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abstract

There are con∂icts between waged labour and
motherhood that make it diªcult for women to
seize independence as workers and at the same
time be mothers. These con∂icts manifest themselves in women’s everyday practices as well as in
feminist theory and in the women’s movement.
The purpose of the thesis is to study the construction of motherhood and labour, and how the
meanings attributed to motherhood and labour
uphold women’s subordination. It is a study of
how motherhood and labour are used to naturalise the gender order and make it legitimate.
This is done by analysing texts on childminders
encompassing the period 1967 to 1999.
In Sweden, childminders are often perceived
as solving the con∂ict between waged work and
motherhood in a speciﬁc way. Employed by the

municipal authorities, childminders work at
home, taking care of other people’s children as
well as their own. However, solving one dilemma,
they ﬁnd themselves in another. Working with
children in the conﬁnement of the home is not
seen as a “real job” as long as it is connected to
motherhood. The struggle of the childminders to
count as “real” workers is a tale of their separation
from motherhood.
In the study, perceptions of motherhood and
labour are seen as expressions of gender relations,
which means that motherhood and labour are
seen as equally gendered and structured.
In political theory, labour is seen as the key to
property in the person, as well as representing
labourers contribution to society. This understanding of work renders it crucial to theories of
democracy, as it legitimises the worker’s political
participation. The dissertation shows how this
theoretical function of labour rests on constructing motherhood as the other, and mothers as
incapable and illegitimate political subjects.
Three key distinctions between motherhood and
labour are distinguished and analysed. The ﬁrst
deals with the perception of motherhood as
“being” and labour as “doing”. The second focuses

on the conception that labour is a goal-oriented,
rational activity whilst motherhood is seen as biologically determined with its own intrinsic values.
On this view, motherhood can therefore not be
understood as an activity that aims to transform.
The third distinction is the opposition between
the irreplaceability of the mother and the replaceability of labour power.
The thesis concludes that strategies deﬁning
mother-like activities as labour presume that
these activities are distinguished from motherhood. Paradoxically, when women in general
become working mothers, leaving children at daycare, the biological aspect of motherhood is
stressed, upholding motherhood as an institution.
The diΩerences construed between motherhood
and labour are often naturalised and ascribed to
women’s biology and double hardships, that they
need to be both mothers and workers. This formulation makes it possible to manoeuvre and control women. Labour and motherhood can be used
against each other in ways that grant men control
over women, and at the same time deprive women
of their power to act. Patriarchal power seems to
be necessary to maintain the present underpinnings of democratic theory.
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mellan
frigörelse
och förtryck

”

D

en enda sanna definitionen på självständighet”, är att ”tjäna sitt eget levebröd” 1,
skriver Mary Wollstonecraft 1793. Rätten att förvärvsarbeta på samma villkor som män
får ofta symbolisera kvinnofrigörelse. Wollstonecraft argumenterar dock med samma kraft för att
de sysslor som uppfattas som kvinnospeciﬁka,
moderskap och husmorsskap, är viktiga göromål.
Hon företräder därmed en ”dubbel strategi”: hon
kräver både kvinnors rätt att få delta i det oΩentliga på lika villkor och att de sysslor som kvinnor
traditionellt sett har utövat uppvärderas och
erkänns som viktiga bidrag till samhället. Kring
dessa krav har en samlad kvinnokamp kunnat
enas. Däremot har strategierna för hur moderskap och arbete skall kombineras lett till splittring
mellan organisationer, mellan teoretiska förstå15
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elser av patriarkatet och mellan enskilda kvinnor.
Att nå den frihet och det oberoende som skrivs in
i förvärvsarbete och samtidigt vara mor ställer
både enskilda mödrar och feministisk teori inför
en rad dilemman.
Dagbarnvårdare, eller dagmammor som de
kallas till vardags, brukar betraktas som kvinnor
som löst konflikten mellan att vara mödrar och
att arbeta på sitt eget, speciella sätt. De förvärvsarbetar hemma med att sköta både egna och
andras barn. Men deras lösning på en dimension
av kon∂ikten mellan moderskap och arbete försätter dem i ett annat dilemma. Att vara dagmamma uppfattas inte som ett yrke så länge det
kopplas till moderskap:
Många kvinnor ställer upp som dagmammor
eller dagbarnvårdare som det nu heter. Det
betraktas ändå inte som ett yrke utan som en
förlängning av mammarollen.2
Dagbarnvårdares yrkesutveckling kan betraktas
som resultaten av en kamp för att bli arbetstagare
”på riktigt”. Denna kamp kan förstås som ett
avlägsnande från moderskap. I dagbarnvårdare
och deras praktik manifesteras en tvetydighet: när
de kombinerar moderskap med arbete leder det
16
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till att deras arbete inte alltid räknas som arbete
därför att de samtidigt utövar moderskap.
Det tycks ﬁnnas en motsättning mellan
moderskap och arbete. Moderskap går inte riktigt
att inordna i arbetets deﬁnitioner. I moderskap
uppfattar vi dimensioner som inte kan mätas på
samma sätt som arbete. Många hävdar också att
moderskap har värden som inte bör jämföras med
arbete. Allt görande är helt enkelt inte arbete. Vi
måste, med Anna Jónasdóttirs retoriska maning
till eftertanke, fråga oss vad vi vinner på att kalla
allt vi gör för arbete?3
På sätt och vis kan den frågan ses som upprinnelsen till den här boken. Min undersökning
bottnar i fascinationen över att re∂exmässigt rygga inför tanken att jag i relation till mina barn
utför ett arbete, samtidigt som jag lika re∂exmässigt skulle argumentera mot den som hävdade att
det inte är ett arbete.
I boken The everyday world as problematic4 hävdar Dorothy Smith att själva förståelsen av arbete är betingad av könsmakt. Detta innebär att
arbete som samhällsnorm är konstruerat inom
ramen för en strukturell maktordning som
underordnar kvinnor. Om kvinnors vardag togs
som utgångspunkt skulle innebörden av arbete
inte vara densamma. Smiths tanke kan förstås i
17
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en politisk-demokratisk kontext, där arbete är
organiserande för samhället. Arbete uppfattas
som det bidrag som legitimerar människors och
gruppers anspråk på att få vara med i den politiska
processen.
När moderskap i en patriarkal ordning konstrueras som arbetets motsats, som ett hinder för
arbete, förstås det därmed som ett hinder för
(kvinno)emancipation och som motsatsen till
jämlikhet. Jämlikhet skapas som likhet vilket gör
moderskap till ”the mark of ’diΩerence’, par excellence”, som Carole Pateman konstaterar.5
Smiths förståelse av arbete som manligt normerat för då frågan bortom kon∂ikten mellan att
antingen förvärvsarbeta och på så sätt delta på
”lika” villkor, eller vara mödrar och hävda sig i
kraft av ”olikhet”.6 Det är även en problematisering av försöken att omdeﬁniera moderskap som
arbete. Om arbetets själva innebörd utgår ifrån
mäns görande betyder det att önskan om att
benämna och inkludera moderskap och hushållssysslor i begreppet arbete blir en tveeggad strategi. Även om det lyckades, skulle det ske på den
rådande ordningens villkor. Vad som är arbete
och vad som inte är det – hur arbete deﬁnieras –
kan, med Smith, förstås som ett medel att ordna
och legitimera könsmaktrelationer.7
18
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när det politiska blir personligt
Kvinnors arbete är ett fält som är väl beforskat
och som rymmer många teoretiska diskussioner.
