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Intresset för familjen i den sociala förändringsprocessen i Europa och i 
världen i övrigt har ökat under det senaste decenniet. Ett uttryck för detta 
är att FN har proklamerat år 1994 som ”Det internationella familjeåret” . 
Syftet är att man i länderna i världen skall fästa uppmärksamheten på hur 
familjebildning och familjestrukturer förändras och försöka finna olika 
tillvägagångssätt att stärka familjebanden. Man är orolig för den sociala 
stabiliteten och individernas välfärd i samhället när familjestrukturerna 
förändrats.

Utvecklingen i hela världen har stora implikationer för familjeliv, eller 
snarare, möjligheterna att leva familjeliv. Fattigdomen i tredje världen, 
krigen och de omfattande flykting- och migrationsströmmama samt ut
bredningen av AIDS ger upphov till starka upplösningstendenser inom fa
miljerna. Ensamstående mödrar utgör en majoritet i många av länderna i 
tredje världen. Banden mellan generationerna försvagas, bl a genom om
flyttningar, men också genom nya värderingar. Familjerna är oftast den 
sociala försäkring som man har tillgång till, när det inte finns pensioner, 
socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar, sjukvård och annan om
sorg.

Men det är inte bara fattigdom och flyttningsströmmar som bidrar till 
familjesplittringar. I vissa fall kan splittring av familjer ses som ett led i 
en ekonomisk strategi att få billig arbetskraft. En del stora industrialise- 
ringsprojekt drar till sig manlig arbetskraft, som arbetar utomlands och 
skickar hem pengar till sina familjer. Kvinnor och barn (som blir kvar 
hemma) utnyttjas för andra industriella projekt till mycket låga löner.

Sociala förändringar skapar nya villkor och med dem nya normer och 
värderingar, upplösning av moralkodex och en nedmontering av den soci
ala infrastrukturen. Detta ser vi i hela Europa i dag. I transformationens 
spår ökar skilsmässotalen, sjunker giftermålstalen och minskar födelseta
len. Det mest iögonfallande exemplet är nog östra Tyskland där födelseta
len har sjunkit med 60%, och giftermålen med 65% mellan 1989 och 
1992. Den sociala reproduktionen av befolkning och social infrastruktur 
stannar upp. Skilsmässorna har dock under samma period sjunkit med 
81 % efter att ha ökat stadigt under tidigare period (Zapf & Mau, 1993). 
Men samma tendenser finns också tydligt i väst- och sydeuropa. Här har
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vi de ”värsta” exemplen i Italien och Spanien vars födelsetal ligger på
1,3.

Många politiskt engagerade personer menar att den reproduktiva sfären 
måste upprätthållas och återupprättas.

Det finns många orsaker till att familjemönstren i Europa förändras 
som de gör. En faktor är urholkningen av familjernas ekonomi. I allt fler 
länder krävs att båda jobbar för att ekonomin skall gå ihop. I USA har 
t ex kostnadsexplosionen för privata sjuk- och andra försäkringar bidragit 
till en kraftigt urholkad hushållsekonomi. De s k liberala välfärdsstaterna 
som USA och Storbritannien har urholkats på system som omfördelar 
pengar mellan barnfamiljer och andra hushåll. En annan bidragande orsak 
är att kvinnor har fått en ökad autonomi -  de kan välja om de skall bilda 
familj, när de skall bilda familj, hur många barn de skall ha, när de skall 
ha barn och om de vill fortsätta att leva i den familj som de varit med om 
att bilda. Uttryckt på annat sätt: Patriarkatet och staten har förlorat en del 
av kontrollen över familjebildning och reproduktion (Saporito, 1989).

Ett sätt för staterna att stärka kontrollen av hur reproduktionen upprätt
hålls är att samarbeta om villkoren för familjeliv och familjebildning. Så 
sker också om än inte med särskilt stora åthävor. Men det är en uppenbar 
trend att man inom EU-blocket strävar efter att harmonisera familjepoliti- 
ken och förbättra förutsättningarna för kvinnors lönearbete.

