
Inte av kärlek allena
Makt i hemarbetets fördelning

AV CHRISTINE ROMAN

Inledning
Den ”traditionella” kärnfamiljen med en manlig huvudförsörjare och kvinnlig 
hemarbetare är nästan utdöd i Sverige.1 Hemmafruarna är borta och kvinnorna 
förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning som männen. Ändå ser kvinnors och 
mäns roller i familjen i allmänhet mycket olika ut. Välbekant är att kvinnorna har 
huvudansvaret för barnen, att de i jämförelse med männen lägger ner betydligt 
mera tid på hushållsarbete, liksom att de i stor utsträckning arbetar deltid för att 
hinna med arbetet i familjen. Det är också välkänt att kvinnors större familjeansvar 
ofta får negativa konsekvenser för deras inkomster och möjligheter i arbetslivet. 
Mindre klarlagt är vilken roll makt på interindividuell nivå spelar för 
reproduktionen (och transformationen) av denna arbetsdelning mellan könen, kan
ske delvis beroende på att det i mycket samhällsvetenskaplig forskning implicit an
tas att makar är överens om den existerande arbetsfördelningen, vare sig detta se
dan förklaras med utgångspunkt från dominerande könsnormer eller hushållets ra
tionella val.2 Makar och sambor kan dock uppleva intressekonflikter i frågor som 
gäller fördelningen: hur den ska se ut, vem som ska göra vad, om barnomsorg och 
hushållsarbete är bådas ansvar, vems yrkesarbete som är viktigast, och så vidare.

CHRISTINE ROMAN innehar en forskarassistenttjänst vid sociologiska institutionen vid Uppsala univer
sitet. Hon disputerade år 1994  på sin avhandling Lika på olika villkor, som är en studie av könsseg- 
regerande mekanismer i dataföretag och reklamföretag. Tillsammans med Göran Ahme har hon däref
ter för Kvinnomaktutredningens räkning genomfört en undersökning av arbetets och ekonomins organi
sering i svenska familjer. Denna studie resulterade i skriften Hemmet, barnen och makten (1997). Hon 
är också medförfattare till läroboken Det sociala landskapet (1996).
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Hushållsarbete och förhandlingsmakt
Intressekonflikter av ovanstående slag hanteras genom mer eller mindre uttryckliga 
förhandlingar mellan makar och sambor. Med utgångspunkt i svenska empiriska 
data ska jag i denna artikel diskutera maktens roll i sådana förhandlingar. Någon 
enighet om maktbegreppets tillämpning föreligger som bekant inte. Enligt Lukes 
(1974:9, 61) tillhör ”makt” tvärtom en grupp av i grunden omtvistade samhällsve
tenskapliga begrepp: dess tillämpning är föremål för ständiga meningsskiljaktighe
ter som inte kan få någon slutgiltig lösning. I min diskussion ansluter jag mig till 
synsättet att makt i vid bemärkelse handlar om transformativ förmåga: förmågan 
att uppnå eftersträvade resultat (jfr Clegg 1989, Giddens 1984, Isaac 1987). Såle
des ser jag en nära koppling mellan makt och handlingskapacitet (agency), men 
inte nödvändigtvis mellan makt och konflikt eller förtryck. Men makt handlar för
stås också om asymmetriska relationer. I denna mer begränsade mening innebär 
makt att en part genomdriver sin vilja mot den andras önskemål och/eller intressen. 
De båda betydelserna av makt kallar jag i Cleggs (1989: 208-209) efterföljd för ett 
dispositionelit respektive ett episodiskt maktbegrepp. Det episodiska maktbegrep
pet innebär att en redan konstituerad part utövar makt över en annan redan kon
stituerad part, medan det dispositionella maktbegreppet handlar om hur de båda 
parterna konstitueras på ett sätt som gör det möjligt för den ena att dominera den 
andra. Det förra begreppet kan således sägas logiskt föregå det senare. Man måste 
”ha makt” för att kunna ”utöva makt” (Isaac 1987:6). Maktskillnader är i stor ut
sträckning avhängiga position i den sociala strukturen. De är med andra ord socialt 
strukturerade, snarare än individuellt bestämda.

I diskussionen om maktens roll i hushållsarbetets fördelning kommer jag att an
vända både ett episodiskt och ett dispositioneilt maktbegrepp. Det episodiska 
maktbegreppet fungerar, i artikelns första avsnitt, som ett redskap för att analysera 
kvinnors upplevelser av hushållsarbetets fördelning. Kvinnligt missnöje med fördel
ningen ses då som tecken på manlig maktutövning. Med syftet att visa denna makts 
strukturella beskaffenhet -  att den har sin grund i mäns större tillgång till ekono
miska och normativa resurser -  lämnar jag i artikelns andra avsnitt interaktions- 
nivån och för in begreppet ”könsordning” i analysen. Detta strukturella angrepps
sätt gör det möjligt att, i artikelns tredje och sista avsnitt, förklara konflikterna om 
hushållsarbetets fördelning också som ett resultat av kvinnors ökade tillgång till re
surser och därmed som tecken på förändrade maktförhållanden mellan könen.

Materialet
Huvudsakligen härrör de data jag refererar till från en undersökning av hem
arbetets fördelning som jag har genomfört tillsammans med Göran Ahrne (Ahrne
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&C Roman 1997).3 I denna undersökning använde vi såväl kvantitativa som kvali
tativa metoder. För det första genomfördes en surveyundersökning med ett repre
sentativt urval av sammanboende eller gifta kvinnor och män mellan 25-60 år. 
Denna kvantitativa del av studien gällde individer och utfördes som en kombina
tion av postenkät och telefonintervjuer. 1 281 individer (659 kvinnor, 622 män), el
ler 68 procent, besvarade frågeformuläret. Frågor ställdes om bland annat orsaker 
till och upplevelser av hushållsarbetets och omsorgsarbetets fördelning. För det an
dra gjorde vi ett sextiotal längre semistrukturerade intervjuer med kvinnor och män 
i tre strategiskt intressanta familjesituationer: yngre barnlösa par, småbarnsföräld
rar och skilda eller separerade mödrar och fäder. I denna kvalitativa del av studien 
ingick också intervjuer med experter av olika slag.

Konflikter -  ett maktens tecken

Power is the probability that one actor within a so
cial relationship will be in a position to carry out 
his own will despite resistance ...
M a x  W eber

Makt och missnöje
Ovan nämndes att det inbyggt i en del teorier om könsarbetsdelningen i familjen 
finns ett antagande om att makar är överens i frågor som gäller fördelningen av 
hushållsarbetet. I vår undersökning valde vi att istället empiriskt undersöka i vilken 
utsträckning kvinnors och mäns preferenser och önskningar när det gäller hushålls
arbetets fördelning sammanfaller. Därför formulerades i surveyundersökningen ett 
antal frågor och påståenden om kvinnors och mäns upplevelser av fördelningen: 
Önskar kvinnan att mannen gjorde mer hemma? Är hon nöjd med fördelningen? 
Tycker hon att den är rättvis? Brukar hon och hennes make diskutera hushållsarbe
tets fördelning? Händer det att de blir oense? Tjatar hon på sin man att göra mer? 
Vägrar han att göra sin del? Motsvarande frågor, fast något annorlunda formule
rade, ställdes också till männen.