Föreställningar om att arbete är könlöst tillbakavisas av forskare som beskriver hur arbetets
praktik i högsta grad är bekönad. Könssegregeringen på arbetsmarknaden sker både vertikalt
och horisontellt.8
I forskningen problematiseras också det paradoxala att arbete å ena sidan beskrivs som könlöst
och å den andra som något som bara män utför.
Kvinnor har alltid arbetat både på och utanför
arbetsmarknaden. Forskning visar däremot att
det har funnits (och alltjämt ﬁnns) ett motstånd
mot kvinnor på arbetsmarknaden. Såväl fackföreningar som enskilda män lägger hinder
i vägen när kvinnor ger sig ut i arbetslivet.9
I många av dessa studier kan utläsas att moderskap är och har varit ett praktiskt argument för
att legitimt stänga kvinnor ute från arbetsmarknaden och samtidigt försäkra sig om kontrollen
över deras arbetskraft i hemmet.10 Ann Oakley
konstaterar att:
The myth of division of labour by sex and
the myth of motherhood are myths because
as statements of fact they are untrue, and
19

1. mellan frigörelse och förtryck

because, despite this lack of veracity, they are
powerful forces acting to conserve the tradition of women’s domestic identity.11
Oakley är en av de forskare som undersöker
gränslandet mellan arbete på arbetsmarknaden
och arbete i den mer privata sfären. På detta
forskningsfält möts forskare som ser arbete som
del av ett frigörelseprojekt och forskare som
främst söker uppvärdera moderskapets praktiker.
I mötet uppstår ofta kon∂ikter. Ingendera lägret
ifrågasätter egentligen kvinnors rätt till arbete,
eller föreställningen om arbete som frigörande.
Dialogen mellan dessa skolbildningar formuleras
istället i termer av moderskap.
Teoretiker som Simone de Beauvoir, Adrienne
Rich och Mary Daly kritiserar den patriarkala
moderskapsinstitutionen för att begränsa kvinnors utrymme och handlingsmöjligheter, för att
isolera kvinnor från varandra och från samhället
och för att på så sätt binda kvinnor vid det kroppsliga och immanenta.12 De teoretiker som fokuserar moderskap kritiserar dessa beskrivningar och
menar att exempelvis Beauvoir och Daly svärtar
ner moderskap och framställer det som ett slaveri som dömer kvinnor till underordning.13 De
menar att sådana beskrivningar bidrar till att
20
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skuldbelägga och marginalisera mödrar genom
att tillskriva kvinnor en roll som oΩer:
To suggest that mothers, by virtue of their
mothering, are principally victims is an egregiously inaccurate account of many women’s
experience and is itself oppressive to mothers.
For many women, mothering begins in a
ﬁercely passionate love that is not destroyed
by the ambivalence and anger it includes.14
Mödrar är inte oΩer, menar Sara Ruddick. Istället för att söka oss bort från moderskap bör strategin vara att omformulera det. Moderskap är
och bör beskrivas som ett aktivt görande som
skänker kvinnor handlingskraft. Genom att
uppvärdera och omformulera modrandet kan
moderskap utgöra ett argument för att inkludera
kvinnor som jämlikar, tolkar jag henne. Liksom
Wollstonecraft tillskriver hon moderskap intentionalitet och aktivitet. Därmed menar hon att
moderskap inte bara liknar arbete utan att det är
arbete. 15
Ruddick, liksom andra företrädare för vad som
brukar betecknas som omsorgsetik,16 menar att
de relationella inslagen i moderskap måste teoretiseras och uppvärderas. Ulla Holm utvecklar
21
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Ruddicks teorier i sin avhandling Modrande och
praxis.17 Hon vill dock inte beskriva moderskap
som arbete, utan som en praktik av egen kraft.
Holm vänder sig bland annat mot talet om
moderskap som reproduktion och menar att det
är ett sätt att beröva mödrars praktiker ett värdei-sig.18 Moderskap reduceras till ett medel för
produktion när värderingen utgår från arbetets
perspektiv.
Företrädare för ”moderskapsteorier”19 kritiseras i sin tur för essentialism, etnocentrism och
för att upprätthålla förtryckande föreställningar
om vad som är kvinnligt.20 De anklagas för att
gloriﬁera moderskap och för att vara konservativa.21 Kvinnokultur och omsorgsetik, hävdar kritikerna, är utformade i ett patriarkat och därmed
betingade av mäns överordning. Det går inte att
betrakta moderskap som en ”fristad” dit vare sig
det kapitalistiska systemet eller patriarkatet når.
Den etik som vuxit fram är således präglad av
kvinnors underordnade position. Moderskap
konstrueras, enligt Katarina Wegar, i symbios
med patriarkala normer.22
Skiljelinjen mellan forskare som fokuserar
moderskap och deras kritiker kan, enligt Holm,
på ett akademiskt plan förstås som en kon∂ikt
mellan två olika analytiska perspektiv. De som
22
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utforskar hur förtrycket i moderskapsinstitutionen fungerar ger andra svar än de som vill ”dra
fram värdiga drag i även traditionellt moderskap”.23 Betraktat ur mitt perspektiv kan de teoretiska kon∂ikterna även ses som uttryck för att
kvinnor, både som personer och kollektiv, beläggs
med det ansvar och den skuld som de strukturella
kon∂ikter som skapas i relationen mellan moderskap och arbete ger upphov till. Motsättningar
mellan olika teoretiska infallsvinklar bottnar därmed i en djupare, levd, kon∂ikt.
Normer för hur kvinnor som mödrar skall leva
och vara drabbar personligen kvinnor som lever
med och har ansvar för barn. Detta leder till
splittring mellan kvinnor och mellan olika grupper av mödrar, vilket lett till problem inom kvinnorörelsen. I artikeln ”Sort of part of the women’s movement” visar Kerreen Reiger hur olika
grupper av kvinnor menar att de marginaliseras i
diskussioner om moderskap.24 Feministiska
mödrar uppger sig vara övergivna av feminister
som tycker att barnomsorg inte är en kvinnofråga
utan en fråga för mödrar. Lesbiska mödrar,
ensamstående mödrar, adoptivmödrar, mödrar
till barn med handikapp, alla avviker från normer
för moderskap.25 Beskrivningar av den idealiserade Goda Modern som produceras i diskussioner23
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na kastar skuggor över kvinnor som lever med
barn i sin vardag.26 Men att leta efter motsatsen
hjälper inte heller, påpekar Wegar: ”the ideological search for bad mothers potentially places all
mothers in a vulnerable position[…]”.27 Allt tal
om mödrar tenderar att bli skuldbeläggande.