Arbetsmarknadens intresse för kvinnors arbetskraft
I det Europa som nu växer fram finns det ett behov av kvinnors arbets
kraft. Därmed inte sagt att det finns ett genuint intresse för jämställdhet 
mellan könen. Intresset för kvinnors arbetskraft har inte så mycket med 
jämställdhet att göra. I stället handlar det om vilka krav man ställer på ar
betskraften i det tjänstesamhälle som nu tar form och hur kvinnor motsva
rar dessa krav.

Många kvinnor är högt utbildade och har också hög arbetsmotivation. 
Utbildningsnivån bland kvinnor närmar sig den bland män. Kvinnor är 
dessutom en billigare arbetskraft än män -  även den högt utbildade. Ef
terfrågan på kvinnlig arbetskraft har ökat stadigt i Europa och det finns 
inga tecken på att den kommer att sjunka.

Men det finns ett intresse också för den lågt utbildade arbetskraften in
om tjänstesektorn. De kvinnor som efterfrågas är särskilt kvinnor utan 
krav på fasta heltidsanställningar och försäkrade jobb och med hög moti
vation för sina familjer, men som behöver tjäna pengar för att få hushålls
ekonomin att gå ihop. Det är framför allt tillfälliga jobb och deltidsarbe
ten som har ökat inom EG/EU-blocket under 80-talet -  jobb som inte ger 
anställningskydd och som ger ett otillräckligt eller inget försäkringsskydd
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alls vad gäller t ex sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring (Gonäs, 
1993). Kvinnor inom detta skikt är inte lika välorganiserade som män el
ler förmår inte artikulera sina krav med samma styrka som män. Man kan 
också anta att fackföreningarnas inre styrka gröps ut av motsättningar 
mellan kvinnor och män inom samma fackförening. F ö har ju fackför
eningarnas styrka minskat under den långa perioden av hög arbetslöshet i 
Europa.

Kvinnors arbetskraft är naturligtvis också -  som alltid -  intressant för 
den oavlönade sektorn, dvs för familjesektom, men inte som heltidshem- 
mafru, som förr, utan som deltidshemmafru. På arbetsmarknaden för lågt 
kvalificerad arbetskraft finns ett intresse av deltidsarbetande hemmafruar.
I Sverige har dock tendensen gått mot längre arbetstider för kvinnor 
(Sundström, 1993). Denna tendens kan komma att öka som en konse
kvens av förändringar i välfärdssamhällets konstruktion.

Välfärdsstaten och kvinnorna i Sverige
Det svenska välfärdssamhället vilar på en grundprincip att såväl sociala 
försäkringar, social service/omsorg, sjukvård, utbildning, som pensioner, 
skall vara universella rättigheter. Alla skall garanteras samma nivå på ser
vice, vård och utbildning oavsett individuell betalningsförmåga. Denna 
princip har medfört att tjänster, utbildning, social service, t ex barnom
sorg, successivt har anpassats till en standard som är acceptabel också för 
medelklassen. Försäkringar och service har matchats med medelklassens/ 
löntagarnas krav och förväntningar. Det innebär att det, som i kommenta
rer om den offentliga sektorns expansion på 70- och 80-talet kallas ”över
förandet av uppgifter från familj till det offentliga” , har skett parallellt 
med professionalisering, ökade kunskaper och ökade behov. Ambitionsni
våerna har höjts vad gäller folkhälsa, förebyggande hälsovård, utbildning, 
barnomsorg. Målet har varit att höjd kvalitet skall vara tillgänglig för alla.

Vad som sker i dag är att utvecklingen i välfärdssamhället ifrågasätts 
utifrån dels kostnaderna dels det professionella arbetets begränsningar. I 
den politiska diskursen om den ekonomiska krisen hävdas att det råder en 
konflikt mellan statens offentliga utgifter och produktionen. Den offentli
ga sektom kostar för mycket. Det måste skapas incitament, dvs resurser 
för att få till stånd ökade investeringar i produktion, utveckling, utbild
ning och forskning. Det sägs sällan rent ut, men innebörden är att hög 
kvalitet och jämlik fördelning inte går ihop ekonomiskt. Det antas bli 
kostsamt och tärande för annan produktion av varor och tjänster i samhäl
let. Någon form av prioriteringar måste göras. Problemet är hur man skall 
göra dessa prioriteringar eller snarare vem som skall se till att den höga 
kvaliteten kan bibehållas utan att för den skull komma alla till godo. Poli-
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tikema vill inte göra prioriteringar. De professionella på fältet vill inte 
heller ta detta ansvar. Lättast då att låta marknadsmekanismerna sköta 
prioriteringen -  det är anonymt och bra. Ingen kan egentligen anklagas.

