksdöden inleddes i och med övergången till sb-
system, då ökande löner, den dyrbarare inredningen 
och det ständigt växande sortimentet krävde större 
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kundunderlag. Kunde t ex en mjölkbutik på 40-talet 
klara sig på ca 200 hushåll, behöver en livsmedels
hall idag det tiodubbla. Hushållen har i sin tur 
bidragit till förändringen genom att anpassa sig 
till de nya inköpsvillkoren: längre transport-
sträckor, egen biltransport, arbete i butiken (hop
samling, packning, vägning, inslagning etc) och 
ökade kostnader för lagerhållning (kyl- och frysan
läggningar) . 

Dessa konsekvenser för hushållen uppmärk sammades i 
början av 70-talet , då en ny distributionsutredning 
tillsattes. Där konstaterades att handelns rationa
lisering skett på bekostnad av stora konsumentgrup
pers tid och arbete. Framför allt äldre, handikap
pade och/eller bilkonsumenter hade fått försämrad 
service. Det visade sig t ex att 400 000 hushåll 
hade längre än de av Statens Planverk rekommendera
de 500 metrarna till närmaste dagligvarubutik. I 
hushåll med bil var denna för övrigt disponibel för 
livsmedelsinköp endast i drygt vart fjärde hushåll. 
Detta är bidragande orsaker till det "orationella" 
inköpsmönster som fortfarande präglar hushållen: 
sex av ti o besöker livsmedelsbutiken minst fem 
gånger i veckan. Visthusboden och skafferiet har 
ersatts av butiken - och den ligger långt från 
köket.5) 

Konsumenternas önskemål om god service och bra och 
billiga dagligvaror möts av företagens önskan om 
hög produktivitet och deras påträngande konkurrens-
metoder. Företagssidan är den starkare parten, och 
i praktiken har vi fått ett ständigt ökande sorti
ment, priskrig, ökad mekanisering etc inom handeln. 
Nu prövas datorer i stället för expediter, och idén 
med inköp via hemdatorn vänta s slå igenom så snart 
telenätet moderniserats. Service, utbud och avstånd 
har alltså under senare år utgjort ett växande 
problem, och de konsumentpolitiska myndigheterna, i 
samarbete med kommunerna, har fått lägga ett nytt 
arbetsfält till de tidigare: hushållens problem med 
varuförsörjning.6) 
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6. 3 Konsumentpolitiken och hushållsarbetet 

Statens intresse av en väl fungerande hushållsektor 
i ekonmin resulterade redan på "mors tid" i inrät
tandet av kristidsorganet "Aktiv Hu shållning" 1940. 
Fyra år senare startade Hemmens Forskningsinstitut" 
på privat initiativ, men statsbidrag utgick från 
början. Marknadens snabba tillväxt, det ökande ut
budet och de alltmer tekniskt komplicerade varu
grupperna - främst hushållsmaskinerna - ledde till 
att staten 1957 tog ett samlat grepp om problemet 
konsumentstöd och förstatligade de vid detta laget 
sammanslagna Aktiv Hushållning och Hemme ns Forsk
ningsinstitut under benämningen "Statens institut 
för konsumentfrågor" - i dagligt tal "Konsumentins
titutet". Samtidigt tillsattes ett "Statens Konsu
mentråd", med uppgift att samordna forsknings- och 
upplysningsarbete.7) 

Efter ytterligare tio år av forskni ng och konsu
mentupplysning stod det klart att man behövde kla
rare riktlinjer för arbetet och en definiering av 
de politiska målen. En utredning tillsattes, och 
1971 presenterades förslagen till konsumentpolitisk 
inriktning och till den organisation som skulle 
förverkliga målsättningen: Konsumentverket. Till
sammans med den 1972 tillsatte Konsumentombudsman
nen, som hade till uppgift att initiera och över
vaka konsumentlagstiftningen, blev Konsumentverket 
1973 den statliga myndighet som skulle samordna det 
konsumentpolitiska arbetet, initiera forsknings-
och utvecklingsarbete, testa produkter, samt bygga 
upp en verkningsfull information. Den gemensamma 
uppgiften för dessa två myndigheter var att "stödja 
konsumenterna och stärka deras ställning på mark
naden" .8) 

Förutom dessa centrala myndigheter - för övrigt 
sammanslagna 1976 - tillsattes på länsstyrelserna 
"handläggare av konsumentfrågor", en omorganisation 
av de hemkonsulenttjänster som en gång inrättats 
inom Hushållningssällskapen. Hemkonsulenterna 
skulle, tillsammans med kommunala konsumentrådgi
vare, bygga upp lokala kontaktnät mellan hushåll, 
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myndigheter och företag. Från januari 1985 är dock 
hemkonsulenterna avskaffade, och i stället förvän
tas den kommunala rådgivningen växa ut och förstär
ka s . 9 ) 

I korthet visar denna utveckling på ett först 
växande, sedan avtagande samhällsengagemang för 
hushållssektorns problem, men samtidigt visar den 
också på en stegvis övergång från hushållsinrikt
ning til marknadsinriktning. Det tidiga konsument
politiska arbetet utgick nämligen från att det upp
lysta och medvetna hushållet var bästa förutsätt
ningen för en väl fungerande avvägning mellan kon
sumtion och produktion; mellan utbud och efterfrå
gan. Genom att vara välinformerad, engagerad i kon
sumentfrågorna och representerad i företag och in
stitutioner, skulle konsumenten bidra till en sund 
ekonomisk utveckling; "den ekonomiska människan 1' i 
praktiken. De tidiga erfarenheterna från Hemmens 
Forskningsinstitut, samt av informationen via hus
hållningssällskap, husmodernsföreningar, kvinnogil
len och massmedia, var positiva och stödde en sådan 
t anke.1 Q) 

Detta "konkurrensekonomiska synsätt" kritiserades 
emellertid, och ersattes under 70-talet av ett s k 
"hushållsekonomiskt synsätt", vilket konkret inne
bar en aktivare samhällsstyrning av spelet på mark
naden, till hushållens fördel. Det konsumentpoli-
tiska arbetet kom alltmer att inriktas på skydd av 
konsumentkollektivet och allt mindre på förstärk
ning av enskilda konsumenters resurser. Den snabba 
utvecklingen av produktsortiment och marknadsföring 
hade lämnat konsumenten långt på efterkälken, och 
den nödvändiga höjningen av kunskapsnivån torde man 
ha bedömt som utsiktslös och dyrbar, även om det 
inte sades rent ut.11) 

Det lagstiftnings- och riktlinjearbete som kom att 
dominera arbetet under 70-talet har nu gått in i en 
lugnare och mera etablerad fas. Under 80-talet 
präglas i stället arbetet av hushållens problem med 
sjunkande reallöner, och som ett eko upprepas råden 
från Aktiv Hushållnings och Hemmens Forskningsins
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tituts dagar. Åter står hushållets produktion i 
rampljuset och åter är det viktigare att planera 
sin ekonomi än att välja rätt vara. Nya konsument-
politiska riktlinjer väntas också inför slutet av 
1900-talet.12) 

6.4 Hushållsundervisningen och skolreformerna 

Från försöken med enhetsskolan 1959 och framåt, 
blev undervisningen i hushållsarbete könsneutral 
och obligatorisk. Flickor och pojkar studerade ge
mensamt hemmet som arbetsplats och som plats för 
samvaro. Vikt lades vid kollektiva hjälpmedel 
(tvättstugor t ex), sunda kostvanor och rätt ut
nyttjande av industriella produkter. En fot var 
dock kvar i den traditionella arbetsdelningen: 
endast husmors ansvar och rättigheter i hem och 
samhälle skulle diskuteras.13) 

I slutet av 50-talet fanns fortfarande synen på 
hushållsarbete som ett yrkesarbete. I betänkandet 
om den husliga utbildningen från 1957 påpekas: 

Om hemarbetet, varmed här givetvis måste för
stås arbetet i det egna hushållet, skall anses 
utgöra ett yrkesarbete eller icke. är en ter
minologisk fråga. Några sakliga skäl för att 
undandraga hemarbetet beteckningen yrkesarbete 
kan icke anföras.14) 

Husmoderns nationalekonomiska betydelse framhålles 
också i betänkandet som motiv för en "grundlig och 
effektiv" huslig yrkesutbildning. Ett annat motiv 
för huslig kvinnofostran var det ökande kvinnliga 
förvärvsarbetandet; de dubbelarbetande kvinnorna 
behövde lära sig rationellt hushållsarbete för att 
hinna med allt. Hushållet var vid denna tid ett en
tydigt husmorsansvar. 

Förändringen i synsätt kom i början av 60-talet. 
Man noterar att 1961 års betänkande om grundskolan 
fortfarande understryker "respekten för hemarbetet" 
och husmors betydelse för hemmet.15) I 1962 års 
läroplan är däremot denna passus försvunnen, och 
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eleverna skall - oavsett kön - tränas att bli an
svarsfulla familjemedlemmar. De skall få konsument-
fostran, tränas i rationella arbetsmetoder och få 
kunskap om modern hushållsteknologi . Med den nya 
skolan följde anpassning till lönearbete.16) 

Vid en läroplansöversyn 1967, där i princip ingen
ting ändrades för hemkunskapens del, kom nästa lä
roplan 1969. Här poängteras för första gången köns
rollerna i det moderna samhället och förutsättning
arna för "bättre balans mellan könen". 

Undervisningen i hemkunskap, där alla elever 
deltar på lika villkor, bör aktivt medverka 
till att ändra på denna inställning (det en
sidiga husmorsansvaret).17) 

Den aktiva påverkan som påbjöds, kunde t ex vara 
att med utgångspunkt i konkreta exempel behandla 
föräldrarnas yrkesarbete i hemmet och ute i samhäl
let. Mamman som hemmafru var inte längre en rollmo
dell att ta efter. 

I gymnasieskolan av 1970 års modell, samordnades 
efterhand all ungdomsundervisning efter grundsko
lan. Realskolor, flickskolor, hushållskurser och 
husmodersskolor upphörde, och undervisningen om 
hem- och familjefrågor sammanfördes, först i den 
tvååriga fackskolan, sedan i den likaledes tvååriga 
konsumtionslinjen.18) Hushållskunskap blev "hus
hållsteknik" och "konsumentkunskap" , och målsätt
ningen för undervisningen var att träna varje elev 
att klara sin hushållssituation i en snabbt förän
derlig värld. 

I en tid då alltfler produkter och tjänster 
inom hemmet framställs av indust rin, bör av
vägningen mellan den tid och energi och de 
pengar man vill och kan satsa på sitt eget 
eller sin familjs hushåll uppmärksammas.19) 

Tre av fyra ämnesområden behandlade också "manage
ment": utrustning och funktion, miljö och funktion 
samt arbetsorganisation. Även i konsumentkunskapen 
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lades stor vikt vid det rationella köpbeteendet. 
Det var inte längre fråga om utbildning för vare 
sig hembiträdes- eller husmorsyrket, utan om ut
bildning för olika husliga yrken ute i samhället, 
som hemvårdare, köksbiträden, lokalvårdare. Idag 
finns parallellt med konsumtionslijen en social 
servicelinje, där betoningen av det husliga arbetet 
som socialt arbete än tydligare markerats. Den se
naste revideringen av konsumtionslinjen innebär 
dessutom en ytterligare minskning av det husliga 
ämnena, till förmån för samhällsinriktade och stu
die förberedande ämnen. Arbetet i det enskilda hus
hållet ses idag i ett alltför snävt arbetsfält för 
att motivera en särskild utbildning.20) 

Det är också en tydlig påverkan från skolan på 
flickornas yrkesval; genom en kombination av sti
mulans (ex sommarkurser i teknik med tim lön, stu
dieresor till tekniska utbildningar) och tvång 
(minskande intagningar till ex konsumtionslinjen, 
textila utbildningar, vårdutbildningar) skall de 
förmås gå in i manligt dominerade yrken. Någon 
motsvarande påtryckning på pojkarna att gå in i 
kvinnligt dominerade yrken finns inte. Att detta 
skulle vara dikterat av arbetsmarknadsskäl, motsä-
ges av att tillströmningen till kvinnliga utbild
ningar är god och att det råder brist på utbildade 
för exempelvis hemtjänsten, bespisningar m m. 

6.4.1 Hushållsarbete som högskoleämne 

Inför 70-talets högskolereform utreddes den högre 
utbildningen återigen och man kan konstatera att 
idéerna från 1945 var livskraftiga. I det betän
kande som lades fram 1973, skisserades den framtida 
högre utbildningen på området i stort sett enligt 
dessa tidiga förslag: en grundläggande lärarutbild
ning inom de husliga ämnena kompletteras med akade
miska studier i andra ämnen och vidare specialise
ring inom natur- och samhällsvetenskap följer där
efter på traditionell väg. För lärarutbildarna för
ordas vetenskaplig teori- och metodskolning: 
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Högskolläraren bör själv på de delar av stu
diekursen som han ansvarar för ha nått längre 
än det mål som gäller för de studerande.21 ) 

Denna - som man kan tycka - självklarhet, innebar 
dock ett avgörande steg i synsätt. De husliga äm
nena skulle betraktas som andra ämnen inom högsko
lan och utbildningen organiseras därefter. 

Detta ändrade synsätt hade sin parallell i benäm
ningen "praktiskt-estetiska" ämnen i grund- och 
gymnasieskolan, istället för som tidigare "öv
nings"- eller "yrkesämnen". Bakom alltsammans spå
ras en politisk strävan mot lika värdering av teo
retisk och praktisk skolning. De skärpta kraven på 
kompetens avviker också från direktiven för 1953 
års lärarinneutbildningskommitté, där man åberopar 
kostnadsskäl som hinder för kompetenshöjning (se 
5.3.2) . 

I praktiken har förändringarna av de n högre husliga 
utbildningen inskränkts till försöksutbildningar av 
s k tvåämneslärare: hemkunskap eller textilkunskap 
plus ett annat ämne i en fyraårig lärarutbildning. 
Den traditionella tre-åriga utbildningen lever 
kvar, och först efter 7 år som "högskoleutbildning" 
har krav på allmän behörighet för högsko lestudier 
införts. Påbyggnadsutbildning har ännu inte inrät
tats. 

6.5 Tid för hushållsarbete 

De första tidsbudgetstudierna av hushållsarbet e 
gjordes i slutet av 30-talet, då intresset för 
kvinnans arbetsvillkor hade väckts. I början syf
tade undersökningarna till att visa hur betungande 
arbetet kunde vara i dåligt utrustade kök och 
trånga bostäder. Genom förbättringar i husmors ar
betsmiljö kunde hennes arbetsdag förkortas med 1-2 
timmar. Tidsåtgången för barnomsorg var också av 
intresse i samband med de fanliljepolitiska refor
merna. När jämställdheten mellan kvinnor och män så 
småningom blev e n politisk fråga, var det tidsåt
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gången i hushållsarbetet för vardera könet som 
mättes. 

I de tidiga undersökningarna gjordes jämförelser 
mellan tätorts- och lanthushåll, medan senare un
dersökningar lagt större tonvikt vid social grupp, 
barnens ålder, husmors förvärvsarbete etc. I de 
senaste undersökningarna har bosättningsort haft 
föga betydelse, eftersom de rena lanthushållen är 
så få, relativt sett, att deras längre arbetstider 
inte påverkar genomsnittssiffrorna. 

Tidsbudgetstudierna har alltså under olika perioder 
fokuserats på olika problemområden, vilket bidrar 
till att det idag är svårt att göra jämförelser av 
tidsåtgång. Även definitionerna av "hushållsarbe te" 
och datainsamlingsmetoder har varierat, och samman
taget får man konstatera att en jämförelse av hus
hållsarbetstid från 30-talet till idag endast kan 
visa en utveckling i mycket grova drag.22) Dessa 
reservationer till trots, gör jag en jämförelse, 
därför att den bättre än något annat speglar den 
förändring som arbetet genomgått. Jämförelsen avser 
främst tidsåtgången för de arbetsuppgifter som 
samtliga undersökningar tagit fasta på: städning, 
tvätt, matlagning och disk. 

Staplarna i figur 8 visar tidsanvändningen i hus
håll från slutet av 30-talet till idag. En jämfö
relse mellan genomsnittet då - ca 7 timmar per dag 
- och den tid kvinnor 1983 lägger ned på hushålls
arbetet, visar på en minskning med tv å tredjedelar. 
I alla undersökningar fram till 1977 var det kvin
nors arbete som mättes, och i denna var det möd
rars. För den aktuella studien har därför såväl 
kvinnor som mödrar redovisats. Familjeansatsen från 
1977 har inte följts upp 1981-83, men skulle fäder
nas hushållsinsats läggas till mödrarnas, båda mätt 
per dag och i genomsnitt, skulle resultatet endast 
skilja någon halvtimme per dag jämfört med 1961 och 
1 977. 
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Figur 8. Tidsanvändning per dag för hushållsarbete i svenska hushåll 1937-82. 
(Sifferunderlag, se tabell 7.) 

Skillnaden i arbetsbörda, mätt i tid, förklaras vad 
gäller 30-talets husmödrar av deras hushålls stor
lek och typ. Lanthushållen hade genomsnittligt säm
re boendestandard, husmor hade större sällskap runt 
matbordet och dessutom ett kosthåll som baserades 
mera på egenproduktion än tätortshushållet. I stör
re tätorter fanns vid denna tid relativt gott om 
butiker med bröd, charkvaror och andra färdigpro
dukter. Om tiden för inköp räknas in blir tids
skillnaden mindre påtaglig: husmor i staden hade 
sitt förråd delvis i butike n.23) 
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Mellan 30-. och 50-talen märks skillnaden i tids
åtgång för matlagningsarbetet tydl igt. Förbättrad 
köksstandard, fler industriellt förberedda produk
ter och ökande förvärvsintensitet för kvinnor, är 
faktorer bakom denna minskning på ca 30 procent. 
Övergången till gemensam måltidstimme och inrät
tandet av skol- och personalmåltider, avlastade 
också husmor mycket arbete och bundenhet. I stället 
för att laga 6-8 måltider per dag, kunde hon nu 
koncentrera arbetet till 2-3 mål.24) Vad som är 
anmärkningsvärt i den fortsatta utvecklingen, är 
att matlagningsarbetet för barn hushållens vidkom
mande har stannat på ungefär samma tidsåtgång; 
mödrar på 50-talet och mödrar på 80-talet lägger 
ned ca 2-21/2 timme per dag på matlagning, bakning 
och disk . 

I två undersökningar, 1958 och 1977 (se tabell 8) 
studerades tidsanvändningen vardagar respektive 
veckoslut, och en jämförelse visar bland annat att 
medan hushållsarbetet under vardagarna tar ungefär 
lika lång tid vid båda tidpunkterna, tillbringade 
husmor -58 betydligt mera tid i köket under vecko
sluten än husmor -77. Sannolikt var den förstnämnda 
tvungen att förbereda veckans kosthåll när hon var 
ledig, eftersom möjligheten att använda hel- och 
halvfabrikat ändå var begränsad vid denna t id.25) 
Att 50-talets husmor minskade på tvätt- och städ-
arbetet under veckosluten, medan 70-talets husmor 
ägnade det ungefär lika lång tid så som under var
dagar, skulle kunna förklaras av den starkare mar
keringen av söndagen som vilodag förr. Sifferunder-
laget är dock för litet för att til låta någon gene
rell slutsats. 



1  2 0  

Tabell 8: Tidsåtgång i minuter/dag för hushållsarbete, olika veckodagar, 
1958 och 1977 

Vardag Lördaq-söndaq Genomsnitt 

1958 1977 1958 1977 1958 1977 

Städning 60 54 42 50 51 52 

Tvätt m m 30 25 24 30 27 26 

Matlagning, disk 84 85 198 98 141 89 

Källor: Holm och Holm. Hem, arbete och grannar, Kl 1958; 
Tid och arbete i hushållen, KOV 1977. 

Redan i slutet av 50-talet hade man konstaterat att 
de traditionella kostvanorna, med två lagade mål om 
dagen, inte hade förankring i tätorterna.26) Med 
skollunchens införande och det ökande uteätandet 
bland vuxna i förvärvsarbete, har denna tendens 
förstärkts. En annan förklaring till reduceringen 
av arbete med kosten, är det ökande antalet enper-
sonhushåll, vilka dessutom har en 4-5 gånger större 
konsumtion av utemåltider per person än familjehus
håll. 27) 

Underhållsarbetet i bostad och tvättstuga har vis
serligen ändrats drastiskt under de 40 år som jäm
förelsen avser, men tidsåtgången har inte påverkats 
som man kunde vänta. Husmor i slutet av 30-talet 
tvättade, med sin primitiva utrustning, endast ett 
par timmar mer per vecka än husmor på 80-tale t. Vad 
som skiljer, är att man i dagens hushåll inte sam
lar till kvartalsvis stortvättande, utan lägger i 
maskinen en eller flera gånger i veckan. Man samlar 
dessutom ca tre gånger så mycket tvätt per år i kg 
räknat, eftersom hushållet förfogar över större 
förråd av kläder , lakan m m, samt byter dem ofta
re.28) 

Jämför vi tidsåtgången för unde rhållsarbete från 
1958 och framåt (se tabell 9), ser vi att städtiden 
stadigt sjunkit under de senaste två decennierna 
för genomsnittshushållet med förvärvsar betande hus
mor. I barnhushåll finner vi dock inte samma påtag
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liga minskning. Samma sak gäller tvättarbetet för 
mödrar, vilket snarast visar en tendens att öka. 

Tabell 9: Tidsanvändning i minuter/dag för underhållsarbete. Kvinnor med 
hög förvärvsintensitet, 1958-1982 

KI 1958 KI 1961 SOU 1965 KOV 1977 KOV 1982 

Alla Mödrar 

Städning 51 60 40 53 19 55 

Tvätt m m 27 26 - 27 20 36 

Källor: Holm och Holm. Hem, arbete och grannar, Kl 1958; 
Boalt C. 1000 husmödrar om hemarbetet, Kl 1961; 
SOU 1965:65; 
Tid och arbete i hushållen, KOV 1977; 
Tids nog..., KOV 1984. 

6.6 Några sammanfattande kommentarer 

I denna rapsodiska bakgrundsskildring av hushålls
arbetets villkor och utformning under tre genera
tioner, är det framför allt följande jag vill mar
kera : 

Arbetsvillkoren i hushållet har förbättrats mycket 
långsamt. Trots att det redan vid slutet av förra 
århundrandet fanns tekniska lösningar för t ex 
centralvärme, vatten och avlopp etc, skulle det 
dröja ytterligare ett halvsekel innan de nådde ut i 
ett större bostadsbestånd. Köket som arbetsplats 
uppmärksammades på allvar först under 1950-talet. 

Från att ha varit den främsta kvinnliga sysselsätt
ningen, har husligt arbete försvunnit ur statisti
ken. Tjänarinnor och pigor "upphöjdes" till hembi
träden och hemassistenter, men lämnade - alla an
strängningar till trots - hushållet som förvärvs-
arbetsplats, Idag är andelen privatanställd huslig 
arbetskraft inte mätbar i Sverige. 

Hushållsarbetet var ända fram till 1960-talet ett 
självklart kvinnoansvar. Genom att på olika sätt 
"höja" detta arbetes värde, främst i tal och 
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skrift, har man försökt motivera kvinnan att bära 
detta ansvar vidare. "Den goda modern" resp "Den 
goda husmodern" är idealmodeller som bygger på an
svarsrationella värderingar och idén om kvinnlig 
särart. Idag är det främst inom marknadsföringen 
dessa modeller tillhandahålles. 

Tron på den teknisk-ekonomiska rationaliteten och 
maskintekniken som de främsta lösningarna på hus
hållningens problem, har levt genom alla decennier. 
Maskiner har också tillhandahållits, medan kunskap 
om det rationella arbetssättet knappast vunnit 
spridning. En följd av detta är att hushållsarbe
tet, trots all maskinhjälp, fortfarande tar mera 
tid än vad som är motiverat ur teknisk-ekonomisk 
synvinkel. 

Det har rått en märkbar brist på intresse för den 
husliga utbildningen från samhällets sida under 
praktiskt taget hela denna period. Genom alla för
ändringar i undervisnings- och utbildningssystemen, 
har de husliga ämnena suttit på undantag. Utbild
ning för arbete i hushållet har fått stå tillbaka 
för yrkes- och medborgarutbildning. Forskning och 
utveckling har direkt motarbetats. Det konsumentpo
litiska arbetet har hittills inriktats i huvudsak 
på problemen på marknaden. 

Kvinnornas övergång från heltids hushållsarbete 
till deltids- och heltids förvärvsarbete, har varit 
den starkast pådrivande faktorn i förändrings-
processen. Tiden för arbete i hemmet har minskat, 
och valet har då stått mellan eliminering av viss 
produktion och vissa tjänster, eller ökad effekti
vitet i strävan att behålla samma standard och pro-
duktivitetsnivå. 

Hur det konkreta resultatet av detta val ser ut 
idag, ligger utanför ramen för denna avhandling. 
Hur kvinnornas arbetssituation och den könsliga ar
betsdelningen förändrats under "min tid" behandlas 
i följande kapitel. 
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7 HUSHALLSARBETET IDAG; DEN ANDRA UPPGIFTEN 

Den teknisk-ekonomiska rationaliteten och likhets
tänkandet i kombination präglar de strukturella 
faktorer som verkat - och fortfarande verkar - i 
riktning mot förvärvsa rbete för alla. Ansvarsratio
naliteten har dock varit - och är - en motkraft 
som, tillsammans med eftersläpande idéer om den 
kvinnliga särarten, sammankopplar kvinnan med hus
hållsansvaret. Hur påverkan ter sig exemplifieras i 
figur nedan. 

STRUKTURELLA FAKTORER 

Til Igång til 1 
arbete och utbildning 

Ekonomiskt oberoende 

Ej möjlighet till 
deltidsarbete 

Oti1Irackli g 
barnomsorg 

Daghemsutbyggnad 

Industriprodukter 
för hushållet Nödvändig 

hemproduktion 

i/l fC 

Att "vara 
hemma" 

Att "arbeta 
borta" 

Det delade 
ansvaret a> a > 

Husmorsambitioner 

Hänsyn till maken 

Hänsyn till barnen 

INDIVIDUELLA FAKTORER 

Figur 9. Påverkansfaktorer på kvinnoarbete, borta och hemma 

"Det delade ansvaret" ses som ett slutsteg i för
ändringsprocessen. Jämställdhet i arbetsdelningen i 
egentlig mening, är uppnådd först då såväl för
värvsarbete som hemarbete utföres på lika villkor 
av såväl män som kvinnor. Att samtidigt "arbeta 
borta" och "vara hemma", innebär att anpassa sig 
till motstridiga påverkansfaktorer och hemmet blir 
platsen för de konflikter som följer av denna an
passning. 
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I det följande kommer jag att först ställa "arbeta 
borta" mot att "vara hemma" och belysa situationen, 
dels med offentligt statistiskt material, dels egna 
intervju- och enkätdata.*) Därefter går jag in på 
kombinerandet av "bort a" och "hemma" och slutligen 
på jämställdheten och "det delade ansvaret". 

7.1 Att "arbeta borta" 

Detta är ett sätt att uttrycka förvärvsarbetssitua
tionen som jag mött hos många kvinnor. Den ställes 
i relation till hemmet och arbetet i hemmet. Man 
har sin bas där, och lämnar den för att mer eller 
mindre regelbundet "arbeta borta". 

Kvinnors förvärvsarbetsintensitet har ökat från 
52 procent till 65 procent under de senaste 13 
åren.1) Antalet kvinnor på arbetsmarknaden har oav
brutet ökat, och den kvinnliga arbetskraften utgör 
idag c:a 80 procent av den manliga. Antalet hel-
tidsarbetande kvinnor har ökat, liksom antalet med 
lång deltid (20-34 tim/vecka). I korthet känneteck
nas dagens kvinnoarbetsmarknad av att: 

- deltidsarbetet ökar mera än heltidsarbetet, även 
om det senare fortfarande dominerar (54 procent) 

- i den deltidsarbetande arbetskraften är 86 pro
cent kvinnor 

- kvinnor arbetar i genomsnitt kortare arbetsvecka 
än män; 31 timmar mot 40 timmar 

*)Dessa data bygger på tre välfärdsstudier från 
Norrland under tiden 1976-77 (glesbygdsundersökning 
i byarna Brännberg och Vitvattnet), 1977-78 (upp
följande studie i Hertsön, Luleå kommun) samt 1980-
81 (Vilhelmina kommun). Citaten härrör från inter
vjuer med husmödrar i framför allt Hertsö n och 
Vilhelmina, medan tabellerna redovisar resultat av 
enkätfrågor i Vilhelmina. För närmare beskrivning 
av datainsamlingen, se bilaga: Metod och empiri. 
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- kvinnor har sina förvarvsarbetsintensivaste år i 
åldern mellan 20-24 år 

- andelen kvinnor i arbeten med oregelbundna eller 
obekväma arbetstider är större än motsvarande andel 
för män. 

Kvinnor har , ökningen till trots, en svagare an
knytning till arbetsmarknaden än män. Detta illust
reras också av lönebilden, för även om en viss ut
jämning skett, är fortfarande kvinnolönerna gene
rellt lägre än manslönerna. Såväl inom industri som 
inom offentlig förvaltning ligger kvinnolönerna 
mellan 10-25 procent under manslönerna vid jämför
bar arbetstid. 

Utredningen om kvinnors arbete 1977-79 visade också 
att den jämlikhet som framstod i kurvor över kvin
nors ökade förvärvsintensitet, endast var skenbar. 
Om man i stället mätte förmågan att försörja sig, 
visade löneutvecklingen under perioden 1960-76, att 
kvinnors inkomster låg betydligt under hälften av 
männens - och då hade ändå inte inkomster översti
gande maximal ATP-grundande inkomst medräknats, 
inkomster som till större delen tillfaller män. Den 
pensionsgrundande inkomsten för denna period låg 
för de äldsta kvinnorna på en fjärdedel av männens, 
medan de yngsta kom upp i två tredjedelar av män
nens under sista året, 1976. Underläget i försörj
ningshänseende på arbetsmarknaden fortsätter in i 
pensionen.2) Detta ojämlika förhållande ligger ba
kom de politiska ansträngningarna att stimulera 
unga kvinnor till större satsning på utbildning och 
förvärvsarbete. Vi ser också en ökad utjämning i 
försörjning bland de yngre på arbetsmarknaden. 

7.1.1 Motiv för förvärvsarbete 

Kvinnors motiv för att gå ut i förvärvsarbete 
väckte intresse först under den ekonomiska expan
sionen efter andra världskriget. Tidigare hade 
inkomsten antagits vara den enda orsaken till att 
gifta kvinnor lämnade sitt hem för att förvärvsar
beta, och med ökad försörj ar förmåga för männen, 
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förväntade kvinnorna återgå till hushållet. När ut
vecklingen i stället gick mot en ständigt växande 
kvinnlig arbetsmarknad, tvingades man söka förkla
ringar utöver de ekonomiska. Önskan om en materiell 
välståndsökning spelade självklart en stor roll ef
ter krigsåren, och undersökningar visar att stan
dardhöjning var ett viktigare skäl än försörjning. 
Vad som räknas till "standardhöjning" respektive 
till "försörjning" är givetvis en tolkningsfråga, 
men med högre standard avses bättre bostad, ny hem
inredning, semester, kläder, bättre mat etc, dvs 
förbättringar som kom hela hushållet till del. Vad 
man också fann då, i början av 50-talet, överens
stämmer väl med vad man finner idag: friheten, obe
roendet, självkänslan och vuxenkontakterna är andra 
viktiga drivkrafter.3) 

I den fortlöpande undersökningen av svenska folkets 
levnadsförhållanden söker man även motiv till för
värvsarbete. Svarsalternativen är: inkomst (= inst
rumenteil inställning, arbete för pengar) och per
sonlig tillfredsställelse utöver lönen. Såväl 1975 
som 1979 erhölls i stort sett samma resultat: to
talt en fjärdedel såg inkomsten som främsta motiv, 
men andelen män var större än andelen kvinnor 
(29 procent respektive 22 procent). Med ökad ut
bildning ökade också den personliga tillfredsstäl
lelsen som motiv för både män och kvinnor, men inom 
varje utbildningskategori var det kvinnorna som la
de störst vikt vid personlig tillfredsställelse. 
Analysen utmynnar i samma slutsats vid båda mät
ningarna: mannen är mera medveten om sitt försör-
jaransvar och han upplever sig ha mindre valmöj
lighet. Han kan dessutom inte jämföra sitt för
värvsarbete med arbetet i t ex hushållet. Arbeten 
som av män uppl eves som pressande och därför bara 
motiveras av lönen, kan av f.d. husmödrar upplevas 
som stimulerande.4) 

"Lönearbetets mening i den totala livssituationen" 
tar Liljeström och Dahlström upp i en aktuell stu
die av kvinnoarbete.5) De finner att kvinnor i 
vårdyrken ser arbetet främst som meningsfullt och i 
andra hand som inkomstkälla, medan kvinnor i in
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dustriarbete framhåller inkomsten samt kamratskap 
på arbetsplatsen som orsak. Gemenskap med arbets
kamrater värderar kvinnor högre än män i motsva
rande situation. 