Resultatet av vår studie visar att det finns en stor grupp kvinnor som önskar att 
deras män skulle ta en större del av hushållsarbetet. Så mycket som var tredje 
kvinna är inte nöjd med arbetsfördelningen hemma. En nästan lika stor andel anser 
att fördelningen mellan henne och hennes man inte är rättvis. Ännu fler -  två tred
jedelar -  önskar ibland eller ofta att deras make eller sambo gjorde mer hemma. 
Männens svar pekar åt samma håll. Nästan tre fjärdedelar av männen tror att de
ras hustrur eller sambor vill att de ska ta större del av hushållsarbetet.

Kvinnorna inte bara önskar en nyordning. De försöker också många gånger att
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genomföra förändringar. Nästan hälften av kvinnorna svarade att de försöker att 
diskutera frågan om hushållsarbetets fördelning med sina män och en tredjedel 
uppgav att de och deras makar ofta eller ibland är oeniga om fördelningen. Också i 
detta avseende matchar männens svar ganska väl kvinnornas. Cirka var tredje man 
ansåg att hans maka eller sambo tjatar på honom att göra mera hemma och unge
fär lika många att han och hans hustru eller sambo ibland eller ofta är oense om 
fördelningen. Till skillnad från kvinnorna uppgav dock männen överlag att de är 
nöjda med hemarbetets fördelning (Ahrne & Roman 1997:135-136).

Medan män i allmänhet tycks nöjda, finns således från kvinnors håll ett ganska 
utbrett missnöje med fördelningen av arbetet i hemmet (jfr Björnberg 1997). Denna 
skillnad i upplevelser förklaras av att makars och sambors önskningar och prefe
renser skiljer sig åt vad gäller hushållsarbetets fördelning. Kvinnorna vill, generellt 
sett, att männen ska göra mer, en önskan som sällan delas av männen. Den faktiska 
arbetsfördelningen -  kvinnorna utför i allmänhet merparten av arbetet i hushållet -  
är tecken på att männens preferenser ofta blir rådande. Detta indikerar maktutöv
ning. Kvinnornas önskan att deras män ska ta ett större ansvar för hushållsarbetet 
antyder hur situationen skulle se ut vore den fri från makt.

Ovanstående tolkning står i överensstämmelse med till exempel Dahls (1958:466) 
syn på makt, enligt vilken makt förekommer i situationer där parterna har olika vi
sade preferenser och där den ena partens preferenser blir gällande. Denna syn på 
makt har när den involverar manifest konflikt kallats för ”maktens första ansikte” 
och innebär ett ”decisionistiskt synsätt” eftersom analysen begränsas till beslutsfat
tande. Inom familj eforskningen i USA finns en hel del studier med ett decisio
nistiskt synsätt. Då tänker jag framförallt på studier där ”makt” operationaliseras 
till frågor om vem av makarna som fattar beslut inom olika och potentiellt kon- 
fliktladdade områden såsom boende, budget, umgänge, barnuppfostran, etc. Tolk
ningen av hur maktbalansen i äktenskapet ser ut sker i dessa studier sedan mot 
bakgrund av vem av makarna som oftast får sin vilja igenom (Blood & Wolfe 
1960, Blumberg 1991, Blumstein och Schwartz 1983, Scanzoni 1970).

Konflikter i olika hushållstyper
I vårt material kunde vi urskilja fyra hushållstyper beroende på hur makarna eller 
samborna fördelar de tre mest tidskrävande hushållsuppgifterna: tvätten, städning
en och matlagningen. I ungefär vart tionde hushåll gör makarna eller samborna 
dessa uppgifter lika ofta. I cirka vart fjärde hushåll delar de lika på två av de tre 
sysslorna, medan kvinnan alltid eller oftast utför den tredje sysslan. I drygt en tred
jedel av hushållen utför kvinnan oftast eller alltid två av de tre sysslorna, och i 
drygt en fjärdedel av hushållen sköter hon så gott som alltid själv såväl tvätt och
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matlagning, som städning. De olika hushållstyperna fick i studien beteckningarna 
”jämställda”, ”semijämställda”, ”konventionella” respektive ”patriarkala” (Ahrne 
& Roman 1997:29).

Givet att könsarbetsdelningen i familjen delvis är resultatet av att männen kan 
tillgodose sina önskningar på bekostnad av kvinnornas önskningar, borde kvinnligt 
missnöje med och konflikter om hushållsarbetets fördelning vara vanligast i hushåll 
med traditionella fördelningar. En analys av olika hushållstyper visar att detta ock
så verkligen är fallet. Ju mer av hushållsarbetet som faller på kvinnans lott, desto 
vanligare är det att makarna är oense om fördelningen och att kvinnorna är miss
nöjda med sin arbetsbörda (se tabell 1).

Tabell 1 visar att kvinnor som lever med män som tar stort ansvar för de tunga 
hushållssysslorna i mycket stor utsträckning anser att fördelningen av hushållsarbe
tet är rättvis. Nästan nio av tio anser detta. (Männen i denna hushållstyp anser i 
lika stor utsträckning att fördelningen är rättvis.) Upplevelserna bland kvinnor som 
själva står för matlagning, tvätt och städning är radikalt annorlunda. Inte ens hälf-

Tabell 1. Förekomst av konflikter avseende hushållsarbetets fördelning i olika familjetyper. Kvinnors 
svar. Procent.

Jämställd Semi-
jämställd

Konven
tionell

Patriarkal Alla

Instämmer delvis eller helt i 
att fördelningen är rättvis 87 87 68 45 69

Instämmer delvis eller helt i 
att hon inte orkar tjata mer 
på sin man att han ska 
göra sin del av arbetet 23 29 53 63 46

Instämmer delvis eller helt i 
a tt m aken/sam bon vägrar ta 
sin del av ansvaret 1 1 9 37 14

Önskar ibland eller ofta att 
m aken/sam bon gjorde mer 34 53 74 78 66

Tar ibland eller ofta upp frågan 
till diskussion 28 41 54 54 47

Är ibland eller ofta oense om 
fördelningen 25 23 37 48 35

Håller ibland eller ofta tyst för 
husfridens skull 14 15 35 48 30

Källa: Ahrne & Roman 1997:131
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ten av dessa kvinnor svarade att de anser att fördelningen är rättvis. Åtta av tio 
uppgav att de önskar att deras män gjorde mer och nästan fyra av tio svarade att 
deras män vägrar att ta sin del av ansvaret. Förekomsten av öppna konflikter om 
hushållsarbetets fördelning skiljer sig mycket mellan olika hushållstyper. Omkring 
hälften av kvinnorna i den patriarkala typen uppgav att de ofta eller ibland tar upp 
frågan om fördelningen till diskussion, liksom att det då och då händer att ma
karna blir oense i denna fråga. Motsvarande andel bland dem som lever tillsam
mans med en man som tar stor del av hushållsarbetet är ungefär en fjärdedel.