Som en följd av rationaliseringar och besparingar inom service, vård 
och omsorg får mentalt störda eller utvecklingsstörda, gamla människor 
och sjuka i mycket större utsträckning klara sig ”ute i samhället” på egen 
hand. Den tekniska och medicinska utvecklingen gör mycket av detta 
möjligt. Med organisatoriska hjälpmedel kan man också komma mycket 
långt för att klara en hel rad behov. Mycket går att ordna rationellt och 
praktiskt, t ex städning, distribution av mat, övervakning. Men sedan åter
står något som inte kan rationaliseras, det som kallas ”omsorg” i betydel
sen bry sig om och finnas till hands (Holm, 1992). Inom sjukvårdssektorn 
och inom den s k vårdsektorn reduceras insatserna till det absolut nödvän
diga. Därför resonerar man i dag kring välfärdsstatens tjänster precis som 
kring socialförsäkringarna olika modeller för differentiering. I likhet med 
principen att alla skall ha ett grundskydd, i socialförsäkringssystemet, 
skall alla få grundläggande vård och utbildning inom ramen för den soci
ala produktionen av tjänster. Utöver denna nivå kan var och en försäkra 
sig för högre ersättningsnivåer och köpa högre kvalitet i utbildning, vård 
och omsorg.

Jag ser idén om vårdnadsbidrag som en familjepolitisk reform som pas
sar väl in i denna förändringsprocess. Jag menar att det finns s k ” struk
turlogiska samband” mellan förändringarna på arbetsmarknaden och kon
solideringen av tjänstesamhället å ena sidan, välfärdssamhällets förändring 
å andra sidan samt kön och familj. Vårdnadsbidraget syftar till att stärka 
kvinnornas familjeorientering och kan antas skapa garantier för en fortsatt 
hög omsorgsetik bland kvinnor. Det är en reform som riktar sig till, i 
första hand, kvinnor i arbetarklassen och stärker den traditionella familje- 
formen i denna klass. Kvinnornas position på arbetsmarknaden försvagas 
och på sikt blir många av dem hänvisade till privata tjänster med tillfälli
ga jobb. Kvinnorna blir förlorare både ekonomiskt och socialt.

I en förlängning av en sådan utveckling kommer arbetarklassens kvin
nor att förlora i egen välfärd och får serva andra med lågt betalda väl- 
färdstjänster. Dessutom måste de serva sina egna familjer med obetalda 
välfärdstjänster, för de kommer troligtvis inte att ha råd att köpa sig fria, 
som kvinnor och män i högre skikt. För detta får de låga poäng i sin pen
sionsförsäkring och får mindre råd att bygga på sina sjuk- och arbetslös
hetsförsäkringar.

Den politiska retoriken bakom förslaget till vårdnadsbidrag är att det är 
ett familjestöd som syftar till att skapa valmöjligheter för föräldrarna vad 
gäller barnomsorg för barn mellan ett och tre år. Bidraget riktar sig, som 
bidrag, dels till den som uppbär barnbidrag, dvs vanligtvis modem dels 
indirekt till kommunerna för den barnomsorg som de anordnar för barn

Sociologisk Forskning 2 • 1994 29



mellan ett och tre år, eftersom kommunerna förväntas höja sina kostnader 
för barnomsorgen för barn just i denna åldersgrupp. Meningen är att man 
skall kunna välja att behålla pengarna inom hushållet eller använda dem 
som betalning för kommunal barnomsorg.