Anledningar att förvärvsarbeta diskuteras också i 
intervjuerna med norrlands husmödrarna: 

"Viktigast med att jobba? Ja, egentligen 
är det nog att vara ekonomiskt oberoende. 
Det tänker man ju inte på dagligdags ... 
men så är det nog." 

(Adjunkt, heltid. Ett barn: 5 år.) 

"Det positiva är ju just det där - det är 
ju ganska naturligt - när jag arbetade, 
då kändes det ju bra för då klarade jag 
mig själv, det var ju jag själv som kla
rade mig, ensam. Och det kändes skönt ... 
jag skulle varit där fem år till, ensam." 

(Hemarbetande. Två barn: 5, 2 år.) 

"Jag har ju varit hemskt rädd om mitt 
jobb. Jag tycker det hör ihop med mej, 
har inte varit särskilt pigg på att ge 
upp det inte. Jag har haft mitt självför
troende om min - det har liksom varit en 
del av min fasta ... min mark att stå 

(Kontorist, heltid. Vuxna barn.) 

"Ja, då tjänade jag ju inget på det ... 
hade två dagmammor - jag tordes inte 
räkna på det! Men jag ville ut. Idag 
skulle jag absolut inte lämna jobbet om 
jag fick barn." 

(Kontorist, heltid. Två barn: 18, 13 år.) 

Endast enstaka kvinnor anser att de förvärvsarbetar 
på grund av ett försörjaransvar. De kan avlasta ma
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ken en del av hans ansvar, arbeta tidvis i samband 
med hus- eller bilköp eller för att det är bra att 
ha en extra inkomst bara. Flera poängterar dessutom 
att inkomsten inte är så viktig, eller att de inte 
tar vilket arbete som helst för pengarnas skull. 

Det finns en skillnad i mäns och kvinnors upp
fattning av försörjarrollen. Mannen se s - och ser 
sig själv - som huvudförsörjaren, medan hustrun är 
bidragsgivaren, den vars arbete tillåter guldkan
terna i familjens tillvaro. Hon kan tillåta sig att 
välja på andra grunder. 

"Det bästa med att ha ett jobb? Ja, att 
komma ut bland folk! Det är en nödvän
dighet, att vara ute bland folk. Man 
måste ju ha ett eget arbete för att få 
självkänsla och allt det där ... Jag 
skall vara hemskt uppriktig här! Jag slu
tade ju när jag fick mitt andra barn, var 
hemma i ett och ett halvt år - sen var 
jag tillbaka igen! Man hade ju alltid 
haft det där dåliga samvetet ... så jag 
tänkte att nu skulle det bli lugn och ro, 
men ... Jag tyckte inte jag hade nog ut
byte ... blev mycket ensam, alla väninnor 
jobbade ..." 

(Kontorist, heltid. Två barn: 18, 13 år.) 

"Det är kul att ha arbetskamrater. Man 
blir hemskt isolerad om man är dagmamma." 

(Butiksbiträde, deltid. Två barn: 11, 7 
år . ) 

"Inte trivdes jag att vara helt hemma. 
Det blir för isolerat ... svårt att få 
kontakt med folk ... det är skönt att 
komma ut och se något annat. Man kommer 
ut lite grann .. . har nå 'n kontakt vid 
sidan om ... får lämna barnen. Många 
gånger saknar man nå'n att prata med ..." 
(Kartritare, deltid. Två barn: 10, 2 år.) 
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"Det är något helt annat som ... jag vet 
inte hur jag skall förklara det ... man 
har något gemensamt med flera eller hur 
man skall säja det. Jag vet ... när jag 
gjorde mig illa och gick sjukskriven i 11 
månader - jag höll ju på att bli tokig. 
Jag längtade tillbaka till jobbet fastän 
jag jobbade i fabriken där man var som en 
robot. Men ändå så längtade man eftersom 
man fick träffa andra." 

(Kontorist, heltid. Två barn: 11, 22 år.) 

Kommentarer som dessa upprepas nästan ordagrant av 
flertalet som har förvärvsarbete. Att gå till ett 
arbete betyder kontakt med andra vuxna och delak
tighet i något som uppskattas och belönas. Det är i 
förvärvsarbete de känner ett egenvärde - "man kän
ner att man kan nånting!" - Detta behov av vuxen
kontakt och intressegemenskap är inte könsspeci-
fikt, men det är främst kvinnor som artikulerar det 
och använder det som motiv för förvärvsarbete. 

Vi ser dock bland yngre kvinnor på arbetsmarknaden 
ett mera självklart ansvar för den egna försörj
ningen och en ökning av de ekonomiska motiven. 

Att arbetets sociala funktion är betydelsefull, be
kräftas också av Liljeströms m fl undersökning av 
"roller i omvandling" från 1976. För kvinnorna 
gällde det att behovet att komma ut och träffa 
folk, att få omväxling, dominerade entydigt bland 
svarsalternativen, vilka i övrigt anknöt till arbe
tets ekonomiska värde. Männens uppfattning om kvin
nornas motiv var inte fullt lika entydigt, men även 
där dominerade kontaktbehovet. Det är idag i för
värvsarbetet vi har vår naturligaste kontaktyta mot 
andra vuxna, och det är därför tämligen logiskt att 
längtan att "komma ut" blir liktydig med önskan att 
förvärvsarbeta. Arbetet ger självförtroende, men 
det är den sociala situationen mera än det ekono
miska utbytet som bygger upp detta själv förtroen
de.6) Själva känslan att vara till nytta, känna 
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uppskattning för det man gör och känna sig behövd, 
är den starkaste drivkraften. I så gott som alla 
intervjuer med norrlandshusmödrarna - med hemmava
rande såväl som bortaarbetande - återkom man spon
tant till detta: hur viktigt det är att "känna att 
man behövs", att man är till nytta. 

"Att gå hemma - det är väl det som är 
problemet för många, att dom inte känner 
sig uppskattade riktigt. Dom är bara en 
hemmafru, dom är inte tillfredsställda 
med sig själva. Det är ju intressant att 
ha ett jobb för att man känner ju att man 
gör nåt väsentligt - Det är ju väldigt 
väsentligt att man känner att man gör nån 
nytta . 1 1  

(Tandläkare, heltid. Ett barn: 6 år.) 

Att känna "att man behövs" kan tolkas på olika 
sätt. Dels kan det avse själva arbetsinsatsen; att 
man bidrar med sin arbetskraft och sitt kunnande. 
Dels kan man avse rent personliga egenskaper; att 
man som medmänniska betytt något i sitt arbete. 
Detta senare kommer ur en traditionell förväntan 
att kvinnor skall ha en speciell, osjälvisk attityd 
till sitt arbete - gärna se det som ett "kall" el
ler som ett socialt ansvar - och oavsett man för
värvsarbetar eller arbetar i hemmet, finns denna 
förväntan med i bilden. På en direkt fråga om vad 
de såg som viktigast, svarade 22 av 33 kvinnor i 
Hertsön: "att hjälpa andra", "betyda något för and
ra" och "vara omtyckt". "Att ha god utbildning" och 
"vara oberoende" ansåg 10 vara viktigast, medan en 
markerade att "inkomst, inflytande och framgång i 
arbetet" var viktigast för henne. 

7. 2 Att "vara hemma" 

Även detta talesätt är typiskt - för både män och 
kvinnor. "Arbetar" gör man utanför hemmet, i hemmet 
"är" man. Man "är hemma" några år, varefter man 
"börjar arbeta". I uttrycket impliceras en nedvär
dering av hushål lets produktion i förhållande till 
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samhällets och företagens, men också en markering 
av hemmet som en ba s för människan, inte arbets
kraften . 

"Husmor" som sysselsättningskategori är på väg att 
försvinna ur statistiken. Uppgifter om hur många 
kvinnor som är hemmaarbetande på heltid - som 
alltså inte har ens den minimitimme statistiker 
kräver som intäkt för förvärvsarbete - varierar 
mellan olika undersökningar, beroende på vilken 
definition man valt. Ser vi till kvinnor i yrkes-
aktiv ålder (16-64 år) skulle 1981 endast 4 procent 
kunna räknas som enbart hemmahusmödrar. Med samma 
definition skulle skaran ha minskat med c:a 10 
procent under 70-talet.7) En viktig orsak till det
ta, är att unga mödrar inte längre lämnar arbets
marknaden helt, utan endast utnyttjar sin lagstad
gade rätt till barnledighet. 

Hultåker och Trost undersökte särskilt hemmafruar
nas situation för utredningen om kvinnors arbete. 
Enligt deras beräkningar skulle det finnas c:a 17 
procent kvinnor i ålder 20-59 år som kunde betrak
tas som "hemmafruar". Att det uppstår definitions
problem för den som vill placera kvinnor inom eller 
utom arbetsmarknaden, sammanhänger med mångsyssle
riet. Under livscykelns olika faser vandrar kvin
norna ut och in på arbetsmarknaden, varierar ar
betstiden, kombinerar flera typer av sysselsättning 
etc. Detta noterade redan Åkerman 1941, och i 
Hultåkers och Trösts specialstudie systematiseras 
sysselsättningen i tjugo olika grupper av kombina
tioner! Hade de tagit med "arbete i eget hushåll" 
som en sysselsättning, hade det funnits kvinnor med 
fem sysselsättningar i kombination. Kvinnors ar
betssituation måste studeras med detta i åtanke.8) 

På 50-talet, då dubbelrollen började b'l i tydlig, 
frågade SIFO hur många yrkesarbetande som hellre 
skulle vilja vara hemmafruar. Var femte tillfrågad 
visade sig längta tillbaka till denna odelade till
varo, vilket måste betraktas som överraskande få, 
med tanke på vad dubbelrollen krävde på den ti
den.9) När Hultåker och Trost ställde samma fråga 
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tjugo år senare, visade sig mindre än var tionde 
vilja vara hemma på heltid. Däremot ville var tred
je vara mest hemma, d v s ha mindre än halvtid, 
medan nästan varannan ville förvärvsarb eta 20-34 
timmar/vecka (se figur 10). Av önskemålen att dö
ma, liksom av det faktiska deltidsarbetet, tycks 
majoriteten av dagens kvinnor vilja stå kvar med en 
fot i hemmet och en på arbetsmarknaden. 

7.2.1 Erfarenhet av att "vara hemma" 

Arbetet i hushållet upplevs sällan som stimulerande 
av norrlandskvinnorna. Inte ens småbarnsmödrarna 
finner sitt arbete hemma mera belönande, trots att 
de rimligen måste känna sig behövda. Även de kvin
nor som med sitt förnuft uppfattar arbetet i hemmet 
som viktigt och som frivilligt väljer att stanna 
hemma, kan frigöra sig från känslan att egentligen 
befinna sig vid sidan av. I diskussionen om för-
respektive nackdelar med hemmati llvaron blir inte 
mycket sagt om fördelar och det som sägs kan sam
manfattas i två korta meningar: "man rår sig själv" 
och "man slipper jäkta". Nackdelarna blir man mera 
vältalig om. 

Den tidigare nämnda isoleringen, enformigheten och 
bristen på vuxenkontakt känner nästan alla av, 
mycket påtagligt. Den leda som uppstår kanaliseras 
i huvudsak i två typer av beteende: man blir an
tingen övernitisk, pedantisk och upptagen av tusen 
småsysslor - eller också passiv, förslöad och ofö
retagsam. I vilket fall isoleras man i sin lilla 
värld, i hemmet och familjen. 

"... man fick inte dagarna att gå innan. 
När jag gick hemma höll jag bara på att 
pyssla och så ... jag hann inte komma ut. 
Man blev less ... ville ut och träffa 
andra människor." 

(Truckförare, heltid. Tre barn: 20, 15, 
10 år.) 
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"Jag har ju det fulla ansvaret ... jag 
har ju min man bara, men sedan har jag ju 
ingen annanstans jag kan vända mig. Det 
borde ju vara . och dessutom är det ju 
inte ansett heller som att man gör nån
ting utan att man är en lyxvara bara, som 
dräller omkring. 

Man kan ordna till det för sig men då ska 
man orka ... det är det som är kruxet med 
att vara hemma. Du blir inte stimulerad 
utifrån på det sättet. Jag är ju tvungen 
själv, det är ingen som säger till mig 
"nu måste du rycka i och baka". Det måste 
jag själv ha, den kraften, att sätta 
igång. Han måste ha den där geisten ..." 

(Hemmahusmor, 34 år. Två barn: 5, 2 år.) 

"Jag tror jag vantrivs att gå hemma för 
att jag jobbat så länge innan ... När man 
går hemma blir man så slö - om man får 
säja så! - jag blir det i alla fall ... 
tanketom ... jag tycker jag har inget att 
prata om ... om man får främmande, det 
blir om ungarna - "idag har han gjort det 
och hon gjort det" - men inte mycket an
nat." 

(Sjuksköterska, heltid. Två barn: 7, 2 
år . ) 

"När barnen började växa upp blev man 
till slut riktigt förslöad. Till sist 
orkade man inte stiga upp en gång ... Nu 
har jag den där pådrivningen, att hinna 
undan varje dag till en tid att gå på 
jobbet." 

(Kallskänka, heltid. Två barn: 22, 15 
år . ) 

Alla är överens om att småbarn motiverar tillvaron 
som hemmahusmor, men det är bara ett fåtal som är 
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villiga att ta konsekvenserna av denna sin inställ
ning och stanna hemma. Flertalet av de hemmaarbe-
tande är inte längre lika övertygade som i början 
att de skall stanna hemma ett visst antal år, tills 
barnen börjar skolan t ex. Av olika skäl - svårt 
att få jobb, maken vill ha dem hemma, svårt att få 
deltid etc - är de hemma nu. En del tar några tim
mar städning och andra har dagbarn för att få 
extrainkomster, men de saknar sitt yrkesarbete. 
Trots att de sett fram en gång emot att få "vara 
hemma" med sina barn, upptäcker de efterhand att 
uppgiften är så fysiskt och psykiskt ansträngande 
att de i stället ser fram emot att få lämna den -
då och då. 

"Jo, jag tyckte det var väldigt roligt -
i alla fall när jag bara hade honom (den 
äldste) - men sen blev det ganska job
bigt, och i våras vart jag ju ganska 
trött ... varje dag, likadant, svartsjuka 
och sånt som blir jobbigt ... varje dag 
likadant ... Det är ju att orka med och 
alltid hitta på nåt att göra ... hitta på 
att fara nånstans, dom skall ju leka och 
så ... man hann ju inte med nåt annat än 
tänka ut vart dom skulle fara - och så 
samtidigt se till att hålla ordning hemma 
... städa och så ..." 

(Sjuksköterska, halvtid. Två barn: 3, 1 
år . ) 

"Man får räkna med det när man går hemma 
- man hinner inte så mycket annat än bar
nen. Men att inse det ... man känner sig 
misslyckad ..." 

(Barnsköterska, halvtid. Två barn: 5, 2 
år . ) 

Lämnar man förvärvsarbete och yrke för barn och 
hushåll, ställer man också stora krav på sin mamma-
roll. Barnen skall inte bara ha tillsyn, utan också 
sysselsättas och fostras och utvecklas och detta 
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kräver mycket tid. En hemmahusmor med två småbarn -
själv till freds med sin situation - gjorde följande 
reflexion : 

"... Det är ju hemskt jobbigt egentligen. 
Det är ju därför dom lämnar bort barnen -
för att det är så påfrestande - dom orkar 
helt enkelt inte med dom. Och så börjar 
dom (förvärvsarbeta) då dom är avlastade, 
så kan dom inte sluta med det ..." 

Till detta kommer kraven på husmorsrollen. Går man 
hemma hela dagarna bör man också ha maten på bordet 
i tid och snyggt omkring sig. För den som vant sig 
vid förvärvsarbetets rutiner och avslutade uppgif
ter, kan det isolerade, splittrade och aldrig av
slutade hushållsarbetet bli en påfrestning, i syn
nerhet om man inte behärskar det. Ogjort arbete 
syns, och det inre tvång som alla förväntningar och 
krav har skapat driver på. 

1 1  . . . hade sett fram mot att få vara hemma 
men det blev inte som jag tänkt mig. Man 
har som inget människovärde ... det skall 
vara så snyggt och pyntat - man har såna 
krav på sej ... jag trivdes inte med att 
försöka leva upp till kraven på husmor 
... jag började känna mig som folk pratar 
om hemmafruar." 

(Studerande, komvux. Två barn: 4, 3 år.) 

"Man känner som man alltid hade en boss 
över sig! Inte så att maken kräver det 
... men det är som det fanns nåt som drev 
på ... man vill ju ha det på ett visst 
sä 11. " 

(Hemmahusmor. Två barn: 14, 11 år.) 

Det präktiga husmorsidealet lever nämligen fortfa
rande. Att ha städat och rentvättat, god mat och 
hembakade kakor är en målsättning för så gott som 
alla, oavsett ålder eller sysselsättning. Visserli
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gen opponerar man sig och tycker att det är fel att 
känna detta som ett tvång, men det är ändå så; det 
är ett inre tvång. Ambitionerna har man oftast med 
sig hemifrån. Mödrar, svärmödrar och äldre systrar 
har varit ideal som man länge försökt leva upp 
till. 

MJaa, det kan man nog säja, att det var 
husmorsambitionerna mycket. Både jag och 
min man är enda barnet och våra mammor 
har varit hemmafruar. Dom har haft den 
där lilla familjen och det har varit sku
rat och fejat ända upp i taket, va! Så 
man började med verkliga ... vad skall 
jag säja ... jämförelser en sån där käns
la av att alla sa "men gud, hur skall hon 
klara nåt som har varit så bortskämd, in
te kan väl hon nåt!" Så jag tänkte att 
inte skulle dom kunna anmärka nåt på mitt 
sätt och sköta hemmet och barnen. Det har 
varit ambitionen att visa att man kunde. 
Kanske den yngre generationen tar det här 
med hushållsarbete på ett annat sätt än 
min generation gjort." 

(Kontorist, heltid. Vuxna barn.) 

"Jag tror nästan jag har för sto ra krav 
... man är ju så van. Ju större barnen 
blir desto större blir kraven ... Det är 
inte familjen som kräver det, det är jag 
själv. Om hon (dottern) är ensam om det 
(hushållet) år hon på samma vis ... när 
det är diskat skall det torkas överallt, 
inte nånting får stå framme! Min syster 
är som mer ... hon kan ha bänken full och 
... ja, det bekommer henne ingenting. En 
annan tänker - oh! - men man kan ju inte 
säja nåt ..." 

(Industriarbeterska, heltid. Två barn: 
17, 16 år.) 
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Generationsskillnaden finns, men sambandet ålder
ambitioner är inte entydigt i riktningen ung-mindre 
husmorsambitioner. Mönstret hemifrån följer de unga 
kvinnorna in i deras egna hushåll. Om det skall 
brytas beror på många faktorer - styrkan i omgiv
ningens krav, tidsbrist, etc - men alldeles avgjort 
bidrar förvärvsarbetet med flera nödvä ndiga ursäk
ter. 

"... det händer att jag har dåligt sam
vete för att det inte är så städat som 
det borde ... brukar försvara mig med att 
jag jobbar. Skönt att ha förvärvsarbetet 
ibland som ursäkt - man gömmer sig bakom 
lite grann !" 

(Lab.assistent, deltid. Ett barn: 2 år.) 

"Mamma var enorm! Hon hade hunnit baka 
och städa och annat när hon väckte oss 
... Det fanns en tid när jag var sån, 
från början. Då kunde man ju känna ... 
"skall den och den komma då måste jag ju 
diska och städa och dammsuga och polera 
bord och så ..." - verkligen! Om nån 
skulle komma nu och dra med fingret ... 
ja, då skulle jag bli fly förbannad ... 
det är ju jag som bor här! När man är 
ledig från jobbet, varför skall man då 
ställa igång med bak och städning och 
sånt där? Barnet är ju viktigast!" 

(Kontorist, heltid. Ett barn: 5 år.) 

För ett fåtal - och ibland - stämmer ambitionsnivån 
överens med resultatet och man känner tillfreds
ställelse med sitt hushållsarbete. "Det är roligt 
när man får vara ifred", "det är roligt när man 
slipper sno och kan göra det ordentligt", "det är 
kul - om man har tid och när man får se resulta
tet", på kommentarer när frågan om positiva sidor 
av hushållsarbetet kom upp. Det är också vissa ar
betsuppgifter som föredras. Att laga mat och baka -
i synnerhet om det är något nytt eller om man lagar 
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till gäster - hör till de belönande. Det är arbete 
som ger ett påtagligt resultat, tack och tom be
röm . 

För flertalet är dock hushållsarbetet präglat av en 
ständig jämkning mellan ambitioner och möjligheter, 
mellan inpräntade normer och nya värderingar, mel
lan olust inför arbetet och ansvaret att utföra 
det. De som lyckas bäst är de som har en yrkesiden
titet och ett arbete som ger dem självrespekt. Det 
ger dem styrka att förändra mönster och att ställa 
krav på andr a i familjen. För de unga - som i regel 
ser sitt förvärvsarbete som viktigast och hushålls
arbete och hemmaperioder som mellanspel - känns in
te heller husmorskraven så pressande. 

7.3 Jämställdheten i hushållet 

Mannen vid spisen, i tvättstugan eller bakom damm
sugaren, är en historiskt sett ny företeelse. I 
Åkermans undersökning av Stockholmsfamiljer i bör
jan av 40-talet noteras överhuvudtaget inte mäns 
arbete i hemmet, frånsett enstaka insatser vid la
kanssträckning, mattpiskning och fönsterputsning. 
Under 50-talet började nya idéer om arbetsdelning 
vinna insteg, och i en utredning om hemmen och sam
hällsplaneringen uttalade man sig optimistiskt: 

"I fråga om arbetsfördelning inom hemmet 
torde de traditionella värderingarna 
emellertid befinna sig i upplösning . 1 11 0 ) 

En boendevaneundersökning 1958 11) "visade att det 
kunde finnas visst fog för optimism - inte mindre 
än var femte man uppgavs arbeta 43 minuter per dag 
i hushållet. Inbrytningen var dock begränsad om man 
ser till arbetsuppgifterna: skoborstning, bäddning, 
disk och inköp. Även i Boalts undersökning 1961, 
framstod skoborstning som en vanlig manlig hus
hållsuppgift .12) 

Vid mitten av 60-talet började kvinnornas förvärvs
arbete märkbart påverka arbetsdelningen. Ju längre 
tid kvinnan arbetade utanför hemmet, desto vanliga
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re var det att mannen tog över en del av ansvaret 
för hushållet. Det var nu framför allt i matlag
ningen inbrytningen tycktes ske; nästan var tredje 
man lagade mat, medan endast var sjunde diskade 
eller städade (se tabell 10). 

Tabell 10: Andel män som deltar i hushållsarbetet vid olika förvärvs
intensitet för kvinnorna, 1965 

Mannen hjälper Förvärvsarbete Hemma Alla 
till med: heltid deltid, 

1 ång 
deltid, 
kort 

husmor 

Matlagning 29 % 24 % 17 % 12 % 17 % 

Diskning 14 13 11 1 9 

Städning 14 9 0 4 6 

Källa: SOU 1965:65, s 42. 

Dessa uppgifter stod mot andra. I utredningen om 
hemarbete och servicekontakter 1965 syntes inte 
arbetsdelningen nämnvärt förändrad: 

"Majoriteten av männen har int e tagit del 
i hushållsarbetet. För samtliga sysslor 
är medianen 0 timmar."13) 

Även i Låginkomstutredningen 1967 konstaterades: 

1 1  Nio tiondelar av dem som skött hushållet 
är kvinnor och en tiondel män. Av de män 
som skött hushåll har en överväldigande 
majoritet varit ensamstående och endast 
skött sitt eget hushåll."14) 

Enligt denna senare utredning kunde endast 3 män av 
37 000 anses ha fullt ansvar för hushållsarbetet, 
och i jämförelse med detta förefaller tidigare 
nämnda inbrytningar väl förhoppningsfulla. Slutsat
ser i olika undersökningar får dock ses mot bak
grund av sin tids rådande förhållanden och värde
ringar . 
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I uppföljningen av svenska folkets levnadsförhål
landen (SSB/ULF), redovisades 1975 den då aktuella 
nivån på jämställdheten. Det var en nedslående bild 
för alla som väntat att de traditionella värde
ringarna nu börjat upplösas på allvar. Inte ens då 
båda parter förvärvsarbetade på heltid, tog mer än 
en femtedel av männen ansvar för arb ete i hemmet, 
medan tre fjärdedelar av kvinnorna gjorde merpar
ten. Det var inköp, disk och städning, i nu nämnd 
ordning, som männen helst hjälpte till med (se 
tabell 11). 

Tabell 11: Hushållsarbetets fördelning mellan män och kvinnor då båda 
heltidsarbetar 

Kvinnan gör mer 
i hushållet 

Båda gör lika 
mycket 

Mannen gör mer 

Båda 
heltid 

Alla Båda 
heltid 

Alla Båda 
heltid 

Alla 

Inköp 61 % 66 % 29 % 20 % 10 % 15 % 

Matlagning 81 86 14 9 5 5 

Diskning 66 78 25 14 10 8 

Städning 72 80 22 14 7 6 

Tvätt 86 86 12 11 2 3 

Totalt 73 79 20 14 7 7 

Källa: ULF 1975, Rapport 20 Hur jämställda är vi? 

På uppdrag av Jämställdhetsk ommittén gjordes en ny 
undersökning 1978 för utredningen om kvinnors ar
betssituation. Man fann då att männens arbetsinsats 
i hushållet visserligen ökat, men att kvinnorna 
fortfarande drog tyngsta lasset, hel tidsarbetande 
eller inte (se tabell 12). 
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Tabell 12: Andel kvinnor respektive män i hushållsarbete visst antal 
tim/vecka 

Hushållsarbete Alla Båda heltidsarbetar 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

60 tim eller mer 10 % 1 % 3 % -

40 - 60 tim 16 2 7 2 

20 - 40 tim 43 19 41 16 

10 - 20 tim 21 33 33 32 

Mindre än 10 tim 10 45 16 50 

Källa: SOU 1979:89, Kvinnors arbete. 

Utredningen konstaterade: 

"Det märkliga är att männens insatser 
fördelar sig så likartat och inte i någon 
nämnvärd utsträckning tycks ha samband 
med hustruns engagemang i förvärvslivet. 
Detta bestyrker talesättet att kvinnor 
gärna får gå ut och förvärvsarbeta bara 
hushållsarbetet fungerar på samma sätt 
somtidigare".15) 

7.3.1 Jämställdhet i Norden 

Eftersom vi under senare år fått tidsbudgetdata 
från såväl Sverige som Norge och Finland, kan en 
nordisk jämförelse också belysa problemet jäm
ställdhet i arbetet. 

Den norska studien avser förändringen under 70-
talet och även där fann man att männen ökat sitt 
hushållsarbete obetydligt, medan kvinnorna minskat 
sitt. ("Husha11 sarbete" avser som tidigare matlag
ning, disk, tvätt och städning.) Genomgående hade 
kvinnorna också ökat sitt förvärvsarbete medan män
nens minskat. 

Svenska data om förändringar i tidsanvändningen har 
vi endast för sammanboende med barn 1976-81, och 
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jämförelsen måste göras med försiktighet; den tidi
gare undersökningen var en provundersökning i ett 
hundratal hushåll i storstad enbart. Jämförelser av 
data visar dock på samma tendens som den mera till
förlitliga norska jämförelsen (se tabell 13). 

Tabell 13: Tidsanvändning för samboende med barn under 18 år. Jämförelse 
över tid mellan Sverige och Norge, uttryckt i timmar per dag 

SVERIGE NORGE 

1976 1982 1972 1981-82 

Män: 

Hushål Isarbete 0,38 0,42 0,36 0,42 

Barnomsorg 0,19 0,48 0,24 0,30 

övrigt hemarbete 0,22 1,30 1,36 1,24 

Totalt 1,19 3,0 2,36 2,36 

Kvinnor: 

Hushållsarbete 3,07 3,0 4,54 3,30 

Barnomsorg 1,12 0,48 1,24 1,30 

övrigt hemarbete 1,11 1,36 1,06 1,0 

Totalt 5,30 5,24 7,24 6,0 

Källa: Statistisk Sentralbyrå, Tid nyttet til egenarbeid 1975 
, Tidsnyttingundersökelsen 1983 

Konsumentverket/SCB, Tids nog.. 1984 

Kvinnors arbete i hemmet har totalt sett minskat 
och mäns har ökat, men förändringarna är marginella 
- utom på en punkt: norska kvinnor har påtagligt 
minskat sitt arbete i hushållet. En total ökning 
visar svenska mäns tid för hemarbete, men skillna
den kan till en del förklaras av urvalet: 1976 års 
undersökning avsåg endast storstadsbor, och tiden 
för bostadsvård och trädgårdsarbete är generellt 
lägre i storstäder. Att svenska män tar mera del i 
barnens omvårdnad och kvinnorna mindre, kan delvis 
förklaras av de vidgade möjligheterna att dela på 
föräldraförsäkringen. 
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Som framgår av ta bell 14 nedan, råder i samtliga 
tre länder en viss balans mellan mäns och kvinnors 
totala arbetstid. I alla tre länderna arbetar kvin
norna dock totalt längre tid än männen, men medan 
det för Norge s och Sveriges kvinnor rör sig om en
dast c:a 20 minuter/dag, har finska kvinnor c:a 40 
minuter längre arbetsdag. Detta beror på att de 
förvärvsarbetar mera, deras arbete i hushållet tar 
minst t id. 

Männens arbete i hushållet tar ungefär lika lång 
tid i samtliga tre länder, medan tid för barnomsorg 
skiljer. Svenska män lägger ned ungefär dubbelt så 
mycket tid på sina barn som finska män, medan nors
ka mäns tid för barn ligger mitt emellan. Även i 
denna jämförelse torde den svenska föräldraförsäk
ringen vara en viktig förklaringsfaktor. 

Sammantaget kan man konstatera att jämställdheten i 
hemmet, av tidsanvändningen att döm a, hunnit längre 
i Sverige än i Norge och Finland. Den könsliga ar
betsdelningen är mest traditionell i Norge, med 
störst differens mellan mäns och kvinnors tidsan
vändning i förvärvsarbete respektive hemarbete och 
barnomsorg. 