Det tysta missnöjet
Alla konflikter manifesteras inte i öppet missnöje, diskussioner eller gräl. Kanske 
kan den som har mest makt se till att potentiellt kontroversiella frågor aldrig kom
mer upp till debatt. I en inflytelserik artikel poängterade således Bachrach och 
Baratz (1962) att också undertryckande av konflikter - ”maktens andra ansikte” -  
utgör en väsentlig del av en maktanalys. Data från vår undersökning tyder på att 
detta är en väsentlig insikt också när det gäller maktens roll i makars inbördes för
delning av arbete. Det är till exempel alls inte ovanligt att öppna äktenskapliga 
konflikter med tiden antar en mera dold karaktär. Såväl kvinnliga som manliga 
informanter beskrev sådana processer. Frågor som hade varit föremål för uttryck
liga förhandlingar mellan makarna förvandlades till ”icke-frågor” och föll därmed 
bort från förhandlingsordningen.

”Vanans makt” är en del av förklaringen. Den arbetsfördelning som läggs fast i 
förhållandets början, eller när paret får barn, har en tendens att reproducera sig 
själv (se Ahrne & Roman 1997:54-56, 78-85). Men vår studie visar också att mäns 
negativa reaktioner över kvinnors försök att få till stånd en jämnare fördelning bi
drar till processen. Av de kvinnor som deltog i vår undersökning hade många mer 
eller mindre givit upp försöken att få sina män att ta ett större ansvar. Ett illustra
tivt exempel var när en kvinna berättade att hon ”tänker både en och två gånger” 
innan hon ber sin man om hjälp för hon vet att ”han reagerar så väldigt på det”.
En annan (frånskild) kvinna berättade att hon slutade att be sin man om hjälp för 
hon ”orkade inte bråka med honom, för husfridens skull”. Hon ville inte att bar
nen skulle höra sin ”mamma och pappa gapa och skrika” och menade att det på 
alla sätt var ”liksom lugnast” att inte fordra att mannen skulle ta ett större ansvar. 
Dolda konflikter av detta slag uppvisar ett liknande mönster som de öppna kon
flikterna. De är betydligt vanligare bland par som har en skev fördelning av hus
hållsarbetet, än bland dem som delar mera lika på uppgifterna. Tabell 1 visar att 
cirka två tredjedelar av kvinnorna i den patriarkala hushållstypen och hälften av 
dem i den konventionella uppgav att de inte orkar tjata på sina män att göra sin del
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av jobbet. Ungefär hälften av kvinnorna i den patriarkala hushållstypen håller ofta 
eller ibland tyst ”för husfridens skull”. I hushåll där makarna hjälps åt med hus
hållssysslorna är det istället ganska ovanligt med dolda konflikter av denna typ.

Dolda konflikter om hushållsarbetet är mest frekventa när det finns barn i huset. 
Av kvinnor med hemmavarande barn uppgav cirka hälften att de inte orkar hålla 
på att tjata på sina män att göra mer hemarbete. Mest utbrett är fenomenet bland 
heltidsarbetande kvinnor med barn i skolåldern. Av dessa svarade nästan sex av tio 
att de har slutat att tjata på sina män att göra mera hushållsarbete och fyra av tio 
uppgav att de ”för husfridens skull” ofta eller ibland väljer att inte ta upp fördel
ningen av hushållsuppgifter till diskussion (Ahrne & Roman 1997:131).

De förnöjda
Kvinnor med en jämställdhetsorienterad fördelning av hushållsuppgifter tycks i det 
stora hela vara tillfreds med makarnas inbördes fördelning av uppgifter, medan det 
är vanligt att de som lever i hushåll med en mera traditionell uppdelning är miss
nöjda. Detta missnöje har här tolkats som ett tecken på att männen har större makt 
att påverka hushållsarbetets fördelning än kvinnorna. Vad kan man då säga om äk
tenskap och samboförhållanden där kvinnan är tillfreds med att göra lejonparten 
av hushållsarbetet? Ty även om en stor majoritet av kvinnorna i den patriarkala 
hushållstypen önskar att deras män ska göra mera, finns det en mindre grupp kvin
nor som förefaller ganska nöjda med sin situation. Har arbetsfördelningen mellan 
dessa kvinnor och deras män inget med makt att göra?

Används ett maktbegrepp där empiriska konflikter uppfattas som förutsättningar 
för makt, blir svaret nekande. Då kan makt bara finnas i situationer där makarnas 
preferenser vad gäller arbetsfördelningen skiljer sig åt. En sådan syn negligerar 
dock frågan om hur interaktionen formas och begränsas. Detta framhöll Lukes 
(1974) i sin omdiskuterade skrift från sjuttiotalet när han poängterade att ideologi
er och institutionella processer kan påverka människors preferenser så att latenta 
konflikter undertrycks. Således kan själva preferenserna kan vara effekter av makt
utövning. Denna symboliska makt - ”maktens tredje ansikte” -  är i själva verket 
den mest effektiva och försåtliga formen av maktutövning, menade Lukes.

Indeed, is it not the supreme exercise of power to get another or others to have the 
desires you want them to have - that is, to secure their compliance by controlling 
their thoughts and desires? (Lukes 1974:23)

Lukes lösning på problemet blev att skilja mellan ”subjektiva” och ”objektiva 
intressen”, med argumentet att makt förekommer i situationer där någon förmås 
handla mot sina ”verkliga intressen”. Med ett sådant synsätt skulle alltså en skev 
fördelning av hushållsarbetet, i princip, kunna förklaras som ett resultat av manlig
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maktutövning även i fall där kvinnorna själva föredrar en sådan fördelning. Dis
tinktionen mellan ”subjektiva” och ”objektiva intressen” ger dock upphov till 
stora problem. Inte minst är det vanskligt att finna en tillfredsställande lösning på 
problemet hur kvinnors ”verkliga intressen” ska bestämmas. Inte bara utanför, 
utan också inom feminismen, torde det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att 
uppnå någon enighet om detta. För mitt syfte räcker det dock att konstatera att 
den stora förekomsten av konflikter visar att mäns större makt spelar en roll i ma
kars fördelning av hushållsarbetet. Utan att vidare beröra den komplicerade frågan 
om relationen mellan ”makt” och ”intresse”, övergår jag därför till att diskutera 
denna mansmakts strukturella beskaffenhet.

Könsordning, resurser och äktenskaplig makt

... power is implicated in the enduring
structural relations that characterize a society ...