Det framgår av utredningen att den disponibla inkomsten i hushållen av 
vårdnadsbidraget kan bli betydande för låginkomsttagare och arbetslösa 
(Vårdnadsbidrag m m, 1993). I utredningen står det också att man förvän
tar sig att det är just dessa grupper som kommer att utnyttja vårdnadsbi
draget. Genom förslaget skapas ekonomiska incitament för kvinnor att 
stanna hemma med sina små barn. Det skulle t o m kunna bli lönsamt att 
skaffa barn för att lösa en problematisk situation när andra inkomstmöj
ligheter inte står till buds. Unga flickor som inte har kunnat etablera sig 
på arbetsmarknaden eller i utbildning, kan genom att utnyttja kombinatio
nen av föräldrapenning och vårdnadsbidrag kunna försörja sig ett antal år 
genom att föda barn. Med tre barn kan det bli uppemot nio-tio år, som 
man kan bli hemma med barn. Vad händer senare med dessa kvinnor när 
bidragen försvinner och de måste ge sig ut på arbetsmarknaden? Man kan 
befara att det här blir en grupp kvinnor som hamnar i en prekär situation, 
kanske utan utbildning och utan arbetslivserfarenhet.

Dessutom finns det en risk för att kvinnor i andra skikt kommer att bli 
mindre attraktiva som arbetskraft därför att också de kommer att kunna 
stanna hemma i tre år -  vare sig de själva vill eller kan göra det. Ur ett 
arbetsgivarperspektiv kan det räcka med risken att en arbetssökande kvin
na kan tänkas göra detta val. Redan nu har kvinnor svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, eftersom deras koppling till familj och barn av många 
arbetsgivare, ses som ett hinder för engagemang i jobbet. Denna koppling 
förstärks av idén bakom vårdnadsbidraget.

Undersökningar visar att kvinnor i länder där kvinnor har rätt att stanna 
hemma tre eller fler år med barn (t ex Västtyskland, Ungern) i många fall 
inte utnyttjar möjligheten. Det beror främst på att bidragsnivåema är för 
låga och på att risken att förlora kopplingen till arbetsmarknaden är för 
stor. Kvinnor känner sig således hotade av sina rättigheter snarare än upp
muntrade av dem (Björnberg, under tryckning).

Det ideologiska budskapet i förslaget är att förstärka den traditionella 
familjen med fadern som huvudförsörjare och modem som beroende ma
ka. Tveklöst kommer vårdnadsbidraget att utnyttjas av kvinnor i parfamil
jer. Vårdnadsbidraget är inte tillräckligt stort för att ensamstående mödrar 
ges en reell valmöjlighet att kunna välja mellan att själva ta hand om sina 
bam eller inte. Ensamstående mödrar har inte belysts i utredningen. Det 
är ju inte heller dem som man riktar sig till.

Det ligger ett symboliskt budskap i att bidraget skall betalas ut (om 
dock inte oförbehållslöst) till de som tar emot barnbidrag, vilka huvud
sakligen är kvinnor. I utredningen kallas det ersättning för arbete som ut-

30 Sociologisk Forskning 2 • 1994



förs (s78). Det betraktas som inkomst av tjänst och beskattas. Nivån på 
” lönen” är dock mycket låg och ger heller inte underlag för beräkning av 
sjukpenning. Man kan fråga sig vilket symbolvärde denna s k ersättning 
får? I dag anser närmare 80% av kvinnor och män att de hemarbetandes 
arbete har ett lågt värde i samhället (Björnberg, 1993). Det finns en risk 
att denna uppfattning förstärks. Genom sin konstruktion och sitt symbol
värde skapas knappast några incitament för fäder att utveckla sitt fader
skap. Snarare tvärtom. Mycket få män kan acceptera ett arbete med så låg 
lön som det här är fråga om. Med tanke på de låga nivåer det är fråga om 
kommer det snarare att finnas risk för att många män kommer arbeta mer 
i lönearbete.

En förändrad familjeinstitution
Under de senaste trettio åren har den svenska familjestrukturen förändrats, 
från den dominerande modellen med en manlig försörjare till ett tvåför- 
sörjarhushåll. Förvandlingen följdes av en utveckling av en familjepolitik 
riktad mot stöd till förvärvsarbetande föräldrar, med barnomsorg och för
äldraledighet. Jämfört med länder där modellen med en manlig försörjare 
är dominant, antar Sveriges familjepolitik en annorlunda profil. Exempel
vis finns det inga skattelättnader eller bidrag för beroende hemmafruar; 
föräldraledighet kompenseras med 90% täckning av utebliven inkomst 
under ledighetsperioden som varar ett år. Bamomsorgskostnader subven
tioneras av offentliga medel.