Tabell 14: Tidsanvändning för samboende med barn under 18 år. Jämförelse 
mellan Norge, Sverige och Finland 1979-83, uttryckt i tim/dag 

NORGE 1980-81 SVERIGE 1981-83 FI NLAND 1979 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Förvärvsarbete 
och studier 2, ,36 5. »30 3. ,12 5,36 3, ,44 6, ,03 

Hushållsarbete 3, ,30 0, »42 3, ,05 0,42 3, ,09 0, ,36 

Barnomsorg 1, ,30 o, ,36 1, ,30 0,48 1, ,02 0, ,20 

övrigt hemarbete 1, ,0 1, .24 1, ,18 1,36 1, ,05 1, ,23 

Hemarbete totalt 6, ,0 2, ,42 5, ,53 3,06 5, ,16 2, ,19 

Arbetsdag totalt 8, ,36 8, ,12 9, ,05 8,42 9, ,0 8, ,22 

Källa: Statistisk Sentralbyrå, Tidsnyttingundersökelsen, 1983 
Konsumentverket/SCB, Tids nog.. 1984 
Statistikcentralen, Use of Time in Finland 1979, 1981 
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I sökandet efter förklaringar ligger strukturella 
likheter nära till hands. Inom länderna går föränd
ringsprocessen i samma riktning: kvinnligt för
värvsarbetande ökar, hushållsarbetet minskar och 
den könsliga arbetsdelningen går mot ökande likhet, 
om också mycket långsamt. Hushållen minskar i stor
lek och barnomsorgen byggs ut, vilket minskar beho
vet av tid för barnomsorg i hemmet. Arbetsmiljön i 
hemmet förbättras och bruksfärdiga produkter ökar 
på marknaden vilket minskar tidsanvändnin gen i hus
hållet . 

Vid sidan av de strukturella faktorerna, torde även 
traditioner och ideologisk påverkan ha sitt infly
tande. Attitydförändringar är långsamma och i ett 
tioårsperspektiv är de svåra att se, men den jäm
ställdhet sdebatt vi haft i Sverige sedan 50-talet, 
liksom den relativt sett aktiva norska kvinnorörel
sen under 1970-talet, har sannolikt spelat roll.16) 

Hur den könsliga arbetsdelningen kommer att se ut i 
framtiden är svårt att sia om, men Konsumentverkets 
senaste undersökning ger en fingervisning. I genom
snitt 40 procent av barnen (5-18 år) hjälpte aldrig 
till hemma. Inte ens bland de äldre var hjälpsamhe
ten utbredd - 35 procent hjälpte aldrig till. 
Flickorna var något hjälpsammare än pojkarna - 25 
procent mot 43 procent av de äldre - men ser vi 
till den totala arbetsinsatsen, är det uppenbart 
att arbete i hushållet inte ingår i flertalet ung
domars vardag (se tabell 15). 

Tabell 15: Barns deltagande i hemarbetet, timmar per vecka 

5-10 år 11-18 år Alla 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

1,30 1,18 2,54 1,42 2,18 1,30 

Källa: Konsumentverket, Tids nog.. 1984 
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Resultatet kommenteras i rapporten: 

"Samma arbetsfördelning mellan könen som 
vi fann bland föräldrarna återfinns bland 
barnen. Det är betydligt vanligare att 
flickor lagar mat än att pojkar gör det. 
Flickor städar dessutom oftare och de har 
oftare hand om sina kläder. Pojkarna del
tar mer i trädgårdsarbetet än flickorna. 
Särskilt tydlig är denna skillnad mellan 
flickor och pojkar bland de äldre bar
nen . " 1 7 ) 

I en annan aktuell undersökning av ungdomars in
ställning till den könsliga arbetsdelningen, kons
taterades att i fråga om merparten av sysslorna i 
hemmet, tyckte både flickor och pojkar att ansvaret 
skulle delas. Undantag var, inte oväntat, tvätten 
(mammas jobb) och bilvården (pappas jobb). Pojkarna 
var dock mera konservativa; tre gånger så många 
pojkar som flickor ansåg t ex att det är mamman som 
skall se till att det är städat och finns mat hem
ma . 1 8 ) 

7.3.2 Jämställdhet i norrlandshushåll 

Fördelningen av hushållsarbetet i Vilhelminahushål
len följer det sedvanliga mönstret. I vartannat 
hushåll delar man hushållsansvaret, men endast i 
några enstaka uppger man sig ha en i egentlig me
ning organiserad arbetsfördelning, där var och en 
har ansvar för bestämda uppgi fter, för vissa dagar 
etc (se tabell 16). Att "hjälpas åt" kan givetvis 
innebära överenskommen arbetsfördelning som liknar 
organiserad, men mera troligt är att det är ett 
tämligen flytande grupparbete, där den som för 
tillfället har lust och tid, tar ansvaret. 
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Tabell 16: Hushållsarbetets fördelning i familjehushåll i Vilhelmina 

Männen Kvinnorna 

Heltid Heltid Deltid Hemmaarbete 

Var och en har 
sina bestämda 
uppgifter 2 % 2 % 4 % 3 % 

Vi hjälps åt 52 63 53 24 

Husmor har hela 
ansvaret 46 35 43 73 

100 100 100 100 

n=187 n=43 n=82 n=35 N=347 

I intervjuerna diskuterades problemet mera ingåen-
de. Det samlade intrycket är, att det torde finnas 
lika många sätt att fördela arbetsuppgifterna i 
hushållet som det finns familjer. Följande uttalan
den illustrerar variationerna: 

"Ja, han är nästan för hjälpsam ibland. 
Han är så effektiv vill göra allt undan 
nu, medan jag ibland inte har lust." 

(Han: reservdelsman; hon: kartritare på 
deltid.) 

"Han kanske inte är så road men han hjäl
per till mycket. Vi delar upp jobbet och 
det brukar gå bra ... fungerar jättebra 
... En del av grannarna anser att jag 
ställer för stora krav på honom!" 

"Ansvaret är väl i stort sett delat. Jag 
kanske tänker mer på det ... Han lagar 
mat nån gång ... Vi började med att dela 
på tiden men har numera gått över till 
att göra olika saker." 

(Båda lärare på heltid.) 
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"Den generationen karlar är inte vana att 
ta ansvar. De hjälper till med tunga sa
ker, men livet består ju inte bara av 
fönstertvätt och stortvätt. " 

(Han: tekniker; hon: kontorist på hel
tid.) 

"Han är inte road, men han klarar av det 
... Jag måste säga till, han tar inte 
över jobb spontant ... Det hade varit 
skönt om han tagit mera självmant." 

(Han: industriarbetare; hon: hemarbe-
tande. ) 

I större urval kan samband mellan t ex ålder eller 
sysselsättning och arbetsinsats i hushållet urskil
jas, men i mindre finner vi endast en förvirrande 
mångfald i beteendemönstren. I flert alet hushåll 
accepterar man situationen och anser att hushålls
arbetet fungerar bra, även om det kör ihop sig 
ibland. Som framgår av tabell 17, är det de heltids 
förvärvsarbetande kvinnorna som är mest missnöjda 
med situationen, medan heltidsarbetande män och 
hemarbetande kvinnor är mest nöjda. 

Tabell 17: Inställning till hur hushållsarbetet fungerar i Vilhelmina 

Männen Kvinnorna 

Heltid Heltid Deltid Hemmaarbete 

Bra, för det 
mesta 77 % 59 % 66 % 80 % 

Ganska bra, 
trasslar ibland 21 32 30 17 

Mindre bra, blir 
ofta diskussioner 2 9 4 3 

100 

n=219 

100 

n=54 

100 

n=82 

100 
Totalt 

n=35 n=390 
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Vad "trassel" och "diskussioner" kan innebära togs 
upp i intervjuerna. En heltidsarbetande sjukskö
terska ansåg t ex, att när mannen kommer hem trött, 
kan hon inte begära att han skall hjälpa till -
"det blir nog lätt konflikter där" - en vanlig in
ställning som till en del förklarar varför fler 
kvinnor än män upplevde arbetsdelningen som prob
lematisk. Även om man själv är trött, gör man hell
re arbetet själv än håller på att tjata/bråka. Brå
kar gör visserligen en yngre, hel tidsarbetande kon
torist, men hon får acceptera att mannen ändå inte 
hjälper till - "han tycker väl inte att det är 
kul". Variationerna på dessa två teman är många. 

"Konflikter? Ja, ibland när man säger 
sitt hjärtas mening ... när man blir 
trött. Tjat lönar sig inte.Men det är 
nog inte mycket att göra. Man tänker att 
det blir bättre en dag. Om jag är riktigt 
trött när jag kommer hem, och vet att i 
och med att jag öppnar dörren skall jag 
börja med maten och fattar inte hur man 
skall orka - då kan han säja att jag 
skall lägga mig ett tag så hjälps vi väl 
åt sedan. Men det går inte ... den där 
känslan när man lägger sig att när man 
stiger upp är det likadant ..." 

Detta sagt av en heltidsarbetande industriarbetare 
som också berättade om sin önskedröm att en gång i 
veckan få känna sig ledig efter jobbet. För henne 
är "en bra dag" en dag då hon vaknar pigg, då job
bet går bra - och då hon får en idé till middag på 
vägen hem! Hon befinner sig i den för medelålders 
kvinnor mycket vanliga situationen, att efter 
många år som hemmaarbetande ha börjat förvärvsarbe
ta och därmed ställts inför problemet att förena 
gamla och nya krav. De traditionella husmorsidealen 
och arbetslivets krav går inte ihop inom ramen för 
en normal arbetsdag, och familjen är oförberedd på 
den nya situationen och till föga hjälp. Denna hus
mor klarade av sin situation genom att blir "ar-
betsilsk" , d v s mobilisera energin ur envishet och 
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irritation, men hon kände sig både fysiskt och psy
kiskt sliten. 

I diskussionerna med husmödrarn a ställdes också 
frågan om de ansåg att män var lika lämpade att ta 
hand om barn och hushåll som kvinnor. Generellt 
svarar man "ja" på frågan, men förbehållen är 
många : 

"En mamma är bättre än en pappa - fast 
det skulle nog gå . . . 1 1  

(Deltidsarbetande ingenjörsfru.) 

MJag brukar säga det - och tror det nog 
också - men jag vet ändå inte riktigt ... 
Vuxna män är så dåligt uppfostrade idag 
... handikappade. " 

(Heltidsarbetande lärarfru.) 

"Ja, om dom har intresse för det. Min man 
skulle inte klara av det psykiskt . . . 
inte sta ü~t med det. Rent praktiskt 
skulle han nog klara av det." 

(Halvtidsarbetande tekniker fru.) 

"Alla män är inte lämpade - och inte alla 
kvinnor heller!" 

(Heltidsarbetande bagarfru.) 

"Det är nog värre att vara hemmapappa än 
hemmamamma ... mera isolerat. Frun kanske 
inte tycker om det heller ... Men får dom 
chansen kan dom säkert klara av det." 

(Heltidsarbetande ingenjörsfru.) 

Värderingarna är på väg att förändras och man vet 
vad man bör svara, vad som är "rätt" åsikt i frå
gan, men när det kommer till direkta ställningsta
ganden tvekar man. Tanken på hur den egna maken 
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eller andra närstående män skulle klara uppgiften 
ger svar som "Ja! Fast inte min ..." och "Ja! I 
varje fall min". Mellan dessa finns alla nyanser av 
tveksamhet. 

Man är också medveten om sin egen roll i samman
hange t : 

"Varför inte! Det är en läggningssak ... 
träning. Men man tror inte på dom ... 
släpper inte fram dom." 

(Hon: dagmamma; han: bilskollärare.) 

"Vad vi gör fel är att vi bestämmer för 
mycket ... vill bestämma villkoren." 

(Hon: kontorist; han: försäljare.) 

Det finns ett revirtänkande i arbetsdelningen, del
vis betingat av traditioner men också av rent prak
tiska skäl. Skall man tillåta en inbrytning bör det 
finnas en reell orsak; tidsbrist, ingen annan till 
hands, sjukdom, muskelstyrka etc. Att ändra arbets
delningen bara för att man anser att den är ojämn 
eller av andra jämställdhetsskäl, är en främmande 
tanke. 

7.4 Att kombinera "hemma" och "borta" 

Att gifta kvinnor vill förvärvsarbeta men hindras 
av barnomsorg och hushållsansvar, framgår av den 
fortlöpande undersökningen av levnadsförhållanden 
(SCB/ULF). Nästan hälften av de hemmaarbetande 
kvinnorna befinner sig i den situationen.19) 

Utvecklingen av en kvinnlig dubbelroll hade redan i 
mitten av 50-talet nått dithän att halva den kvinn
liga arbetskraften valt den rollen. Det var uppen
bart att alltför många problem med husmor s utträde 
på arbetsmarknaden fortfarande var olösta, och in
för den väntade expansionen i ekonomin var man 
tvingad att finna lösningar. Lösningarna - en sam
hällelig barnomsorg - var ideologiskt förberedda 
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bl a genom Befolkningskommissionens arbete under 
30-talet. Ett yttrande i betänkandet "I sexualfrå-
gan , f  1936, visar att den dubbla rollen var ett po
litiskt mål : 

"Nya värderingar av det allmä nnas upp
gifter är hopflätade med rationalise
ringssynpunkterna. Det gäller att göra 
hemarbetet lättare men även intressanta
re, att genom en utvidgning av det all
männas uppgifter ifråga om barn och ung
dom göra husmoderns arbetsdag mindre bun
den och samtidigt skapa förutsättningar 
för större trivsel i hem och samhäl
le. "20) 

Kvinnan skulle frigöras från det traditionella 
heltidsarbetet i hemmet och från bundenheten vid 
barnen, för att hennes trivsel i både hem och sam
hälle skulle öka. Att man planerade utbyggnad av 
daghem för att husmödrarna skulle bli lösa och le
diga och därmed trivas bättre, är inte sannolikt. 
Det var deras arbetskraft som behövdes även för 
uppgifter utanför hemmet, och deras trivsel skulle 
komma av att de kände sig nyttiga i samhället. Hus
morsnyttan började ifrågasättas. 

Att "det allmänna" skulle blanda sig i familjens 
tillvaro för att hjälpa husmor ut på arbetsmarkna
den var en radikal tanke som tagit tid på sig att 
tränga igenom. I slutet av 50-talet var bara en av 
tre hemmahusmödrar villiga att ta ett förvärvsarbe
te.21) Villigheten var dock större bland yngre 
kvinnor, vilket visar att en förändring kunde vän
tas. Tjugo år senare var också motsvarande andel 
två av tre. 22) Denna förändring får sin förklaring 
i de ökade möjligheterna till deltidsarbete; 78 
procent av kvinnorna med barn under 7 år förvärvs
arbetade 1983, men endast var tredje på heltid.23) 

I sin undersökning av hemmafruar och arbetsmarknad 
visar Hultåker och Trost bl a att fördelningen 20-
34 timmar förvärvsarbete och resten hemarbete per 
vecka upplevs som mest idealisk; nästan hälften 
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önskade detta (se figur 10). Heltids hemarbete 
önskade mindre än var tionde kvinna, och heltids-
förvärvsarbete var önskemål endast hos var sjunde. 

% 

60 . 

B .Ozi QZL 
1-9 10-15 16-19 20-34 35-

• önskad arbetstid 

Fakti sk 
arbetstid 

Timmar/vecka 0 
n-7196 

Källa: Hultåker och Trost. Hemmafruar och arbetsmarknad, 1979, s 19-20. 

Figur 10. Kvinnors önskemål om förvärvsarbete, resp deras faktiska arbetstid 
i timmar per vecka. Andel av kvinnorna 

Hultåker och Trost fann i sin undersökning att 
merparten av kvinnorna kunde anses "traditionella" 
i sin uppfattning av kvinnoroll och värdering av 
hemarbetet. I stort sett alla kvinnor var positiva 
till hemarbete och ansåg det ha ett egenvärde. För
fattarna menar att detta ytligt sett kan synas som 
en motsägelse, men att attityderna mycket väl kan 
leva sida vid sida. Intervjuer med kvinnor visar ju 
också ständigt detsamma: idealet är en för den ak
tuella situationen väl avvägd kombination av hemar
bete och förvärvsarbete. Ju större möjlighet man 
har att påverka sin situation - genom utbildning, 
genom att ha tillgång till arbete och barnomsorg -
desto självklarare är denna kombinat ion.24) 

7.4.1 Att kombinera hemma och borta i 
norrlandshushåll 

På en direkt fråga om vad familjen respektive ar
betet betydde för trivseln, höll 29 av de 33 
Hertsökvinnorna familjen för "mycket viktig" medan 
21 ansåg att arbetet borta var "mycket viktigt". 
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Merparten av dessa kvinnor befann sig i den akti
vaste familjefasen i livscykeln och svarsfördel
ningen var därför ganska given. Vad som var mera 
intressant, var att man ansåg sig klara av denna 
fas bättre om man har en dubbel hemvist. Följande 
åsikter var vanliga: 

"Det är väl faktiskt jobbigare att vara 
hemma! Det här med halvtidsjobb ... det 
har ju den fördelen att man hinner som 
inte bli less på nånting ... Man får ju 
vara borta några timmar och träffa vuxna 
människor och sen är man som nöjd! Då be
höver man inte annat umgänge ... då kan 
man ägna sig åt familjen." 

(Kontorist, halvtid. Ett barn: 6 år.) 

Man känner sig ju på något sätt viktigare 
om man uträttar nånting utanför ... Jag 
tycker jag hinner bra ... just genom att 
jag inte har så stora ambitioner på det 
området (hushållet) ... det är just bara 
kläderna och maten ... Man var mycket me
ra pressad av att varje dag sysselsätt a 
barnen och hitta på ..." 

(Sjuksköterska, halvtid. Två barn: 3, 1 
år . ) 

Förvärvsarbetet är också aktiverande. Effektivite
ten på arbetsplatsen följer med hem och höjer tem
pot i hushållsarbetet. Dettas egenhet att svälla 
respektive krympa, beroende på tillgänglig tid, har 
också konstaterats i flera undersökningar.25) 

"Just att jag får kontakt med andra män
niskor. Man blir också effektivare när 
man jobbar. När jag var hemma kom jag in
te ens iväg på en kvällskurs, men nu när 
jag jobbar så hinner jag! Jag tycker jag 
hinner mycket bättre än när jag är hemma 
hela dagarna. Jag vet inte ... jag tänker 
då "det där gör jag i morgon". Men när 
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jag jobbar, då vet jag att jag måste göra 
det idag." 

"Jag trivs att städa, jag trivs att baka, 
det är inte det ... men jag kände att det 
började smyga in en vanebildning, en 
tristess. Man ville ha ett annat utbyte 
än barnen och hemmet. Hur det nu är, ju 
längre man är hemma - upplevde jag det 
som - ju svårare är det att ta sig ut och 
träffa andra människor. Det blir som en 
vana att vara hemma, det blir så besvär
ligt, allt. Det är lättare om man jobbar 
hela tiden. Då tycker jag att man snabbt 
kan besluta, "nu går jag ut - nu gör jag 
det!" Det är som ... vad skall jag säja 
... hela jag fungerar på ett annat vis 
... lite snabbare. Nu har jag ett helt 
annat utbyte av tillvaron hemma." 

(Sjuksköterska, heltid. Två barn: 7, 2 
år . ) 

Att kvinnornas förvärvsarbete kan öka deras trivsel 
i tillvaron, illustreras också av en rad samstämmi
ga svar på frågan om hur maken såg på deras för
värvsarbetande: "Han är bara glad! Jag var så gri-
nig när jag var hemma." Beslutet att åter börja 
förvärvsarbeta, hade hos många föregåtts av en pe
riod präglad av vantrivsel och irrit ation. 

I Vilhelmina ställdes frågan: "Hur nöjd eller 
missnöjd är Du med Ditt liv?" Fyra av fem var 
övervägande nöjda, men liksom i Hultåkers och 
Trösts undersökning, visade sig missnöjet mest 
utbrett bland hemmahusmödrar, medan deltidsarbe
tande kvinnor i stort sett var nöjda (se tabell 
1 8 )  .  
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Tabell 18: Tillfredsställelse med livet, män respektive kvinnor i 
Vilhelmina 

Män Kvinnor 

Heltid Heltid Deltid Hemmaarbetande 

Mycket nöjda 23 % 27 % 23 % 25 % 

Ganska nöjda 59 58 69 44 

Varken-eller/ 
ganska missnöjda 18 15 8 31 

100 100 100 100 n=389 

n=216 n=55 n=86 n=32 

Gemensam för flertalet kvinnor - och praktiskt ta
get för alla yngre kvinnor - är den dubbla hemvis
ten; i arbetet borta och arbetet hemma. Tyngdpunk
ten växlar med stadierna i livscykeln, men även om 
man periodvis har sin huvuduppgift i den ena sfä
ren, försvinner inte anknytningen till den andra. 
Minnet av arbetsgemenskap, av ansvaret i ett ar
betslag, eller bara en diffus känsla av att ha haft 
"ett eget liv" finns kvar hos hemmahusmodern och 
driver på återgången till förvärvsarbetet. Samti
digt finns det hos den förvärvsarbetande kvinnan en 
ständig tanke på hem och barn i bakhuvudet, som 
hindrar henne att helt gå upp i sitt förvärvsarbe
te. I undersökningen "Roller i omvandling" fann 
Liljeström också detta: 

"Kvinnornas inställning till arbetsmark
naden kan i allmänhet beskrivas som en 
önskan att kunna kombinera föräldraskap 
och förvärvsarbete. De ser i regel inte 
hem- och lönearbete som alternativ till 
varandra utan de är på en gång både ar
bets- och hemorienterade. Det handlar 
alltså icke om valfrihet utan om kombi
nationsmöjligheter för flertale t."26) 
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7.4.2 Konflikten förvärvsarbete - hemarbete 

Hittills har i huvudsak de positiva sidorna av dub
belrollen diskuterats, men givetvis finns det också 
en del negativa. Redan då deltidsarbetet sanktione
rades för mödrar i statlig tjänst, var överan
strängning det tungt vägande skälet. Ju mera tid 
man ägnar förvärvsarbetet, desto större blir kon
flikten mellan detta och hemarbetet. I 1955 års un
dersökning av "kvinnans åtta roller" ansåg nästan 
var fjärde hel tidsarbetande husmor att hon hade 
problem, mot var sjunde deltidsarbetande. Några 
hade formulerat sina problem, om också i rätt all
männa ordalag: "tiden räcker inte till", "hinner 
inte med arbetet hemma" osv. Med tanke på att 
hushållet då var mindre mekaniserat och hemproduk
tionen större, kan man egentligen förvånas över att 
inte fler ansåg sig ha problem.27) 

När vi i Vilhelmina ställer frågan om man anser att 
tiden räcker till, befinns män och kvinnor i pro
duktiv ålder ha i stort sett samma inställning: 
varannan vilhelminabo i åldern 18-64 år anser att 
de har för lite tid. Av de som arbetar heltid anser 
sex av tio att tiden inte räcker till, medan samma 
andel av de deltids- respektive hemmaarbet ande an
ser att den räcker. Även vad gäller upplevelser av 
jäkt och stress framträder de hel tidsarbetande 
kvinnornas speciella situation jämfört med de 
deltids- och hemarbetandes ; var femte heltidsarbe-
tande kvinna känner sig "ofta jäktad och stressad" 
medan mindre än var tionde av övriga kategorier gör 
det (se tabell 19, 20). 

Tabell 19: Anser att tiden räcker/inte räcker i Vilhelmina 

Män Kvinnor 

Heltid Heltid Deltid Hemmaarbetande 

Nej, räcker inte 57 % 63 % 35 % 45 % 

Ja, räcker 43 37 65 55 

100 100 100 100 n=386 

n=213 n=54 n=88 n=32 
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Tabell 20: Anser sig jäktade och stressade i Vilhelmina 

Män Kvinnor 

Heltid Heltid Deltid Hemmaarbetande 

Nej, inte jäktad 19 % 18 % 25 % 33 % 

Ibland jäktad 71 62 69 59 

Ofta jäktad 10 20 6 8 

100 100 100 100 

n=218 n=56 n=89 n=34 

Tillfrågade om anledningen till jäktet och stressen 
svarar också kvinnorna som väntat att svårigheterna 
att hinna med arbete och hushåll är mest kännbara 
(se figur 11). Fyra av tio kvinnor anger denna an
ledning mot en av tio män. Att man ägnar barnen för 
lite tid bekymrar en dryg fjärdedel av kvinnorna, 
mot en dryg tiondel av männen. Oro för ekonomin, 
splittring i arbetet och för stort ansvar, är 
stressanledningar som delas lika av män och kvin
nor . 
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Oförutsedda arbetsuppgifter 

Oro för ekonomin 

För stort ansvar 

I 
/////À 22 

26 

/////A 26 
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Kvinnor "=141 

Splittrad i arbetet 

För mycket resande 

Svårt att hinna med barnen 

Svårt att hinna med jobb + hushåll 

Problem med barntillsyn 

J 20 
19 
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18 
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26 
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39 

b 
Figur 11. Anledningar till stress och jäkt i Vilhelmina 

Att jäkta och stressa betraktas tydligen som ound
vikligt; ungefär hälften av de jäktade Vilhelmina-
borna hade inte funderat över möjligheter att åt
gärda problemet. Kvinnorna var något mera beredda 
att försöka påverka sin situation (se tabell 21) 
och såg möjligheterna som störst i hemarbetet. Män
nen å sin sida kunde tänka sig att försöka ändra på 
förvärvssituationen och minska engagemanget i före
ningsliv o dyl. Svaren är knappast överraskande; 
man försöker minska där möjligheterna till eget in
flytande är störst och där belastningen blir tydli
gast. 
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Tabell 21: Tänkbara åtgärder för att minska på jäkt och stress i 
Vilhelmina 

Män Kvinnor 

Har inte funderat på saken 55 % 40 % 

Försöka ändra på förvärvs
intensiteten 26 17 

Försöka förändra hemarbets
situationen 5 38 

Minska på föreningsliv 
o dy 1 14 5 

100 100 
Totalt 

n=175 n=111 n=286 

Kvinnornas starkare känsla av ansvar för arbetet 
med hem och barn framgår också av en annan fråga , 
ställd till deltids- och hemarbetande om främsta 
orsak till att de inte förvärvsarbetar heltid. 
"Familjen behöver mig" ansåg nästan var tredje 
kvinna jämfört med ungefär var sexton de man (se 
figur 12). Männen arbetar deltid eller är hemma av 
arbetsmarknadsskäl, för studier eller av hälsoskäl. 
Detta mönster har också visat sig i bl a 1977 års 
undersökningar av levnadsförhållandena , där mer än 
varannan kvinna uppgav hushållsansvar som skäl att 
ej förvärvsarbeta heltid, medan endast ett fåtal 
män gjorde det. 
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Finns inte arbete som passar där 
jag bor/kan inte få heltidsarbete 

Sjuk, förtidspensionerad, 
orkar inte 

Studerar 

Familjen behöver mig 

Trivs med deltid, kan klara mig 
på det 

övrigt 

EM" 

S 

38 Män • n=50 

WWWWWW^ 39 _ 
Kvinnor n=133 

34 

14 

AWWWWMao 

53 7 

14 

Figur 12. Orsak att ej förvärvsarbeta heltid i Vilhelmina 

7-^.3 Rationalisering som konfliktlösning 

Rationalisering av hushållsarbetet har betraktas 
som en lösning pa hushållets problem sedan seklets 
början. Effekt ivisering, planering och organisation 
har setts som vägen till en lyckad hushållning. Av 
38 procent Vilhelminakvinnor som kände sig jäktade 
och därför funderade på "förenkling hemma", är det 
mindre än 2 procent som tänker sig den i form av 
planering och organisation. "Förenkling" är i stäl
let liktydigt med eliminering; man städar och dis
kar mera sällan, köper färdiglagad mat etc. 

"Nog har man förenklat en hel del. När vi 
jobbade nattskift köpte vi mycket färdig-
lagat, man orkade bara inte tänka på att 
laga mat också." 

(Båda industriarbetare på heltid.) 
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"Förr arbetade jag i firman. Då gick det 
nästan som i ett rus med arbetet hemma. 
Då hann man inte stanna upp och tänka så 
mycket ... Det är mycket enklare nu ... 
städar inte så ofta och har enklare mat 
... man får nöja sig med lite mindre. 1 1  

(Hel tidsarbetande på kontor.) 

"Jag har varit noga men jag kan liksom se 
över med det nu ... det har kommit 
successivt. Man har upptäckt att det 
finns så mycket som är värdefullare ... 
särskilt på våren. Då kan jag släppa på 
hemskt mycket !" 

(Heltidsstuderande. ) 

Arbetet med kosthållet är vanligen mera planerat än 
annat arbete. Mat måste skaffas hem och den skall 
fram på bordet, varje dag. De flesta försöken till 
planering och organisation innebär inköpslistor och 
matsedlar, men det är en klar minoritet som ens 
försöker. Två av tre uppger att de aldrig planerar 
sitt kosthåll (se tabell 22). 

Tabell 22: Planering av kosthållet i Vilhelminahushåll 

Män Kvinnor 

Heltid Heltid Deltid Hemma Totalt 

Planerar regel
bundet 10 9 10 15 11 

Planerar ibland 14 22 21 23 20 

Planerar aldrig 76 69 69 62 69 

100 100 100 100 100 

n=210 n=53 n=87 n=34 n=374 

"Aldrig" betyder dock inte entydigt aldrig. Man 
planerar ibland när lusten faller på, när man har 
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tid, när det är lördag, helg etc, men man upplever 
sig inte som "planerande". Tankarna på maten finns 
alltid i bakhuvudet men de systematiseras sällan. 

"Jag tänker väl lite på kvällen ... När 
jag jobbar helg brukar jag göra klart så 
det finns att ta till. Det finns ju dom 
som sitter med skolmatsedlar och planerar 
för veckan - något sånt har vi ju inte 
... fast det vore väl egentligen inte så 
dumt ... Sen blir det kanske lite mer 
ekonomiskt att inte handla så ofta ..." 

(Heltidsarbetande sjuksköterska.) 

En stor del av arbetet med kosthållet är inköpen av 
livsmedel och en stor del av planeringen sker i bu
tiken. Låg frekvens av dagligvaruköp ses som ett 
tecken på rationellt handlande; man spar tid, kraft 
och pengar på sällan k öp och storköp. I likhet med 
andra svenskar28) är dock norrlänningar irrationel
la i detta avseende. Majoriteten går i butiken 2-3 
gånger per vecka eller mer (se tabell 23) och en
dast i var femte eller sjätte hushåll försöker man 
koncentrera inköpen. Mest frekventa kunder är män 
och deltidsarbetande kvinnor, medan heltidsarbe
tande och hemmaarbetande kvinnor satsar på större 
köp - de förra av tidsbrist och de senare därför 
att de sällan har tillgång till bil. 

Tabell 23: Frekvens av dagligvaruköp i Vilhelmina 

Mån Kvinnor 

Heltid Heltid Deltid Hemma Totalt 

Sällan, köper 
storköp 19 % 24 % 11 % 26 % 20 % 

Ibland, 
2-3 ggr/vecka 52 62 61 62 59 

Ofta, nästan 
varje dag 29 14 28 12 21 

100 100 100 100 100 

n=215 n=57 n=90 n=34 n=396 
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Den planering av hushållsarbetet som utvecklades ur 
en kombination av den borgerliga hushållningens må-
nads-, vecko- och dagsscheman, samt tids- och rö
relses tudiernas minutscheman lever kvar i form av 
ett dåligt samvete - "man borde naturligtvis" - men 
det står samtidigt klart och ofta utsagt, att för
utsättningarna saknas. Det aktiva organiserandet 
kräver tid, kunskap, uthållighet och samarbetsvil
ja. I många hushåll saknas samtliga dessa förut
sättningar, men eftersom det alltid varit husmors 
uppgift att organisera hushållsarbetet, blir det 
också hon som känner misslyckandet. Ett sätt att 
dölja sitt misslyckande är att göra arbetet själv. 
Det kan tom kännas mindre betungande, än att 
ständigt organisera och driva på andra i familjen. 

"Vi försökte några veckor och då gick det 
riktigt bara, men jag vet inte ... jag är 
ju en sån där människa som kan rutscha på 
väldigt mycket och hinna med ... Det var 
när jag var trött en gång som jag tyckte 
att vi skulle ha en plan och vi gjorde 
det - en städade på toaletten och en 
dammtorkade och en städade i rummet, och 
det är klart ... det fungerade ju då. Men 
sen är det som jag glömt av det där då 
... att jag inte påminner dom ..." 

(Heltidsstuderande, småbarnsmamma.) 