Moderskap innebär även ett inordnande av
kvinnor i en heterosexuell ordning. För många
framstår därmed frågan om att vara mor eller inte
som ett minst lika normgivande och skuldbeläggande ämne som diskussionerna om hur moderskap skall utövas. Att överhuvudtaget diskutera
moderskap kan betraktas som normerande och
förtryckande: som en bekräftelse på en patriarkal
deﬁnition av kvinnor som mödrar. Kvinnor
bedöms och beskrivs med hjälp av bilder som
hämtas från föreställningar om kvinnor som
mödrar. Till vardags förväntas kvinnor vara mjuka och omvårdande, de förväntas ta hand om
både män och barn. Dessa egenskaper skrivs in i
föreställningar om kvinnlighet. Moderskap blir
på så sätt även ett kvinnlighetsprojekt.28
Splittringen mellan kvinnor och inom kvinnorörelsen liksom de teoretiska kon∂ikterna illustrerar en central paradox i moderskap: det upplevs och beskrivs som unikt, samtidigt som det
förstås som ett generellt fenomen och laddas
24
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med ideal som förväntas vara tillämpliga på alla
kvinnor. På så sätt blir moderskap strukturellt och
ordnande samtidigt som ansvaret placeras hos
enskilda. Detta innebär även att ansvaret för att
kombinera moderskap med arbete förläggs till
mödrar själva. Trots att moderskap och arbete
beskrivs som skilda, ibland rent av ömsesidigt
uteslutande verksamheter, förväntas mödrar få
ekvationen att gå ihop. Om det visar sig vara ett
ogörligt uppdrag avfärdas det som en enskild
kvinnas misslyckande. Ingen annan kan lastas för
det man själv valt. Som maktmedel är det oöverträΩat att göra de förtryckta till orsaken till sitt
eget förtryck, påpekar Cecilia Åse.29
Till min grundförståelse av feministisk forskning hör att det handlar om att benämna och
söka förstå maktordningen. Den diskussion om
moderskap och arbete som jag kommer att föra
fokuserar därför de maktrelationer, det system eller
den struktur som underordnar kvinnor, snarare än
kvinnor och deras praktiker. Att sätta ord på ordningen, att skapa nya förståelser, öppnar för möjligheter att förändra.30 Det öppnar för kvinnor,
både som enskilda och som grupp, att avbörda sig
skuld: ”Det är inte mig det är fel på, jag ingår i en
ordning som lastar mig med ansvar jag omöjligt
kan ta, och skuld jag inte borde bära”.31
25
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En utgångspunkt för studien är således att
kon∂ikter mellan moderskap och arbete är uttryck
för ett system av maktrelationer mellan kvinnor
och män. En könsmaktordning som, med Kate
Milletts ord, bland annat tar sig uttryck genom att
”hetsa yrkeskvinnor och hemmafruar mot varandra”.32 Kon∂ikten mellan moderskap och arbete
betraktas som ingående i en maktordning som
levs och får konsekvenser för kvinnors vardag.
Syftet med min avhandling är att förstå hur
moderskap och arbete konstrueras i relation till
varandra, hur föreställningar om moderskap och
arbete skapar och upprätthåller maktrelationer mellan könen. Det handlar om att undersöka hur föreställningar om moderskap och arbete får dessa
maktrelationer att framstå som legitima och
naturliga. Jag gör detta genom att studera hur
relationerna mellan moderskap och arbete
uttrycks i ett material som handlar om dagbarnvårdare.
könsrelationer
I försöken att förstå och teoretisera kvinnors
underordning har många sökt nå fram till teorier
om produktion/reproduktion som fångar både
kön och klass. Försöken har bland annat lett till
konstruktioner av så kallade tvåsystemteorier.
I dem behandlas kön och klass som två interage26
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rande system.33 Kritiken mot tvåsystemteorier
riktas bland annat mot att arbete och klass, trots
försöken att förstå kön, utgör basen för analyserna. Istället, föreslår andra teoretiker, är sexualitet
basen i det system som ordnar könsrelationer.
Frågan om huruvida sexualitet eller arbete skall
förstås som roten till det patriarkala systemet har
lett till ganska omfattande teoretiska dispyter.
Diskussionerna handlar bland annat om vilka
konsekvenser den ena eller andra förståelsen får
för att förstå kön respektive klass.34
Med förståelsen av sexualitet som navet i det
patriarkala systemet har även föreställningar om
vilka frågor som är politiska och viktiga för att
förstå könsmakt vidgats. Sökljuset har riktats
mot pornograﬁ, våldtäkt och sexualiserat våld.
Teoretiskt fokus har på så sätt även styrt vilka fält
som studeras och arbetets sfär har oftast lämnats
att utforskas av dem som menar att arbete är
grundläggande för att förstå även patriarkatet.
Detta, menar Cynthia Cockburn, har bland annat
inneburit att forskare ”glömt bort” arbete som
arena för skapandet av kön och sexualitet.35
I min studie söker jag nå bortom dessa
kon∂ikter genom att betrakta moderskap och
arbete som uttryck för könsrelationer. Det innebär
att jag ser relationer mellan kvinnor och män
27
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som bestämmande för hur samhället organiseras.
Relationerna mellan könen upprättas vidare i all
mänsklig praktik. Grundförståelsen är att könsrelationer samtidigt upprättas och bestäms i organiseringen av moderskap såväl som arbete. Mot bakgrund av denna förståelse kommer jag också uttala mig om både kön och klass.
Vidare utgår jag ifrån att moderskap och arbete konstrueras i relation till varandra och att de är
delar av samma process. Jag närmar mig därmed
materialet ur ett perspektiv som skiljer sig från
hur moderskap och arbete oftast förstås. Ett vanligt sätt att analysera arbete är att betrakta det
som en relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett sådant angreppssätt brukar göra analysen könsblind. Arbete och arbetare uppfattas som
universella fenomen: alla kan arbeta och vara
arbetare genom att agera på arbetsmarknaden.
Arbete har då mycket lite med kön och könsrelationer att skaΩa, istället handlar det om klass.
Moderskap och mödrar förstås däremot som
könsspeciﬁka. Mödrar är kvinnor och moderskap
konstrueras i första hand som en relation mellan
en mor och ett barn. Denna relation beskrivs
vanligen som individuell. Även om moderskap
som sådant uppfattas som universellt i betydelsen
att det är nödvändigt i alla kulturer och fungerar
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likadant överallt, förstås varje relation mellan
mor och barn som speciﬁk. Paradoxalt nog är det
just det speciﬁka, det partikulära i relationen
(bindningen) mellan mor och barn, som gör
moderskap universellt.
För att förstå moderskap och arbete som könsrelationer, måste således föreställningen om
arbete som arbetsmarknadsrelationer eller klassrelationer undergå en könsproblematisering, medan förståelsen av moderskap som en individuell
(och biologisk) relation mellan mor och barn
måste betraktas som del av ett socialt system av
könsrelationer.