Resultatet av trettio års familjerättsliga och familjepolitiska reformer är 
att själva familjeinstitutionen förändrats. Den omfattar inte bara föräldrar
nas och makarnas rättigheter och skyldigheter inom familjeenheten, utan 
också föräldrarnas och makarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande 
till staten. Detta kan också uttryckas så att ett slags kontrakt har skapats 
mellan de privata och de offentliga områdena, som har gjort familjen till 
ett mindre privat område, jämfört med situationen i andra länder. Det är 
individen som utgör enheten för att motta socialt stöd, vilket innebär att 
familjen behandlas som en enhet endast i mindre utsträckning.

Den politiska diskurs som förs i Sverige sedan 1992 gäller just detta 
kontrakt om arbetsfördelningen mellan den offentliga och den privata sek
torn, angående utbudet av service och stöd i vardagslivet. Statliga subven
tioner till kommuner har skurits ned, och regeringen har bannlyst höjning
ar av kommunala skatter. Kommuner har varit under press för att införa 
förändringar och på flera orter rapporteras om sämre kvalitet i barnom
sorgen.
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Klass, kön och makt
I en artikel i tidskriften Tiden skriver Klas Åmark om 80-talet och ideolo
giskiftet under denna period att det måste förstås utifrån den ändrade 
klassammansättningen i Sverige (Åmark, 1993). Han menar då att det un
der efterkrigstiden har vuxit fram en urban medelklass. Inom denna är det 
framförallt bland de högre tjänstemännen som det vuxit fram ”politiskt 
betydelsefulla och militanta grupper” (s 38). Han visar med siffror hur ar
betarklassens storlek har minskat, medan tjänstemän på mellannivå och i 
högre ställningar har ökat kraftigt. Dessa skikt utgjorde tillsammans 30% 
av den yrkesverksamma befolkningen 1990. De är fackligt välorganisera
de, enligt Åmark. Han skriver vidare att den svenska modellens välfärds- 
kontrakt mellan arbetarklass och stat på sikt har kommit att ”missgynna” 
denna tjänstemannaklass, eftersom den ansåg sig få betala för mycket 
skatter till ett system som var särskilt gynnsamt för de lågavlönade och 
arbetare. Till förlorare räknade sig också högavlönade offentliga tjänste
män. Dessa ansåg sig missgynnade lönemässigt i förhållande till privata 
tjänstemän och till högre privata och offentliga tjänstemän i andra länder.

Dessa grupper anser sig tjäna på att offentlig service differentieras med 
hänsyn till kvalitet och levereras på mer marknadsmässiga grunder. Han 
skriver:

Det militanta medelklassgruppema kräver sitt. De vill ha bort marginalskatterna för att få 
behålla mer av sina inkomster, de vill ha en ökad lönedifferentiering så att de själva kan få 
högre löner, de vill ha en privatisering av den offentliga välfärden för att kunna omsätta de 
nyvunna ekonomiska fördelarna i sociala privilegier och själva kunna köpa sig förbi köer 
och slippa sociala problem . . .  Det är inte längre tal om solidaritet med svaga och utsatta 
grupper i samhället, utan om frihet för de starka. (Åmark, 1993:40)

Denna artikel är intressant, särskilt eftersom den återinför klassbegreppet i 
analysen av samhällelig förändring. Politiska analyser har länge saknat en 
klassanalytisk grund. Tvärtom har man hävdat att klass har förlorat bety
delse vad gäller politisk åsiktsbildning och politiska rörelser. Detta hänger 
samman med den ensidiga bilden av klassanalysen som relationen mellan 
arbete och kapital. Det har saknats analyser av den politiska innebörden 
av tjänstesamhällets klassrelationer. Av denna anledning vill jag kritisera 
artikeln för dess frånvaro av könsanalys. Tjänstesamhället i Sverige och i 
andra länder består ju av kvinnor och män och deras klassmässiga föran
kring skiljer sig åt i ganska väsentliga avseenden.