En del har försökt planera men givit upp, andra 
tillstår utan omsvep att de aldrig ens försökt -
"det ligger inte för mej". Sammantaget får man 
konstatera att driften av företaget hushållet går 
mera på rutin och efter sedvanliga mönster, än ef
ter det kalkylerade utnyttjandet av resurser som 
den målinriktade rationaliteten föreskriver. Som 
konflikt lösningsmetod är den knappast utnyttjad -
snarare bidrar den rationella idealbilden till att 
bygga på det dåliga husmorssamvetet ytterligare. 
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III DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

8 HEMARBETET I SAMHÄLLETS 
FÖRÄNDRINGSPROCESS 

I förändringen av den privata hushål lningens vill
kor, har spänningen mellan materiella förhållanden 
och ideologier skapat en. rad problem. Skillnaden 
mellan verkligheten, såsom den uppfattats, och så 
som den enligt vissa värderingar borde vara, har 
givit upphov till "problemen". De har varit resul
tat av en dominerande opinion eller av de n rådande 
politiska ideologins värderingar och de har formu
lerats när motsättningarna blivit uppenbara. På 
motsvarande sätt har lösningarna av hushållningens 
problem varit resultat av rådande synsätt , pådriva 
av de materiella förhållandena. Nedan diskuterade 
problem och -lösningar har inte varit allmänna, 
eller ens dominerande, men de kan sägas karaktäri
sera sina respektive perioder. 

ARBETETS ORGANISATIONSPR 

Teknisk-ekonomisk 
rationalitet 

INCIPER 

Ansvarsrationalitet 

DE SOCIALA KÖNS
KARAKTÄRERNA 

Särart Den professionella 
hemhushålIningen 

i 

Moderansvaret 

i 

Likhet 

t 

Reproduktion för 
arbetsmarknaden m 

? 

Det gemensamma ansvaret 

Figur 13. Arbetsorganisationens och de sociala könskaraktärernas påverkan på 
arbetet i hemmet. 

Rådande synsätt och materiella förhållanden har 
tidigare diskuterats utifrån en modell, där arbe
tets organisationsprincip ställdes mot synen på de 
sociala könskaraktärerna (se 2.1.). Modellen åter
ges ovan i förenklad form, och utfallen i de olika 
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falten markerar steg i hemarbetets och kvinnoarbe
tets förändringsprocess. 

Förändringsprocessen, så som den framgår av model
len, har givetvis inte varit så entydig och rät-
linjig. Principer och synsätt lever sida vid sida 
och överlappar ofta varann. För att sambanden skall 
bli tydligare, renodlas de dock i följande diskus
sion rubriksatt efter modellens olika utfall. 

8.1 Den professionella hemhushållningen 

Ett centralt problem i den traditionella hemhus
hållningen, var den arbetskrävande produktionen av 
framför allt livsmedel och textilier. I övergången 
till ett industrialiserat samhälle, växte efterhand 
en konflikt mellan hushållets och samhällets ar
betskraftsbehov. Den kvinnliga arbetskraften läm
nade successivt hushållet för bättre villkor på 
arbetsmarknaden. Problemet sågs dock som betingat 
av okunnighet och moralisk upplösning. Kvin nans 
rätta plats borde vara i hemmet och hennes håg 
borde stå till hushålls- och familjeansvar. 

Med denna inställning var det följdriktigt att man 
("man"; här och framöver samlande beteckning på de 
ideologer och beslutsfattare som engagerade sig i 
hushållets problem) satsade på upplysning, utbild
ning och propaganda. Kvinnornas självklara hus
hållsansvar motiverades av deras särart; att de 
hade biologiska och psykologiska förutsättningar 
för detta arbete. Männens samhällsansvar sågs lika 
självklart som motiverat av deras biologiska och 
psykologiska förutsättningar. 

Den industriella arbetsorganisationens påtagliga 
ekonomiska framgångar gjorde den överlägsen annan 
arbetsorganisation. Genom att lära husmödrarna att 
organiserat sitt arbete efter dessa tekniskt-ratio-
nella principer och genom att undervisa dem om ve
tenskapens och teknologins rön och resultat, skulle 
man professionalisera även dem, och höja deras ar
bete till yrkes status. Detta var vägen att öka 
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hemhushållningens anseende och därmed kvinnornas 
motivation för arbetet i hemmet. 

Idén om husmor som professionell grundades lika 
mycket på tron på den teknisk-ekonomiska ratio
naliteten som på tron på den kvinnliga särarten. 
Man skrev och talade mycket om det rationella hem
arbetets ekonomiska betydelse - både för nationen 
och för det enskilda hushållet - men man föreslog 
inte annan belöning till husmor än familjens (och 
nationens) tacksamhet. 

Arbetskraftsproblemet i hushållet löstes dock inte 
genom yrkesutbildade husmödrar och hembiträden, 
utan genom den materiella standardhöjningen i form 
av centralvärme, rinnande vatten, avlopp, elektri
fiering m m. Tungt kvinnoarbete eliminerades och 
det höjdes varnande röster för "sysslolöshet" och 
"tomrum" i hemhushallningen. Men det dröjde innan 
förvärvsarbete sågs som en naturlig lösning på den
na befarade sysslolöshet. I stället konserverades 
den borgerliga hushållningens standard - eller 
tom höjdes - tack vare husmors ökade produktivi
tet. Arbetsuppgifterna anpassades till den tid som 
fanns tillgänglig. 

8.2 Modersansvaret 

Övergången från ett traditionsbundet samhälle till 
ett framtidsinriktat, styrt av effektivitet och 
kalkylering, satte spår även i hushållet, men 
ansvarsrationaliteten bromsade här. Den familjetra
dition man värnade om krävde ansvarsrationella vär
deringar. Den kvinnliga säraraten - "öm, villig och 
trogen" - skulle motverka upplösningstendenserna i 
samhället. 

Att den kvinnliga särarten gjorde kvinnan överläg
sen mannen i fråga om moral, känslor, tålmodighet 
etc, var grundtanken i den ideologi som lade hus
hållsansvaret exklusivt på kvinnorna. Men, man vil
le också att kvinnorna skulle vidga detta ansvar 
till att omfatta motsvarande uppgifter i samhället. 
När vård och fostran i hemmet var bristfäll ig, 
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krävdes sjuksköterskor, lärarinnor, hemsamariter, 
kokerskor m fl. Ansvaret för ett fungerande socialt 
nätverk sågs som ett modersansvar och kunde därmed 
inte komma ifråga för män. 

De sociala arbetsuppgifterna banade väg för en 
kvinnlig arbetsmarknad, men sammankopplingen av den 
kvinnliga särarten med ansvarsrationella värde
ringar, har allt framgent påverkat det kvinnliga 
yrkesvalet; i vårdyrken, läraryrken och service-
yrken har kvinnor fortsatt att ta sitt modersan
svar. De gör det dock på ett tekniskt-ekonomiskt 
rationellt samhälles villkor, vilket bl a betyder 
att "löpande-band"-principerna dominerar över den 
ansvarsrationalitet som predestinerat kvinnorna för 
vård- och serviceyrken. 

8.3 Reproduktion för arbetsmarknaden 

Likhetsidealet innebär att män och kvinnor delar 
allt arbete lika; det finns i princip inga socialt 
betingade arbetsuppgifter som passar det e na könet 
bättre. I kombination med teknisk-ekonomisk ratio
nalitet medför likhetstänkandet att allt arbe te ut-
föres av såväl män som kvinnor, och att arbetet or
ganiseras efter industriella och ekonomiskt-admi-
nistrativa principer. 

Arbetet i hushållet blir då framför allt en repro
duktiv samhällsuppgift, nödvändig för arbetskraf
tens förnyelse. I första hand förvärvsarbetar män 
och kvinnor för försörjning och ekonomiskt obe
roende, och alla tar via företag och institutioner 
gemensamt ansvar för arbetsuppgifter som lämpar sig 
för stordrift och kollektivt arbete. Det som ound
vikligen blir kvar i hemmet, organiseras rationellt 
och delas lika mellan man och kvinna. 

Kvinnoarbetet har ökat i samhället och minskat i 
hushållet. Professionaliseringen på arbetsmarknaden 
har blivit viktigare än professionaliseringen i 
hemmet. Kvinnorna har uppmanats lämna sin lilla 
värld och ställa sig till arbetsmarknadens förfo
gande. Värdet av hemkulturen har ifråg asatts - den 
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hemkultur som varit det främsta uttrycket för kvin
nokönets särart. 

Industrin, teknologin och den rationella arbetsor
ganisationen har ständigt förväntats lösa även hus
hållets problem, och här har socialistiska och ka
pitalistiska intressen samverkat. Den kvinnliga ar
betskraften har anpassats till den manliga arbets
kraftens villkor - och individualiserats på samma 
sätt. I såväl lönsamhetens som i det samhälleliga 
arbetets namn, har det "privatiserade slavgörat i 
hushållet 1 1  rationaliserats i storkök, daghem och 
vårdinrättningar. Enligt rådande ideologier skall 
man även framgent stimulera utvecklingen i denna 
riktning. 

8.4 • Det gemensamma ansvaret 

Hushållets problem löses dock inte enbart med hjälp 
av teknologi och rationella metoder. Ett växande 
problem är vården och omsorgen i hemmet, för medan 
det i det borgerliga hushållet var extra arbets
kraft som skulle ersättas av teknologin och ratio
naliseringen, är det nu husmor själv som skall er
sättas. Modersansvar konkurrerar med yrkesansvar, 
egenförsörjning och oberoende, liksom hushållets 
produktion konkurrerar med samhällets och indust
rins. 

Att kvinnan i sitt fria val av arbetsuppgifter ten
derar att välja både/och i stället för antingen/el
ler, är en logisk följd av generationerns påtryck
ningar i motsatta riktningar. Det dilemma - moders-
ansvar contra individuell frihet - som redan 1800-
talets opinionsbildare gav synpunkter på, existerar 
fortfarande. Om kvinnan idag väljer arbetsuppgifter 
som tillåter en anpassning till familjeansvaret 
därför att detta socialt alltid ansetts vara rätt 
och "naturenligt", eller om valet ä_r naturenligt, 
är en fråga som endast kan besvaras utifrån värde
ringar. Enligt traditionellt särartstänkande går 
det inte att bortse från grundläggande psykologiska 
skillnader mellan män och kvinnor. 
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Enligt det likhetstänkande som ligger bakom t ex 
jämställdhetsarbetet i vårt samhälle idag, är dock 
dessa skillnader endast resultat av generationers 
könsliga arbetsdelning och särskilda erfarenheter. 
Med det synsättet är det logiskt att man försöker 
bryta ned könsgränserna, såväl på arbetsmarknaden 
som i hemarbetet. Det förra har man medvetet och 
aktivt arbetat på i flera decennier. Det senare 
hoppas man skall inträffa av sig självt. 

Det finns en tendens mot ett gemensamt ansvar för 
barn och hemarbete i yngre hushåll där kvinnan har 
kvalificerad utbildning och väljer att arbeta lång 
deltid/heltid. Men det finns samtidigt en tendens 
mot ökat husmorsansvar i familjer där kvinnan är 
lågutbildad och har dålig arbetsmarknadsanknytning. 
Motsättningar mellan "yrkeskvinnor" och "hemma
fruar" har funnits med i bilden under ett halvse
kel, men en förstärkt polarisering kan få djupgå
ende konsekvenser. Det handlar inte bara om A-, B-
och C-lag på kvinnoarbetsmarknaden, utan också om 
en diskriminering av villkoren för repro duktionen i 
hemmet och en växande klasskillnad mellan hushåll. 
Medan hemmafrun förr sågs som tecken på välstånd, 
betyder hon idag i många hushåll en levnadsstandard 
under existensmimimum. 

8.5 Den fortlevande konflikten 

Den här diskuterade konflikten mellan förvärvs- och 
hemarbete, mellan produktion och reproduktion, har 
alltid utspelat s på det privata planet, i hemmet, 
och därför inte stört samhällsordningen. Effekterna 
är desutom långsiktiga och påverkar sällan situa
tionen här och nu. Om konflikten överhuvudtaget 
skall uppmärksammas, beror måhända på om man åter 
ser problem med en framtida arbetsmarknad. Med en 
mera kapital- än arbetsintensiv produ ktion, minskar 
sannolikt intresset för reproduktionens problem yt
terligare. Minskande befolkning kan idag ses som en 
fördel. 

Om vi ändå, av bland annat sociala skäl, fortsätter 
att sträva mot "det gemensamma ansvaret" för barn 
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och hushåll, måste konfliktens djupare orsaker lyf
tas fram och åtgärdas. Då måste vi konstatera att 
försöken att "höja hushållsarbetet' 1  genom att klä 
det i den tekniskt-ekonomiska rationalitetens dräkt 
misslyckats. Det var verkningslöst att lämna över 
ansvaret för denna "höjning" till den enskilda hus
modern, utan att samtidigt ge henne den nödvändiga 
resursförstärkningen av tid, pengar och kunskaper. 
Varje enskild husmor fick på egen hand och efter 
eget huvud försöka sammanjämka motstridiga krav, 
hushålla och hinna med. 

Det blev oc kså hon som fick övertyga maken om det 
positiva i att även hon tog ett förvärvsarbete. Om 
det inte var ekonomiskt nödvändigt - fast för all 
del, även då! - kunde det bli tal om förvärvsarbete 
endast under förutsättning att skötseln av hem och 
barn inte blev lidande. Detta var innebörden av 
"den villkorliga frigivningen". Priset för möjlig
heten till ekonomiskt oberoende och social likvär
dighet, var att acceptera konflikten och bära den 
inom sig. Att inte bråka om hjälp i hushållet. 

Vi måste också konstatera att standardhöjningen i 
hushållet hittills i huvudsak resulterat i flera 
ägodelar, i stället för i köp av de tjänster som 
kunnat frigöra kvinnan från privat hushållsarbete. 
Arbetsuppgifter som i ett verkligt rationellt sam
hälle borde ha kollektiviserats och industrialise
rats, finns fortfarande kvar i hushållet. I stället 
för att lämna bort tvätten, anlita professionell 
städhjälp, ordna mathållningen kollektivt etc, har 
man använt resurserna till en konsumtion som binder 
inte bara kvinnan utan också mannen vid ett oratio
nellt underhållsarbete i hemmet. 

Den "rastlösa välfärdsmänniska" som Burenstam-
Linder beskrev 1969, ägnar idag ännu mera tid åt 
att införskaffa, vårda och använda ägodelar. Vi 
kallar det "fritidsaktiviteter" och har kommit att 
betrakta det som avkoppling, men i själva verket 
rör det sig om arbete - hemarbete - att välja, köpa 
och sköta om bilen, båten, sommarstugan, snösko
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tern, slalomutrustningen, surfingbrädan, videoka
meran . 1 ) 

Välfärdskonsumtionen binder också både mannen och 
kvinnan vid förvärvs arbetet. För att hushållets in
komster skall räcka, inte bara till överlevnad utan 
desutom till sociala avgifter och skatter, till 
tjänster och till den materiella standard som anses 
normal, måste även kvinnan arbeta. I normalfamiljen 
idag finns i praktiken inget fritt val mellan för
värvsarbete och hemarbete.2) 

Detta är en ny situation, och den kan leda till att 
konflikten blir mera påtaglig. "Husmor" har en ny 
förhandlingsposition och kan använda den till att 
med större eftertryck kräva delat ansvar för barn
omsorg och hushållsarbete. Med dett a flyttar kon
flikten ut ett steg; från husmor själv till hushål
let i sin helhet. I steget därefter märks konflik
ten även på den manliga arbetsmarknaden och i sam
hället i övrigt. 

För mannen har lön för arbets insats varit själv
klart. Han torde därför ha svårare att acceptera 
hushållets arbetsvillkor, där insatserna på sin 
höjd renderar tacksamhet. Han har inte samma psyko
logiska beredskap som kvinnan att underordna sig 
andras behov och intressen, och hans arbetsmark
nadsvillkor tar i ännu mindre grad än hennes, hän
syn till uppgifterna i hemmet. 

"Skall mannen uppskatta lyckan av hem o ch barn nog 
för att använda sin inkomst till dem i stället för 
till den behovstillfredsställelse av annan art han 
kan finna som ungkarj.?" frågade sig Alva Myrdal 
1938.3) Trettiofem år senare presenterade ekonomen 
Gary Becker en matematisk modell för den ömsesidiga 
nyttans betydelse i äktenskapet; i parbildningen 
förväntas båda tjäna på affären, så att säga.4) Men 
om ingen "tjänar" på parbildningen? Om kvinnan 
hellre förvärvsarbetar än stannar hemma och blir 
försörjd av mannen, har han ingen tillgång till 
billig hushållerska och bådas nytta är försvunnen. 
När endast de personliga relationerna skall moti-
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vera hushållsbildningen blir den sårbar, vilken 
bl a illustreras av det ökande antalet en-förälder-
familjer och ensamboende.5) 

Konflikten är inte ny. Dess djupare orsaker tyckte 
man sig urskilja redan på 30-talet. I varje fall 
antyder följande citat, hämtat ur ett av Befolk
ningskommissionens betänkanden, att man redan då 
såg de problem som femtio år senare bidragit till 
att jämställdhetsministern tillsatt en "Arbetsgrupp 
om mans rollen".6) 

"Kommissionen hyser den uppfattningen att 
ett av de mest oroande tecknen i famil
jens utveckling alltifrån industrialise
ringsperiodens början är mannens och fa
derns avkoppling från familjens liv. Kom
missionen förmenar, att även i den moder
na familjen - och icke minst i den moder
na familjen där hustrun ofta, åtminstone 
vid äktenskapets början har yrkesarbete -
ställer en konfliktfri hemgemenskap stora 
krav på mannen/faderns deltaga nde i fa
miljens dagliga hushållning. Det exis
terar på detta område inom alla samhälls
klasser i stor utsträckning skeva vanor 
och föreställningar, vilka utgöra en fara 
för familjegemenskapen. De härstamma från 
det individualistiska 1800-talets över
gångsperiod och underhållas genom en 
oriktig uppfostran av gossarna och yng
lingarna, vilken stundom ej blott gör dem 
mindre lämpade för familjeliv under mo
derna förhållanden, utan även hos dem un
derhåller ett förakt för hemmets syss
lor." 

Den teknisk-ekonomiska rationaliteten som organisa
tionsprincip är intimt sammankopplad med en mansdo-
minerad samhällsstruktur och med manl iga värde
ringar av bl a kultur och arbete. Det har inte ut
vecklats kunskap om modeller för kollektiva och/ 
eller individuella lösningar. Det finns inte heller 
lösningar som gynnar reproduktionens villkor på be



1 7 3  

kostnad ev produktionens; hemarbetets framför för
värvsarbetets.?) I stället för att erkänna hemarbe
tets sociala och ekonomiska betydelse för både män 
och kvinnor, börjar man på sina håll ta till den 
beprövade metoden att påminna kvinnorna om deras 
speciella fallenhet och ansvar för hemarbete och 
barnomsorg. 

Om hemmets sysslor betraktas med förakt eller bara 
med ointresse kan diskuteras. Vad vi däremot kan 
konstatera, är att i industrisamhället tas ingen 
nämnvärd hänsyn till villkoren för reproduktione n i 
hemmet. 
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9 SAMMANFATTNING 

9.1 Frågeställningar och metoder 

Benämningar som "det dolda arbetet" och "krypto-
tjänare" har använts för att beteckna hushållsarbe
tet och dess främsta utövare: husmodern. Uttrycken 
illustrerar hushållsarbetets underordnade roll i 
ekonomin; en produktion som inte tillmätes ekono
miskt värde och ett arbete som inte avlönas. De 
illustrerar också fostran av kvinnan till att ta 
ansvaret för detta arbete och mer eller mindre 
omedvetet acceptera en underordnad roll, en social 
position utan inflytande. 

Varför arbetet i hushållet - trots alla teknolo
giska och andra förändringar - fortfarande tar så 
mycket tid, varför det är ekonomiskt och socialt 
nedvärderat och varför det - trots alla jämställd
het sst rävanden - fortfarande i huvudsak är ett 
kvinnoarbete, är de tre centrala frågeställningarna 
i avhandlingen. Sökandet efter svaren har fört mig 
ut på många vägar och över en lång tidsperiod; från 
"mormors tid" till "min tid". 

Det vi menar med hushållsarbete - det dagliga arbe
tet med mat, disk, städning och tvätt - har föränd
rats drastiskt under de senaste hundra åren, mer än 
under någon tidigare period. Den borgerliga kultur 
som nådde sin höjdpunkt under åren kring sekelskif
tet, har präglat värderingarna i hemhushållningen 
intill våra dagar och det moderna industrisamhället 
har format dess villkor. 

Synen på kvinnans biologiska särart och sociala 
roll har förändrats genom tiderna. Arbetsdelningen 
mellan könen styres visserligen av de materiella 
förhållandena i första hand, men åsikter om vad som 
är "kvinnligt" respektive "manligt" arbete har ock
så haft stor betydelse. 

Kunskap om dessa värderingar och villkor har inhäm
tats genom litteraturstudier, riksdagstryck, of
fentliga utredningar och statistik. Hur förhållan
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dena ter sig för dagens husmödrar har undersökts 
via enkäter och intervjuer i norrlandshushåll under, 
åren 1 976-81 . 

9.2 Teoretiska utgångspunkter 

Den ursprungliga utgångspunkten för arbetet var 
"det hushållsekonomiska synsättet" - synen på hus
hållet som ett företag, med gemensam målsättning, 
organiserade arbetsinsatser och rationellt resurs
utnyttjande som ledstjärnor. Denna tekniskt och 
ekonomiskt rationella modell har övertagits från 
företagsvärldens organisationsteorier, med rötter i 
Scientific Management-principerna. 

Scientific Home Management-principerna är inriktade 
på hushållets interna planering och produktion. De 
är närmast en praktisk tillämpning av "hemekono
min", vilken i sin tur är en avläggare av den neo
klassiska ekonomiska nyttoteorin. 

I hemekonomisk nyttoteori användes tiden som mått 
vid sidan av pengar. Med hjälp av tidsbudgetstudier 
kan man värdera alla aktiviteter ur en nyttoaspekt 
- även hushållsproduktionen - och därmed står möj
ligheten öppen att föra in även denna i de ekono
miska modellerna. Genom att särskilja ekonomiska 
och icke-ekonomiska aktiviteter kan man komma ett 
steg längre och beskriva hushållets totala roll i 
ekonomin. 

Inom Home Management tas hänsyn till såväl ekono
miska som sociala faktorer, vilket på en gång är 
dess styrka och dess svaghet. Styrkan är att man 
inte bortser från den sociala påverkan på ekono
miska aktiviteter. Svagheten är att det blir teo
retiskt och metodologiskt svårhanterligt. En ytter
ligare svaghet är begränsningarna i den sociala ut
blicken. Organisationsteorier är i grunden struk
turfunktionalistiska, i den meningen att de förut
sätter bl a sociala system i balans, gemensamma 
målsättningar och bestämda rollpositioner. Den 
sociala verkligheten måste passas in i bestämda 
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mönster för att bli användbar i modellerna. Mot
sättningar lämnas därhän. 

De hemekonomiska modellerna är användbara vid stu
dier av arbetet i hemmet. Vid studier av kvinnans 
arbete - i hemmet och annorstädes - måste man däre
mot ha ett annat perspektiv på samhällsföränd
ringarna. Kvinnoforskningen har av tradition sin 
utgångspunkt i den historiska materialismen. Sam
bandet mellan kvinnans underordnade ställning och 
det kapitalistiska produktionssättet är tydligt, 
genom hennes oavlönade arbete i reproduktionen, men 
även här stupar teoribyggande på svårigheterna att 
sammankoppla vetenskapliga angrepssätt. 

I detta fall är det marxistisk ekonomisk teori som 
inte låter sig förenas med historiska, antropolo
giska, psykologiska och sociologiska teorier om 
patriarkal struktur och arbetsdelning mellan könen. 

Kvinnans arbete i hushållet - och i ekonomin i 
stort - måste nämligen ses i detta sammanhang; det 
mansdominera de samhällets utveckling. Kvinnan har 
aldrig själv haft tillräckligt inflytande för att 
kunna forma villkoren för sitt arbete, vare sig i 
hemmet eller i samhället. Av detta följer att stu
dier av "husmor" och hennes arbete i hemmet svårli
gen låter sig inordnas i e_n teori. "Teoretiska ut
gångspunkter" eller "ramar" har blivit en vanlig 
lösning på dilemmat - så även här! 

9.3 Förändringen 

Den industriella revolutionen har sin parallell i 
"hushållsrevolutionen". Denna senare har haft ett 
mera odramatiskt och osynligt förlopp och inte upp
märksammats i motsvarande grad. Först i ett längre 
tidsperspektiv kan vi urskilja orsak och verkan, 
och se effekterna av en förändring som våra mormöd
rar inte ens kunnat drömma om. 

"Husmor" är ett uttryck som idag är ovanligt, men 
som för bara en generation sedan var beteckningen 
på den dominerande kategorin gifta kvinnor. Under 
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den period som här beskrivits, med början i "mor
mors tid" och avslutning i "min tid", har det agra-, 
ra Sverige omformats till ett modernt industrisam
hälle - förändringar som påverkat även husmors 
arbetsvillkor. I den mån förändringarna i den of
fentliga sfären - i företag, i institutioner och på 
marknader - påverkat den privata sfären, hemmet, 
kan dessa förändringar också förklara varför "hus
mor" försvunnit från vår tillvaro. 

Männens produktiva arbete flyttades först ut ur 
hushållet, medan merparten av kvinnornas stannade 
kvar. Männens arbete åstadkom vinster och välstånd. 
Det organiserades, rationaliserades och utveckla
des, medan kvinnornas arbete i hemmet blev alltmera 
underordnat och osynligt, trots alla ansträngningar 
att "höja dess värde". Männen kontrollerade ekono
min på alla nivåer, från löner och skatter till 
hushållskassa och nålpengar. Bit för bit togs också 
hushållets varuproduktion över av industrin, och 
det som slutligen skulle vara husmors uppgift, var 
vården, omsorgen, de personliga relationerna - "den 
emotionella funktionen". Dyrkan av kvinnan/hustrun 
och modern som moralens och känslans bevarare, 
präglade den inflytelserika borgerliga kulturens 
kvinnosyn. 

Arbetet i det borgerliga hushållet sköttes av 
tjänare, med husmor som arbetsledare. Tillgången 
till billig arbetskraft tillät en överdådig 
konsumtion, med tidskrävande kosthåll, överlastade 
heminredningar och intrikata klädedräkter. Detta 
levnadssätt var stilbildande och övertogs 
successivt, i takt med det stigande välståndet, av 
lägre samhällsklasser. 

När tjänstefolket försvann till mera välbetalda ar
beten i industri, handel m m, ersattes de av "mo
derna bekvämligheter" i form av vattenledningar, 
avlopp, centralvärme och - så småningom - elekt
ricitet. Husmor kunde klara det tunga arbetet ensam 
eller med hjälp av endast ett hembiträde eller 
tillfällig hjälp. Inom husmorskåren började klass-
skillnaderna försvinna, i den meningen att arbets
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uppgifterna var desamma för arbetarhustrun som för 
tjänstemannafrun; diskande, dammsugande, golvtor
kande och barnpassande. Kanske hade tjänstemanna-
frun det stundom värre. Hon hade större bostad att 
städa och det ställdes större krav på hennes kost
håll. Starka krafter band kvinnan till hushållet. 
Det fanns få alternativ till hushållsarbetet och 
det fanns i flertalet hushåll ingen som kunde er
sätta husmor. Det var ett tungt och tidsödande 
arbete, och det var av både ekonomiska och sociala 
skäl rimligast att mannen och hustrun hade ansvar 
för var sin del av försörjningen - han som lönta
gare och hon som husmor. Fram till mitten av 1900-
talet fanns det inga förutsättningar för en revolu
tion i den könsliga arbetsdelningen. 

I stället blev "rationalisering" ett nyckelbegrepp. 
Utnyttjandet av Scientific Management-principerna 
inom industrin hade betytt ökad produktivitet och 
lönsamhet. Framgången där ledde till ett ibland 
kritiklöst övertagande av principerna i hushålls
arbetet. Men för att kunna planera, organisera och 
rationalisera sitt arbete efter alla konstens reg
ler, måste husmor ha utbildning. Här fanns inget 
att hämta i tradition och av äldre husmödrar. 
Tvärtom gällde det nu för husmor att frigöra sig 
från gamla rutiner och krav. Hennes arbetsmiljö 
krävde förnyelse, hennes arbetsmetoder skulle om
prövas och hennes arbetsredskap förbättras. Hon 
skulle bli positiv till industrins produkter och 
hon måste få en ny och mera vetenskaplig syn på 
barnuppfostran. Att sköta barn, hem och hushåll 
skulle anses som ett ansvarsfullt yrke. 

Efter andra världskriget framstod arbetskraftsbris
ten som ett hot mot den ekonomiska utvecklingen. 
Även den sjunkande nativiteten sågs som ett hot mot 
den framtida försörjningen. De gifta kvinnornas 
arbetskraft måste tas tillvara, men samtidigt var 
det nödvändigt att de satte 2-3 barn till världen 
och tog hand om dem på lämpligt sätt, d v s i hem
met. Åsikten att kvinnan först och främst var mor 
och husmor, fast dessutom medborgare med uppgift i 
samhället, möttes av en ny och radikal åsikt att 
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kvinnan först och främst hade ansvar för sin och 
landets försörjning, men hennes rätt till familj 
och barn måste skyddas. 

Kompromisslösningen blev den kvinnliga dubbelrol
len: deltidsarbete och hushållsarbete i kombina
tion. De som ursprungligen framförde denna lösning, 
såg den dubbla uppgiften som två skilda livstidspe
rioder; först barn och hem, sedan yrkesarbete. 
Kvinnorna hade dock vid det här laget börj at få 
erfarenhet av egna inkomste r, höjd boendestandard 
och industriprodukter. De accepterade dubbelrollen 
och genomförde den dagligen. 

Denna kompromisslösning vilade ensidigt på kvinnan. 
Hon blev "villkorligt frigiven" - tilläts förvärvs
arbeta om bara hemmet sköttes som vanligt - vilket 
var en i längden ohållbar situation. Slutligen 
framfördes förslaget att mannen och hustrun skulle 
förvärvsarbeta t ex 6 timmar/dag och i övrigt dela 
på allt arbete med hem och barn. Diskussionerna 
kring denna lösning har pågått i tre decennier nu. 

Under tiden har kvinnornas ständigt ökande för
värvsarbete krympt tiden för hushållsarbetet. Vissa 
traditionella sysslor har helt försvunnit eller 
minskat kraftigt - mangling, mattpiskning, saft
kokning t ex. Generellt har tidsåtgången för hus
hållsarbete halverats, från c:a 5 timmar till c:a 2 
1/2 timme, på dessa tre decennier, men för kvinnor 
i allmänhet och mödrar i synnerhet tar hushåll och 
barnomsorg fortfarande en stor del av arbetsdagen; 
de städar och tvättar i stort sett lika mycket idag 
som då. Förklaringen ligger i en ökad materiell 
standard och större krav på hygien, men också brist 
på kunskaper torde vara en bidragande orsak. Under
visningen om arbetet i hemmet har reellt minskat, 
samtidigt som många har obefintliga erfarenheter 
från sina föräldrahem. 

9.4 Situationen idag 

Kvinnor beskriver hushållsarbetet som trist och 
isolerat. De anser i princip att arbetet med barn 
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och hushåll är både viktigt och (ibland) belönande, 
men i praktiken upplever de svårigheter att leva 
upp till alla förväntningar. Att ensam fostra och 
stimulera barnen och samtidigt motsvara idealbilden 
av den duktiga husmodern, kräver mera psykisk ener
gi än många kan mobilisera. 