För att fånga den maktordning jag menar
karaktäriserar könsrelationerna kommer analysen av materialet delvis ske i en kontext som
handlar om deltagande och politisk handlingsförmåga. Det innebär en förförståelse av moderskap
och arbete där den moderna formuleringen av
arbete/moderskap är central för framväxten av
idéer om folket36 och folkstyret. De tankar om
självägande som utvecklas av framför allt John
Locke under 1600-talets andra hälft innebär att
bearbetandet av naturen, dvs. arbete, betraktas
som en legitim grund för ägande. Eftersom alla
människor är födda fria med rätt till sin egen
kropp har var och en också rätt till den natur/
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materia som hon blandar/förädlar med sin
”kropps arbete och sina händers verk”, kan Lockes
tanke lite brutalt sammanfattas.37
Liksom Locke beskriver Karl Marx arbete
som ett samspel mellan människa och natur:
”Arbete är först och främst ett samspel mellan
människan och naturen, en process vari människan reglerar och kontrollerar sitt förhållande till
naturen”.38 Tanken att den som producerar en
vara också är dess rättmätiga ägare återﬁnns som
en röd tråd i Marx’ tänkande och är tydligt bland
annat i beskrivningar av hur arbetare exploateras
när deras varor vid försäljning genererar kapitalisternas proﬁt.39 Den nya förståelsen av arbete/
självägande innebär att lönearbetare skapar sig
själva som en vara: varan arbetskraft. Detta leder
bland annat till att en arbetare kan sälja sig själv
(läs: sin arbetskraft) utan att bli slav.40 Formulerat sålunda uppfyller lönearbetare samtidigt
två klassiska kriterier för medborgarskap: de är
innehavare av egendom (dvs. sin arbetskraft)41
och de är fria.
Den syn på självägande och arbete som bland
andra Lockes och Marx’ idéer leder till är grunden för de moderna föreställningarna om arbete,
menar Hannah Arendt. Hon visar att den moderna uppfattningen baseras på en omformulering
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av tidigare förståelser av arbete. Den ”nya”
beskrivningen gör det nödvändiga arbetet, det
som vi ständigt måste upprepa för att mätta oss,
klä oss och få tak över huvudet, till produktion av
mer beständig art. Med detta, menar hon, möjliggörs tanken att arbete är ett intentionellt
görande vars produkt kan benämnas. Ett görande
som har en början och ett slut.42 Denna förståelse av arbete som både ett förtingligande av arbetets produkt och av själva arbetet innebär att arbetare skapas som ”politiska väsen” genom att skiljas från sin ”existens”. Att arbetare producerar
mer och av annan karaktär än det direkt livsuppehållande innebär att de kan för∂ytta sig från den
privata (naturliga) sfären där egenintresse och
”naturlig” ojämlikhet råder. Skillnaden mellan
arbetets tidigare ”instinktiva” karaktär och det
arbete som utförs i det kapitalistiska systemet
beskrivs av Marx som att arbete tagit en form
som är ”uteslutande mänsklig”.43 För∂yttningen
från det privata/naturliga till det oΩentliga/
mänskliga innebär att arbetare kan göra legitima
anspråk på jämlikhet och rätt till deltagande i
beslut som rör det gemensamma.
Arbete höjer, med den moderna formuleringen, utövarna över den privata sfären. Detta bygger dock på att moderskap och hushållssysslor
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förblir formulerade som repetitiva och ofria
göromål som endast syftar till att upprätthålla
existensen, vilket Arendt visar på ett mycket övertygande sätt i sin analys.44 Därmed konstrueras
arbetares frihet på bekostnad av vad som uppfattas som kvinnors praktiker.
Omformuleringen av arbete får alltså konsekvenser även för föreställningar om moderskap.
Det innebär exempelvis att moderskap naturaliseras och privatiseras medan arbete placeras i den
oΩentliga sfären. Moderskap betraktat som den
privata sfärens själva essens har lett till att det
beskrivs som ”konservativt” och stående utanför
det emancipatoriska projekt som arbete har
potential att vara. Moderskap binder kvinnor till
det privata. Men moderskap beskrivs även som
ett tillstånd som står ”över” det kapitalistiska systemet. Moderskap uppfattas då som en verksamhet som undgått objektiﬁering och förfrämligande och som därmed kan innehålla verksamheter
som har genuint mänskliga och moraliska/andliga kvaliteter. Men, menar Hillary Manette Klein,
moderskap är strikt inordnat i en patriarkal ordning och kan knappast betraktas som friare eller
mindre alienerat än arbete.45
Moderskap är som praktik, erfarenhet och
institution en kondensering av de strukturella
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villkor för kvinnor som, enligt Iris Marion
Young, består av könsarbetsdelning och påtvingad heterosexualitet.46
För att sammanfatta innebär den moderna
föreställningen om arbete att relationen mellan
moderskap och arbete, i likhet med relationerna
mellan kvinnor och män, uppfattas som samtidigt komplementär och ömsesidigt uteslutande.
Moderskap, att någon föder och sköter om barn,
är ett villkor för att arbetare skall kunna arbeta.
Denna förståelse innebär att det deﬁnitionsmässigt blir omöjligt att samtidigt utöva moderskap
och att arbeta. Moderskap och arbete konstrueras
på detta sätt även inom ett system som baseras på
och upprättar könsskillnad och hierarki.

Mötet med materialet
Jag studerar alltså föreställningar om moderskap
och arbete så som de kommer till uttryck i ett
material som handlar om dagbarnvårdare och
deras yrkespraktik. Med dagbarnvårdares praktik
menar jag det faktum att de tar hand om barn i
det egna hemmet och avlönas för det. Praktiken
är organiserad på ett sätt som gör att dagbarnvårdare måste upprätthålla en rad relationer. I själva
görandet förhåller de sig till egna barn (i vissa fall)
och till dagbarn. Att deras verksamhet, till följd
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av att de ibland sköter egna barn och att de arbetar i hemmet, liknar moderskap innebär att de
i görandet måste upprätta gränser mellan moderskap och omsorgsarbete och mellan sig själva och
dagbarnens mödrar. Som arbetstagare är dagbarnvårdare deltagare på arbetsmarknaden och
måste följaktligen förhålla sig till arbetsgivare
och till de ”spelregler” som arbetsmarknaden sätter upp. I kraft av att vara arbetstagare har dagbarnvårdare också att förhålla sig till den arbetets
gemenskap som upprättas genom fackföreningar.
Med min utgångspunkt är det även relevant att
betrakta dagbarnvårdare som medborgare. Som
sådana är dagbarnvårdare ordnade som individer
i förhållande till samhällsgemenskapen.
Dagbarnvårdares praktik beﬁnner sig på gränsen mellan moderskap och arbete. De är ofta
mödrar samtidigt som de är dagbarnvårdare.
Dessutom uppfattas det de gör som sådant mödrar gör även när det inte är organiserat som lönearbete. Förståelsen av dagbarnvårdare som både
mödrar och yrkesarbetande förstärks och institutionaliseras genom de regleringar av arbetet
som handlar om deras egna barn. Oavsett om en
enskild dagbarnvårdare faktiskt är mor, sätter
deras praktik gränserna mellan moderskap och
arbete i blixtbelysning, eftersom det ﬁnns dag34
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barnvårdare som är mödrar samtidigt som de
utövar sitt arbete. Att dessa mödrar/dagbarnvårdare existerar tvingar fram praktiska lösningar på
frågor som tydliggör uppfattningar om moderskap och arbete.47 Deras verksamhet framkallar
ställningstaganden som visar var gränserna mellan moderskap och arbete går.