I princip kan man säga att kvinnor inom alla strata befinner sig på ste
get under män. Sverige är i dag ett mycket könsdifferentierat klasssamhäl
le. Den stora majoriteten av lågt kvalificerade arbetare i dag är kvinnor. 
Till denna grupp kan också föras en stor grupp av lågt kvalificerade tjäns
temän. Den kvinnliga arbetarklassen består av okvalificerade servicearbe
tare (drygt 63%) och den manliga domineras av yrkesutbildade varupro-
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ducerande arbetare (45%). Det kvinnliga tjänstemannaskiktet består till 
drygt 38% av tjänstemän på mellannivå och av 16% högre tjänstemän -  
totalt 54%. Det manliga tjänstemannaskiktet består till 42% av tjänstemän 
på mellannivå och till 33% av tjänstemän på hög nivå -  totalt 75%.

Av hela tjänstemannaskiktet består 36% av män på mellan och hög ni
vå, medan kvinnor utgör 29%. Dvs de högre klasserna är manligt domi
nerade och de lägre är kvinnligt dominerade. Klassmässigt dominerar män 
över kvinnor. Detta gäller också inom politiken och inom fackföreningar
na samt inom näringslivet. Männen har 75-95 % av de beslutande positio
nerna (FoB, 1990).

Har dessa könsskillnader några politiska implikationer och i vilka rikt
ningar går de? Röstningsmönstren i de senaste valen har förändrats. Den 
generella tendensen bland alla kvinnor är att en majoritet tenderar att rös
ta på socialistiska partier, oavsett klass (Oskarsson, 1990). Man har anta
git att dessa förändringar i röstningsbeteende bland kvinnor reflekterar 
kvinnornas specifika förhållande till välfärdsstaten. För det första -  en 
majoritet av kvinnors arbeten finns inom servicesektorn. För det andra är 
kvinnor i hög grad beroende av välfärdsservice för omsorg av barn och 
äldre och sjuka släktingar. För det tredje riktar sig många sociala bidrag 
till kvinnor. Offentliga bidrag till ensamstående mödrar är särskilt viktiga. 
Kvinnors position kan vara en orsak till att kvinnor föredrar politiska par
tier som stöder välfärdsstaten.

Man kan också tolka innebörden så att det har uppstått en könsbaserad 
”klasskamp” inom skikten. De lägre skiktens intressen står mot de högre 
skiktens. Solidariteten mellan skikten försvagas eftersom det också är en 
könskamp och män tenderar att markera sin högre status mot kvinnor, in
te att utjämna den. Kvinnor och män har inte heller gemensamma intres
sen utifrån sina positioner i familjen.

Kvinnor och män i synen på familjepolitiken
Resultat från en undersökning, som jag genomförde hösten 1992 visade 
att kvinnor i högre utsträckning än män röstade på socialistiska och libe
rala partier.1 En jämförelse mellan klasser visar att kvinnor i den övre 
klassen röstade på liberala partier och socialistiska partier (Socialdemo
kraterna och Vänsterpartiet) i mycket större utsträckning än män inom 
samma klass.2 Bland högre tjänstemän röstade 40% av kvinnorna och 
20% av männen på socialistiska alternativ och 22% av kvinnorna mot 
44% av männen röstade konservativt.

En jämförelse mellan könen avseende deras ” typiska” klasstillhörighet 
visar att 59% av männen i arbetarklassen (facklärda varuproducerande ar
betare) röstade på socialistiska partier, mot 61 % av kvinnorna (service-
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producerande, icke facklärda). Knappt 30% av männen och 22% av kvin
norna röstade konservativt då samma grupper jämförs. Det fanns en drag
ning åt det konservativa hållet bland manliga arbetare i jämförelse med 
kvinnliga arbetare.

Föräldrarna i undersökningen fick besvara en fråga om vilka familjepo
litiska åtgärder de ansåg viktigast. De ombads rangordna alternativ från 
viktigast, näst viktigast och tredjen viktigast. Nio alternativ var listade in
om ramen för följande områden: Ekonomiskt stöd, t ex skattelättnader, 
Barnomsorg, t ex privatisering, Stöd av faderskap, Föräldrastöd, t ex läng
re föräldraledighet, Vårdnadsbidrag samt Underlättande av arbetsvillkor, 
t ex kortare arbetstid med ekonomisk kompensation.

Männen prioriterade generella ekonomiska lättnader för barnfamiljer, 
medan kvinnorna prioriterade lättnader i arbetsvillkor. I denna undersök
ning fick således idén att införa vårdnadsbidrag inte särskilt starkt stöd. 
Endast 9% av kvinnorna och 13% av männen ansåg att vårdnadsbidrag 
var den viktigaste familjepolitiska åtgärden.