Genom deltidsarbete utanför hemmet finner de i 
stället en bättre balans i tillvaron. Kontakterna 
utåt, känslan av att "betyda något" och ha en egen 
inkomst, är stimulerande och höjer tempot överlag. 
Tiden räcker till även för hushållsarbetet, och um
gänget med barnen blir mera avspänt. Merparten av 
kvinnorna finner förvärvsarbete och hushållsarbete 
ömsesidigt berikande. Heltids förvärvsarbete inne
bär däremot i många fall en alltför stressad till
varo. Då hinner och orkar de inte möta kraven från 
alla håll. Förvärvsarbete under 20-35 timmar i 
veckan är för de flesta kvinnor den bästa lösning
en . 

Männens deltagande i det dagliga arbetet i hus
hållet har generellt ökat mycket lite. Främst två 
faktorer påverkar detta deltagande: omfattningen av 
hustruns förvärvsarbete och åldern. Yngre män med 
hustrur i förvärvsarbete, framför allt kvalifice
rat sådant, tar större ansvar för barn och hushåll. 
Barnen, oavsett ålder, tar mycket lite del i det 
dagliga hushållsarbetet. Någon kvart om dagen är 
genomsnittstiden för alla över 5 år. Den traditio
nella könsliga arbetsdelningen visar sig fortfa
rande tydligt: flickorna hjälper till mera i hus
hållet än pojkarna, och männen sysslar mera med 
vård av bil, hus, tomt m m, än med matlagnin g, 
städning och tvätt. 

Fram till mitten av 1900-talet var det vanligast 
att den gifta eller samboende kvinnan "var hemma". 
Idag är det naturligast för merparten av kvinnorna 
- även småbarnsmödrarna - att "arbeta borta". Denna 
förändring har inträtt mycket snabbt, historiskt 
sett, och vi kan ännu inte överblicka konsekven
serna av detta för den könsliga arbetsdelningen. 
Det finns en tendens mot "det delade ansvaret" för 
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hem och barn, men ännu kan vi inte se påtagliga ge
nerella förändringar. 

9.5 Slutsatser 

Den könsliga arbetsdelning som redan i det förkapi
talistiska samhället lade hushållsansvaret på 
kvinnorna, förstärktes i det kapitalistiska indust
risamhället. Medan mannen och kvinnan i hushålls
ekonomin var relativt jämbördiga, i meningen ekono
miskt beroende av varandras arbetskraft , hamnade 
kvinnan i industrisamhället ensam i beroendeställ
ning; som oavlönad husmor. Utan möjlighet att själv 
producera för sitt uppehälle, var hon utlämnad till 
mannens förmåga - och villighet - att försörja hen
ne. 

Kvinnan som ekonomiskt oberoende individ är en 
historiskt sett ny företeelse, så ny att vi ännu 
inte kan se några påtagliga förändringar i arbets
delningens mönster. Ty kvinnan/husmor är fortfa
rande kvar med ena foten i reproduktionen av mänsk
ligt liv i hemmet, och ansvaret för denna reproduk
tion hindrar henne att t ex förvärvsarbeta på samma 
villkor som mannen. Arbetet i hemmet betraktas som 
improduktiv konsumtion och är därmed oavlönat, 
trots dess betydelse för en fungerande samhällseko
nomi. Arbetet med att sammanjämka kraven från ar
betsmarknaden med kraven från familjen, gynnar mera 
det manssamhälle som dikterat villkoren än det gyn
nar kvinnan själv och hennes familj. Så länge hon 
axlar ansvaret för reproduktionen, och så länge 
detta ansvar inte tillerkännes ekonomiskt värde, så 
länge råder obalans mellan den offentliga sfären 
och den privata. Det som Friedrich Engels en gång 
benämnde "produktionens dubbla natur" - framställ
ningen av existensmedlen samt av det omedelbara li
vet - kräver att även den privata reproduktions-
sfären utvecklas. Marknadens produkter kan inte _i 
sig åstadkomma välfärd. Det fordras en omvandling i 
hushållet med hjälp av bl a tid, energi, kunnande, 
till slutprodukten: individuell välfärd. 
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Fördelningen av arbetet inom de båda sfärerna är 
starkt kopplat till uppfattningen om kön, och svå
righeterna att överskrida könsgränserna beror till 
en del på att man sammanblandar det sociala könet 
med det biologiska. Då kvinnorna en gång krävde li
kaberättigande i samhället, varnade man för "manin-
nor" som inte skulle kunna föda barn om de för
värvsarbetade. Idag, när det blir alltmera själv
klart att männen har rätt till och ansvar för hem 
och barn, varnas det för "mjukismännens" potens-
problem och diffusa könsidentitet. Att det varit 
lättare för kvinnorna att överskrida könsgränsen i 
arbetsdelningen än det tycks vara för männen, för
klaras också av att de höjer sin status genom för
värvsarbete, medan männen minskar sin genom hus
hållsarbete. Allt färre vill idag vara hushållets 
"kryptotjänare" och detta leder till konflikter. 
Tidigare har konflikten mellan produktionens och 
reproduktionens krav burits av kvinnan ensam, men 
nu ser vi den växa ut i samhället. Reproduktionens 
till synes eviga kris har åter förvärrats. 
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10 SUMMARY 

10.1 Questions and Methods 

Housework has been called "hidden labor" and house
wives have been called "crypto-servants". The ex
pressions illustrate the subordinate role of house
work in the economy: a production alloted no econo
mic value and a labor which is not paid. The ex
pressions also illustrate that women are brought up 
to accept the responsibility for that labor and, 
more or less unconsciously, to accept a subordinate 
role; a social position without influence. 

Why does labor in the household, despite all tech
nological and other changes, still take so much 
time? Why is this labor economically and socially 
depreciated? Why is this labor, despite all efforts 
for equality, still primarily women's labor? These 
are the three main questions of this thesis. The 
search for a nswers has taken me down many roads and 
over a long time period - from "grandmother's time" 
to "my time". 

What we mean with housework - the daily labor with 
food, dishes, cleaning and wash - has changed dras
tically during the last hundred years, more so than 
during any previous period. The bourgeois culture 
which reached its zenith around the turn of the 
century, has characterized the values in housekee
ping, and modern industrial society has formed its 
conditions. 

The view of women's specific biological nature and 
social role has changed with time. The gender divi
sion of labor is mainly steered by the material 
conditions, but opinions of what is "female" and 
"male" work h as also had a great importance. 

Knowledge of these values and conditions has been 
gathered through a study of relevant literature, 
parliament protocol, public investigations and 
statistics. The conditions for today's housewives 
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has been studied through surveys and interviews in 
northern Swedish households from 1976 to 1981. 

10.2 The Theoretical Points of Departure 

The original starting point for my work wa s the 
"household economy point of view" - a view of the 
household as a company, with commonly accepted 
goals, organized work, and rational use of resour
ces as guiding stars. This technical and economic 
model was taken from the business world's organi
zational theories, with roots in the principles of 
Scientific Management. 

The principles of Scientific Home Management are 
directed towards the household's internal planning 
and production. They are a practical application of 
"home economy", which is in turn an offshoot of the 
neo-classical economic utilitarian theory. The 
household economic utilitarian theory use s time as 
a measure, besides money. Time-budget studies can 
access all activities from the aspect of utility -
even household production - opening the door for 
its inclusion in economic models. By differentia
ting economic and non-economic activitie s one can 
take a step farther and describe the household's 
total role in the economy. 

Within Home Management, economic as well as social 
factors are considered, which is both its strength 
and its weakness. The strength is that one does not 
ignore the social influences on economic activi
ties. The weakness is that it is theoretically and 
methodologically difficult to manage. A further 
weakness is the limits of the social perspective. 
Organizational theories are by nature structural 
functionalistic, in the sense that they assume a 
social system in balance, commonly accepted goals 
and pre-de termined role positions. The social rea
lity must adapt to a pre-determined pattern in or
der to "fit" the models. The conflictual relations 
are left out. 
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The household economic theories can be used for 
studies of labor in the home. For studies of wo
men s labor - in the household and elsewhere - one 
must have another perspective of social changes. 
Women's research has, by tradition, its roots in 
historical materialism. The connection between wo
men's subordinate position and the capitalistic 
mode of production is clear in view of women's un
paid labor in reproduction. But even here theories 
have been inadequate in connecting approaches. In 
this case it is the marxist economic theory which 
is unreconciled with historical, anthropological, 
psychological and sociological theories of the pat
riarchal structure and gender division of labor. 

Women 's work in the household - and in the economy 
at large - must be viewed in the context of the 
male dominated society's development. Women have 
never themselves had enough influence to be able to 
form the conditions for their labor, neither in the 
household, nor in society. Consequently, analyses 
of housewives and their labor cannot be captured in 
one theory. "Theoretical starting points' 1  or "fra
meworks" are the common solution to this dilemma -
even in this case ! 

10.3 The Changes 

The industrial revolution has its parallel in the 
"household revolution". The latter has had a more 
undramatic and invisible course, and hasn't drawn 
attention in the same degree. First with a broader 
time perspective we can distinguish between cause 
and effect, and see the result of a change, which 
our grandmothers couldn't even dream of. 

"Housewife" is an unusual expression today, but 
only a generation ago it was the characterization 
of the dominant cathegory of married women. During 
the period which is described here, with its begin
nings in "grandmother's time" and ending in "my 
time", rural Sweden has transformed to a modern 
industrial society, changes which have even affec
ted housew ives' labor conditions. To that degree 
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that the changes in the public sphere - in compa
nies, in institutions and within the market - have 
influenced the private sphere, the home, these 
changes can explain why "housewife" has disappeared 
from our vocabulary. 

Men's productive labor was moved from the household 
while the major part of women's labor remained 
there. Men's labor produced profits and prosperity. 
It was organized, rationalized and developed, while 
women's labor became more and more subordinate and 
invisible, despite all efforts to "raise its va
lue". Men controlled the economy, from wages and 
taxes, to the household's cash and pin money. Litt
le by little even the household's production of 
goods was taken over by industry, and that which 
finally became the housewife 's function, was care, 
nurturance, personal relations; i.e. "the emotional 
function". The worship of woman/wife and mother as 
a moral and emotional caretaker, characterized the 
influential bourgeois culture's view of woman. 

Labor in the bourgeois household was attended to by 
servants, with the housewife as manager. The avai
lability of cheap labor allowed for an excessive 
consumtion, with time demanding food preparation, 
overburdened interior decorations, and intricate 
clothing. This way of life was sty le-forming, and 
was successively taken over by the lower social 
classes. 

When servants disappeared to better paid jobs in 
industry, trade etc., their place was taken over by 
"modern convenience" in the form of indoor plum
bing, central heating and - eventually - electrici
ty. The housewife could now manage the labor burden 
alone, or with the help of one domestic or occasio
nally hired hands. Within the body of housewives, 
class differences began to disappear, in the sense 
that labor tasks were the same for the working 
class wife as for "the white collar" wife - dish
washing, vacuuming, mopping and childcare. Perhaps 
the middle class wife had an even more difficult 
situation. She had a larger home to clean, and 
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greater demands were made on her food preparation. 
Strong forces tied the woman to the household. 
There were few alternatives to housework, and in 
most homes there wasn't anyone who could replace 
the housewife. It was a heavy and time demanding 
labor, and for both economic and social reasons, 
man and wife divided the responsibility for support 
- he as a wage-worker and she as a house-wife. Un
til the middle of the twentieth century, the condi
tions for a revolution in the gender division of 
labor did not exist. 

"Rationalization" became instead the key concept. 
The application of the principles of Scientific 
Management had increased productivity and profita
bility. The success led to a sometimes uncritical 
taking over of the principles within the household. 
But in order to properly plan, organize and ratio
nalize her labor, the housewife must be educated. 
There was nothing to be learned from tradition or 
older housewives. On the contrary, housewife had to 
"un-learn" old routines and demands. Her labor en
vironment demanded renewal, her labor methods 
should be reconsidered and her labor equipment 
should be improved. She should be positive to in
dustrial products and she must acquire a new and 
more scientific view of childcare. The care of 
children, home and household should be regarded as 
a responsible profession. 

After the Second World War, the shortage of labor 
power was regarded as a threat to the economic de
velopment. Even the declining birthrate was regar
ded as a threat towards future prosperity. Married 
women must be included within the labor force, but 
at the same time it was necessary that they brought 
2-3 children to the world and cared for them in the 
most appropriate manner, i.e. in the home. The view 
of woman as primarily mother and housewife, al
though with duties as a citizen, was confronted 
with a new and radical view of woman as primarily 
responsible for her own and society's support, al
though her right to family and children should be 
protected. 
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The compromise solution became women's double role: 
part-time work combined with housework. Those who 
originally proposed this solution saw the double 
function as two different time periods; first 
children and home, then labor market participation. 
However, by thi s time women had experienced perso
nal incomes, improved standard of living and 
industrial products. They accepted the double role 
and applied it daily. 

This compromise solution rested one-sidedly on the 
woman. She became "conditionally liberated", i.e. 
she was allowed to wage-work on the condition that 
she took care of the household as usual. This be
came of course an untenable situation. Finally, the 
recommendation came for a six hours workday for 
both man and wife, who additionally should share 
all work in the home. The discussions around this 
solution have been going on now for three decades. 

During this time women's continually increased la
bor market participation has shrunk the time left 
over for household labor. Certain traditional tasks 
have disappeared entirely, or decreased considerab
ly, i.e. mangling, rug beating, jam cooking. In ge
neral the time available for household work has 
been halved (from approx. 5 hours to approx. 2 1/2 
hours/day) during this three decades, but for women 
in general, and for mothers in particular, house
work and childcare still make up a great part of 
their working day; women wash and clean just as 
much today as then. The reason for this is the 
increased material standard of living and the grea
ter demands upon hygiene. Deficient knowledge can, 
however, be regarded as a contributing cause. Edu
cation on household work has tangibly decreased, at 
the same time as many have non-existent experiences 
from their childhoold home. 

10.4 The Situation Today 

Women describe housework as boring and isolated. 
They regard, in principle, work with children and 
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the household as important and (sometimes) rewar
ding, but in practice they experience difficulties 
in living up to expectations. To bring up and sti
mulate children alone, and at the same time live up 
to the ideal of the efficient housewife, requires 
more mental energy than most can mobilize. 

Through part-time work away from ho me, women find a 
better balance in their existence. The outward con
tacts, the feeling of personal worth and a perso
nal income is stimulating and pace increasing. The 
time is sufficient even for household labor, and 
social intercourse with the children becomes more 
relaxed. Most women find housework and wage work 
mutually enriching. Full-time work, however, invol
ves an altogether overstrained existence. They can
not find the time or energy to meet the demands 
made upon them from all directions. Wage labor par
ticipation during 20-35 hours a week, is for most 
women the best solution. 

Men's participation in the daily work in the house
hold has, in general, increased very little. Prima
rily two factors influence their participation: the 
extent of the wife's wage labor, and their age. 
Younger men with wage-working wive s, especially in 
qualified wage-w ork, assume a greater responsibili
ty for household and children. The children, disre
garding age, help very little with the daily house
work. About 15 minutes a day is the average for all 
children over five years of age. The traditional 
gender division of labor is still clear; girls help 
out more in the household than boys do, and men 
work more with the care of automobile, house and 
yard than with cooking, cleaning and the washing. 

Until the middle of the twentieth century it was 
most common for married or cohabitating women to 
"be at home". Today it is natural for the majority 
of women - even the mothers of small children - to 
"work outside the home". This change occurred very 
quickly in a historical sense, and we can not yet 
forsee the consequences for the gender division of 
labor. We can observe a trend towards shared res
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ponsibility for home and children, but it is too 
early to observe tangible general changes. 

10.5 Conclusions 

The gender division of labor, which during pre
capitalist society allocated wom en the responsibi
lity of the household, was reinforced with the 
arrival of capitalist industrial society. While men 
and women were relatively equal within the house
hold economy, in the sense that they were dependent 
upon one anothers labor power, women found themsel
ves in a dependent situation in industrial society. 
Without the possibility to earn their own living, 
women were dependent upon men's ability and wil
lingness to support them. 

Women as economically independent individuals is, 
in the historical sense, a recent phenomenon. As 
yet we can see no tangible changes in the gender 
division of labor. Women still remain with one foot 
in the reproduction of human life in the home, and 
this responsibility prevents her participation on 
equal terms in the labor market. Work in the home 
is regarded as unproductive consumption and is 
thereby unpaid , despite its importance for a func
tioning societal economy. Efforts to reconcile la
bor market demands and family demands is more ad
vantageous for male society, which has dicated the 
terms, than for women themselves and their fami
lies. As long as women shoulder the responsibility 
for reproduction, and as long as that responsibili
ty is not economically recognized, the imbalance 
between the public sphere and the private sphere 
will remain. What Friedrich Engels once called "the 
double nature of the production", i.e. the produc
tion of the means for existence as well as the pro
duction of life, also demands the development of 
the private reproduction sphere. The market's pro
ducts can not in themselves create prosperity and 
welfare. These products need transformation in the 
household, with the help of time, energy and know
ledge, before individual prosperity is attained. 
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The distribution of labor between the two spheres 
is highly influenced by our understandi ng of gen
der. Our difficulties in exceeding the gender 
boundries is partially caused by confusing social 
gender and biological sex. When women began to de
mand social equality, they were said to be "male-
women", not being able to give birth to children if 
they wage-worked. Today, as it have become evermore 
evident that men have both a right to, and a 
responsibility for , home and children, they are 
warned for "soft daddies" potency prob lems and 
vague sexual identity. That it has been easier for 
women to exceed the narrow limits of the socially 
defined gender then is has been for men, can be 
explained in that women raise their status with 
wage-work, while men decrease their status with 
housework. Today fewer are willing to serve as 
"crypto-servants" within "the hidden labor" in the 
household and this trend is creating conflicts. 
Previously the conflicts between the demands of 
production and the demands of reproduction have 
been shouldered by the woman alone. Today these 
conflicts are spreading outward in society. Repro
duction is experiencing a new height in its ongoing 
crisis. 



1 9 2  

NOTFÖRTECKNING 

KAPITEL 1 INTRODUKTION 

1. Prop. 1972:33-8. 

2. Margaret Reid, 1934, använde tredje-personkrite-
riet i sin definition på produktivt hemarbete 
(s 11) och detta har framgent använts av hem-
ekonomer. Se ex. Kilpiö, 1981, s 13. 

3. Georg Karlsson, 1976, använder denna distinktion 
(s 2) och markerar den subjektiva upplevelsens 
betydelse. 

4. Att förbehålla "familj" för den primärgrupp där 
minderåriga barn ingår, gör Rita Liljeström i 
"Uppväxtvillkor", 1974, s 56. Max Weber sätter 
in "hushåll" i ett historiskt-materiellt samman
hang och understryker den planerade fö rsörj
ningen som grunden för hushållsbildningen. Denna 
grund är också av betydelse för fami ljebildning
en, då: "Fadersrelationen saknas på det hela ta
get helt utan stabil hushållsgemenskap mellan 
fadern och modern" (Weber, 1983, s 251). 

5. Denna vidare definition av "konsumtion" har ock
så sitt ursprung i den traditionella hushålls
ekonomin, se ex Reid, 1934, s 10. 
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KAPITEL 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

1. Engels, 1982 (1884 års ed.), s 8. 

2. Om uppkomsten av denna könsliga arbetsdelning, 
se ex Kollontay, 1971 (1925), Benston, 1973; 
Kelly-Gadol, 1976; Whyte, 1979. För teoretisk 
översikt se ex Rosaldo, 1974. Man är ense om 
att den har ett samband med det rådande produk
tionssättet, men meningarna är delade om orsa
ken till att kontrollen över existensmedlen kom 
att tillfalla mannen. 

3. Bebel, 1972 (1919), s 16. Se även Zaretsky, 
1976 och Hartmann, 1981:11 för diskussion. 

4. Engels, F, 1982, s 93f. Teoriutvecklingen kring 
problemet med kvinnans dubbla underordning är 
omfattande. För översikt se ex Kaluzynska, 
1 980 ; Young,1981. 

5. Mill, 1869, s 35. 

6. Oakley, 1978; Hartmann, 1981:1. Oakley ser fa
miljesystemet som en förenande punkt mellan 
partikularistiska och universalistiska värde
ringar, medan Hartmann ser det som en arena för 
konflikter, generaliserade av olika produk
tionssätts värderingar. Se även Delphy, 1977, 
s 24 för diskussion kring komplement-
konfliktteori . 

7. Beteckningen utgår från Max Webers begreppsdis
tinktion, med teknisk, ekonomisk och byråkra
tisk rationalitet som utslag av målratione llt 
(Zweckrational) handlande; det systematiska 
övervägandet av mål i förhållande till nytta, 
medlen att nå målen och konsekvenserna av hand
landet. I motsats står det värderationella 
(Wertrational) handlandet, som ur det först
nämndas synvinkel alltid blir mer eller mindre 
irrationellt. Värderationaliteten är visserli
gen i någon mening målinriktad (ej nytta) men 
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även själva handlandet har ett egenvärde. Icke 
rationella handlingar är de spontant känslomäs
siga och de traditionella, inrotade, vanorna. 
Se Weber, 1983, s 18f. 

8. "Ansvarsrationalitet" använder Sörensen, 1982, 
i en uppsats om kvinnors förhållningssätt till 
den industriella arbetsorganisationen; ett an
svar för fungerande relationer och anpassning 
mellan olika system som kvinnor ända från unga 
år ser som si 11. 

9. Åtskillnaden mellan praktisk, teoretisk och 
formell rationalitet i motsats till problem-
orienterad diskuterar bl a Kalberg, 1980, och 
utgår då från Webers distinktion. Även Diesing, 
1962, och Aron, 1974:11. 

10. Här åsyftas den betydelse av kollektiva före
ställningar och gemensamma tänkesätt - moral i 
vid mening - som Durkheim bygger sin socialise
ringsteori på. Durkheim, 1973. Även Weber, 
1978, s 81. 

11. Parsons, 1951, s 96 ff. För diskussion se ex 
Berg, 1977; Holter, 1980. 

12. Hustavlans avslutande uppmaning, hämtad ur 
Luthers (lilla) katekes. 

13. 1 1  Administrât i ve man"-model 1 en tillskrives eko
nomen Herbert Simon, se ex March-Simon, 1965, 
s 138 f. 

14. "Home Economic man"-modellen diskuteras som ett 
mera realistiskt alternativ till "Economic 
man". För en kritisk granskning av denn e, se ex 
Ferber-Birnbaum, 1977; Robinson, 1977. En annan 
beteckning på hemekonomerna är "institutiona
lister", med syftning på deras familjeinstitu
tionella anknytning. Se Sawhill, 1977. 

15. Becker, 1965: "A Theory of the Allocation of 
Time". För kritisk analys av teoribildningen 
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kring den könsliga arbetsdelningen, se ex 
Lloyd, 1975. En tidig diskussion av samma prob
lem återfinns i ex Gilman, 1898; "Women and 
Economics" . 

16. Till de mera inflytelserika hushållsekonomerna 
kan räknas Harmaja, 1928, Kyrk, 1929, och Reid, 
1934. Inom Norden är det endast i Finland som 
den hushållsekonomiska traditionen fortlevt, 
genom en professur i hushållsekonomi. Merparten 
av forskningen publi ceras dock endast på fins
ka. Se Honkanen, 1981. Bland organisations-
teoretikerna kan nämnas Paolucci-Hal1-Ax inn, 
1977, och Gross-Crandal1-Knol1, 1980, samt 
Deacon-Firebaugh, 1981. För diskussion se ex 
Bose m fl, 1984. 

17. Walker-Woods, 1976. För översikt och kritisk 
diskussion se ex Hawrylyschyn, 1976, 1977; 
Beutler och Owen, 1980. Teoretisk sammanfatt
ning även i Kilpiö, 1981, s 12 ff. 

18. Becker, 1973, s, 814 (egen övers.). 

19. Se ex Göransson, 1983, s 215; Galbraith, 1974, 
s, 83 ff. 

20. Galbraith, 1973, s 42. 

21. Taylor, 1911, "Principles of Scientific Mana
gement" . 

22. Taylorsystemets effekter på all arbetsorganisa
tion diskuterar bl a Braverman, 1977, som un
derstryker just särskiljandet av planering/be
slut och verkställande, samt kunskapsmonopolet 
och kontrollen som grundläggande villkor (s 70 
ff). Även March-Simon, 1965, s 13 f. 

23. "Scientific Home,Management" bygger i allt vä
sentligt på Scientific Management-idéerna. 
Frederick, 1913, initierade och förde ut själva 
idén om SHM, men det är framför allt Lillian 
Gilbreth som formulerat principerna, vilka i 
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korthet utgår från 6 arbetstekniska frågeställ
ningar: "When, Where, How, Who, What and Why". 
Se ex Gilbreth, 1929. 

24. Se ex Deacon-Firebaugh, 1981, s 75 ff. 

25. För sammanfattning av detta synsätt, se 
Ringberg, 1968, s 9 ff. För mera ingående dis
kussion, se "Synpunkter på den framtida konsu
mentpolitiken", 1969:5, resp SOU 1971:35 för 
sammanfattning. 

26. Se ex Paolucci 1970, Paolucci-Hall-Axinn, 1977, 
s 156 ff. Till skillnad från ex Deacon och 
Firebaugh, 1981, som skiljer mellan familjere
lationer ("the Personal Subsystem) och driften 
av hushållet ("the Managerial Subsystem") ser 
Paolucci, Hall och Axinn, relationer och drift 
som delar i en integrerad helhet, där värde
ringar och målsättningar utvecklas inom ramen 
för "management" i stället för att överföras 
mellan systemen. För disk. se ex Douthitt och 
Heck, 1981. Om utvecklingen av Home Management 
och systemtänkandet, se Gross-Crandall-Knoll, 
1 980. 

27. Enligt FoB 1980 uppgår andelen hushåll med två 
vuxna plus barn till 25 procent av alla hus
håll. 

28. Karlsson, 1981, s 11. 

29. Holter m fl, 1976, s 52 ff. Även Kyle, 1980, 
s 366 f. Förf. diskuterar den individualisering 
som kännetecknar familjen i ett samhälle där 
frivillighet i den sociala situationen efter
strävas. Familjesamspelet är det primära int
resset för familjesociologer, vars forsknings
fält stakats ut vid sidan av Home Management-
forskarnas. Det finns dock stora likheter i så
väl angreppssätt som i metodval och resultat. 
För jämförelse med förf. i not 26, se ex Bar-
Yosef, 1973, Safilias-Rotschild, 1969, vilka 
båda diskuterar det personligas inflytande på 
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beslutsfattande och organisation i hushållet -
men ur en annan infallsvinkel. 

30. Karlsson, 1981, s 9. 

31. "Omsorgsrationalitet" använder Waerness, 1978, 
som motiv till det arbet e, avlönat eller oavlö
nat, som består i att ensidigt ta hand om indi
vider som behöver hjälp. "Kvinnliga produktiv-
krafter" är Prokops, 1981, benämning på liknan
de motiv: "behovsorientering" och "imagination" 
- eller inlevelseförmåga, samförstånd, inrikt
ning på konkreta ting och personligt tillmötes
gående (s 69 ff). 

32. Om mans- och kvinnotid, se Liljeström, 1979, 
s 144 ff. Berch, 1978, diskuterar problemet som 
anpassning mellan det uppgiftsorienterade arbe
tet i hemmet och det tidsorienterade arbetet i 
industrin. 

33. Prokop, 1981, s 76. 

34. Låginkomst utredningen, 1 967, liksom den efter
följande Levnadsnivåundersökningen resp Under
sökningen av levnadsförhållanden, utgår i hu
vudsak från dessa aspekter på välfärd; kvanti-
fierbara mått på resurskomponenter som arbete, 
fritidskonsumtion, resor etc. 

35. Allardt, 1975, införde mått på "vara" och 
"älska" i välfärdsundersökningarna. Roos och 
Roos, 1 977 , talar om "levnadssätt forskning" och 
utgår från de självförverkligande aktiviteter
na , vilka även Zapf, 1982, lokaliserar till 
hushållet; "joint product, multiple means/mul
tiple ends, quality of family activities, the 
particularistic and affective action orienta
tion patterns" (s 12). Naess, 1983, mäter även 
subjektiva indikationer på välfärd: upplevelse 
av relationer, "lycka". 

36. Berit Ås, 1975, införde begreppet "kvinnokul
tur" i nordisk forskning. Hon definierar det 
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som: "a complex, comprehensive and potent sys
tem of values which are shared by most women" 
(s 145), Se även Haukka, 1977, Liljeström, 
1982, Jonasdottir, 1984. För belysning av be
greppet "kvinnokultur", se essäsamlingen "Kvin
nokultur", 1981. 

37. Det "dubbla medvetandet" kan ses som en psyko
logisk anpassningsmekanism i motsägelsefulla 
situationer, menar Miller, 1980, s 54 f. Även 
Whyte, 1979, som dock hävdar att det inte finns 
några generella "kvinnovärderingar" eller att 
män och kvinnor har några fundamentalt olika 
kulturer (s 37 f). 

38. Miller, 1980, s 96. 

39. Om Dürkheims moralbegrepp, se ex "Moral Educa
tion", 1973. Diskussion se Aron, 1974:11, vari
från citatet är hämtat (s 91). 

40. Weber visade på sambanden mellan det moderna 
ekonomiska livets värderingar och den protes
tantiska etiken och såg dem som varandras för
utsättningar. Strävan efter tillväxt, förkov
ran, utveckling, välsignades av den protestan
tiska etiken. Se Weber, 1978. 

41. Galbraith, 1974, s 39. Även psykologen Jean B. 
Miller, 1980, understryker de moralbeteenden 
som män konsekvent uppmuntrat hos kvinnan: un
derdånighet, passivitet, foglighet, förnöjsam
het, beroende etc., och som format kvinnorollen 
(s 15, 73). 

42. "Patriarkat" betecknade fadersmakten i gammal
testamentliga herdekulturer och bör enl. Rubin, 
1975, förbehållas detta köns-maktsystem. "Köns
maktsystem" är en beteckning som bättre fokuse
rar intresset till det centrala problemet: det 
ena könets makt över det andra, enbart grundad 
på just könet. "Patriarkat" har emellertid bli
vit ett vedertaget begrepp inom kvinnoforsk
ningen, och användes allmänt för att beteckna 
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mäns makt över kvinnor och vidmakthållandet av 
denna makt. För diskussion se ex Dahlström-
Liljeström, 1981, Jonasdottir, 1984. 

43. Se Liljeström-Dahlström, 1981, som diskuterar 
förtrycket utifrån tre modeller: den naturve
tenskapliga kunskapsmodellen, marknadens orga
nisationsmodell och den manliga modellen (s 247 
ff). Harriet Holter har i olika sammanhang dis
kuterat det personliga förtrycket contra det 
strukturella, se ex Holter, 1982. Även Kelly-
Gadol, 1976. 

44. Michelle Barrett, 1982, diskuterar dessa slit
ningar mellan angreppssätt där betoningen av 
reproduktionen av arbetskraft och produktions
förhållanden leder till "ekonomism", medan för
kastandet av denna ekonomiska syn leder till 
orimlig uppvärdering av ideologin med feminis-
tisk grund (s 31 ff, 103 ff). Samma slutsats 
kommer Hartmann, 1979, till, ,men hon hävdar 
att erkännandet av ett ömsesidigt beroende av 
såväl män som kvinnor, är vägen mot frigörelse. 
Se även Zaretsky, 1976, Brown, 1981. För sam
manfattning av denna debatt, se Young, 1981. En 
tidig analys av den teoretiska tvehågsenheten 
är Christine Delphy's "The Main Enemy", 1977, 
först publicerad 1970. 

45. Denna diskussion för Max Weber när det gäller 
rastillhörighet och kollektivt handlande. Det 
går dock utmärkt att ersätta "ras" med "kön". 
Weber, 1983, s 274. 
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KAPITEL 3 SYNEN PA DE SOCIALA KÖNSKARAKTÄRERNA 

1. Motsatsparet särart-likhet har framför allt an
vänts i den historiska kvinnoforskningen. För 
närmare diskussion av begreppet, se ex Yvonne 
Hirdman, Ann Marie Berggren och Rita Liljeström 
i rapport från Kvinnouniversitetet 1983. Se 
även Barrett, 1982, s 105 ff. 