Jeffrey C  Isaac

Könsordning
Hur kommer det sig att männen i större utsträckning än kvinnorna tycks få sina 
önskemål och preferenser tillgodosedda vad gäller hushållsarbetets fördelning? Det 
episodiska maktbegreppet ger ingen vägledning till detta. Det säger inget om det 
fält av relationer som ger männen fördelar, och kvinnorna nackdelar, vad gäller till
gång till olika maktresurser (jfr Clegg 1989). Framdeles används således ett disposi
tioneilt maktbegrepp. I Strukturorienterade feministers efterföljd menar jag då att 
svaret på den ovan ställda frågan måste sökas i de sociala strukturer som tillsam
mans bildar samhällets könsordning (jfr Connell 1987, Mitchell 1971/1986, Walby 
1990). Begreppet ”social struktur” är i detta sammanhang viktigt, inte bara för att 
det avvisar biologisk determinism, utan också därför att det avvisar föreställningen 
att varje enskild man befinner sig i en överordnad position och varje enskild kvinna 
i en underordnad position. Sociala strukturer begränsar (och möjliggör) handlan
det, men determinerar det inte. Exakt vilka huvudstrukturerna i könsordningen är, 
råder det delade meningar om.4 En gemensam utgångspunkt för ovan nämnda teo
retiker är dock att könsrelationernas struktur kan vara internt motsättningsfull, 
och att varje struktur därför måste analyseras separat för att man ska få en bild av 
könsordningen i ett historiskt givet samhälle. Här ska jag diskutera och ge exempel 
på hur den ”könade” (gendered) ekonomiska och normativa strukturen påverkar 
makars förhandlingar om hushållsarbetets fördelning.
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Ekonomiska resurser och ekonomisk makt
Könsstrukturen i arbetet utgör en av könsordningens huvudstrukturer och innebär 
bland annat att allokeringen av arbetsuppgifter sker efter kön. Könsarbetsdelning- 
en visar sig i uppdelningen mellan det betalda och det obetalda arbetet, där kvin
norna står för merparten av det obetalda arbetet. Denna uppdelning gynnar män
nens inkomster och karriärer och ger dem därigenom större tillgång värderade re
surser som pengar, status och makt. Samma sak gäller könsuppdelningen inom det 
betalda arbetet. Såväl den horisontella som vertikala könssegregeringen i arbetslivet 
ger, generellt sett, männen högre löner och större utvecklingsmöjligheter än kvin
norna (se t ex Ahrne & Persson 1997, Nyberg & Sundin 1997, Persson & Waden- 
sjö 1997). Inom familjen är det följaktligen vanligt att männen har både högre 
yrkespositioner och större inkomster än sina hustrur (se Nyberg 1997).

De i könsstrukturen grundade skillnaderna i ekonomiska resurser får konsekven
ser för hushållsarbetets fördelning. Man kan säga att kvinnors krav på och kamp 
för att hushållsarbetet ska delas lika sker i ”ekonomisk motvind” (SOU 1998:71). 
Kvinnornas i allmänhet lägre löner och yrkesstatus medför att könsarbetsdelningen 
kan framstå som ekonomiskt rationell för det enskilda paret. Hushållets samman
lagda inkomst blir ofta större om mannen ägnar mest tid och energi åt yrkeslivet 
och karriären, medan kvinnan tar huvudansvaret för hushållet och omsorgen om 
barnen.5 Som vi sett är det dock inte på förhand givet att det råder konsensus mel
lan makar i frågor som gäller arbetets fördelning. I fall där en manifest intressekon
flikt föreligger kan männens större ekonomiska resurser användas som maktmedel 
i de äktenskapliga förhandlingarna. Detta är utgångspunkten för ”resursteorin för 
äktenskaplig makt” när den antar att det föreligger ett samband mellan makars re
lativa socio-ekonomiska resurser och maktbalansen i äktenskapet. Hypotesen att 
den make som bidrar med mest resurser, i form av till exempel inkomster eller yr
kesstatus, har störst inflytande över för hushållet viktiga beslut, gäller också hus
hållsarbetets fördelning (Blood & Wolfe 1960). Den bakomliggande tanken är att 
den make som har störst ekonomisk makt kan förhandla bort sitt potentiella an
svar för hushållsarbetet (Blumberg 1991, Blumstein & Schwartz 1983, Scanzoni 
1970).6

Lika makar delar mest
Också resultaten från vår undersökning tyder på att ekonomiska resurser inverkar 
på fördelningen av hushållsarbete. Kvinnor med hög socio-ekonomisk ställning 
tycks ha störst möjligheter att påverka sina mäns ansvarstagande för hem och barn. 
Till exempel är det vanligare att kvinnor med högre tjänstemannajobb lever tillsam
mans med män som tar stort ansvar för hushållsarbetet, än att kvinnor med arbe
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taryrken gör det. Samma sak gäller kvinnor som tjänar lika mycket eller mer än 
sina män. Av dessa kvinnor har ”bara” cirka hälften en konventionell eller patriar
kal fördelning av hushållsarbetet, jämfört med sju av tio kvinnor som tjänar min
dre än sina män. En del av denna skillnad beror på att de kvinnor som tjänar min
dre än sina män oftare förvärvsarbetar på deltid, men makars respektive inkomst 
ger ett visst utslag också bland heltidsarbetande kvinnor (Ahrne & Roman 1997: 
30, 47-48). Även Statistiska centralbyråns analyser av pappors uttag av föräldrale
dighet tyder på att makars relativa ekonomiska resurser inverkar på arbetsfördel
ningen i familjen. Det faktum att högutbildade män tar ut flest dagar av föräldra
penningen tycks inte bero på männens egen, utan på deras hustrurs eller sambors 
utbildningsnivå. Högutbildade män som lever tillsammans med kvinnor med lägre 
utbildning tar inte ut flera dagar än andra kategorier män (Kvinnors och mäns liv, 
1995:2:4).

Att kvinnor kan få makt bakom orden när deras yrkesstatus och inkomster är lik
värdiga deras makars visar också vår kvalitativa studie, vilket här får illustreras 
med uppgifter från ett av de par vi intervjuade (jfr också Hestbaek, 1995, Holter & 
Aarseth, 1994:146). Det är ett par med två barn i förskoleåldern. Båda makarna är 
välutbildade, välavlönade och har självständiga och kvalificerade arbeten. De har 
liknande yrkespositioner och tjänar nästan precis lika mycket. För båda är yrkesar
betet mycket viktigt. Liksom barnen och familjen.

De båda makarna strävar efter att dela på det praktiska ansvaret för familjen. 
Båda har varit föräldralediga och båda har deltidsarbetat under en kortare period. 
De är noga med att försöka ägna lika mycket tid och kraft åt barn och hushåll. Illu
strativt är när mannen halvt på skämt, halvt på allvar, berättade att de ett tag ”fun
derade på att ha en strecklista för blöjbyte” så att ”vi byter lika många gånger”. 
Även om just den idén aldrig realiserades, är den betecknande för parets ansträng
ningar att leva sina liv under liknande villkor. De ”jobbar ungefär lika mycket och 
är hemma ungefär lika mycket”, de delar på hushållsarbetet och om en ”lämnar 
barnen hos dagmamman då hämtar den andra”.

Emellertid var det för mannens vidkommande från början alls inte en självklarhet 
att dela lika på det praktiska ansvaret för familjen. Han hade snarast tänkt sig en 
traditionell fördelning, med en hustru som tar huvudansvar för hem och barn.
Hans hustru vad dock bestämd på denna punkt. Hon klargjorde på ett tidigt sta
dium för sin man att ett delat ansvar för henne var en förutsättning för att bilda fa
milj. Hustruns bestämdhet fick en avgörande betydelse och mannen var övertygad 
om att hemarbetets fördelning skulle sett annorlunda ut om hon inte hade krävt 
hans deltagande. Att han å sin sida accepterade att ta halva ansvaret var en konse
kvens dels av att ”hon inte hade gått med på” något annat, dels av att han inte
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kunde finna några rationella skäl som talade mot en jämställd fördelning. Hans 
hustru tjänade ju lika mycket pengar som han och bedömdes ha lika goda karriär
möjligheter. Även kvinnan framhöll i intervjun att hennes inkomst och yrkesposi- 
tion fungerade som resurser i diskussionerna med hennes man.

Efteråt har [min man] sagt att just då så tyckte han väl att det inte fanns något ratio
nellt argument för att göra något annat, så det var bara att gilla läget så att säga, men 
att han så här efteråt inte skulle velat ha det på något annat sätt. Men då, första 
gången, så var det väl mer ett nödvändigt ont att man skulle dela på det.