Analysen av politiska preferenser inom familjeområdet visar systema
tiska skillnader mellan könen inom klasserna. Jag har också funnit att 
klass differentierar mer tydligt mellan män än mellan kvinnor. Dvs kvin
nor har mer lika åsikt än män oavsett vilken klasstillhörighet de har. Ana
lyserna visar att det särskilt är kvinnorna i de högre tjänstemannaskikten 
som slår vakt om den offentligt baserade familjepolitiken. I större ut
sträckning föredrar män en familjeorienterad politik i traditionell anda, 
dvs mer pengar till familjer genom skattelättnader, medan kvinnor före
drar en familjepolitik som riktar sig mot arbetsförhållanden. Just i dessa 
frågor är könsskillnaderna inom klasserna särskilt markanta. T ex priorite
rar 21% av manliga arbetare (varuproducerande facklärda och icke fack
lärda) skattelättnader mot 11 % av de serviceproducerande kvinnorna 
(facklärda och icke facklärda). Bland tjänstemän på hög nivå ville drygt 
20% av männen och 4% av kvinnorna införa skattelättnader. Bland tjäns
temannaskikten föredrar dubbelt så många kvinnor som män förkortad be
tald arbetstid. Skillnaden mellan könen i arbetarskiktet är mindre -  10% 
fler kvinnor än män vill ha förkortad betald arbetstid. (Siffrorna visar en 
spännvidd från 17-44% i andel positiva till förkortad betald arbetstid).

Resultaten visar överlag att kvinnor och män skiljer sig åt i inställning
en till vårdnadsbidrag. Bland kvinnorna är det främst de unga, gifta med 
okvalificerade och tunga arbeten och som redan har förkortat sin arbetstid 
som prioriterar förslaget om vårdnadsbidrag. De har tre barn eller fler och 
är konservativa. Bland män är det de äldre konservativa och liberala med 
högt kvalificerade arbeten, och med långa arbetstider samt med tre barn 
eller fler i familjen. Antalet barn i familjen spelar mindre roll för de män 
som önskar se ett vårdnadsbidrag infört i svenska familjer.
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Analysen mot bakgrundsvariabler visar att politisk åsikt är en särskilt 
betydelsefull faktor för hur man prioriterar. De som röstat konservativt 
vill ha ett vårdnadsbidrag i betydligt högre utsträckning än övriga. Bland 
de som röstat konservativt (M, KDS, NyD) i det senaste valet var det 
22% både bland kvinnor och bland män som prioriterade vårdnadsbidrag 
mot endast 5-7% av de som röstat socialistiskt (S, V).

Bland de som har röstat med liberala partier är frågan politiskt splittrad 
mellan könen. Liberala män önskar vårdnadsbidrag i betydligt större ut
sträckning än liberala kvinnor (Fp, C, Mp). Endast 5 % av kvinnorna i 
denna grupp, mot 19% av männen, prioriterade vårdnadsbidrag. Liberala 
och socialdemokratiska kvinnor står varandra betydligt närmare i denna 
fråga, liksom konservativa och liberala män.

En majoritet av både män och kvinnor anser att det finansiella ansvaret 
för barnomsorgen huvudsakligen skall vara offentligt. Även i denna fråga 
finns det en könsklyfta -  fler kvinnor än män väljer offentligt ansvar (en 
skillnad på 10%). En minoritet av föräldrarna anser att föräldrarna själva 
skall bära huvudkostnaden, vilket är fallet i de flesta länder. Av resultaten 
kan man dra slutsatsen att både män och kvinnor tenderar att betrakta 
barnen som ett ekonomiskt ansvar som bör få samhälleligt stöd.

Offentlig barnomsorg, oftast i form av institutionella daghem, är den 
mest populära formen för barn i alla åldrar både bland kvinnor och män, 
men mest bland kvinnor. Emellertid finns det könsskillnader såtillvida att 
män tilltalas mer av individuella lösningar. Män riktar sig också mer mot 
informella eller familjeorienterade lösningar. Sålunda är den privata di
mensionen mer individuerad bland män, medan kvinnor orienterar sig mer 
mot institutionella arrangemang, offentliga såväl som privata.