Materialet består dels av djupintervjuer med
dagbarnvårdare, arbetsledare och fackliga representanter, dels av skriftligt material. Intervjuerna
gjordes under hösten 1997 och våren 1998, med
undantag av en förberedande intervju som
genomfördes i februari 1995. Det skriftliga materialet har samlats in och bearbetats kontinuerligt
mellan 1994 och 2000. Undersökningsperioden
omfattar åren 1967–1999 och inleds med den
utredning som föregår riksdagens beslut om att
ge kommuner statsbidrag för att anställa dagbarnvårdare.48 Beslutet innebär bland annat att
dagbarnvårdare från och med 1969 blir kommunalanställda med beskattad lön, istället för att
erhålla verksamhetsbidrag från kommunerna.49
Undersökningsperioden avslutas med de Allmänna råd för familjedaghem som Skolverket
publicerar 1999. De allmänna råden kan ses som
en institutionell bekräftelse på överföringen av
huvudansvar från social- till utbildningsdeparte35
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mentets område. Familjedaghem liksom annan
förskoleverksamhet/barnomsorg omfattas från
och med 1998 av skollagen. Tanken är att barnomsorgen är del av utbildningsväsendet, vilket
speglas i att daghem formellt byter namn till förskola och får en egen läroplan.50 Familjedaghem
omfattas dock inte av denna läroplan. Istället
skall de allmänna råden från skolverket fungera
som styrdokument för denna verksamhet.51
Det skriftliga materialet består av dokumenterade utsagor om dagbarnvårdare i statliga utredningar och riksdagstryck, vilket har inneburit ett
systematiskt sökande efter dagbarnvårdare/familjedaghem i sou inom områdena jämställdhet,
arbete, familj, barn och barnomsorg. I det övriga
riksdagstrycket (propositioner, motioner, protokoll, kungörelser och skrivelser) och i fråga om
domslut i förvaltningsdomstolar har jag förlitat
mig på register och registerorden familjedaghem,
dagbarnvårdare och barnomsorg. Samtliga allmänna råd som riktas till dagbarnvårdare/familjedaghem från Socialstyrelsen och Skolverket
ingår i undersökningen, liksom utvärderingar,
skrifter och dokumentationer av konferenser om
familjedaghem som utgivits av Socialstyrelsen.
Till materialet hör de centrala kollektivavtalen
för dagbarnvårdare, slutna mellan Kommunal och
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Svenska kommunförbundet. Jag har vidare studerat de cirkulär som innehåller avtalstolkningar och
som producerats av de avtalsslutande parterna.
Dagbarnvårdare är kommunalt anställda, vilket innebär att deras verksamhet är olika organiserad i olika kommuner och att de till följd av
lokala avtal kan ha olika villkor. Eftersom det
lokala materialet har enorma proportioner har
jag valt ut Stockholm, Haninge och Luleå för att
kunna göra systematiska undersökningar av kommunalt material. De dagbarnvårdare, arbetsledare och fackliga företrädare jag intervjuat är verksamma i dessa tre kommuner, vilket varit en förutsättning för att kunna sätta mig in i deras speciﬁka villkor. Stockholm valdes bland annat därför att det funnits en dagbarnvårdarsektion där,
och för att stockholmsdagmammor var mycket
aktiva och pådrivande när det första avtalet för
dagbarnvårdare slöts. Haninge och Luleå hade
båda vid tiden för materialinsamlingen slutit s. k.
klocktimsavtal, men avtalen skilde sig mycket åt.
De tre kommunerna skiljer sig även åt i fråga om
andel dagbarnvårdare i den totala barnomsorgen.
Medan Haninge har många dagbarnvårdare, har
Luleå och Stockholm få.52
Det lokala material jag studerat består framför
allt av avtal, kommunens informationsmaterial
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riktat till föräldrar och barnomsorgsplaner/budgetpropositioner. I Stockholm har dessutom
lokalt fackligt material från dagbarnvårdarsektion 17 (f.d. 33)53 studerats. Jag har haft tillgång till
mötesprotokoll från styrelsemöten och medlemsmöten under perioden 1970–1984, därutöver har verksamhetsberättelser 1971–1991 och
informationsbladet/tidningen dbv -Kommunal
som sektionen ger ut 1971–1991 ingått i materialet. I Haninge och Luleå har dagbarnvårdare inte
haft egna sektioner och jag har därför inte studerat lokalt fackligt material systematiskt, utan
begränsat mig till det jag fått tillgång till via de
personer jag intervjuat. Jag har även haft tillgång
till lokala avtal för de ∂esta andra kommuner
som slutit sådana.54
Undersökningen omfattar också genomgångar av lo -tidningen 1967–1999, Kommunalarbetaren 1967–1999 och tidningen Dagbarnvårdaren/
Familjedaghem 1981–1999 (tidskriften startades
1981). Dessutom har utbildningsmaterial för dagbarnvårdare utgivet av Familjedaghemmens förlag inkluderats.
Den svenska forskning som utvärderar och
undersöker familjedaghem betraktar jag som del
av det empiriska materialet.55 Forskares utsagor
om dagbarnvårdare är i högsta grad delaktiga i
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skapandet av mening kring dagbarnvårdare och
deras praktiker. Delar av forskningen är gjord på
uppdrag av tillsynsmyndigheter, antingen Socialstyrelsen eller kommunala organ, vilket också
innebär att gränserna mellan vetenskap och politik (som alltid) är ∂ytande och inte så lätta att
urskilja. Annan forskning om dagbarnvårdare/
familjedaghem är knuten till universitet och högskolor och faller framför allt inom ramen för
pedagogisk forskning.
Jag har, utöver detta, tillåtit mig att använda
ett ”diverse-material” som jag i första hand fått
tillgång till via de dagbarnvårdare, fackliga företrädare och arbetsledare som jag intervjuat. Detta material består till stor del av tidningsklipp och
brev som dagbarnvårdare skrivit till myndigheter
och fackföreningar med anledning av arbetet.
diskurs, kontext, tid och rum
Materialet är avgränsat med hjälp av dess ”innehåll”. Det som förenar de undersökta texterna är
att de innehåller utsagor som handlar om dagbarnvårdare. Jag ser det som att materialet sammantaget utgör ett ”diskursivt nätverk”56 som
genomkorsar den empiriska knutpunkten ”dagbarnvårdare”. Ett diskursivt nätverk karaktäriseras av Toril Moi som bestående av olika ”röster”
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som är meningsbärande både i relation till sin
”egen” diskurs och till röster ur andra diskurser
som genomkorsar knutpunkten.57 Med detta
angreppssätt blir det viktigare hur en utsaga relaterar till och skapar mening kring dagbarnvårdare
än hur de förhåller sig till sin egen diskurs. Detta
innebär exempelvis att de pedagogiska motiv som
framförs för barnomsorg inte primärt förstås i
relation till den pedagogiska diskursen, utan istället kan betraktas i ljuset av exempelvis ekonomiska argument för barnomsorg. Det intressanta för
min analys är vilka föreställningar om moderskap
och arbete som växer fram när utsagor om dagbarnvårdares verksamhet möts och förstås som
en sammansatt helhet. Vad händer exempelvis
när barnomsorg/familjedaghem samtidigt beskrivs som ett medel för att undanröja förvärvshinder och ett sätt att pedagogiskt stimulera
barn? De enskilda analyserna i boken utgör på så
sätt frusna ögonblick58 där olika diskurser möts.