Resultaten från såväl vår som andras undersökningar ger således visst stöd till 
resursteorin för äktenskaplig makt. Avsiktligt eller oavsiktligt fungerar ekonomiska 
resurser som maktmedel eller ”argument” i äktenskapliga förhandlingar om hus
hållsarbetets fördelning. Rent statistiskt är dock sambandet mellan ekonomiska re
surser och hushållsarbetets fördelning i allmänhet svagt (Ahrne & Roman 1997, 
Blumberg 1991, Nermo 1994, Ross 1987, Tyrkkö, 1997). En anledning är att an
dra och motverkande mekanismer samtidigt är verksamma. I synnerhet tenderar 
ideologier och normer om vad som är kvinnligt och manligt att försvaga effekterna 
av ekonomisk jämställdhet mellan makar.7

Kön och normativ makt
Tendensen för kvinnor och män att, mer eller mindre reflekterat, välja ”kvinnliga” 
respektive ”manliga” handlingsalternativ bidrar starkt till att upprätthålla status 
quo i arbetsfördelningen i familjen. Inte minst gäller detta föräldrarollerna. Ty även 
om uppfattningen att kvinnor och män bör dela lika på ansvaret för hushållsarbe
tet är utbredd i Sverige - enligt vår undersökning delar åtta av tio kvinnor och män 
en sådan uppfattning - finns starkt ”naturaliserande” tendenser vad gäller synen på 
mödrars relation till sina barn. Till exempel är synsättet att mammans förhållande 
till barnet är mera ”naturligt” än pappans, typiskt bland de unga blivande föräld
rar som intervjuades i den kvalitativa delen av vår undersökning (Ahrne & Roman 
1997: 62-64). Till detta anser många av dem som besvarade vårt frågeformulär att 
modern bör vara hemma med barnen när de är små.8 Det gör sex av tio kvinnor 
och sju av tio män. Tilläggas bör att denna uppfattning är betydligt vanligare bland 
kvinnor med arbetaryrken än bland kvinnor med högre tjänstemannayrken. Männens 
uppfattning i frågan uppvisar ingen klassvariation (Ahrne & Roman 1997:39,63-64).

Föräldraskapets konsekvenser för arbetsfördelningen i familjen är mycket tydlig. 
Svenska mödrar tar ut cirka nio tiondelar av föräldraförsäkringens dagar och för
värvsarbetar sedan ofta på deltid under flera år. Detta får i sin tur stora konsekven
ser för fördelningen av hushållsarbetet. Jämställdheten i hushållen minskar kraftigt 
när barnen kommer till världen och kvinnornas större ansvar för hushållsupp-
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gifterna tenderar att bestå också när de återgår till heltidsarbete (Ahrne & Roman 
1997:29, 78-85).

Internaliseringen av normer för hur en (”god”, ”riktigt” etc) moder/kvinna res
pektive fader/man handlar gör att könsarbetsdelningen i familjen delvis kan beteck
nas som en könskonstitueringsprocess (jfr Berk 1985). Resultatet av denna process 
kastar ljus över det faktum att även kvinnor med lika stora ekonomiska resurser 
som sina män i de allra flesta fall tar det största ansvaret för arbetet hemma (Ahrne 
& Roman 1997:48, Nermo 1994:168). Men den normativa strukturen ställer 
också kvinnor och män med liknande önskemål och projekt inför olika begräns
ningar och möjligheter. Detta visar sig till exempel när kvinnor som bryter mot en 
traditionell modersroll för att närma sig en ”manlig” yrkesroll möts av negativa re
aktioner från sina omgivningar, eller när män som vill prioritera sin fadersroll på 
bekostnad av sin yrkesroll får betala ett socialt pris för detta. Könsnormerna fung
erar dock i väsentliga avseenden som maktresurser för männen. Detta gäller inte 
minst den historiska associationen mellan manlighet och auktoritet.

Manlig auktoritet
Auktoritet är detsamma som legitim makt och innebär att en person i en viss social 
position tilldelas ”rätten” att fatta vissa beslut (Weber 1922/1978:213). Som sådan 
kan auktoritet bara existera så länge som den accepteras av omgivningen. Manlig 
auktoritet innebär därför att männens vilja blir gällande utan att de behöver mobi
lisera ekonomiska eller andra resurser, och den utgör en huvudaxel i könsmakts- 
strukturen (Connell 1987:109).

Inom familjen innebär manlig auktoritet att män i vissa kulturellt definierade rol
ler (make, pappa, bror etc) tilldelas rätten att besluta över kvinnor (och andra män) 
(Curtis 1986:171). Som en följd av de processer som ibland betecknas som ”över
gången från ett privat till ett offentligt patriarkat” har dock den manliga auktorite
ten i stor utsträckning flyttat utanför hemmets väggar i det senmoderna samhället.9 
Männen har förlorat mycket av den auktoritet de en gång hade i familjen. Detta 
betyder inte att den helt har spelat ut sin roll. Vår studie visar att mäns ”rätt” att 
slutgiltigt fatta vissa viktiga beslut fortfarande kan påverka äktenskapliga förhand
lingar om fördelningen mellan förvärvsarbete och hemarbete (se också Bekkengen 
1996). Nedan illustreras detta med beslutsprocessen hos ett småbarnspar. Exemplet 
gäller parets fördelning av föräldraledigheten.

Det intervjuade paret väntade vid intervjutillfället sitt tredje barn. Mannen hade 
varit föräldraledig med det äldsta barnet, men inte med det yngsta, och planerade 
heller inte att vara hemma med det väntade barnet. Han trodde inte att ”det skulle 
ge så mycket” att vara föräldraledig en andra eller tredje gång. Kvinnan önskade
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att hennes man skulle utnyttja föräldraledigheten. Hon trivdes inte med att uteslu
tande arbeta hemma under långa perioder. Det blev för isolerat och hon saknade 
sitt yrkesarbete och vuxenkontakterna där. Därför ville hon att hennes man skulle 
dela föräldraledigheten för det tredje barnet. Eftersom hon tjänade bra, om än inte 
lika mycket som sin man, skulle detta inte innebära några ekonomiska svårigheter 
för familjen. När hennes man klargjorde att han trots allt inte tänkte vara hemma 
med barnet, kände hon sig besviken, men några direkta konflikter förekom inte. Ty 
även om hon helst hade sett att mannen var föräldraledig, kunde hon inte tänka sig 
att försöka ”tvinga” honom till detta. I hans egenskap av att vara man, ansåg hon 
att det var makens legitima rätt att välja om han ville eller inte ville vara föräldra
ledig. Följaktligen blev mannens önskemål tillgodosedda. Kvinnan anpassade sig 
därefter.

Jag tycker så här: att om ett par får barn, säger vi, så tycker jag att om båda vill och 
båda har jobb, då tycker jag mannen ska ha möjlighet att vara hemma. Men om han 
inte vill så ska han inte vara det, förstår du, bara med lagar och sådant tjafs.

(Om hon inte vill heller då?)

Då ska man ju inte skaffa barn. Det skulle aldrig falla mig in att tvinga honom, ald
rig, för det måste ju komma inifrån och sedan behöver ju inte han älska sina barn 
mindre för det.