Resultaten tyder på att frågan om familjepolitiska reformer splittrar kö
nen både inom samhällsskikt och inom de politiska partierna. Man kan se 
det så att ett konservativt skikt av män driver fram familjepolitiska refor
mer som står i strid med intressen hos kvinnor, särskilt i mellanskikten. 
Kvinnorna i detta skikt har dragit stora fördelar av den konstruktion som 
familjepolitiken haft fram till slutet av 80-talet. Nu bryts denna trend, vil
ket också märks i den politiska debatten.

Familjen och det informella systemet är betydelsefulla producenter av 
välfärd -  särskilt för män. Internationell forskning visar att kvinnors väl
färd i familjer inte är lika stor som mäns. Kvinnors framgångar i yrkesli
vet beskärs om de är gifta och har barn, medan mäns framgångar befräm
jas. Kvinnors hälsa och välbefinnande undermineras av kombinationen yr
kesarbete och barn medan män mår bra av denna kombination. 
Fördelningen av välfärd och materiella tillgångar inom familjen är inte 
heller jämlik. Det projekt som går ut på att överföra mer av välfärdspro- 
duktionen till den informella sektorn och till den ’lilla världen’ har sina 
manliga vinnare och sina kvinnliga förlorare -  tyvärr.
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Differentieringen av den sociala servicen i offentligt och privat kommer 
också att medföra en differentiering i arbetsvillkor och i det sociala med
borgarskapet. Det gäller både offentligt och privat producerade tjänster. 
Denna differentiering är negativ för kvinnor -  och det är inte heller kvin
nor som vill ha dessa förändringar.

Vad som verkar vara påfallande i de pågående diskussionerna är att in
nehav av fast anställning eller att ha en arbetsgivare med ambitioner för 
arbetstagarna kommer att bli viktigare för enskilda individers relativa väl
färd i framtiden. Dessutom kommer individuell köpkraft att få en större 
betydelse för kvaliteten i omsorgen och för den kompensationsnivå man 
kan få i de sociala försäkringarna. Detta mot bakgrund av en strävan att 
differentiera socialförsäkringarna i en grundnivå, som finansieras via stat
liga medel (skatter, arbetsgivaravgifter), och en privat nivå, som finansie
ras via privata försäkringar. Innebörden av detta är att klasser kommer att 
kvarstå som högst relevanta kategorier i analysen av jämlikhet mellan 
kvinnor och män. Det är interaktionen mellan klass och kön som måste 
analyseras i dessa förändringsprocesser. Det har visserligen en tid funnits 
ett intresse för att analysera ”den nya medelklassen” . Ar det månne för 
att den är så manligt dominerad? Den nya arbetarklassen har inte varit 
lika framträdande i analyserna.

Detta aktualiserar den problematiska frågan om relevant kategorisering 
av klass. Yrkeskategoriseringar är inte könsneutrala, och det finns anled
ning att anta att en klassificering som gäller för män kanske inte är lika 
relevant för kvinnor och vice versa (Crompton, 1993). De flesta existeran
de klassificeringarna har utvecklats med hänvisning till manlig sysselsätt
ning, och de diskriminerar inte lika bra för de typer av yrken som kvin
nor har.
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Ulla Björnberg

The Family between Market and State. A Question o f Gender, Class and Power 
With reference to the farreaching social and economic changes from a global perspective, 
the focus of the political discussions is now laid on the conditions of family life. The 
family is a third sphere between the market and the state. As such, it cannot be analysed 
independently of changes on the labour market and in the political economy. In this article, 
the thesis is advanced that the family policies must be analysed with reference to class and 
gender. The way in which changes in the composition of classes affect the current political 
process in Sweden is problematised. The significance of analysing the class relation of the 
service society from a gender perspective is particularly stressed. Sweden is currently a 
gender segregated class society. The higher classes are male dominated, and the lower 
classes are female dominated. A gender-based ’class struggle’ has emerged within strata. 
The solidarity within and between strata is weakened, since the struggle is also a gender 
struggle, and men tend to emphasise their higher status against women, not to equalise it.

The bill about care allowance is critically scrutinised from class political and gender 
political perspectives. While presented as an issue of equality between family forms, it is 
argued, in this article, that its purpose is to strengthen a traditional family form in the 
working class.
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