Möten mellan olika diskurser gör förståelsen av
moderskap och arbete mer komplex, mångfacetterad och ibland kanske till och med motsägelsefull. Det är som att se samma sak ur ∂era synvinklar samtidigt. Problemet är att förmå förmedla
(eller gestalta) alla de aspekter som jag uppfattar
i min analys av materialet. Min ambition är att,
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i likhet med Toril Moi,59 fånga den komplexitet
som gör analysen mer övertygande och på ett
bättre sätt beskriver den ”maktapparat”60 som
omger kvinnor som mödrar och arbetstagare.
En viktig konsekvens av detta angreppssätt är
att materialet kan fogas samman på många olika
sätt. Eftersom utsagorna skiljs från sin diskurs
och betraktas i relation till utsagor från andra diskurser skapas nya ”ordningar”. Min studie handlar inte primärt om att utröna gränserna för,
eller den interna logiken i, den ”dagbarnvårdardiskurs” som kan sägas uppstå genom min analys.
Istället ordnar jag utsagorna i materialet om dagbarnvårdare så att de innebörder som skrivs in
i moderskap och arbete framträder. Med Michail
Bachtin kan detta uttryckas som att det är forskaren, hennes förförståelse och frågeställningar,
som utgör materialets kontext.61 De innebörder
och den mening som mina analyser lett fram till
behöver inte vara desamma som den som producerat texten velat förmedla. Det vill säga, mina
analyser syftar inte till att föra fram författarintentioner. Mina tolkningar syftar istället till en
speciﬁk sorts förståelse, en förståelse av materialet som del av och uttryck för en maktordning.
Från denna utgångspunkt försöker jag förstå dagbarnvårdare och deras praktik.62 Ordnandet, eller
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sökandet efter ordning/mening i materialet, har
inneburit en ständig interaktion mellan analys
och empiri, där olika frågor och tematiseringar
gett nya insikter, vilka i sin tur lett till att textelement omordnats och väckt nya frågor och insikter. Kontexten kan alltså med detta angreppssätt
inte tas för given, inte ﬁnnas i någon ”objektiv”
bemärkelse.
Min syn på kontext har även betydelse för hur
jag ser på tid och rum. I den huvudsakliga analysen
av materialet som återﬁnns i kapitel 3–7 sammanfogas utsagor utan hänsyn till vilken diskurs
de är hemmahöriga i och utan hänsyn till vilken
tid och plats de härrör från. Det betyder inte att
tid och rum saknar betydelse, utan bara att frågor
om förändring/kontinuitet och geograﬁska skillnader inte är primära i de analyser jag vill göra
i dessa kapitel. Utsagorna placeras i en annan kontext än den tids-rumsliga. Däremot diskuteras
tids-rumslig kontext och förändring/kontinuitet
i kapitel 2.
I samhällsvetenskaplig anda syftar analyserna
till att säga något om moderskap och arbete så
som de upplevs nu. Om analyserna som presenteras i dessa kapitel skulle ha uppfattats som giltiga
1968 eller 1984 är en hypotetisk fråga och, i mina
ögon, irrelevant för mitt projekt. Med detta säger
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jag således inte att de förändringar som skett mellan 1967 och 1999 är försumbara eller obetydliga,
inte heller hävdar jag att de är avgörande eller
revolutionerande. Jag är intresserad av att presentera analyser av moderskap och arbete som upplevs
som giltiga63 av dem som läser denna avhandling.
detaljer i vardagen
Genom att ”för∂ytta” den abstrakta problemställning som kretsar kring konstruktionen av
moderskap och arbete till dagbarnvårdare kopplas den till en praktik. Frigga Haug talar om att
medvetet för∂ytta problem från en begreppsligt
abstrakt nivå till en mer konkret. För∂yttningen
innebär att problemet i en bemärkelse blir ”reellt”.
En viktig eΩekt av att för∂ytta problemet till en
konkret verksamhet är att min egen förförståelse
ruckas och blir synlig, jag tvingas se annat än det
mest uppenbara som moderskap och arbete förknippas med. Detta leder till att det förgivettagna
blir lättare att urskilja och analysera. Det betyder
också att även sådant som vid en första anblick
inte verkar ha med moderskap och arbete att göra
kan visa sig vara betydelsebärande. Verkligheten
överträΩar med denna metod dikten.64 Genom
att för∂ytta problemet blir det möjligt att
re∂ektera över det som annars tas för givet.65
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I materialet återkommer hela tiden till synes
”små” frågor. Det handlar om att dagbarnvårdare
drabbas när den kommunala sophämtningen inte
sker lika ofta som tidigare,66 på vems lediga dag
personalmöten förläggs,67 varför de inte får lasta
matkassar på kommunens barnvagnar trots att de
handlar mat åt dagbarnen68 och en rad andra frågor. De här frågorna irriterar. När dagbarnvårdare påpekar problemen möter de ofta ett nästan
obegripligt motstånd. På sommaren 1971 sätter
styrelsen för Kommunals dagbarnvårdarsektion
17 i Stockholm ihop en lista på krav inför de kommande avtalsförhandlingarna. Där skriver de upp
punkten ”portofria kuvert”.69 Dagbarnvårdare är
timanställda och rapporterar varje månad in sin
arbetstid. För att skicka in timrapporterna vill de
ha kuvert med förbetalt porto. I 1975 års aprilnummer av sektionens informationsbrev/tidning dbv -Kommunal kan man läsa en notis:
Barntillsynsavdelningen bönar och ber att vi
ska sätta frimärke på kuverten med tidrapporten som vi skickar in. Dom kanske slutar att
gå och lösa ut dem och då dröjer vår lön.70
Av notisen kan utläsas att dagbarnvårdare protesterar genom att helt frankt skicka in tidrappor44
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terna utan frimärke. Först 1985 meddelar sektionen att man nu fått portofria kuvert för alla distrikt utom två.71 Det kan tyckas att de portofria
kuverten är en struntsak, men för dagbarnvårdare
är de tillräckligt viktiga för att de öppet skall trotsa
arbetsgivaren och vägra sätta på frimärke när de
skickar in sina tidrapporter.
Varför tar det fjorton år att få portofria kuvert?
Om dessa frågor bara är småsaker, varför är det så
svårt att enas om lösningar på dem? Jag menar att
det som ser ut som småsaker i själva verket är
betydelsefullt. Att beskriva frågorna som ”småsaker” eller detaljer är ett sätt att avfärda dem, att
göra dem irrelevanta. Det är en form av maktutövning och ett sätt att förminska dagbarnvårdares erfarenheter.
Once we began to note down exactly even the
most inconsequential detail, we came to recognize the enormous constraints hitherto placed
on us by the use of criteria of ’relevance’,
censoring and restricting our imagination
and our memory.72
Haug skriver om hur viktiga detaljer är för att förstå hur relationer mellan människor fungerar
och konstitueras.