När både kvinnan och mannen, som i exemplet ovan, på ett ganska oreflekterat 
vis sätter mannens behov i främsta rummet kan man tala om förekomsten av en 
”dold maktmekanism” (Komter 1991). Den är dold därför att de normer som ger 
mannen rätten att välja har internaliserats också av kvinnan. Att en sådan interna- 
liseringsprocess har ägt rum är en förutsättning för manlig äktenskaplig auktoritet, 
som ju definitionsmässigt utesluter öppna protester från kvinnornas sida.

Konflikter -  ett förändringens tecken

Power is not, as such, an obstacle to freedom or 
emancipation but its very medium ...

A n t h o n y  G id d en s

Konflikternas paradox
Ju mer auktoritet männen förlänas i familjen, desto mindre är sannolikheten för 
öppna konflikter. Därför är den rikliga förekomsten av konflikter om arbetsfördel
ningen i svenska hushåll inte endast tecken på mansdominans. Tillika är den tecken 
på dess försvagning och speglar förändrade maktrelationer mellan könen. Således 
tycks vi stå inför det paradoxala att konflikter om hushållsarbetets fördelning sam
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tidigt är tecken på männens större makt och på deras minskade makt. En förkla
ring till denna paradox ger Korpis teori (1987) om relationen mellan maktresurser 
och konflikter. Denna säger i korthet att sannolikheten för öppna konflikter ökar 
när skillnaden i maktresurser mellan två parter minskar. Skälet är att ”sannolikhe
ten för framgång och motivation hos den svagare parten” då blir större. På motsva
rande sätt är det mindre troligt att en intressemotsättning mellan två parter utveck
las till en öppen konflikt om skillnaden i maktresurser dem emellan är stor. I en så
dan situation är det istället troligt att olika former av ”icke-beslut” och/eller explo
atering utvecklas (Korpi 1987:99). Med utgångspunkt i denna teori kan vi anta att 
det är minskade maktskillnader mellan makar som får latenta intressekonflikter om 
arbetsfördelningen att utvecklas till öppna konflikter. Äktenskapliga konflikter om 
hushållsarbetet behöver därför -  åtminstone ur en feministisk synvinkel -  inte ute
slutande tolkas negativt.

Det samband mellan en traditionell fördelning av hushållsarbetet och äktenskap
liga konflikter som vi funnit i vår studie, måste alltså förstås i den historiska och 
sociala kontext som Sverige utgjorde 1996. Svenska kvinnors förhållandevis stora 
ekonomiska oberoende är en högst väsentlig del av denna kontext. Som en följd av 
kvinnors ökade förvärvsfrekvens och välfärdsstatens utbyggnad under senare delen 
av detta sekel, har skillnaderna mellan makars ekonomiska resurser kraftigt mins
kat. Normen om den så kallade enförsörj arfamilj en har ersatts av tvåförsörj ar
familj en och liksom för männen är det numera lönearbetet och statliga bidrag och 
transfereringar som utgör de svenska kvinnornas huvudsakliga försörjningskällor 
(Björnberg 1992:164-167, Nyberg 1997). Det är numera direkt ovanligt att sven
ska kvinnor helt är ekonomiskt beroende av sina män och skillnaderna mellan ma
kars inkomster har överhuvudtaget minskat (Nermo 1994:175). Till exempel hade 
år 1975 drygt en tredjedel av de gifta eller samboende kvinnorna en inkomst som 
understeg en fjärdedel av mannens inkomst. År 1993 var den siffran nere i cirka en 
tiondel (Nyberg 1997:46).

Könsarbetsdelningens minskade legitimitet
Jämställdhetsidealets inflytande utgör ytterligare en väsentlig komponent i den 
svenska kontexten. Detta ideal som innebär ett ifrågasättande, inte bara av mäns 
familjeauktoritet, utan också av könsarbetsdelningen inom familjen, är vida spritt 
bland svenska kvinnor och män (Sundström 1997:22, 24, Ellingsaeter 1998:68). 
Om män för att slippa hushållsarbete tidigare kunde hävda att detta är ”kvinno- 
göra”, kan numera istället kvinnor hänvisa till jämställdhetsnormen för att få sina 
män att öka insatserna i hemarbetet. Precis som ekonomiska resurser, kan därför 
jämställdhetsnormen utgöra en resurs för kvinnor i deras diskussioner med sina
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män. Det är till exempel högst osannolikt att svenska kvinnor på, säg fyrtio- eller 
femtiotalet, i lika stor utsträckning som idag visade öppet missnöje med hushålls
arbetets fördelning. Detta trots att männens insatser i hushållsarbetet då var betyd
ligt blygsammare än vad de är numera - också i familjer där kvinnorna förvärvs
arbetade. En traditionell könsuppdelning av uppgifter var då tämligen allmänt ac
cepterad och konflikter uppstod därför inte på samma sätt som idag (Dahlström 
1962:213-219).

En jämförelse mellan svenska och nordamerikanska kvinnors upplevelser av hus
hållsarbetets fördelning kan tolkas på liknande sätt. Mot bakgrund av en genom
gång av studier om hushållsarbetets fördelning i USA, konkluderar DeVault (1990: 
190) att de flesta kvinnor ”uppenbarligen accepterar en arbetsfördelning som ger 
dem huvudansvaret för hemarbetet” (se också Berk 1985, Pleck 1985). Lika kor
rekt som De Vaults utsaga säkert är för förhållanden i USA, lika dåligt stämmer 
den överens med resultaten från vår svenska studie. Som vi sett finns det bland 
svenska kvinnor tvärtom ett utbrett motstånd mot att ensamma axla ansvaret för 
hemarbetet. En förklaring kan vi söka i svenska kvinnors relativt sett större ekono
miska oberoende. Den svenska staten har understött ekonomisk jämställdhet mel
lan makar (utbyggnaden av föräldraförsäkring och daghem, utformningen av bi
drag och transfereringar, individuell beskattning m.m.) på ett sätt som inte har sin 
motsvarighet i anglosaxiska länder (se Sainsbury 1994:153-166). I jämförelse med 
kvinnor från både USA och Storbritannien är således svenska kvinnor i mindre ut
sträckning ekonomiskt beroende av sina män (se Hobson 1994:173, Sörensen & 
McLahan 1987:665, Nermo 1994:176). Också ideologiskt sett utmärker sig de 
svenska kvinnorna genom att i större utsträckning än kvinnor från andra jämförbara 
länder omfatta synsättet att makar bör dela lika på ansvaret för såväl hushållsarbetet 
som försörjningen (Sundström 1997). När könsarbetsdelningen i familjen på detta sätt 
förlorar i legitimitet, ökar parallellt kvinnornas anspråk på sina mäns delaktighet.