2. Den "traditionella" arbetsdelningen har sitt 
ursprung i den aristoteliska statsläran, med 
egenskapsdelning och över-/underordning samt 
med familjen som grundstenen i samhällsbyggan-
det, organiskt framvuxen ur det ömsesidiga be
hovet av allas arbetskraft. För diskussion se 
ex Ronny Ambjörnssons avhandling om Ellen Key -
"Samhällsmodern" från 1974. Han benämner den 
traditionella arbetsdelningen "familjeprinci
pen", till skillnad från "personlighetsprinci
pen" - den liberala individualismen samt "kvin
nokönets naturliga höghet" - kvinnans 
individualisering inom familjens ram. Se även 
Berggren 1981, 1983, s 35 ff. 

3. Mathilda Langlet medarbetade i en rad tid
ningar, bl a Iduns Hjelpreda 1891-1900, Lör
dagsrevy 1884 och Damernas tidning från samma 
år. I samtliga skrev hon om hushållsråd och mo
ralisk t-etiska frågor för husmodern. Hennes 
"Husmodern i staden och på landet" får ses som 
ett standardverk i ämnet under slutet av 1800-
talet. Citatet är hämtat ur denna bok, s 15. Se 
även Langlet 1887, s 70 f, 88 f. 

4. Morgonbris nr 1, 1905. 

5. John Stuart Mill, 1869, s 34. "The Subjection 
of Woman" utkom samma år på svenska: "Qvinnans 
underordnade ställning". 

6. August Bebel, 1972 (1909 års ed.), s 513, 518. 

7. Charlotte Gilman (Perkins-Stetson), 1970 (1898 
års ed.), s 246 (egen översättning). 
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8. Sammanfattningen av en artikelserie i Morgon
bris 1905:2-4, 1906:1-4 under titeln "Arbeter-
skorna och nutidens kvinnofråga". Hirdman, 
1983:11, 1983:111, beskriver denna åsiktskamp 
mellan likhetstänkande marxister och särarts-
tänkande socialdemokrater. Se även Ambjörnsson, 
1974, s 256f, där han tar upp Ellen Keys infly
tande i detta sammanhang. 

9. Ellen Key, 1981 (1914 års ed.), s 21f. 

10. Ibid, s 73. Keys idéer om den allomfattande 
moderligheten hade tidigare utvecklats av 
Fredrika Bremer, och ännu tidigare av Rousseau, 
vilken såg kvinnan som mannens komplement och 
överlägsen honom i känslor och moral. Se 
Ambjörnsson, 1974, s 66f; Berggren, 1 983 , 
s 42 f. 

11. Key, 1981, s 181. Key var också påverkad av 
Darwins och Spencers evolutionsläror och an
såg att kvinnan genom att koncentrera sig på 
sin modersfunktion, skulle kunna utveckla den 
mänskliga rasen mot moralisk förfining. 

12. Tidskrift för Hemmet, 1927:3-4, sign. "I.N-by". 

13. "Kvinnan i hemmet", Tidskrift för hemmet, 1929 
s 1-2. Sign "L11" står för professor J.A. 
Lundeli, drivande kraft bakom Fackskolan för 
huslig ekonomi i Uppsala. 

14. Ibid. s 3. 

15. SOU 1931:20, s 320. För diskussion se Löfström, 
19 81, s 9. 

16. Harmaja, 1928, s 64. Harmajas idéer tog man 
fasta på i bl a KF:s kursprogram och i facklit
teraturen på hushållsområdet. Under 1930-50-
talen var denna syn förhärskande i undervisning 
och informationsverksamhet. Se ex Åkerman m fl, 
1 983 : 11 , s 34f, 94f. 
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17. Myrdal, A, 1957, s 171. Även Myrdal, A, 1938, 
1944. Hennes argumentering utgick ständigt från 
kvinnornas rätt till egenförsörjning - och män
nens rätt till familjeansvar. Att se kvinnan 
som tjänare i familjen - och åt mannen - har 
tradition till Engels teser. (Engels, 1972, 
s 93). Även John Kenneth Galbraith, 1974, 
beskriver kvinnan som en "kryptotjänare" -
varje gift mans oavlönade tjänsteande, utan 
medvetenhet om sitt slaveri. Betoningen av 
kvinnans tjänande roll, har sannolikt bidragit 
till hennes underordning på arbetsmarknaden, 
menar Hartman, 1976. 

18. Palmaer, 1944, s 87. Åström, 1985, skriver om 
den debatt som Palmaers idéer upphov till; en 
kollision mellan yrkeskvinnor och hemmahusmöd
rar, mellan två olika världar (s 196 ff). 

19. Myrdal, A, 1932, s 602. 

20. Denna kvinnoroll förespråkas i ex Wohlin, 1935; 
Myrdal-Klein, 1957, samt i betänkandet om "Fa
miljen och hemarbetet", SOU 1947:46 - där 
Wohlin f ö deltog. 

21 . SOU 1 938:1 9, s 48f. 

22. Myrdal-Klein, 1957, s 223. Förf. refererar till 
Montagnes "The Natural Superiority of Women" 
från 1953, men ser alltså idén som orealistisk. 

23. Moberg, 1962, s 105ff. Citatet s 106. 

24. Debatten fördes ffa i Hertha där Eva Moberg då 
var chefredaktör, se ex 1961:2, 4 och 1962:5. 
Även Tiden 1962:2, 10 och 1964:5, 6. Bland de
battskrifterna märks Nancy Erikssons "Bara en 
hemma fru",1964, Barbro Backbergers "Det för
krympta kvinnoidealet" 1966, samt Monica 
Boethius "Har vi råd med fruar?", 1967. 
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25. Edmund Dahlström tar upp denna debatt till ana
lys i "Kvinnors liv och arbete" 1962. Han an
knyter dels till de äldre ideologierna - tradi
tionella patriarkala, gammal1iberala, roman
tiska och marxistiska. (Jmfr. Ambjörnsson, 
1974.) Den nyare debatten delades upp i mode-
rat-kv innospecifi k (arvet efter Key), radikal-
socialistisk (Myrdal) -  och liberalt-radikal 
(Moberg). Se även fig. 5 i föreliggande text. 

26. "Kvinnans jämlikhet", idéprogram till 1964 års 
SAP-kongress, s 113. Samma ståndpunkt intar 
partiet vid 1969 års kongress, se rapport "Jäm
likhet" . 

27. Ibid, s 112. 

28. Denna SIFO-undersökning citeras av Hugo Hege-
land i "Barn, kvinnor, hemarbete", 1975, s 86f. 

29. Vårdnadsbidrag har sedan många år varit en bor
gerlig lösning på reproduktionsproblemet. Se ex 
motionerna 163 (c + fp) och 1167 (m) i 1973 års 
riksdag. Av jämställdhetsskäl har fp lämnat 
denna linje, men c tog hösten 1984 upp 
vårdnadsbidraget på nytt. 
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KAPITEL 4 NÄR MORHO R VAR HUSMOR 

1. För översikter över samhällsutvecklingen, se ex 
Jörberg, 1974; Beckman, 1980; Hadenius m fl, 
1969; Samuelsson, 1969. Uppgiften om folkök
ningen, se Jörberg, 1974, s 29. 

2. Beckman, 1980, s 22. Emigrationsutredningen del 
20, 1911. 

3. Kungl. Kommerskollegii arbetsstatistik från 
1904. Dessa statistiska undersökningar över
flyttades senare till den 1913 inrättade 
Socialstyrelsen. 

4. SCB:s årsberättelse för 1900; SOS Folkmängdens 
förändring 1911, avd 4. Elmér, 1969, s 29. 

5. Enligt Gejvall, 1954, fanns år 1900, 11 023 rum 
utan kök samt spisrum. Enligt Kommerskollegii 
statistik bodde 2,93 personer i varje sådan 
bostad. Det medgav enligt mätningar c:a 3 1/2 
kvm per person. Stockholms folkmängd uppgick 
1900 till 300 624 personer. 

6. Kommerskollegii statistik för 1904. Gällde rum 
utan kök. 

7. Kommerskollegii förde även statistik över anta
let strejker och redovisar på så sätt oron på 
arbetsmarknaden. 

8. Enligt samma statistik var 1/3 av arbetarna 
fackföreningsanslutna (91 279 registrerade av 
262 229 arbetande). Enligt Hadenius, 1976, var 
år 1909 c:a 2/3, eller 231 000 registrerade 
(s 231 ) . 

9. Se Hadenius, 1976, s 26. 

10. För diskussion se ex Frykman och Löfgren, 1979; 
Hannertz m fl, 1982. 
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11. Se ex Bringéus, 1970, Hellspong och Löfgren, 
1972, s 232 ff. 

12. Se ex Bringéus, 1976, s 317 ff; Ejdestam, 1980. 

13. Frykman och Löfgren, 1979, s 222. 

14. Se ex Zaretsky, 1976, s 51. Davidoff, 1976, un
derstryker betydelse av ordning i den utveck
ling som följde industrisamhället (s 122) och 
Frykman och Löfgren följer upp denna diskussion 
i "Den kultiverade människan" från 1979, s 
1 0 5 f . 

15. Frykman och Löfgren, 1979, s 104ff; Gejvall, 
1954, s 141 ff, om "rumsutvecklingen i den bor
gerliga bostaden". 

16. Frykman och Löfgren, 1979, s 105. 

17. Se ex "Hemmet - läsning för ung och gammal" som 
hade en särskild hushållssida. "Idun" med 
"Iduns Hjelpreda" redigerades av Mathilda 
Langlet. Samma redaktör utgav också "Rådgifvare 
för hus och hem" under 1884, samt stod för hus
hållssidan i "Lördagsrevy". Samtliga nämnda 
tidskrifter utgavs under perioden 1884 - 1902. 

18. Referat i "Tidskrift för hemmet" 1905, av arki
tekterna Hagström och Ekman själva. Se även 
"Idun" 1905, nr 47. 0m Hemgården skriver också 
Vestbro, 1982, s 51. Matsedelsförslaget är häm
tat ur "Tidskrift för hemme t", 1905, s 113. 

19. Hagdahls kokbok - "Kokkonsten som vetenskap och 
konst" - kom i sin första upplaga 1879. 
Mathilda Langlets "Husmodern i staden och på 
landet" kom 1884 och Eva Hellmans "Kokbok för 
enkla hushåll och finare kök" 1895. Samtliga 
var kompletta hushållshandböcker tillika med 
receptsamlingar. 

20. Margit Palmaers förord till facsimilutgåvan av 
Hagdahls kokbok 1963, s 31. 
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21. Enligt Moberg, 1978, fanns kring sekelskiftet 
56 olika husliga yrken registrerade i statisti
ken. Se även Carlsson, S., 1968. 

22. Se ex Langlet, 1892; Reimer 1909, kap. 1; Gwen 
(Else Kleen), 1902, s 12ff; "Hemmet" 1901-1902, 
hushållsspalten, samt "Idun" 1896-1906, hem-
och hushållsspalten. 

23. Langlet, 1892, s 20. 

24. Om Stockholms tjänarinneförening, se Moberg, 
1978, s 32 ff. Utförligt reportage i "Idun" 
1905, samt om husmödrarnas motdrag i "Morgon
bris" 1904, nr. 1. 

25. Rut Borgs "Fabriksarbeterskans kokbok", 1911, 
s 72. 

26. Sign. "Gustafva" i "Idun" 1901, nr. 17. Motsva
rande åsikter uttalades av bl a professor J.A. 
Lundell vid Fackskolans invigning i Uppsala 
1895 samt av föreståndarinnan Anna Rodhe vid 
ett flickskolemöte i Göteborg. Se Lundh, 1945, 
s 12. 

27. Prop. 1906:36. Se även Lundh, 1945, s 16 ff, 
38, 52; Åkerman m fl, 1984, s 70 ff; Lundh 
1983, s 11ff. Första flickskolan var Lyceum i 
Stockholm. Vid sekelskiftet fanns i landet 28 
stycken. 

28. Under åren 1881-95 prövades en rad olika ut
bildningsvägar i huslig ekonomi. Den första 
egentliga lärarinneutbildningen torde vara den 
i Göteborg 1893. Atheneum i Stockholm började 
utbilda lärarinnor 1894 och Fackskolan i Upp
sala invigdes 1895. Se ex Lundh, 1983, s 35f. 

29. Lundh, 1945, s 15f. Även Ellen Key, 1911 (1981) 
anslöt sig till idén. 

30. "Tidskrift för hemmet", 1905, s 38. 
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31. Se artiklar i "Idun" 1904:42-43. Se även 
Hayden, 1981, s 207ff. angående de amerikanska 
kvinnornas kollektivlösningar. 

32. "Tidskrift för hemmet", 1906, s 51. 

33. August Bebel i "Kvinnan och socialismen", ett 
verk som torde haft stort inflytande på utveck
lingen av den europeiska socialdemokratin. 
Nämnda verk utgavs i 50 upplagor i Sverige. 
Uppgifterna hämtade ur 1909 års ed., nyutgiven 
1972 (s 510 ff). 

34. Se ex Charlotte Gilman, 1908 (1970); Alexandra 
Kollontay, 1909 (1976). 

35. Gilman, 1970, s 240. 

36. Kollontay, 1976, s 101 . 

37. 0m den "husliga revolutionen" och dess förkäm
par skriver bl a Hayden, 1981, Ehrenreich och 
English, 1975, och Margolis, 1984. I Hunt's, 
1912, biografi över Ellen Richards liv och 
verk, beskrives utvecklingen av bl a Domestic 
Science. Hushållsfeministerna arbetade i när
mare 60 år för ett erkännande av husmors bety
delse för ekonomin. 

38. Gilman, 1972, s 93. 

39. Jörberg, 1970, s 44. 

40. Beckman, 1980, s 20. 

41. Ibid, s 20. Arbetslöshetskommittén tillsattes 
1914. 

42. SOS Levnadskostnader 1913-1978. Under krigsåren 
gjordes tätare undersökningar, se kommentarer i 
"Socialstyrelsen meddelar" för resp år. Även 
Befolkningskommitténs betänkande, SOU 1947:46. 
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43. Lindstedt, 1921, s 49; 1923, s 152. 

44. Stehr, 1928, s 170. 

45. Uppgifterna hämtade i Svensk bokkatalog 1916— 
1 925. 

46. I förordet till Borgs kokbok för fabriksarbe-
terskan från 1911. Hirdman, 1983, skriver om 
utvecklingen av matkulturen under början av 
seklet (s 133 f.). 

47. Se ex "Den individuella smaken som rättesnöre 
vid hemmets anordning", osignerad artikel i 
"Tidskrift för hemmet" 1905. Ellen Key hör till 
de främsta förespråkarna för en ny inrednings-
stil, se ex "Skönhet i hemmet", 1899. 

48. Se Åkerman, 1980, s 17 f. Om Sundborn skriver 
Key, 1976, s 90. Jmfr Wickman, 1983. 

49. 0m föreningens syfte, se förordet till "Den 
förvärvsarbetande husmodern", Föreningen för 
rationell hushållning, 1943. Se även före
ningens årsbok "Hem och hushåll", utgiven från 
1 923 . 

50. Citatet återgivet i motion FK 1931:199, och 
skall ha yttrats av en herr Bergholtz vid 
Stockholms länsarbetsnämnd till Svenska Dag
bladet den 9 sept 1930. 

51. Se diskussion i AK 22/4 1931. 

52. SOU 1937:13 om hembiträdesutbildningen och SOU 
1939:15 om reglering av arbetsvillkoren. 

53. 0m de husliga yrkenas omstrukturering och för
svinnande skriver Moberg, 1978. Även Carlsson, 
1968. Enligt SOU 1968:67 om hembiträdeslag
stiftningen, var 1965 endast 49 000 anställda i 
husligt arbete i hemmet, jämfört med 219 000 
1920. Sellerberg, 1971, ger en beskrivning och 
analys av bl a hembiträdesyrket i sin avhand-
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ling av underordning på kvinnoarbetsmarknaden 
(s 26 ff.). 

54. SOU 1952:38, s 89. 

55. En tidig diskussion i "Idun" 1901, s 690, där 
"kvinnlig värnplikt" efterlyses. Även en ledar
artikel i samma tidskrift 1904:1, av sign. 
" E . K . " . 

56. Wahlström, 1943, s 147. 

57. SFS 1919:880, s 2708 ff. 
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KAPITEL 5 NÄR MOR VAR HUSMOR 

1 . Per Albin Hanssons beteckning på den tänkta 
välfärdsstat som han beskrev på SAP:s partikon
gress 1928, 

2. John M, Keynes såg depressionen som ett resul
tat främst av för låg efterfrågan och förordade 
i sin "Theory of employment, interest and mo
ney" 1936, ökade statsutgifter och underbalan-
serad budget som metoder att häva arbetslöshet 
och stagnation. De svenska ekonomerna Myrdal, 
Ohlin och Wigforss hörde till teorins föresprå
kare. Den blev också utgångspunkten för den 
socialdemokratiska välfärdspolitiken. Se ex 
Beckman 1980, s 36-39; Hedenius m fl 1967, 
s 143 f. Se även motion FK 1930:108. 

3. Beteckningen syftar på det möte på hotell 
Saltsjöbaden i Stockholm i december 1938 då 
avtalet slöts. 

4. Se diagram i "Den privata konsumtionens ut
veckling 1931-65", 1957, s 1 f., 5 ff. 

5. Undantagen var militär-, präst- och domar-
tj änst. 

6. Carlsson, 1968, s 254 ff. Se även SOS Folkräk
ning 1 930. 

7. Se riksdagsdiskussioner i frågan 1923: FK 
35:2d, AK 3 7 : 1d. Även motion FK 1 923:1 64-1 65, 
motion AK 1926:201, AK 1934:29, 368. För dis
kussion se Löfström 1981, s 16 ff. 

8. Se Qvist, 1974. Under decenniet 1920-30 ökade 
den kvinnliga arbetskraften med 122 000 medan 
den under 1930-40 minskade med 88 000 (SOS 
Folkräkningar). En utförlig beskrivning av 
kvinnoarbetets utveckling ges i ex Lundahl-
T animura, 1 983. 
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9. SOU 1931:20, s 320. Se även Kyle, 1980, s 360 
ff. 

10. Se ex Vestbr o, 1982, s 94, 96. 

11. Myrdal, Alva och Gunnara, 1935. Se diskussion i 
"Tiden", 1935, s 246. Även Lindskog L, 1981; 
Kyle, 1980. 

12. SOU 1936:59, s 146. Se även Torsten Gårdlund 
(utredningens sekreterare) i "Tiden" 1937, 
s 29, 90 f. 

13. SOU 1945:63, Bostadssociala utredningens slut
betänkande, s 13 f. Den sociala aspekten på 
boendefrågan hade redan då diskuterats och le
gat till grund för reformer i bl a England och 
T yskland. 

14. Brita Åkermans undersökning för HSB:s och Hem
kommitténs räkning 1937. Publicerad 1941 under 
titeln "Familjen som växte ur sitt hem". 

15. Ludvig "Lübbe" Nordström gjorde sin reportage
resa för Sveriges Radios räkning 1938. Han pub
licerade också en reseskildring med sina erfa
renheter. 

16. SOU 1945:63, s 13. 

17. "Bostadspolitik och samhällsplanering" 1968, 
s 74. Se även Vestbro 1982, s 64. 

18. SOU 1945:63, s 19. 

19. Stockholmsutställningens programskrift 
"acceptera" 1931, s 14, 27 f., 42 och 62 an
gående de funktionalistiska idéerna. För dis
kussion, se Råberg, 1970. 

20. SOU 1945:63, s 3, 71. Den tidigare hyresregle
ringen hade upphört 1923. 

21. "acceptera", s 62. 
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22. Arkitekten Jöran Curman i en senare utredning 
om industrins arbetarbostäder 1944, citerad i 
Holm 1968, s 88. 

23. Waern-Bugge, I - Göransson-Ljungman, K, 1936, 
s 85. Rudberg, 1983, tar upp diskussionen om 
kvinnor och bostadsplanering med en titel som 
anspelar på kritiken av laboratorieköken: 
"Stäng in arkitekten i kokvrån!" 

24. Waern-Bugge - Göransson-Ljungman, 1936, s 10. 

25. Se studier av ex Åkerman 1941, Holm 1951, 1959 
och Boalt-Carlsson, 1948. Svensk köksstandard 
fastställdes första gången i mars 1950. 

26. Se Holm, 1968, s 90f, Boendevaneundersökning 
och utvärdering av de s k Stjärnhusen i Örebro 
för dåvarande Konsumentinstitutet. Se även 
s 95. 

27. Ibid, s 94. Citatet återgivet i "Arkitekten" 
1959:1. 

28. SOS byggnadsstatistik; Socialstyrelsen/bostads
styrelsen 1930, 1969. Noga räknat var det 1 063 
373 lägenheter. Ökning antal hushåll c:a 800 
000. 

29. 1950 års byggstandardisering av kök, byggde på 
de omfattande arbets- och tidsstudier som ut
förts på Hemmens Forskningsinstitut. Se HFI-
meddelanden 1947:3. 

30. Dick Urban Vestbro har i olika sammanhang be
lyst kollektivboendets idé och realisering i 
bl a vårt land. Se Vestbro 1982 för redovisning 
och analys. Se även Kollontay, 1971, s 206f. 

31. Vestbro, 1982, s 51f. Även "Tidskrift för hem
met", 1905, där arkitekterna Hagström och Ekman 
själva beskriver sitt projekt. 
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32. Vestbro, 1982, s 64f. 

33. Se artikel i "Tiden", 1932, s 601. Samtidig 
förespråkare var arkitekt Sven Markelius, som 
också riktade det första kollektivhuset. Se 
"Arkitektur och samhälle", Stockholm, 1932. 

34. Charlotte Gilman (Stetson), 1970, s 241ff. 

35. Detta och de andra kollektivhusen, samt analys 
av påverkande krafter, beskriver och behandlar 
Vestbro i sin rapport 1982. Fram till 1965 
byggdes i vårt land 17 kollektivhus. 

36. Med "trångbodd" avses här för 1936 mer än två 
personer per eldstad. För 1945-60 avses mer än 
två personer per rum, köket oräknat. Se Bos
tadsräkningarna 1933-35, FoB 1945, 1960. 

37. Bostadsräkningen 1936, 14 städer. 

38. Waern-Bugge/Göransson-Ljungman, 1936, s 10. 

39. SOU 1947:46, s 102f. 

40. Dessa krav sammanfattas t ex i "Den förvärvs
arbetande husmodern", "Föreningen för rationell 
hushållning, 1943, s 25f. 

41 . SOU 1947:46, s 239ff. 

42. Se HFI-meddelanden 1947:2, "Stadsköket". Även 
"God Bostad" från Bostadsstyrelsen 1960. Rikt
linjer för HFI :s verksamhet, se HFI:s medde
lande 1948-49, nr 1. För mera utförlig redovis
ning, se Åkerman m fl: "Den okända vardagen", 
s 203 ff. 

43. SOU 1947:1. En tidigare tvättutredning kom 
1939(:6) och en senare, 1955(:8). 

44. SOU 1947:1, s 39. 

45. SOU 1955:8. 
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46. Om den tidiga djupfrysningsteknikens utveck
ling, se Konsumentinstitutet meddelar nr 1, 
1957. 

47. Dahlströms undersökning "Trivsel i söderort" 
publicerades 1951. Se även SOU 1955:8. 

48. Riksdagsprotokoll AK 1949:23. Även SOU 1956:32, 
s 2 0 f . 

49. SOU 1947:46, s 100. 

50. Se diskussion i Kvinnoarbetskommitténs betän
kande SOU 1938:20. Även protokoll AK 1943:23 , 
s 41ff. 

51. "Kvinnors liv och arbete", 1962, s 236. 

52. Alva Myrdal, 1938, s 25. Viktiga steg i reform
arbetet var t ex gift kvinnas rätt att kvarstå 
i tjänst 1939, statligt stöd till daghem (förs
ta) 1943, rätt till deltidstjänst, 1947. 

53 . SOU 1946 : 71, s 36f. 

54. Ibid, s 70, 121ff. Även Kungl Maj:ts cirkulär 
30/6 1947. 

55. SOU 1947:46, s 159. Se även Westholm, 1957. 

56. Herminge, 1961, rapport PA-rådet om kvinnans 
anpassning i arbetslivet. 

57. Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning 1950, 
s 106. 

58. AKU 1960. Även "Kvinnors liv och arbete", 1962, 
s 259 . 

59. SOU 1947:46, citatet se s 171. 

60. Ibid, s 150, 166 f, 170. 
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61. Ibid, s 46, 170. Enligt en av Fredrika Bremer-
förbundet utförd undersökning ansåg end ast var 
10:e kvinna att maken skulle hjälpa till i hem
met . 

62. Se diskussion i "Den förvärvsarbetande husmo
dern" i Husmoderns Bok 1946, s 11ff. Även "Hem 
och hushåll", 1938, s 100f, Waern-Bugge -
Göransson-Ljungman, 1936. 

63. Folkundervisningens betänkande del V, 1914, 
s 88 . 

64. SFS 1919:880, s 2710. Om utvecklingen av den 
husliga utbildningen skriver bl a Hans Lundh, 
1983, s 107 ff. 

65. Riksdagsskrivelse 8/6 1936. Se även motion AK 
1942 :142. 

66. Innehåll se ex motion AK 1938:178 eller AK 
1942:112 (likalydande i FK). 

67. Se betänkande angående den husliga utbild
ningen, SOU 1945:4. 

68. SOU 1946:15. 

69. Se motion AK 1941:163, FK 1941:123. 

70. SOU 1 946:1 5, s 201 . 

71. Se förslag till riktlinjer i 1946 års skolkorn-
missions betänkande, SOU 1948:27, samt SÖ:s 
utlåtande i SOU 1949:35. 

72. SOU 1945:4, s 30f. Mot förslaget och för en 
"kvinnlig värnplikt" avgav ledamoten Hanna Rydh 
ett särskilt yttrande. 

73. SOU 1945:4, s 32f, 72f. 

74. 0m lanthushållsskolornas historia, se Åkerman 
m fl, "Den okända vardagen", s 111f. 
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75. SOU 1947:49, s 85. 

76. Yttrande från 1918 års skolkommission och 1942 
års sakkunniga; se SOU 1947:49, s 65. 

77. Först på utbildningssidan var Göteborgs skol
köksseminarium 1893, kurs vid Statens normal
skola - flickskola - 1894 och Fackskolan för 
huslig ekonomi i Uppsala 1894. Se Lundh 1945, 
Lundh, 1984, samt Åkerman m fl "Kunskap för vår 
vardag", 1984. Även SOU 1950:46. 

78. Se Lärarlönenämndens betänkande del II, 1915, 
s 4ff. Protesten, se bilaga IV, s 40f. 

79. SOU 1950:46. 

80. SOU 1945:4, s 100ff. 

81. Ledamoten i utredningen om hem- och familjefrå
gor, Brita Åkerman, deltog även i utarbetandet 
av förslaget till högre utbildning i den s k 
"Oswaldska utredningen" 1950. Ingrid Oswald var 
verksam i överstyrelsen för yrkesutbildning, 
KÖY . 

82. Enligt Statsutskottets utlåtande nr 8:1954, 
s 99, ansågs förslaget för kostnadskrävande. Se 
1953 års utredning, direktiven i SOU 1957:28. 

83. I dun 1954:6, s 18f, 31. 

84. SOU 1957:26, s 13. 

85. Tidigaste rapporterade tillämpning av princi
perna gällde lastning av järn (pig-iron) 1881. 
"Principles for Scientific Management" kom 
1911. 

86. "The Home-maker and Her Job" utkom 1929. 
Gilbreth medverkade även i författandet av 
lärobäcker i Home Economics, se ex Gilbreth-
Thomas-Clymer: "Management in the Home", 1960. 
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87. Frederick, 1913, s 199 (egen översättning). 

88. Ibid, s 101 (egen översättning). 

89. Ibid, s 189 (egen översättning). 

90. Se Gilbreth 1929. Om den Gilbrethska familjen 
och de orginella uppfostringsmetoderna - enligt 
Scientific Management - har skrivits en bok: 
"Cheaper by the Dozen". Gilbreth F B, 1948. 

91. Se ex Hayden, 1981, s 284 ff; Ehrenreich-
English, 1979, s 146ff; Reid, 1934, s 177ff. 
Margolis, 1984, karaktäriserar förändringarna 
som övergången från "Good Housekeep ing" till 
"House Beautiful" (s 148ff). 

92. Om föreningen, se "Den förvärvsarbetande hus
modern", 1943, s 7ff. 

93. Se "Hushållets rationalisering", Hem och hus
håll, 1941, s 102. 

94. Bland andra rapporterade Gertrud Bergström i 
"Hem och hushåll", 1928, om den hushållskon
gress i Rom där mrs Frederick föreläste om "The 
New Housekeeping". Ingeborg Waern-Bugge skrev 
om en rationaliseringskonferens i Stockholm 
1947 (i HF I-meddelanden 1947:3) där hushålls-
frågorna rönte stor uppmärksamhet. 

95. Tilda Hansson "Lär er tänka i minuter", Hem och 
hushåll, 1929. 

96. Se "vi vill", specialnummer 1942: "Hemarbetet 
av idag". Även "vi vill" 1938:2, 9. 

97. Exemplen ur "The New Housekeeping", 1913, 
s 23ff, samt Tilda Hansson, 1929, s 184, och 
Bergström, 1928, s 30. 

98. "Idun" 1946 ; 18, s 20. 
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99. "I dun" 1946:8, s 6. 

100. Waern-Bugge/Göransson-Ljungman, 1936, s 84. 

101. Se ex SOU 1956:32, kap 1. För diskussion se ex 
Wohlin, 1935; Jeansson, 1938. 

102. Se diskussion SOU 1956:32, s 36. Även SOU 
1947:49, s 168ff. 

103. Bakom HFI stod Husmödrarnas samarbetsorganisa
tion, vari ingick alla de kvinnopartipolitiska 
organisationerna (ej Högerns), Kooperativa 
Kvinnogillet, Sveriges Husmodersföreningars 
Riksförbund, Aktiv Hushållning och Hushållslä
rarinnornas samorganisation. Första anslaget 
kom från KF:s fond "Lättare Hemarbete". 

I HFI-meddelanden 1948-49 sammanfattades det 
di 11 i 11 sv arande arbetet. En översikt ges i 
konsumentpolitiska utredningen, SOU 1971:37, 
s 35ff. För mera omfattande beskrivning av 
verksamheten, se de rapporter som publicerats 
av projektet "Kvinnorna och hemarbetet", ffa. 
"Kunskap för vår vardag", 1984. 
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KAPITEL 6 HUSHÅLLSARBETET I MIN TID 

1. Den äldre normen definierade "trångbott" som 
mer än två boende per rum, köket oräknat. Efter 
1966 gällde för trångboddhet mer än två boende 
per rum, kök och ett rum oräknat. Dagens norm 
föreskriver ett rum per boende, kök och ett rum 
oräknat. Se FoB 1980. 

2. SCB/ULF 1975, Rapport 13 Boendeförhållanden. 
Även SOU 1955:8 om tvätt, Hushållens energikon
sumtion 1976 samt Cronberg-Sangregorio 1978. Se 
även Boalt-Neymark "Teknikförändringar och hem
arbete", FRN 1985. 

3. Denna utveckling beskrives i SOU 1975:79. Om 
kommunal planering se SOU 1973:15, samt Malm
gren, 1978, "Samhällsperspektiv på varudistri-
butionen" . 

4. SIF0:s undersökning, se Westholm "Kvinnovardag" 
1957, s 26f. Även SOU 1955:16 om pris och pres
tation i handeln, s 168f, samt SOU 1956:32 om 
hemmen och samhällsplaneringen. Även Cronberg-
Sangregorio, 1 978. 

5. SOU 1979:69/70. Se förstnämnda s 91 ff. Även 
Aneli, 1979, för diskussion, samt SCB/ULF 
Rapport 13, 1975. 

6. Under Konsumentverkets styrelse sitter en 
"glesbygdsnämnd" med uppgift att bl a ekono
miskt stödja distributionen i glesbygd. Under 
Allmänna byrån handlägges ärenden som gäller 
bl a distribution. Se SOU 1983:40, s 49 och bil 
2:1, samt KOV Rapport 1982:6-04. 