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En metodologisk grundidé i mitt arbete har
varit att låta dagbarnvårdares berättelser vara en
guide in i materialet. Framförallt har jag tagit
fasta på deras irritation och motstånd, men även
på det som de skojar eller skämtar om.73 Min tanke är att det som på olika sätt upprör dagbarnvårdare, det som de poängterar och berättar, det
som de tycker är viktigt, hur litet det än är, på
något sätt är en fruktbar ingång för att analysera
och synliggöra maktrelationer.74 I avhandlingen
speglas denna för forskningsprocessen viktiga idé
genom att upprördhet och humor på ett par ställen återﬁnns i citat eller beskrivningar. Dessa
ingångar kan sedan leda vidare till nya förståelser
även av andra, mindre upprörande, delar av materialet. Skoj och humor kan dessutom förstås som
ett sätt att berätta eller tala om det som inte går
att säga eller formulera. Bachtin hävdar att ”gycklarens skratt” kan förstås som ett sätt att överleva
underordning och samtidigt benämna och utmana den.75 Humor fyller även en viktig funktion
för skapandet av en gemenskap som möjliggör
politisk handling, visar Ulrika Thomsson.76
Dagbarnvårdares upplevelser av obehag, ilska
eller irritation, liksom skoj och skratt, kan tolkas
som att det ”skaver” mellan deras förståelse av sitt
arbete och de beskrivningar och formuleringar
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som ﬁnns tillgängliga.77 Det kan betraktas som att
dagbarnvårdare lever med dubbla förståelser av vissa utsagor eller ord. Den egna, till erfarenhet länkade, förståelsen av till exempel arbete skiljer sig
från den dominerande uppfattningen av vad som
karaktäriserar arbete. Dagbarnvårdare tvingas förhålla sig till andras förståelse av deras arbete.78
Avsaknad av berättelser och ord för att beskriva erfarenheter fungerar i kombination med tillgängliga beskrivningar, vare sig de är dominerande eller inte, som eΩektiva förnekarmekanismer
av underordnade gruppers erfarenheter.79 Det
blir alltså viktigt hur dagbarnvårdares arbete och
moderskap beskrivs. Beskrivningar speglar vad
som är möjligt att säga och vilka föreställningar
erfarenheter legitimt kan länkas till för att fyllas
med mening.80 På så sätt laddas föreställningar
med en diciplinerande materialitet, de får oss att
inordna oss i ett system av maktrelationer. Det
kan ses som att föreställningar ”fäller ut” i materien, som till exempel att praktiker förändras till
följd av villkor i ett avtal. Det kan också ta sig mer
subtila uttryck, exempelvis skuldkänslor eller
obehag och ändrar personers agerande i förhållande till sig själva. När föreställningar ändrar
eller påverkar människors görande och relationer
har de en materiell kvalitet.81
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Små saker och nyanser i materialet är viktiga
för analyserna. De funderingar dagbarnvårdare
har kring sitt arbete speglar ofta, även när de inte
ger upphov till irritation eller upprördhet, knutar
eller punkter där föreställningar om arbete skaver
mot uppfattningar om vad dagbarnvårdare gör.
Till exempel resonerar ∂era av de intervjuade
kring skillnaden mellan att arbeta och att ”vara
hemma”, de ser sig själva som yrkeskvinnor samtidigt som de förhåller sig till en annan bild av
dagbarnvårdare. De omfattar både sin egen förståelse och en utifrånförståelse av vad de gör. De
intervjuade dagbarnvårdarnas beskrivningar och
funderingar kring sitt arbete är utgångspunkten
för mina analyser och varje kapitel inleds med ett
exempel ur materialet som illustrerar den problematik som kapitlet kretsar kring.
Detaljernas betydelse för analyserna innebär
dock inte att den primära ambitionen är att lyfta
fram det partikulära i dagbarnvårdares praktiker.
Snarare syftar studien till att nå de samhälleliga
föreställningar som skymtar fram i det sätt dagbarnvårdares praktik beskrivs på. Det viktiga är
därför vilka ord som används i utsagorna. Jag
betraktar utsagor som en önskan om att förmedla
förståelse till läsaren/lyssnaren. Denna önskan
om att kommunicera styr vilka associationer och
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liknelser, vilka referenser vi ger varandra. Vi väljer
ord för att mötas och förstå. Tolkning av utsagorna i materialet förutsätter att jag är del av den
förståelseram inom vilken utsagorna beﬁnner
sig. Detta innebär att jag är del av den ordning
jag studerar. Jag är själv bärare av de föreställningar om moderskap och arbete som jag vill
komma åt. Detta erbjuder möjligheter att förstå
materialet på två plan. Ofta delar jag de referenser
och associationer som återﬁnns i materialet. Jag
”förstår” vad det står. Jag har också möjlighet att
”översätta” dagbarnvårdares erfarenheter till
egna erfarenheter av moderskap och arbete. Analysen bygger på föreställningen om att det dagbarnvårdarspeciﬁka är möjligt att förstå som del
av en ordning som vi alla är bärare av.
It is within the domain of collective production that individual experience becomes
possible. If therefore a given experience is
possible, it is also subject to universalization.
What we percieve as ’personal’ ways of adapting to the social are also potentially generalizable modes of appropriation.82
Det är inte bara möjligt att förstå det dagbarnvårdarspeciﬁka, det är även möjligt att genom gene49
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raliseringar av det dagbarnvårdarspeciﬁka bättre
förstå andra erfarenheter. Läsaren kan uppleva
egna erfarenheter som ”samma” trots att de på en
konkret nivå ter sig olika.83
För∂yttning av problemet kan alltså samtidigt
ses som en konkretisering och som ett sätt att skapa ny teori om könsrelationer. Teori ges då betydelsen beskrivningar av dessa relationer som,
med Haug, inte kan ”deduceras från någon känd
uppsättning lagar”.84
om intervjuer
Tretton dagbarnvårdare, fyra fackliga företrädare
och tre arbetsledare/tjänstemän på olika nivåer i
tre kommuner ingår i intervjuserien.85
Med metodboksord kan intervjuerna karaktäriseras som semistrukturerade djupintervjuer,86
med egna ord beskriver jag dem hellre som
möten. I likhet med Gerd Lindgren kan jag i
efterhand konstatera att ”de sätt som jag tillämpat och utvecklat inte är ovanliga, men inte heller
alltid är de som rekommenderas.”87 Jag har försökt hålla mina frågor konkreta kring verksamheten, exempelvis frågat efter hur en dag ser ut, för
att utifrån det beröra olika teman som växt fram
allt eftersom intervjuerna genomförts.88 De
∂esta intervjuer är gjorda på de intervjuades
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arbetsplats, vilket för dagbarnvårdares del betyder hemma hos dem. Intervjuerna med dagbarnvårdare har ofta ägt rum medan de små dagbarnen vilar och de lite äldre sitter och ritar eller
pysslar och tar det lugnt efter lunchen. Jag har
ofta vistats i ∂era timmar hos den dagbarnvårdare
jag intervjuat, då samtalet avbrutits av barn som
behövt hjälp. Jag har använt bandspelare samtidigt
som jag antecknat. I två fall har tekniken svikit och
jag har då fått förlita mig på anteckningar. Intervjuerna har jag sedan skrivit ut ord för ord och
skickat till den intervjuade dagbarnvårdaren för
eventuella kommentarer. Jag har även låtit de
intervjuade ta del av ett råmanus till avhandlingen.