Relativ deprivation
Hushållsarbetets absoluta fördelning kan alltså inte ensam förklara förekomsten av 
öppna och dolda konflikter. Det är först när det föreligger en skillnad mellan kvin
nornas förväntningar och den faktiska situationen som konflikter manifesteras em
piriskt. En sociologisk term för glappet mellan en individs eller grupps aspirationer 
och möjligheten att uppnå dessa är ”relativ deprivation”. Begreppet är ett special
begrepp inom referensgruppsteori och utgår, enkelt uttryckt, från att en individ när 
hon värderar sig själv och sin situation jämför sig med sin referensgrupp. Relativ 
deprivation innebär att hon upplever en diskrepans mellan sin verkliga situation 
och de levnadsomständigheter hon anser sig ha rätt till (Merton 1949/1967:235).
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Detta tillstånd kan ge upphov till starka känslor av missnöje och frustration, vilka i 
sin tur kan få sitt utlopp i öppna konflikter (Gurr 1979:23-24).10

Enligt min mening kan det förhållandevis stora missnöjet med hushållsarbetets 
fördelning bland svenska kvinnor tolkas som ett utslag av relativ deprivation. Trots 
att nästan alla kvinnor anser att makar bör dela lika på hushållsarbetet, tar likafullt 
många kvinnor ändå nästan hela ansvaret. Exempelvis uppgav i vår undersökning 
drygt tre fjärdedelar av kvinnorna i den patriarkala hushållstypen att de anser att 
makar bör dela lika på ansvaret för hushållsarbetet (Ahrne & Roman 1997:41). 
Med andra ord omfattar också kvinnor som själva gör nästan allt arbete i hushållet 
i mycket stor utsträckning tanken på jämställdhet. Detta antyder att de kvinnorna 
inte förfogar över de medel som behövs för att öka sina mäns insatser i hushållet, 
något som i sin tur förklarar deras missnöje över hushållsarbetets fördelning. Ju 
större skillnaden är mellan de förväntningar man har och vad man tror sig kunna 
uppnå, desto starkare blir upplevelsen av frustration.

Makt och motstånd
Själva det faktum att hushållsarbetet har förvandlats till en arena för äktenskapliga 
konflikter kan ses som en konsekvens av att mäns auktoritet inom äktenskapet har 
minskat. Allra mest stabil är ju mansmakten när den av kvinnorna uppfattas som 
legitim. I en i sammanhanget intressant artikel om iranska invandrade par visar 
Darvispour (1997) hur ökningen av kvinnors ekonomiska och normativa resurser 
tenderar att undergräva mäns äktenskapliga auktoritet.11 Darvispour menar att 
männens auktoritet inom sina familjer i allmänhet var oomstridd så länge paren 
var bosatta i Iran. Männen fattade då alla viktigare familjebeslut, medan kvinnor
nas maktmedel i allmänhet var små. Öppna konflikter mellan makarna var (därför) 
sällsynta. I samband med de iranska parens emigration till Sverige förändras dock 
maktrelationerna mellan makarna. Kvinnorna får tillgång till nya resurser i form av 
utbildning, förvärvsarbete, egen inkomst, liberala normer och lagstiftning. Män
nen, däremot, får istället allt som oftast uppleva att deras status minskar i det nya 
landet. När många av männen i denna nya situation försöker behålla sin dominans 
i familjelivet genom att ”bland annat referera till gamla normer och regler som legi
timerade den gamla relationen”, möter de ofta på motstånd från sina hustrur. Kvin
norna som ”har fått bättre positioner än vad de hade i hemlandet” vill inte tillbaka 
till det gamla. Ofta utmanar de, tvärtom, den traditionella rollfördelningen i hem
met. Förändringarna i maktrelationerna mellan makarna, konkluderar Darvispour, 
tenderar att resultera i äktenskapliga kriser, som inte sällan leder fram till kvinnans 
önskan om en skilsmässa (Darvispour 1997:275).

Exemplet med iranska invandrade par visar att latenta intressekonflikter mellan
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makar kan förvandlas till öppna konflikter när kvinnornas ekonomiska och poli
tiska möjligheter förbättras. Också skilsmässotalens utveckling i Sverige antyder att 
en ökning av kvinnors resurser kan få latenta konflikter att blomma ut. Dessa höj
des parallellt med att kvinnornas förvärvsarbete ökade vid mitten av sextiotalet 
(Trost 1993). Liksom i fallet med konflikter om hushållsarbetet tycks det ofta vara 
männens äktenskapliga dominans som utlöser skilsmässorna (Moxnes 1990, Wads- 
by & Svedin 1993, Ahrne & Roman 1997). Och precis som med öppna konflikter 
om hushållsarbetets fördelning är det minskade maktskillnader mellan könen -  sär
skilt kvinnornas ökade ekonomiska oberoende - som möjliggör kvinnornas protes
ter (i form av sorti). Detta illustrerades mycket tydligt i en av våra intervjuer när en 
kvinna som under åratal blivit misshandlad av sin före detta man förklarade att det 
var när hon fick ett arbete utanför hemmet som hon fick kraft nog att lämna sin 
man. Då förmådde hon att begära skilsmässa, därför att hon äntligen och genom 
sitt arbete erfor att hon ”blev en betydelsefull person” efter det att hon hade ”gått 
hemma och inte känt [sig] som någon” (Ahrne & Roman 1997:145).

Avslutning
Det har inom köns- och genusforskningen funnits en tendens till att snarare kon
struera teorier om kvinnors anpassning till sin position som huvudansvariga för 
hushållsarbetet, än att teoretisera deras ansträngningar att förändra detta förhål
lande. Genom att tillämpa såväl ett episodiskt som ett dispositioneilt makt begrepp 
har jag i denna artikel försökt att visa att hushållsarbetets fördelning är föremål för 
konflikter mellan makar och sambor, men också att kvinnors motstånd mot en 
skev fördelning har sin grund i minskade maktskillnader mellan makar, och således 
kan tolkas som ett tecken på könsrelationernas förändring. Till sist vill jag nu un
derstryka att påståendet att mäns större tillgång till maktresurser förklarar hus
hållsarbetets skeva fördelning, inte utesluter att denna fördelning ger kvinnorna 
viss makt i hemmet. En strikt könsarbetsdelning innebär att männen förlorar makt 
över delar av hushållet. I vårt material visar sig denna motsättning mellan arbetets 
könsstruktur och den ”könade” maktstrukturen i att männens inflytande över hus
hållsarbetet och barnens uppfostran är minst i den patriarkala hushållstypen, me
dan kvinnornas inflytande över dessa områden är minst i de jämställdhetsoriente- 
rade hushållstyperna (Ahrne & Roman 1997:125). Viktigt att hålla i minnet är då 
att kvinnorna i patriarkala hushåll är de som i störst utsträckning är missnöjda 
med hushållsarbetets fördelning. Dessa kvinnors ”makt i hemmet” emanerar alltså 
ofta ur en situation som de inte själva önskar. Kvinnorna i hushåll med jämställd 
fördelning är istället i allmänhet nöjda. Detta trots - eller kanske på grund av -  att 
deras män har ett relativt sett stort inflytande över traditionellt ”kvinnliga” områden. ■
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Noter
1 Jag vill tacka Ulla Björnberg och ytterligare två ano
nyma granskare -  varav en inom tidskriftens redaktion - 
för värdefulla synpunkter på manus till denna artikel. Tack 
också Lars Udehn för att du tog dig tid a tt läsa och kom
m entera ett utkast till artikeln.