7. SOU 1971:36, s 35ff. Även riksdagsprop 
1956:105. 

8. SFS 1976:429, med ändringar 1979:836, 1980:873 
och 1981 : 494. 
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9. SOL) 1985:32. I betänkandet "Hushållning för 
välfärd" markeras statens minskade ansvar för 
konsumentpolitiken. Företagen bör åläggas pro
duktansvar och den kommunala rådgivningen före
slås få ökade befogenheter, bl a i reklama
tionsärenden . 

10. SOU 1947:49, samt SOU 1956:32 och SOU 196 5:65; 
samtliga om hemmets och hushållsarbetets orga
nisation . 

11. SOU 1971:36, s 48ff. Se även H 1969:5 för den 
teoretiska diskussionen om framtidens konsu
mentpolitik, samt riksdagens prop 1972:33. 

12. Arbetet har utvärderats; se SOU 1983:40. Under 
1985 har också 1983 års konsumentpolitiska kom
mitté lagt fram nya riktlinjer för arbetet, SOU 
1985:32. 

13. "Timplaner och huvudmoment vid försöksverksam
heten med 9-årig enhetsskola", SÖ 1959, s 90, 
93 f. 

14. SOU 1957:28, s 239. 

15. SOU 1961 :31, s 135. 

16. Läroplan för grundskolan 1962, SÖ:s skriftserie 
60, s 335 ff. 

17. Läroplan för grundskolan 1969, Allmän del, SÖ, 
s 162. 

18. Läroplan för gymnasieskolan, Allmän del, SÖ, 
1970. Se även "Studieplaner för fackskolans un
dervisning i hushållsteknik och konsumentkun-
skap", SÖ, 1969. 

19. Fackskolans studieplan i hushållsteknik, 
1969,s 3. 

20. "K0REV" - reviderad studieplan för konsumtions
linjen, Stencil, SÖ, 1981. 
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21. SOU 1973:42, s 35. Om lärarutbildningskommit
téns förslag, se SOU 1972:92. 

22. Se även diskussion SOU 1946:47, s 49ff, samt 
Åkerman m fl, "Den okända vardagen", 1983, där 
Carin Boalt skriver om tidsstudierna. 

23. Jämför Åkerman, 1941, om förvaringsutrymmen och 
inköpsvanor, s 64 ff. 

24. Om den gemensamma måltidstimmen, se Åkerman m 
fl, "Den okända vardagen", 1983, s 147. Karin 
Kock hade ärendet till behandling 1942 (se 
Sociala meddelanden) och diskussionerna åter
kommer i flera sammahang, ex Hirdman, 1983. 
Sifferuppgifterna från Åkerman, 1941, s 58, 
samt Boalt, 1937 . 

25. En jämförelse mellan 1961 ("1 000 husmödrar om 
hemarbetet") och 1979 (KOV/Konsument -79) visar 
att 89 % av hushållen konserverade 1961, mot 
77 % 1979. 1961 hade 89 % av hushållen bakat, 
mot 84 % 1979. 

26. Här avses Persson-Nystrands kostvaneundersök
ning, 1955. 

27. Hushållsbudgetundersökningen, 1978, SCB/ Sta
tistiska meddelanden 1981. 

28. Jämför Åkerman 1941. Om tvättarbetet och den 
oförändrade tidsåtgången skriver även Vanek 
1974, Hartmann 1974, beträffande förhållanden i 
USA. Cronberg-Sangregorio tar med utgångspunkt 
i dessa bl a upp en diskussion om svenska för
hållanden, 1978. 
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KAPITEL 7 HUSHALLSARBETET IDAG - DEN ANDRA 
UPPGIFTEN 

1. Arbetsmarknadsstat istisk årsbok 198 4 är källa 
för samtliga sifferuppgifter i första avsnit
tet, 

2. SOU 1979:89, bilaga 4-5. 

3. Myrdal-Klein, 1957, s 102, 204. Även Westholm, 
1957, s 94. För diskussion om motiv till arbe
te, se Dahlström, 1962, s 245ff, och Liljeström 
m fl, 1 976, s 60ff. 

4. SCB/ULF, Rapport 20, 1 975, s 12 6 f; Rapport 35, 
1979, s 124ff. För jämförelse se Young och 
Willmott, 1975, som redovisar engelska data. 

5. Liljeström-Dahlström, 1981, s 300ff. 

6. Liljeström m fl, 1976, s 80 ff. Se även diskus
sion i Liljeström-Dahlström, 1981, s 17 2 f, om 
sambandet mellan privat och offentligt i kvin
nors liv. Norman och Wahlin, 1978, och Oakley, 
1974, noterar i sina resp undersökningar om 
hemarbetets monotoni och tristess, om behovet 
att få socialt erkännande genom arbete utanför 
hemmet. Sullerot, 1980, sätter in denna kvinn
liga kluvenhet i ett större perspektiv - kvin
norollernas utveckling i Europa jjnder efter
krigstiden. Hon varnar för att hemmafruarn as 
förnekande av förvärvsarbetet, resp de för-
värvsarbetandes av hemarbetet, kan bli en 
hämsko i utvecklingen mot jämställdhet. 

7. Ericson-Åberg (red.), 1984, s 312. 

8. Hultåker och Trost, 1979, s. 53f. Enligt FoB 
definieras "hemmafru" som en som betraktar sig 
som hemmafru, är 20-59 år och förvärvsarbetar 
mindre än 10 tim/vecka. I arbetskraftsstatisti
ken räknas "förvärvsarbetande" från 1 tim/-
vecka. I Åkerman, 1941, se s 102. 
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9. Westholm, 1957, s 96. 

10. SOU 1956:32, s 34. 

11. Holm och Holm "Hem, arbete och grannar", KI 
1958, s 58f. 

12. Boalt, C, "1 000 husmödrar om hemarbetet", Kl 
1961 . 

13. SOU 1965:65, s 40. 

14. Låginkomstutredningens delrapport om "Hushålls
arbete och dubbelarbete" 1971, s 17. 

15. SOU 1979:89, s 100. Citatet ur samma källa, 
s 98. 

16. I en jämförelse av 1971-72 och 1980-81 års 
tidsbudgetundersökningar, konstaterar Grönmo 
och Lingsom, 1983, att klyftan mellan mäns och 
kvinnors tid i hushållet har minskat - inte 
därför att männen gör mer, utan därför att 
kvinnan gör mindre. I en motsvarande studie av 
amerikanska förhållanden konstaterar Sanik, 
1981, samma sak. Se även Margolis, 1984, 
s 1 7 6 f f . 
Scanzoni, 1978, diskuterar den nya situationen 
för kvinnan och den nya kvinnorollen, samt dess 
betydelse för hennes inflytande i konfliktsi
tuationer i hemmet (s 142ff). 

17. "Tids nog...", Konsumentverket, 1984, s 26. 

18. Uppgifter från en opublicerad undersökning från 
SCB, Välfärds-Bulletinen, 1985, nr 2, s 6. 

19. SCB-Levnadsförhållanden 1979, tabellbilaga 
"Sysselsättning och arbetstider" 1977. Arbete 
önskade 42 % av alla hemmavarande och 53 % av 
de yngre hemmavarande. 

20. SOU 1956:32, s 23. 
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21. Westholm, 1957, s 100. 

22. Hultåker och Trost, 1979, s 23. 

23. Arbetsmarknadsstatistisk årsbok 1 984, s 77f. 

24. Hultåker och Trost, 1979, s 77. 

25. Se Åkerman, 1941. Även Berch, 1978, s 344ff. 

26. Liljeström m fl, 1976 (SOU 1976:71), s 174. 

27. Westholm, 1957, s 90. 

28. Inköpsmönster har kartlagts i bl a Uppsala och 
Örebro. Samtliga har visat att man går i buti
ken mycket ofta, gärna under rusningstid och 
mest slutet av veckan. Se Aneli, 1975, s 211f. 
Även SOU 1975:69, s 151f. Enligt Hushållsbud-
getundersökningen 1978 planerade endast 12 % av 
hushållen sina inköp. Haglund, 1980, ser ett 
samband mellan köpplanering och tillfredsstäl
lelse, men visar också att endast 1 procent av 
hushållen är aktivt planerande i köpsituatio
nen. Variabler som hushållets sammansättning, 
ålder, utbildning etc gör dock analysen diffus; 
det är svårt att se samband då även sociala 
faktorer påverkar. 
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KAPITEL 8 HEMARBETET I SAMHÄLLETS 
FÖRÄNDRINGSPROCESS 

1. Burenstam-Linder, 1969, s 85ff. Se även 
Margolis, 1984, s 176ff. 

2. Enligt Konsumentverkets beräkningar krävs en 
bruttoinkomst på 18 000-20 000 kr/mån för ett 
hushåll med två minderåriga barn och två vuxna, 
med tillgång till eget hus och bil - en normal 
standard av konsumtionsstatistiken att döma. Se 
"Konsumtion i förändring", K0V 1984:6-05; K0V: 
Hushållets kostnader, 1984. 

3. Myrdal, A m fl, 1938, s 23. 

4. Becker, 1973, s 815f. 

5. Enligt resp års FoB gick det en skilsmässa på 6 
ingångna äktenskap 1960, 1980 var förhållandet 
1 till 2. Är 1957 föddes 90 % av barnen inom 
äktenskap och 1980 var motsvarande siffra 57 %. 
C:a 58 % av svenskarna levde ensamma 1975 och 
c:a 66 % gjorde det 1980. 

6. SOU 1936:59, s 144. Weber menar att utan ekono
misk gemenskap mellan makarna blir relationern a 
"labila och problematiska" och fadersrelationen 
tom eliminerad. Weber, 1983, s 251. Om ar
betsgruppen, se Jalmert, 1985. 

7. Under senare är har de gamla hushållsekonomiska 
idéerna åter förts fram i samhällsdebatten. 
Ingelstam har bl a bidragit med diskussionen om 
"den vita ekonomin" (1980) och den "informella 
ekonomin" (1985) och påpekar behovet av nya mo
deller för arbete och arbetsdelning i framti
dens ekonomiska utveckling. 
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BILAGA A: 

FORSKNING OCH LITTERATUR OM KVINNOARBETE OCH 
HUSHÅLLSARBETE - EN ÖVERSIKT 

Forskningen om hushållsarbete kan grovt indelas i 
två områden: ett som i huvudsak ägnas arbetet som 
sådant ur olika aspekter och där kvinnorollen blir 
sekundär och endast relaterad till arbetsuppgifter
na, På det andra området ägnas intresset i huvudsak 
kvinnorollen och arbetet i hushållet ses endast som 
en av kvinnan s sociala uppgifter. Inriktningarna 
renodlas sällan; kvinnans husmorsroll och hennes 
arbete i hushållet är i både teori och praktik sam
manbundna, till synes oupplösligt. 

Till följd av denna dubbelsidighet i problemet 
finns det en rad olika perspektiv på det, varav 
följande är de mest framträdande: 

- Hushållsarbetet studeras som ett arbete i 
teknisk-organisatorisk mening. Intresse t fo
kuserar på mätbara storheter - tid, teknologi, 
energiåtgång etc - och problemlösning med in
riktning på målmedvetet utnytt jande av resur
ser är målet. 

- Ett närbesläktat "hushållsekonomiskt synsätt" 
kan sägas prägla forskningen om hushållet som 
producent av varor och tjänster. Tidsåtgången 
är en viktig utgångspunkt för beräkning av 
ekonomiskt värde, och hushållsproduktionen ses 
i detta perspektiv som en betydelsefull del av 
den totala ekonomin. 

- Med kvinnoperspektiv ses hushållsarbetet som 
en form av könsbundet förtryck , där kvinnans 
underordning kopplas samman med ett socialt 
nedvärderat arbete, vars villkor dikteras av 
mansdominerade maktstrukturer. Å andra sidan 
ses det också som en del av en självständig 
kvinnokultur, ett betydelsefullt komplement 
till annan produktion och ett socialt nödvän
digt arbete. 
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Dessa perspektiv är inte avgränsade till bestämda 
discipliner. Ofta ger litteraturen en mångsidig 
belysning av problemen, och den följande ämnesvisa 
indelningen får betraktas som en aV flera möjliga 
sorteringsgrunder. Såväl sociologer som historiker 
kan ha kvinnoperspektiv, medan andra sociologer och 
t ex ekonomer behandlar hushållets organisatoriska 
problem. 

Med historiska perspektiv 

Den egentliga forskningen om hushållsarbetet i sig, 
började i slutet av 1800-talet i framför allt 
Amerika, men också i Storbritannien och Tyskland. 
Då var den i huvudsak naturvetenskapligt inriktad 
och rörde hanteringen av livsmedel, födans samman
sättning och hygienen i hemmet. De naturvetenskap
liga upptäckterna inom kemi, fysik och medicin 
anknöts till praktiska försök med inriktning på 
hushållets problem. Ett betydande arbete lades 
också ner på utveckling av pedagogik och metodik 
för den husliga undervisningen. Lärare och forskare 
utbildades inom ett nytt ämnesområde: Domestic 
Science, hushållsvetenskap. 

En förgrundsgestalt i Amerika var Ellen Swallow-
Richards, vars vetenskapliga skolning - hon var 
kemist - kombinerades med praktiskt hushållskun
nande och pedagogisk talang. Via sina vatten- och 
livsmedelsanalyser kom hon efterhand in på problem 
som rörde människans hela livsmiljö. Som första 
kvinnliga (och därför oavlönade) forskare och lä
rare vid Massachussetts Institute of Technology, 
MIT, grundlade hon utbildningen i Domestic Science 
på 1880-talet. Sedermera initierade hon även den 
högre husliga utbildningen - i Home Economy - och 
drog upp riktlinjerna för dess utveckling. Samman
kopplingen av teoretiska kunskaper, grundade på 
vetenskapens resultat, och det praktiska arbetet i 
hemmet, skulle vara ledstjärnan i arbetet (biogra
fier om Richards liv och arbete, se Hunt, 1912 och 
Clarke, 1 973 ) . 
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Richards och de andra pionjärernas arbete under 
tiden kring sekelskiftet, skildrar Dolores Hayden 
(1981) under titeln "The Grand Domestic Revolution" 
och Barbara Ehrenreich och Deirdre English (1975, 
1979) med benämningen "the Domestic Science Move
ment". Hayden är historiker, och det hon vill lyfta 
fram är de kvinnor som i ett starkt mansdominerat 
samhälle lyckades genomföra en rad lösningar på 
hushållens problem. Det är framför allt utveck
lingen av det kollektiva arbete t och boendet hon 
inriktat sina studier på. Utvecklingsidéerna kopp
las samman med tidens ekonomisk-politiska ideolo
gier och kvinnorörelser, och analysen sträcker sig 
fram till den yrvakna insikten om att vissa av da
gens förhållanden i mycket liknar de som våra mor
mödrar levde under. "Den husliga revolutionen" kom 
enligt Hayden av sig, till stor del beroende på att 
de som senare drev den saknade samhällsperspektiv -
de isolerade hushållet från dess omgivning. De som 
å andra sidan hade politiska visioner och drev frå
gorna från det hållet, saknade erfarenhet av och 
intresse för hushållni ngens problem. 

Även Ehrenreich och English behandlar kvinnors 
arbetsuppgifter i hemmet ur ett historiskt pers
pektiv - framför allt de som rörde hygien, sjukdom 
och födse l, barnavård och uppfostran. Det är en 
skildring av det kvinnl iga kunnandets nederlag 
inför det manliga "expertkunnandet" och vetenska
pens makt. Citationstecknen står för de första, 
tämligen tvivelaktiga experterna och forskningsrö
nen. I likhet med Hayden ser Ehrenreich och English 
förklaringen till det kvinnliga nederlaget ligga i 
industrisamhällets obevekliga utveckling mot bl a 
ökad specialisering och isoleringen av kvinnor i 
hemmet . 

Samma tema, och i stort sett samma förklaringar har 
Heidi Hartmann (1974) i sin avhandling om hushålls
arbetet under perioden 1900-19 30 i USA. Hartmann 
har en bred teoretisk ansats - historisk, neoklas
sisk/ekonomisk, marxistisk och feministisk - med 
motiveringen att man måste ha en bred förståelse av 
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vad som händer i hushållets omgivning för att för
stå vad som händer inne i det. 

Hartmann har ett konsekvent strukturalistiskt per
spektiv och ägnar sig inte åt enskildheter i hus
hållningen. Hon pekar i stället på kvinnors ändrade 
livsvillkor under den snabba industrialiseringen, 
och ser deras arbete och miljö dikteras av två 
samverkande system: kapitalismen och patriarkatet. 
Hon använder exemplet tvätt för att visa p å hur 
t ex teknologisk utveckling, privat äga nde, 
masskonsumtion etc, förändrat en hushållssyssla 
utan att förändringen lett till befrielse från 
sysslan; tvättarbetet tar oförändrat lika mycket 
tid, och det är hela tiden kvinnor som utför det. 
Samma förhållanden visar studier av Vanek (1974) 
och Ehrenreich och English (1975). 

Föregångare till Hartmanns studier är Robert Lynds 
och Helen Lynd's (1929) klassiska studie av "Midd-
letown", den nya amerikanska medelklassens levnads
sätt under början av seklet, d v s samma period som 
Hartmann studerat. I "Middletown" göres en jämfö
relse av husmödrarnas villkor och arbete i 1890 
respektive 1924 års Amerika, och en analys av den 
nya livsstilen mot bakgrund av den växande indust
rialiseringen och lönearbetets allt större bety
delse för det enskilda hushållet. Välståndet visade 
sig i den privata livsstilen; i förortsboendet, 
hushållsmaskinerna och betoningen av hemmet som 
centrum för mänsklig trivsel och välfärd. 

Svenska forskare som arbetat med problem av lik
nande slag, är t ex Dick Urban Vestbro (1982) som 
inventerat och analyserat kollektivhusidén i vårt 
land, med viss motsvarighet till Hayde ns arbete. 
Det kvinnliga kunnandets nederlag mot experterna, 
tar även Yvonne Hirdman (1983) upp till diskussion 
i "Magfrågan", där bl a näringsforskningen och 
livsmedelssituationen under första världskriget 
skärskådas utifrån Stockholms-förhållanden. Kvin
nornas politiska pacificering diskuterar Hirdman i 
"Den socialistiska hemmafrun", där hon visar hur de 
patriarkala politiska och fackliga organisationerna 
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motarbetade kvinnornas försök att bli självständiga 
(Åkerman m fl, 1984). 

Hushållsarbetet från sekelskiftet och framåt, med 
särskild tonvikt vid förhållandena under 30-, 40-
och 50-talen i Sverige, har studerats av en rad 
forskare under ledning av Brita Åkerman i ett pro
jekt benämnt "Kvinnorna och hemarbetet". I tre rap
porter - "Den okända vardagen", "Vi kan. Vi be
hövs!", samt "Kunskap för vår vardag" - ges en all
sidig bild av d e problem, villkor, kunskaper och 
erfarenheter som funnits och fortfarande finns på 
hushållningens område. Flertalet medarbetare i pro
jektet har själva upplevt och medverkat i de för
ändringar som beskrivs. (Åkerman m fl 1983-84.) 

Kvinnoperspektivet i historisk och antropologisk 
forskning har lett till en ny inriktning i studier 
av kvinnans sociala och ekonomiska roll i olika 
kulturer, studier som inte minst inom de politiska 
kvinnorörelserna använts i medvetandehöj ande syfte. 
Teorier om det sociala könets uppkomst och utveck
ling har lagts fram i en rad böcker och uppsatser. 
Kritiska översikter över denna teoribildning har 
presenterats av bl a Rosaldo (1974), Galser-Malbin 
(1976), Whyte (1979) och Fox-Genovese (1982). 
Leonore Davidoff belyser hushållsarbetets syfte och 
innehåll ur en antropologs synvinkel och diskuterar 
bl a uppkomsten av ordningsbegrepp och rationalise
ringsprinciper. Hon analyserar hushållsarbetet som 
en subkultur snarare än som ett arbete i sig, eller 
som en del i det ekonomiska systemet. Hemhushåll
ningen i sitt kulturella sammanhang behandlar också 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren i sin analys av se
kelskiftets oscarianska hushåll och "kultiverade 
människor" (1979) Maxine Margolis (1984) är ytter
ligare en antropolog som ägnat sig åt kvinnoroller
na i USA - med i stort sett samma slutsatser som 
Ehrenreich-English och Hartmann - medan Marianne 
Gullestad ägnat sig åt antropologi i nutid; en 
norsk studie av "the Kitchen Table Society", utan 
kritiska tillbakablickar (Gullestad, 1984). Inom 
projektet "Women in Social and Economic Change", 
har fem antropologer också tagit upp den könsliga 
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arbetsdelningen och dess effekter på hushåll idag i 
olika kulturer. (Women: Work and Household Systems, 
1981.) I likhet med många andra författare med his
toriska perspektiv, söker slutligen Lewenhak (1982) 
visa det generella i kvinnors villkor, över gränser 
och över tid, genom att följa de till synes ofrån
komliga sambanden mellan social roll och arbetsdel
ningen från stenålder till nutid. 

Sociologer om hushållsarbetet - kvinnoarbetet 

När Ann Oakley (1974) presenterade sin avhandling 
om "hushållsarbetets sociologi", hävdade hon att 
det var den första i sitt slag. Det finns ingen an
ledning att motsäga henne, om påståendet gäller en 
sociologisk studie som koncentrerar sig på hus
hållsarbetet som sådant. Däremot finns det tidigare 
sociologiska studier där bland anna t hushållsarbe
tet belyses. 

Oakley har inte Hartmanns teoretiska ansats och för 
inte analysen av kvinnans/husmoderns underordnade 
ställning fram till någon egentlig förklaring. Hen
nes perspektiv är snävare och hon analyserar arbe
tet i hushållet utifrån en mindre grupp husmödrars 
attityder, rolluppfattningar och rollidentifika
tion. Den kvalitativa studien - Oakley har i huvud
sak arbetat med kvalitativ metod i all sin forsk
ning - är inriktad på hushållsarbete, men diskus
sionen om kvinnorollen tar ofta överhanden. I den 
kompletterande studien "Housewife" (1976), koncent
rerar sig Oakley på husmorsrollen och ställer sitt 
eget material i relation till historiska data i en 
kritisk analys av myter kring moderskap och arbets
delning. 

Av andra studier som tidigare, eller samtida med 
Oakley behandlar detta problemområde, kan nämnas 
Helen Lopata's (1972). I "Occupation: Housewife" 
går även hon in på husmödrars rollidentifikation 
och attityder till arbetet, men med ett tydligt 
samhällsperspektiv. Husmorsrollen i det moderna 
industrisamhället påverkas enligt Lopata mera av 
boendeform, utbildning och stadium i livscykeln, än 
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av t ex klass och tradition. Undersökningen följer 
också de olika stadierna i kvinnans livscykel, en 
variabel som visat sig central i sociologisk kvin-
noforskning . 

Medan Lopata studerar förhållanden i den amerikans
ka förorten, har Hannah Gavron (1968) sitt forsk
ningsfält gemensamt med Oakley; det traditionella 
engelska samhället. I "The Captive Wife" gör Gavron 
en klassanalys av kvinnan/husmodern för att utröna 
hur bl a arbetsdelning och organisation av hus
hållsarbete skiljer sig i arbetar- respektive me
delklasshushåll. Den roll förvirring som rådde under 
60-talet noteras, men i likhet med andra samtida 
forskare - Alva Myrdal och Viola Klein refereras -
ifrågasätter inte Gavron vare sig rollbegreppet som 
sådant i analysen, eller den dubbla kvinnorollen. 

Myrdals och Kleins undersökning om "kvinnans två 
roller" (1957) markerar en ny fas i debatten om 
kvinnans roll i hem och samhälle. De redovisar med 
hjälp av internationell statistik, de gifta kvin
nornas villkor i västerländska industrisamhällen 
och argumenterar för en ny syn på hus morsrollen. 
Den ökande livslängden och de minskade barnkullarna 
ger kvinnorna möjlighet att under sin livstid välja 
både förvärvsarbete och familj, och det ses som 
samhällets skyldighet att underlätta detta dubbla 
val. Myrdal-Klein ägnar sig i huvudsak åt förvärvs-
arbetsrollen i denna rapport, men Myrdal hade redan 
i början av 30-talet diskuterat problem som rörde 
hushållsarbetet. Hennes idéer om kollektivhushåll 
och "storbarnkammare" hade klart socialistisk grund 
och visade stor släktskap med t ex Charlotte 
Gilmans (1898, 1903). Idéerna var dock - såväl i 
sekelskiftets Amerika som i 30-talets Sverige - för 
radikala för att kunna accepteras (Myrdal 1932, 
1935, 1938, 1944). 

I slutet av 50-talet påbörjades ett stort svenskt-
norskt projekt i syfte att studera den kvinnliga 
dubbelroll som blev allt vanligare. "Kvinnors liv 
och arbete" (1962) behandlar dock i huvudsak, lik
som "Kvinnans två roller", arbetet och livet utan
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för hemmet. Hushållsarbetet behandlas närmast i 
översikt och som hinder för förvärvsarbete. Edmund 
Dahlström analyserar den svenska debatten i frågan 
och konstaterar bl a att den moderata (- kompro-
miss)linje som Myrdal-Klein m fl förespråkade, kon
kurrerar med såväl konservativa som radikala idéer. 
En obestridig slutsats av analysen, är att det sak
nas stabil ideologisk grund för politiska beslut. 

Dahlström angav också, tillsammans med Gunnar 
Boalt, Gösta Carlsson och Georg Karlsson, något som 
kan kallas lägesrapport över den fami 1jesoc i o1ogis-
ka forskningen i slutet av 50-talet i "Vad händer 
med familjen?" Frågetecknet är adekvat; Boalt till
står att man "vet imponerande lite om familjen nu", 
och samtliga visar - med visst undantag för Dahl
ström - föga intresse för husmorsrollen och arbets
delningens betydelse i familjen. När Boalt något 
senare (1964) återkom ifrågan, hade han visserligen 
tagit upp problemet som relevant, men det var Carin 
Boalts undersökning "1 000 husmödrar om hemarbetet" 
(1961) som utgjorde det empiriska underlaget. 

Denna undersökning, liksom t ex Edmund Dahlströms 
"Trivsel i Söderort" (1951), kartläggningen av 
familjearbetet i hemmet (C Boalt och Alf Johansson, 
SOU 1965:65) och boendevaneundersökningarna under 
50-talet (Holm, 1955, 1958), understryker behovet 
av empiri om hushållningen och dess villkor. De 
antyder också att teoriutvecklingen fick stå 
tillbaka för metodutvecklingen. 

Den praktiska hushållsforskningen 

Det finns en rad tidiga undersökningar av hushåll
ningens problem som utan att kalla sig sociologis
ka, ändå tillför mycken kunskap om hushållsarbetets 
sociala sammanhang. En unik studie av boendemiljöns 
betydelse för familjeliv och hemarbete är Brita 
Åkermans "Familjen som växte ur sitt hem" (1941), 
vilken gav en god bild av hushållsarbetet s villkor, 
omfattning och utförande i 40-talets Stockholm. 
Åkerman hade inspirerats av arkitekterna Ingeborg 
Waern-Bugges och Kerstin Göransson-Ljungmans utvär-
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dering och kritik av den "funktionalistiska" bos
taden (1936). Genom att förutsättningslöst studera 
det arbete som skulle utföras i bostaden, och med 
beräkning av det ekonomiska värdet av det ta arbete, 
utarbetade de ett förslag till en reellt fungerande 
bostad. Detta och följande arbeten av framför allt 
Waern-Bugge, banade vägen för den forskning om 
boendemiljöns funktioner som vi idag kallar boende-
sociologi och bostadsfunktionslära. 

Dessa tidiga insatser för att bringa lju s över hus
hållningens "okända" problem, ledde också till 
grundandet av Hemmens Forskningsinstitut, HFI, där 
betydelsefull grundforskning utfördes mellan 1 944-
57. Efter förstatligandet av institut et 1957 fick 
arbetet en något annorlunda inriktning och några 
hushållsarbetsstudier av betydelse har knappas t ut
förts efter 1960. Resultaten av undersökningarna 
har publicerats i "HFI-medde 1 anden" respektive 
"Konsumentinstitutet meddelar" och Konsumentverkets 
rapportserie. 

Denna praktiskt förankrade hushållsforskning hämta
de inspiration från "Domestic Science" i framför 
allt USA. Det industriella försprånget i väst inne
bar även ett försprång i hushållets materiella 
villkor. Miljö- och funktionsforskning, liksom nä
ringsforskning och studier i "Home Economics" i vid 
mening, fanns i betydande omfattning där, när man i 
Sverige efter andra världskriget tog itu med hus
hållningens problem på ett mera målinriktat och 
systematiskt sätt. Detta arbete beskrives ingående 
i de nämnda rapporterna från projektet "Kvinnorna 
och hemarbetet". 

Ekonomer om hushållsarbetet 

Alice Amsden (1980) introducerar "The Economics of 
Women and Work" med en översikt över de försök som 
gjorts att studera hushållet utifrån den traditio
nella ekonomiska teoribildningen; marxistisk, neo
klassisk och institutionalistisk. 



2 6 4  

Marxistiska ekonomer har främst intresserat sig för 
reproduktionen; återskapandet av arbetsk raften och 
de samhälleliga produktionsförhållandena, samt möj
ligheterna att teoretiskt särskilja reproduktion 
och produktion. De har i regel kommit till slutsat
sen att utformningen av hushållsarbetet och hus
morsrollen i modern mening, är styrd av det kapita
listiska produktionssättet. Särskiljandet av pro
duktionssfärerna har isolerat kvinnan och elimine
ra t /o s y ni i gg j o r t hennes ekonomiska betydelse, så 
som den framstod i det förkapitalistiska samhället. 
(Se ex Mitchell, 1971; Hartmann, 1974; Zaretsky, 
1976; Davidoff, 1979.) 

Tora Houg (1978) har, med utgångspunkt i socioeko-
nomiska förhållanden, analyserat hushållsarbetets 
och husmor s ställning i industrisamhället. Hon un
derstryker också betydelsen av att arbetsins atsen i 
hushållet räknas som produktion och att kvinnans 
speciella kompetens på detta område räknas som en 
resurs i samhällsutvecklingen. Dess inriktning på 
omvårdnad och resursbevarande är viktigt i föränd
ringsprocessen . 

Reproduktionens kostnader och kvinnans ekonomiska 
förtryck i det kapitalistiska samhället är andra 
problem som marxistiska forskare ägnar sig åt. Be
greppet "familjelön" diskuteras - är det mannen 
eller kvinnan som skall belönas för reproduktionen? 
(Se ex Secombe 1975; Gardiner 1975; Molyneux 1979; 
Bohman 1980) - liksom frågan om kvinnan till följd 
av det dubbla förtrycket under kapitalet och patri
arkatet borde utgöra en egen ekonomisk klass (ex 
Benston, 1969; Zaretsky, 1976; Barrett 1982.) 