2 Jag tänker bland annat på den så  kallade New Home 
Economics-ansatsen inom nationalekonomin som utgår 
från a tt makar och sam bor fördelar arbetet på det sä tt 
som är m est ekonomiskt rationellt (jfr Becker 1981), men 
också på sådana sociologiska och feministiska teorier 
som med begrepp som ”könsroll”, ”könsideologi”, "köns- 
habitus” eller ”könskonstruktion” söker förklara att kvin
nor utvecklar handlingsdispositioner, önskemål och pre
ferenser som medverkar i reproduktionen av könsarbets- 
delningen inom familjen Gfr Parsons & Bales 1956, Barr
e tt 1980, Mitchell 1966, Moi 1994, Oakley 1974, Berk 
1985). Jag menar förstås inte att de sistnäm nda begrep
pen (möjligen undantaget det könsrollsbegrepp som ut
vecklades av Talcott Parsons) utesluter e tt strukturellt 
maktbegrepp, men att (en förutsatt) ”konsensus” på 
interindividuell nivå förklaras med m aktens verkningar på 
en annan nivå. Poängen är att ovanstående begrepp är 
bättre ägnade a tt förklara varför kvinnor finner sig i 
hushållsarrangem ang som i allt väsentligt reproducerar 
deras underordnade ställning, än a tt förklara varför de 
gör motstånd mot desam m a. Dock vill jag också nämna 
att det naturligtvis finns studier som undersöker mak
tens roll i interaktionen mellan makar vad gäller arbetets 
organisering (t ex Bekkengen 1996, Björnberg 1997, 
Blood & Wolfe 1960 , Blumberg 1991 , Blumstein & 
Schwartz 1983. Holmberg 1993, Komter 1991).

3 Undersökningen gäller tyvärr endast heterosexuella par.

4 Enligt Mitchell (1 9 7 1 /1 9 8 6 ) är de t produktionen, 
reproduktionen, sexualiteten och socialisationen av barn 
som utgör huvudstrukturerna i "kvinnans situation”. I 
Connells (1987) teori består könsordningen av strukturer
na i arbetet, makten och kathexis (sexualiteten och käns
lorna), m edan Walby (1990), slutligen, urskiljer sex  
strukturer i sin teori om patriarkatet: förvärvsarbetet, 
hushållsproduktionen, kulturen, sexualiteten, våldet och 
staten .

5 Detta är en av utgångspunkterna för Beckers uppmärk
sam m ade teori om könsarbetsdelningen (Becker 1981). 
Beckers teori har dock u tsatts  för massiv kritik, bland 
annat för a tt den inte tar hänsyn till intressekonflikter 
och maktrelationer mellan makar. Det är inte på förhand 
givet a tt det som är ekonomiskt rationellt för den ena 
maken också är det för den andra. Särskilt tydligt blir 
detta om man skiljer mellan en kortsiktig och en långsik
tigt rationalitet. Vid en eventuell skilsm ässa, till exem
pel, innebär makars "specialisering” ofta att kvinnan för
lorar m est ekonomiskt (se Gähler 1998).

6 Kritiker har invänt att denna teori felaktigt utgår från att

hushållsarbete av alla är e tt lågt värderat arbete som 
man vill slippa om man kan, underförstått a tt detta anta
gande utgår från m ännens, men inte från kvinnornas er
farenheter (Berk 1985). Även om det förvisso ligger nå
got i denna kritik, är det dock slående att såväl kvinnor 
som män i allmänhet försöker undslippa (en del av) detta 
arbete så  snart de får en möjlighet, vare sig detta sker 
genom förhandlingar med m aken/m akan -  och här är 
alltså männen betydligt mera framgångsrika än kvinnorna 
-  eller genom att köpa hushållstjänster på en marknad.

7 Också m akarnas tillgång till andra typer av resurser, 
såsom  kärlek och känslom ässigt beroende inverkar på 
förhandlingsprocessen. Enligt ”teorin om minst in tresse” 
får den make som är minst engagerad i e tt förhållande 
e tt övertag över den som  är mer engagerad (Waller 
1938:275). Således kan också affektiva resurser utgöra 
källor till makt. Sam m a sak  gäller kunskap som kan re
sultera i ”expertm akt”. Sådana resurser är dock inte 
könsbundna på sam m a s ä tt  som  ekonom iska och 
normativa resurser. Detsamma kan inte sägas  om fysisk 
styrka. Den som kontrollerar fysiska resurser har möjlig
het a tt med våld tvinga den andra till underkastelse. Om 
auktoritet är den ena ytterpolen av manlig maktutövning 
är fysiskt våld den andra. I äktenskapet är fysiskt våld ett 
nästan uteslutande manligt maktmedel och det är väl 
belagt att e tt (skrämmande) sto rt antal män använder 
fysiskt våld för att betvinga sina hustrur (sambor). I vår 
undersökning uppgav så  mycket som var tionde små- 
barnsm am m a att hon någon gång har upplevt fysiskt hot 
från sin nuvarande make eller sam bo. Användningen av 
fysiska re su rse r  kan p recis som  ekonom iska och 
normativa resurser påverka fördelningen av hushålls- 
uppgifter mellan makarna.

8 De som svarade på frågeformuläret fick instämma i 
eller ta  avstånd från påståendet: "Kvinnor bör vara hemma 
med barnen när de är sm å”

9 Walby (1990:24) skiljer mellan två huvudformer av pa
triarkat: ”det privata patriarkatet” och "det offentliga 
patriarkatet”. I det privata patriarkatet har kvinnoförtrycket 
sin grund i hushållsproduktionen, medan det offentliga 
patriarkatet framförallt grundas i förvärvsarbetet och sta 
ten. Också i det offentliga patriarkatet utgör hushållet en 
patriarkal struktur, men den är inte längre dominerande.

10 I Why Men Rebel (1970) används begreppet ”relativ 
deprivation” för att förklara politiska uppror och revolu
tioner. Gurr menar a tt politiskt våld eller uppror kommer 
sig av a tt de t har utvecklats e tt  m issnöje som kan 
politiseras och till slut aktualiseras, och a tt detta  m iss
nöje i sin tur är en följd av relativ deprivation. Jag menar 
att det går att förstå uppkomsten av öppna äktenskap
liga konflikter om hushållsarbetets fördelning på sam m a 
sätt.

11 Artikeln handlar om iranska par som har invandrat till 
Sverige och författaren försöker med hjälp av resursteorin 
förklara den höga skilsmässofrekvensen bland dessa  par.
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ABSTRACT 

Not from love alone. Power and the division of housework.
CHRISTINE ROMAN

A recent Swedish study by Ahrne & Roman (1997) shows that married and co
habiting women often feel discontent with their male partner's contribution to 
housework, while married and cohabiting men commonly feel quite satisfied with 
the gendered division of housework. This indicates that spouses have different inte
rests and preferences when negotiating the division of housework. The study also 
indicates that conflicts are frequent in households where the male partner's share of 
the housework is small or insignificant. The present article starts analysing such 
conflicts by applying an episodic concept of power, the argument being that men's 
satisfaction and women s discontent with a gendered division of housework, im
plies male domination. Bringing the concept of ”gender order” into the analysis, it 
goes on to maintain that male marital power is best explained by men's greater ac
cess to economic and normative resources. Finally, it is argued that high levels of 
conflicts between spouses, while signs of male domination, also indicate the weake
ning of male power. Female economic independence, together with declining male 
authority, has created a situation of relative deprivation for women, i.e. increasing 
aspirations for equality, in a situation where most women still do the main part of 
housework. This situation explains not only high levels of conflicts between 
spouses, but also points to changing gender relations.