Neoklassiker har försökt förklara såväl familje
bildning som kvinnors låga inkomster med hjälp av 
nyttoteori. (Se ex Becker 1965, 1973; Hawrylyschyn, 
1976, 1978). Med Gary Beckers "A Theory of the 
Allocation of Time" inspirerades tidsekonomisk 
forskning (ex Burenstam-Linder, 1969. För översikt 
och analys, se Lloyd, 1975). 
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Oli Hawrylyschyn står på gränsen mellan neoklassi-
ker och institutionalister. De senare utgår från 
nyttoteorin, men kritiserar den för ofullständig
het, bl a negligerandet av sociala faktorers på
verkan. Familjen som social grupp och ekonomisk 
institution är institutionalisternas arbetsområde, 
och merparten av deras arbete ägnas fördelningen av 
tid och arbetsinsatser inom denna grupp. (Se ex 
Galbraith 1974; Walker-Gauger, 1973; Gronau, 1973; 
Vanek, 1974; och Walker-Woods, 1976). Marianne 
Ferber och Bonnie Birnbaum (1977) diskuterar "The 
New Home Economics" i en kritisk översikt över den
na forskning, bemötta av bl a Margaret Reid som 
redan 1934 gav ut "The Economics of Household Pro
duction" och därför inte ser forskningsområdet som 
så "nytt". I likhet med ex Hazel Kyrk (1933) och 
Laura Harmaja (1928) lade Reid ett samhällsperspek
tiv på hushåll ets ekonomi och kvinnans roll. Deras 
texter är fortfarande aktuella även om bl a kvin
nornas omfattande förvärvsarbete inte förutsågs och 
därför inte behandlas så ingående. Förutom i USA 
och Storbritannien, bedrivs idag hushållsekonomisk 
forskning med institutionalistisk inriktning fram
för allt i Holland och Finland. (Se ex Kilpiö, 
1981; Honkanen, 1981.) 

Tiden som knapp resurs är också utgångspunkten i 
tidsbudget forskningen, den empiriskt inriktade de
len av hushållsekonomin. Vid Cornell University i 
USA har denna forskning utveckla ts under Kathryn 
Walker (ex Walker-Woods, 1976) och vid University 
of Michigan av bl a John Robinson och Philip 
Converse (ex Vanek, 1974). En viktig studie är även 
Alexander Szalais sammanställning av tidsbudgetda-
ta från 12 länder (1972). 

Av svenska tidsbudgetstudier skall framför allt 
nämnas "Mor och barn från morgon till kväll" 
(Boalt-Carlsson, 1949), "1000 husmödrar om hemar
betet" (Carin Boalt, 1961), familjearbetsundersök-
ningen (Boalt-Johansson, 1965) samt "Hem, arbete 
och grannar" (Holm-Holm, 1968). Under senare år har 
man inom Konsumentverket, i samarbete med SCB, ut
fört tidsbudgetstudier (1977, 1984), varav den se
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nare är riksrepresentativ och därför jämförbar med 
de norska studierna från 1975, 1983 samt den finska 
från 1981. I Danmark har gjorts en mindre studie -
"Dognrytme og tidsanvendelse" (Kühl och Munk, 
1 976 ) . 

Inom Låginkoms tut redningen gjorde Göran Ahrne 
(1971) en analys av den könsliga arbetsdelningens 
effekter på tidsanvändningen, och i den fortlöpande 
undersökningen av levnadsförhållanden (ULF/SCB) 
följer man upp detta problem, senast rapporterat i 
"Hur jämställda är vi?" (Rapport 20, 1979). Även 
inom Levnadsnivåundersökningen studeras arbetsdel
ningens effekter (Ericson-Åberg, 1984) och för ut
redningen om Kvinnors arbete (SOU 1979:89) gjorde 
Örjan Hultåker och Jan Trost en undersökning av 
tidsanvändningen inom kvinnors olika arbetsområden 
och inställningen till bl a hushållsarbetet. 

Med organisationsteoretisk inriktning 

Hushållets organisationsteori är en avläggare av 
företagsekonomisk teori och har en lång tradition i 
framför allt USA. I likhet med "Business Manage
ment" har "Home Management" formats av principer 
för kalkylering, tekniskt rationell organisation av 
produktion, samt av teorier om beteendepåverkan i 
beslut och planering. Under senare år har ett hu-
manekologiskt synsätt präglat utvecklingen av Home 
Management, men det är fortfarande fast förankrat i 
organisationsteorin. (Se ex Gross m fl, 1980; 
Paolucci m fl, 1977; och Deacon-Firebaugh, 1981.) 
Denna forskning har också under senare år mött kri
tik för sin brist på social och kulturell förank
ring. Att betrakta hushållet som ett system och 
dess aktiviteter som organiserade processer, kan 
hindra en mera fruktbar samhällsekonomisk analys, 
menar bl a Hartmann (1974) och Ehrenreich-English 
(1975). Christine Bose m fl (1984) och Bettina 
Berch (1978) tar också upp detta till diskussion, 
tillsammans med ett ifrågasättande av den teknolo
giska utvecklingens betydelse för hushållet och 
husmors arbete. Alla kommer till den slutsatsen att 
betydelsen av denna utveckling starkt övervärde-
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rats, därmed bekräftande Reid's antagande från 
1934. 

Hushållsarbetet i kvinnoforskningen 

Det som motiverar en särskild rubrik för "kvinno
forskning", är dels själva perspektivet - problemet 
studeras ur kvinnors synvinkel och utifrån kvinnors 
erfarenheter - dels det faktum att det är först med 
70-talets kvinnoforskning som hushållsarbetet lyfts 
fram i ljuset av vetenskapligt intresse. 

Forskningen om kvinnors villkor följer samhällsut
veckling och konjunkturer, och den indelning Holter 
(1980) använder i sin översikt - den socialfiloso
fiska kring sekelskiftet, den positivistiskt-em-
piriska mellan c:a 1930-65 och den kritisk-marxis-
tisk-feministiska efter 1968 - sammanfaller med ex
pansiva perioder i samhällsekonomin. Det är under 
dessa perioder som intresset för kvinnors arbets
kraft ökar och därmed också intresset för deras 
villkor. 

Den första perioden frambringade analyser av den 
privata hushållningen och kvinnans ekonomiska för
tryck, av socialistiska författare som ex Friedrich 
Engels, Charlotte Gilman, August Bebel, Klara 
Zetkin och Alexandra Kollontay. Med utgångspunkt i 
äldre, eller tänkta, samhällen, sökte de förkla
ringar till att "Qvinnofrågan" överhuvudtaget hade 
upstått och hur man skulle kunna lösa den. Från li
beralt håll mötte andra förslag, i Sverige framför 
allt genom Ellen Key. 

Inom den posit i vistiskt inriktade samhällsveten
skapen studerades framför allt kvinnans roll i hem 
och samhälle: hennes arbetsförhållanden, hälsa, 
utbildning m m samlade man in data om, och analy
serna mynnade ut i "könsrollerna". Män och kvinnor 
tilldelades olika sociala roller, komplementära och 
framvuxna ur en "funktionell" arbetsdelning, och 
man erhöll en lämplig förklaringsmodell för den 
rådande ordningen. Alva Myrdals och Viola Kleins 
"Kvinnans två roller" och "Kvinnors liv och arbete" 
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är exempel på forskningen under denn a fas, liksom 
de tidigare nämnda tidsbudgetstudierna. 

Under den senaste fasen, den kritisk-marxistisk-
feministiska, har kvinnoforskningen återknutit till 
en del av de idéer som fanns redan vid sekelskif
tet. Den posit i vistiska mellanfasen kritiseras, 
bl a beroende på att problemen då formulerades av 
manssamhället och begränsades till en funktiona
listisk teori som dolde maktförhållanden och påver
kansstrukturer. Den tredje fasen karaktäriseras i 
stället av just ifrågasättande av normer oc h syn
sätt. Forskningen har idag en tydlig politisk an
strykning och syftar inte bara till att synliggöra 
kvinnors villkor, utan också till att klarlägga or
sakerna till kvinnoförtrycket och öka medvetandet 
om det, för att åstadkomma förändringar i samhälls
strukturen . 

Forskningen är omfångsrik och snabbt växande. Sam
manfattningar ger ex Malos (1980), Fransella och 
Frost (1977), Glaser-Malbin (1976) och Kaluzynska 
(1980) - den senare med en mera kritisk hållning 
till abstraktionerna i marxistisk-feministisk de
batt; marxistisk teori och hushållsarbete är svår
förenliga storheter. 

Den nordiska kvinnoforskningen har utvecklats fram
för allt i Danmark, Norge och Sverige och med ömse
sidigt utbyte, såväl mellan länderna som mellan 
olika ämnesområden. Samarbetet och tvärfackligheten 
framgår av bl a rapportserier och tidskri fter. I 
serien "Kvindestudier" presenteras årligen (sedan 
1977) aktuell dansk kvinnoforskning. Inom projektet 
"Kvinners levekår och livslop" publiceras norsk 
forskning, och i rapporten "Vetenskap, patriarkat, 
makt" från Kvinnouniversitetet 1982 ges en över
blick över den svenska kvinnoforskningen, dess 
ståndpunkter och inriktning. Hushållsarbetets spe
ciella problem belyses i den norska MHvis husmoren 
ikke fantes" (Grennes, 1978). I samtliga fall del
tar forskare från skilda discipliner. 
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Empiriska studier av hushållsarbetet ur ett kvinno
perspektiv är det ännu jämförelsevis ont om. Nämnas 
kan Hartmann s och Oakley's respektive avhandlingar 
från 1974, "Roller i omvandling" av Rita Liljeström 
m fl från 1977 samt Liljeström-Dahlströms "Arbetar
kvinnor" från 1981. 
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BILAGA B: 

METOD OCH EMPIRI 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie har inte varit att 
bevisa några bestämda teorier om varför kvinnors 
arbete i hemmet förändrats respektive behållit vis
sa egenskaper. I stället har jag sökt beskriva en 
förändringsprocess och finna faktorer som styrt 
riktning och omfattning av denna förändring. 

Valet av metod gav sig självt. Komplexiteten i äm
nesområdet krävde bidrag av flera metod er: littera
turstudier inom skilda discipliner, explorativa 
fältstudier, datainsamling via enkäter och interv
juer, uppföljande ostrukturerade intervjuer, genom
gång av andra s forskningsresultat, statistik, tid
skrifter, riksdagsprotokoll etc. Ämnets tvärfackli
ga karaktär har omöjliggjort avgränsningar och jag 
har tacksamt följt rådet att utnyttja olika discip
liners teknik, begrepp, modeller, teorier, förkla
ringar m m - kort sagt, allt som kunnat vara av 
nytta (Kaplan, 1964, s 4). 

Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod 
har också varit självklar. I beskrivningar av ut
vecklingens olika faser har krävts kvant ifierade 
data med rimlig generaliserb arhet, medan t ex erfa
renheter och upplevelser bättre låtit sig fångas 
med hjälp av kvalitativa metoder. Överensstämmelse 
mellan kvantitativa och kvalitativa data har efter
strävats och jämförelser på olika nivåer - storsam
hället, lokalsamhället och hushållet/individen - av 
olika fenomen har använts här. 

Som idealmodell för forskningsarbetet framhålles 
gärna den systematiska gången från problemformule
ring till slutsats, via hypotesuppställning, be
stämning av mätmetod, insamling, kodning och bear
betning av data, samt prövning av hypoteserna. Att 
arbetet i slutändan redovisas enligt denna systema
tiska modell, innebär dock inte att man använt sig 
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av den - i synnerhet inte om man använt sig av kva
litativ metod. Här , som i andra liknande studier, 
har också arbetsgången slingrat sig genom teoretisk 
diskussion, datainsamling och hypotesprövande i 
olika omgångar. Att på detta sätt växelvis arbeta 
med teorier och data, leder snabbare till relevanta 
begrepp och hypoteser (se ex Glaser och Strauss, 
1965; Turner, 1981). Uppbyggandet av en samman
hängande teoretisk ram för ett givet social fenomen 
kräver ständigt öppenhet för andra infallsvinklar 
och faktorer än de ursprungliga. Detta leder ound
vikligen till en rad mindre fruktbara sidospår, men 
medför också en växande tilltro till de faktorer 
och samband som bedömts som centrala. 

Systematisering av kvalitativa data för analys och 
presentation är det problem man snabbt ställs inför 
och som inte har några färdiga lösningar. Den meto
dologiska litteraturen (se ex Turner 1981; Huberman 
och Miles, 1983; Starrin m fl, 1984) redovisar vis
serligen olika modeller, men dessa förefaller i re
gel vara utvecklade för specifika situationer och 
inte direkt användbara. I stället får äve n forsk
ningsmetodiken växa fram under arbetets gång; olika 
idéer och modeller prövas och antages respektive 
förkastas. Mitt arbete har i stor utsträckning 
präglats av metodologiska övervägande n, även om me-
todfrågorna här inte är av central bety delse. I 
följande redovisning av arbetsgång och dataunderlag 
framgår dessa överväganden och de lösningar jag 
stannat för. 

Några reflexioner om datainsamling via 
ostrukturerade intervjuer 

Den ostrukturerade intervjun är ingen ny forsk
ningsmetod inom sociologin. Samtal och diskussioner 
är en naturlig del av forskningsarbetet. Dessa sam
tal har dock i huvudsak använts för att fånga upp 
idéer och pröva frågeställningar, innan man lagt 
upp den mera strukturerade datainsamlingen. 

Det nya i de senaste årens "kvalitativa"forskning, 
är att den ostrukturerade intervjun användes även i 
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bevisföringen, vid sidan av eller i stället för 
kvantitativa data. Detta har ställt krav på datain
samling och -bearbetning, och som ovan antytts får 
varje forskare söka sin väg. Det finns inte möjlig
het att utnyttja regelsamlingar, eftersom varje un
dersöknings art, syfte och urval styr metodvalet. 
De tumregler som låter sig uppställas och användas 
är av teknisk art - bandinspelning, anteckningsru
tiner, systematiseringsmodeller etc - och tillkomna 
för att säkra tillförlitligheten i dataunderlaget. 
Vad gäller värdet av insamlade data, deras utsagor 
om det väsentliga, är problemen av annan art och 
återfinns i intervjusituationen. 

Den strukturerade och mera formella intervjun kan i 
princip utföras av vem som helst. Validiteten för-
utsättes vara säkrad i fråge- och svarskonstuktio
ne n , och intervjuaren skall agera objektivt och 
undvika all påverkan. Den ostrukturerade och mera 
informella intervjun ger däremot möjlighet till 
samspel. Intervjuarens personlighet, kunskap och 
erfarenhet tillåtes påverka. Såväl den frågande som 
den svarande kan komma med synpunkter, vilket leder 
till diskussion och prövande av nya infallsvinklar 
under intervjuns gång. För analysen viktiga, bakom
liggande faktorer kan på så sätt komma i dagen. 
Värdet av svaren är avhängigt just denna förmåga 
att följa "rätt spår" och väga in ny men relevant 
information. 

För att denna intervjuteknik skall ge utdelning, 
krävs att intervjuaren dels har god kunskap om 
problemområdet, dels har i någon mån samma erfa
renheter som den svarande. Observationer av miljön, 
samspelet mellan ex familjemedlemmar, halvkvädna 
visor och outtalade ord - allt måste uppfattas och 
sammanvägas för att intervjun skall kunna ledas i 
en fruktbar riktning. Detta innebär att datainsam
lingen måste göras av den som senare skall analyse
ra materialet. 

Det krävs också att intervjuaren förmår bygga upp 
ett förtroende för sin person och för sitt syfte. 
Expertrollen tonas ner, till förmån för engage-
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manget i intervjupersonens synpunkter och situa
tion. Samtalet måste föras mellan jämbördiga parter 
(jfr Oakley, 1981) . 

Fallgropar finns förvisso. Det tar t ex tid att 
komma över sina förutfattade skrivbordstankar, var
för de första intervjuerna (i detta fall några 
Brännbergsintervjuer) i regel blir oanvändbara som 
dataunderlag. Det tar också tid att lära sig vänta 
ut svar, vilket är en negativ sida av att ha kun
skaper och erfarenheter gemensamma med svaranden: 
man tror sig veta vad som kommer att sägas. Det är 
lätt hänt att viktig information går förlorad där
för att man för tidigt gått vidare. Att ta sig tid 
att lyssna är svårt. En ytterligare svårighet är 
att balansera samtalet mellan det oväsentliga och 
det väsentliga. Det är lätt att drunkna i triviali
teter, men det är å andra sidan viktigt att låta 
även dessa få sitt utrymme. De hjälper till att 
skapa en avspänd intervjusituation och de ger osök
ta stickrepliker. 

Ett ytterligare problem utgör omgivning en. Hemmet 
är den naturligaste intervjumiljön, på gott och 
ont. Det är en fördel för den intervjuade att be
finna sig "på hemmaplan", men samtidigt finns det 
störningsfaktorer som kan hämma eller tom för
störa en intervju. Den äkta hälften som vill del
taga, barnen som är nyfikna, grannar som tittar in, 
telefon som ringer, kaffekokandet etc. är vanliga 
bekymmer. Det är alltså av betydelse att man på 
förhand söker eliminera de störningsfaktorer som 
går att eliminera. Alternativet är att återkomma 
eller fortsätta per telefon i lugn och ro. 

Värdet av data, insamlade genom ostrukturerade in
tervjuer, beror på forskarens/int ervjuarens förmåga 
att hantera dessa problem. Det handlar, bildlikt 
talat, om att dels finns guldådern, dels vaska fram 
guldkornen ur gruset. Merparten av metoddiskussio
nen har hittills gällt vaskningstekniken, måhända 
därför att den lättare låter sig beskrivas. 
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EMPIRIN 

Välfärdsstudierna 

Det empiriska materialet har insamlats under åren 
1976-81, inom ramen för tre undersökningar av lev
nadssätt, samhällsservice och välfärd i Norr- och 
Västerbotten. Konsumentverket har stått bakom samt
liga undersökningar och FD, Civ.ek. Lars Erik 
Wolvén har varit projektledare. 

Den första undersökningen - "Hushållens beteende 
under lokala strukturomvandlingar" - pågick under 
hösten 1976 - våren 1977 och genomfördes av en 
forskargrupp från Umeå universitet och Högskolan i 
Östersund. Syftet var att utfrån en tidigare studie 
av två glesbygdsbyar (se Strandberg, 1984), studera 
hushållens totala situation: deras resursmönster 
och påverkan av händelser i omgivningen (utbyggnad 
respektive nedläggning av Stålverk 80 , nedlägg
ningshot över sågverk, skola, butik etc). Undersök
ningen hade, i likhet med de följande, en välfärds-
teoretisk utgångspunkt (se Wolvén, 1981) och resul
taten visade bl a på bostadsortens och den sociala 
strukturens betydelse för upplevelser av välfärd. 
Även orternas tidigare utveckling och sysselsätt
ningsstrukturen hade stor betydelse. 

Dessa erfarenheter ledde till en kompletterande un
dersökning i en tätort med annorlunda struktur men 
inom samma näringspolitiska område: Hertsön i Luleå 
kommun. Denna del av projektet benämndes "Konsu
mentbeteende, konsumtion och välfärd - en jämfö
relse mellan glesbygd och tätort" och syftade till 
att ytterligare belysa ovan nämnda faktorer. 
Her tsö-undersökningen pågick under hösten 1 977 -
våren 1978. 

En tredje och fristående undersökning genomfördes i 
Vilhelmina kommun under våren 1980 - våren 1981 
under benämningen "Konsumentbeteende, hushållseko
nomi och välfärd". Syftet var här att vidareutveck
la de påbörjade modellerna för studier av hushål
lens totala situation, samt att utvärdera vissa 
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konsumentpolitiska åtgärder. Hushållens resursmöns-
ter relaterades till de faktiska aktiviteterna och 
till upplevelsen av resultatet. Ett ytterligare 
bidrag till modellbygget, var hänsynen till före
ställningar om verkligheten (se Wolvén, 1984). 

Hushållsstudierna 

Inom de ovan beskrivna välfärdsprojekten studerades 
även hushållens agerande med avseende på planering, 
produktion och konsumtion, mot bakgrund av der as 
resursmönster. Utgångspunkten i den första studien 
var det "hushållsekonomiska synsättet 1 1  - synen på 
hushållet som ett rationellt företag i samspel med 
sin omgivning. Som ovan nämnts var detta synsätt 
föga fruktbart och en modell som tog mera hänsyn 
till sociala påverkans faktorer blev utgångspunkten 
för de följande studierna (se Gisselberg, 1978). 

Datainsamlingen 

I två glesbygdsbyar, Brännberg och Vitvattnet, in
leddes arbetet med en fältstudie med explorativt 
syfte. Under några veckor bodde vi i Brännberg, 
intervjuade, observerade och diskuterade. Samman
lagt besökte jag då 27 hushåll, vilka utvaldes med 
ett s k "snöbollsurval" - via någon nyckelperson 
som man känner eller bedömer som lämplig, söker man 
vidare i de sociala nätverken. Nyckelpersoner i 
vårt fall blev en kommunfullmäktigeledam ot, ordfö
randen i idrottsföreningen och en medlem i byala
get. I det fortsatta urvalet tog vi också hänsyn 
till ålder, sysselsättning och boende för att få en 
allsidig bild av samhället. 

I nästa steg gjordes en enkät till samtliga 279 
hushåll, där vi för hushållsstudiens räkning ställ
de frågor om ekonomisk planering, produktionen i 
hushållet och konsumtionsnivån. Dessa data har inte 
använts i avhandlingen, varför jag inte går närmare 
in på dem här. 

I Hertsön i Luleå hade tidigare insamlats bak
grundsdata i en undersökning om servicestrukturen 
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(se Söderlind, 1977). Ur detta urval på 115 hushåll 
valdes 33 för en serie intervjuer, företrädesvis 
unga hushåll med barn och båda föräldrarn a i för
värvsarbete. Sysselsättningens betydelse för hemar
betet, liksom inställningen till arbete och arbets
delning, började här framstå som centrala variabler 
i modellen. Ytterligare 2 5 telefonintervjuer gjor
des, men inte heller dessa ingår i dataunderlaget 
här . 

I Vilhelmina inleddes undersökningarn a med en enkät 
till dels ett slumpmässigt, dels ett kompletterande 
systematiskt urval om sammanlagt 1 079 personer. 
Eftersom mannen registreras som hushå11 sföre s tånda-
re i alla gifta hushåll, krävdes för en bättre 
könsfördelning ett extra urval med bara kvinnor. 

Det s k legitima bortfallet utgjordes av 142 perso
ner som hade flyttat, avlidit, befann sig på insti
tution etc. Det faktiska urvalet bestod därför av 
937 personer, varav 270 ej besvarade enkäten. Avvi
kelser mellan dessa och de 667 - eller 72 % - som 
besvarat enkäten, framgår av tabell I. Äldre har 
varit mera obenägna att svara än yngre, vilket ger 
en liten skevhet i åldersfördelningen. Av de sva
rande är vidare 2/3 samboende, medan endast 2/5 av 
bortfallet är det. Beträffande bostadsort visade 
sig däremot ingen skillnad mellan bortfall och sva
rande . 
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Tabell I. Fördelning av kön, ålder och bostadsort mellan svarande och 
bortfallsgrupp 

Svarande Bortfal1 

Män 57 % 59 % 

Kvinnor 43 % 41 % 

18 - 24 år 15 % 9 % 

25 - 34 17 13 

35 - 44 17 20 

45 - 64 31 31 

65 - 20 26 

Vilhelmina tätort 45 45 

övriga distrikt 55 55 

Totalt 100 % 100 % 
n=667 n=270 

Den sociala strukturen i Vilhelminaurvalet skiljer 
sig något från en genomsnittlig svensk social 
struktur. Det innehåller t ex fler män, fler sam
boende och fler barnfamiljer. Däremot har familjer
na äldre barn än en genomsnittlig barnfamilj. Ut
bildningsnivån är lägre liksom förvärvsarbetsfrek-
vensen, medan socialgrupperingen i stort sett över
ensstämmer med genomsnittet för landet (se tabell 
II) . 

En del av skillnaderna förklaras av andelen pen
sionärshushåll; de äldre har i allmänhet kortare 
skoltid, och de jämförelsevis många förtidspensio
närerna i Vilhelmina (7 %) tunnar ut andelen för
värvsarbetande. Skillnaderna och bortfallet till 
trots kan ändå urvalet anses representera norr
landshushållen i början av 1980-talet. 

De data som användes i avhandlingen gäller endast 
de 530 personer som var under 65 år. Ålderspensio
närerna uteslöts därför att de centrala problemen i 
hushållsstudien - arbetsdelning, organisation, 



2 7 8  

jäkt, konflikt etc - är mest påtagliga i de yrkes
aktiva åldrarna. Först då den äldsta gruppen togs 
bort, framträdde vissa samband tydligt. 

För hushållsstudiens del ställdes frågor om plane
ring och produktion, arbetsdelning och ekonomi (se 
utdrag ur frågeformuläret). 

I syfte att närmare studera problem kring planering 
och arbetsdelning, gjordes Slutligen ett strate
giskt urval på 12 hushåll för en mera ingående, 
ostrukturerad intervju. I samtliga hushåll fanns 
två vuxna samt omyndiga hemmavarande barn. I sex 
hushåll fanns barn i förskoleålder, tre av kvinnor
na var hemmahusmödrar, fyra förvärvsarbetade på 
deltid och resten på heltid. Intervj uerna behand
lade intresset för hemarbet e, för- och nackdelar 
med hemarbete respektive förvärvsarbete, konflikt
situationer, sättet att sköta hushållet och fördel
ningen av arbetet i hemmet. 

Sammanlagt har 7 2 norrländska husmödrar interv
juats. Intervjutekniken har varierat i de olika 
undersökningarna. I Brännberg använde s ett omfat
tande frågeformulär som snart nog visade sig allt
för svårhanterligt. Det gick inte att samtidigt 
föra en diskussion och anteckna svar i en på för
hand uppgjord tågordning. Motståndet mot att "tala 
i apparaten" var stort på vissa håll, och ibland 
tog den svarande över initiativet från den ovana 
intervjuaren! Intervjuerna från Brännberg redovi
sades i form av berättelser om olika husmödrar och 
deras villkor. Kvinnorna grupperades efter stadium 
i familjecykeln. 

I Hertsön användes bandspelare i kombination med 
ett enklare frågeformulär. Intervjuerna följde i 
stort sett detta formulär, men ofta kom de att 
handla om en rad frågor som inte var med , och vissa 
frågor försummades. Tanken att kvantifiera svaren 
stupade i flera fall på detta. 

I Vilhelmina använde jag inget frågeformulär, utan 
endast en kortfattad "checklista" över de problem-
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områden jag skulle ta upp. Fördelen var att jag 
kunde föra diskussionen mera obundet. Vid slutet av 
intervjun kontrollerade jag att de olika områdena 
tagits upp. 

Den första bearbetningen av intervjun gjordes samma 
dag. Efter genomlyssning skrev jag en kort samman
fattning om huvudintrycken och noterade kommentarer 
av särskilt intresse. När alla intervjuer gjo rts, 
utarbetade jag ett formulär för "intervju av in
tervjun". Svar på centrala frågor skrevs ner och 
samtidigt mark erades platsen på bandet. Interv
juerna har allts å inte skrivits ut i sin helhet, 
utan återavlyssnats vid behov - t ex för kontroll 
av citat, kompletterande svar osv 

De citat som använts för att illustrera villkor och 
erfarenheter hos husmödrar idag (se kap 7) är un
dantagslöst hämtade ur Vilhe lminamaterialet. Det 
innebär dock inte att de tidigare 60 intervjuerna 
finns helt utanför dataunderlaget; de har varit 
förutsättningen för såväl mina insikter i problem
området, som för min efterhand förbä ttrade interv
juteknik. 

Samtliga enkätdata har behandlats med sedvanlig 
ADB-teknik. Resultaten har genomgående redovisats i 
enkla kors tabeller ; för mitt syfte har mera avance
rade analyser bedömts som onödiga. 
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VILHELMINAPROJEKTET 
Livskvalité oc h välfärd - UTDRAG UR FRÅGEFORMULÄRET 

49 Är det svårt att få tiden att räcka till vanliga dagar? 
• Ja 
• Nej 

50 Om Du har ont om tid, har Du f underat över någon förändring för att få mer tid? 
• Nej 
• Ja, förvärvsarbete färre timmar per dag 
• Ja, försöka få hjälp med barntillsyn lite mera 
• Ja, byta arbete för att komma närmare hemmet 
• Ja, förenkla en del sysslor hemma 

(städa mindre, laga i större satser, handla mer sällan o.s.v.) 
• Ja, sluta med t.ex. någon föreningsaktivitet, hobby 

eller liknande för att få mindre jäktigt 
• Annan förändring, ange vilken 

Hur stor del av en vanlig dag 
går åt till: 
Förvärvsarbete 
Om Du inte förvärvsarbetar utanför hemmet, 
sätt ett kryss här 
Rutinarbete i hushållet 
(som städning, disk, matlagning m.m.) 
övrigt hemarbete 
(exempelvis bakning, sömnad) 
Hur lång tid får Du över 
för egen vila och avkoppling? 

Mindre 6 tim. 
an 3 tim 3—5 tim el. mer 

52 Om Du inte förvärvsarbetar, eller endast förvärvsarbetar deltid, vad anser Du att det i 
huvudsak beror på? 
(Kryssa endast för ett alternativ) 
• Jag orkar inte ta något arbete 
• Jag kan inte få någon lämplig sysselsättning där jag bor 
• Även om jag kunde få arbete blir det svårt med transporten 
• Familjen behöver mig hemma 
• Jag har svårt att binda mig vid fasta tider 
• Jag har svårt att ordna barnomsorg 
• Jag arbetar deltid men önskar arbeta heltid 
• Jag skulle vilja arbeta deltid men kan inte få sådant arbete 
• Annan orsak, vilken? 
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64a Känner Du Dig jäktad och stressad? 
• Nej, sällan eller aldrig 
• Ja, ibland 
• Ja, ofta 

64b Om "Ja" vad anser Du det beror på? 
(Kryssa för alla alternativ som passar in på Dig) 
• För mycket att göra på jobbet 
• För mycket resande mellan hemmet och jobbet 
• Problem med barntillsyn 
• Svårt att hinna med både jobbet och hushållet 
• Svårt att få tillräckligt med tid för barnen 
• Får ibland oförutsedda arbetsuppgifter, övertid etc. 
• Måste ofta vänta på buss eller bil, restiderna stämmer inte 
• Blir störd och splittrad i arbetet, får sällan göra färdigt 

det jag håller på med 
• För mycket ansvar för att allting skall fungera 
• Orolig för att pengarna inte räcker 
• Annat, vad 
Vilket av de problem Du kryssat anser Du spelar störst roll? 

83 Om Ni är flera i hushållet, hur är fördelningen av hushållsarbetet? 
• Är ensamstående 
• All* hjälps åt, har bestämda sysslor 
• Vi hjälps åt men har ingen bestämd fördelning 
n Det blir mest en som har hand om det och får hjälp ibland 
• Vi fördelar det på ett annat sätt, nämligen så här: 

84 Hur anser Du att hushållsarbetet fungerar? 
• Bra för det mesta 
• Ganska bra, trasslar ibland 
• Mindre bra 
• Blir ofta diskussioner 

96 Vilken beskrivning av mat- och måltidsplanering passar bäst in på Ditt hushåll? 
• Vi gör upp en matsedel för några dagar (t.ex. en vecka) 

i taget och följer den 
n Ibland gör vi upp matsedel, men ofta blir det ändringar 

och det är ganska svårt att följa den 
n Vi bestämmer oss från dag till dag och ser vad de har 

för extraerbjudanden och så i butiken 

97 Hur ofta köper Ditt hushåll hem dagligvaror, livsmedel o.d.? 
• Rätt så sällan: försöker göra storköp 
n Inte så ofta, men ett par—tre gånger i veckan blir det 
n Ofta, nästan varje dag eller varje dag 
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98 Om Ditt hushåll ofta köper hem dagligvaror, vad anser Du a tt det beror på? 
(Du får gärna ange flera alternativ) 
• Vi har dåligt med förvaringsutrymmen 
• Vi är ett stort hushåll och får inte plats med t.ex. en veckas mat 
• Det är tungt att bära hem (eller cykla hem med) större mängder 
• Det är svårt att komma ihåg allt 
• Man har ändå andra ärenden som skall uträttas 
• Vi vill se vad affären har att erbjuda 
• Man kommer ut och får lite luft och motion 
• Man t räffar folk 
• Annat, ange vad? 

99 Om Du kryssat för mer än en anledning, vilken anser Du vara den viktigaste? 

184 Hur nöjd eller missnöjd är Du med ditt liv? 
• Mycket nöjd 
• Ganska nöjd 
• Varken nöjd eller missnöjd 
• Ganska missnöjd 
• Mycket missnöjd 
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