På deras inrådan har jag därefter redigerat intervjucitaten, eller annorlunda uttryckt, översatt dem
från talspråk till skriftspråk.89
Det ﬁnns en omfattande metodologisk diskussion om den hierarkiska och maktbemängda
situation som uppstår mellan forskare och informant. Traditionellt uppfattas denna maktrelation oftast som ett reliabilitetsproblem: respondenten förväntas svara så som hon tror att forskaren vill att hon svarar.90 Mina föreställningar
om dagbarnvårdare, om deras praktik, om dem
som yrkesarbetande och mödrar, om moderskap
och arbete, påverkar självklart de frågor jag stäl51
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ler. De svar jag får betingas av frågorna, men även
av de intervjuade dagbarnvårdarnas föreställningar om sin egen praktik, om moderskap och
arbete etc.
I likhet med Haug menar jag att detta inte är
ett problem utan en förutsättning för att göra
min studie möjlig.91 Min studie syftar till att lyfta det gemensamma i föreställningarna, det som
jag menar är uttryck för en struktur eller ordning,
inte det som är speciﬁkt för olika aktörer.
En annan problematik handlar om det moraliska dilemma som följer av att även feministiska
forskare objektiﬁerar kvinnor genom att se dem
som forskningsobjekt.92 Detta sker i alla led i
forskningsprocessen. I intervjusituationen handlar det framför allt om distinktionen forskare/
beforskad. I mitt arbete har jag upplevt detta som
en spänning i början av varje intervju. De intervjuade, som verksamma eller representerande en
yrkesgrupp som ofta mött kritik, har jag uppfattat
som ”på sin vakt”. I varje intervju ﬁnns en punkt
när jag upplever att detta förändras. Samtalet blir
mer avspänt.
Det tragiska i att försöka göra intervjusituationen avspänd och jämlik är att det är en form av
lögn. Jag strävar i intervjusituationen efter att
skapa ett ”jämlikt” möte, men senare visar sig
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skillnaden forskare/beforskad i den olikhet det
innebär att jag bearbetar, tolkar och skriver, medan de intervjuade blir läsare. Det handlar inte
bara om vilka tolkningar jag har rätt att göra utan
även om det faktum att jag tolkar, beskriver och
skriver. Detta innebär att jag som forskare måste
försöka nå en balans i intervjusituationen där den
som intervjuas inte ”luras” att berätta sådant som
hon senare ångrar eller upplever som utlämnande. Att försöka nå denna balans handlar om en
respekt gentemot de intervjuade som personer.
Balansen är därför eftersträvansvärd oavsett hur
etiskt jag som forskare sedan behandlar materialet, exempelvis genom att garantera anonymitet
eller genom att utelämna delar som kan upplevas
som känsliga för den som blivit intervjuad.
Ett sätt att minimera objektiﬁeringen av de
som intervjuas eller beforskas är att analytiskt
skilja den text som intervjuerna ger upphov till
från de dagbarnvårdare som intervjuats. Det är
ett sätt att förlägga ansvaret för innehållet i
avhandlingen till mig och samtidigt avlägsna
materialet från enskilda dagbarnvårdare. Analysobjektet är inte de intervjuade utan de utsagor
som ﬁnns i intervjuerna.
En sådan åtskillnad mellan text och subjekt
dragen till sin spets är objektiﬁerande i sig om
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omsorgen om de talande människorna bakom
texten försvinner. Det handlar om att skilja
enskilda personer från texten utan att beröva dem
subjektsstatus.
Åtskillnaden sker i ∂era steg i själva forskningsprocessen. Det som sägs i det samtal som en
intervju utgör kan uppfattas som de samtalandes
gemensamma egendom. Genom att spela in
intervjun på band, transkribera den, göra den till
”papper” ökar upplevelsen av avstånd mellan de
talande subjekten och texten. Texten blir ett fruset ögonblick, berättelser om händelser och erfarenheter stannar medan den som talat fortsätter
att leva, utveckla, förändra, tolka och tolka om de
refererade händelserna och erfarenheterna. På så
sätt är det skillnad mellan text och den erfarenhet/det minne som den intervjuade bär på. Ett
första förbehåll från min sida är alltså att mina
analyser är analyser av intervjumaterialet som text.
Eftersom dagbarnvårdares verksamhet på
∂era olika sätt är så politiskt laddat har det varit
viktigt att söka efter formuleringar som inte återskapar dagbarnvårdare som symboler och inte
heller karikerar deras verksamhet. Detta problem
blir tydligt i själva skrivandet.93
Reinhart Koselleck påpekar att bestämd form
är ett tecken på att begrepp ideologiseras.94 Det
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kan tolkas som att begrepp som används i
bestämd form förutsätts ha en viss betydelse, en
essens. På så sätt avfärdas den politiska striden
om hur begreppet skall fyllas med mening: någon
har redan satt agendan. Samma resonemang ligger bakom kampen mot beskrivningar av den på
förhand deﬁnierade kvinnan istället för resonemang om kvinnor. Jag har därför medvetet strävat efter att skriva om dagbarnvårdare snarare än
dagbarnvårdarna, om mödrar snarare än modern
eller mödrarna. Det är varken kvinnor, mödrar,
dagbarnvårdare, barn, män, fäder eller arbetare
jag analyserar, det är maktordningen (och hur
kvinnor, mödrar, dagbarnvårdare, barn, män,
fäder och arbetare beskrivs i ett system av maktrelationer). Ett andra förbehåll är således att analyserna syftar till att förstå maktrelationer.
I princip innebär detta att intervjuutsagorna
betraktas som representationer av samhälleliga
föreställningar, inte av dagbarnvårdare som personer eller som yrkeskollektiv.
teori, analys och struktur
Analyser och tolkningsprocesser undandrar sig,
liksom tänkandet, språkliga bestämningar. Att
tänka, tolka och analysera är göranden och som
sådana und∂yende och svåra att fånga i ord. Det
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är därför svårt att beskriva hur den text som den
här boken består av har kommit till, men för att
något orientera läsaren skall jag ändå försöka.
För att kunna förstå moderskap och arbete
som delar av samma rörelse har jag läst dagbarnvårdarmaterialet som två parallella processer.
Det handlar om att samtidigt (om)formulera
deras görande som arbete och om att (om)formulera moderskap. Detta innebär att jag inte betraktar moderskap och arbete som två på förhand
deﬁnierade begrepp. Istället fyller jag begreppen
med betydelser och deﬁnitioner genom att tolka
materialet. Tolkningen sker i ett växelspel mellan
empiri och teori. Detta växelspel återspeglas i det
sätt som jag framställer mina resultat. Ambitionen är att i avhandlingen blanda empiriska resonemang med mer teoretiska.
Jag har läst teori och empiri på två olika sätt.
Låt mig kalla det ena ”analytiskt” och det andra
”strategiskt”. I den första läsningen är frågan vad
texten säger om moderskap och arbete, hur dessa
begrepp/fenomen skall förstås. Den andra läsningen handlar om politisk handlingsförmåga:
Vilken politisk handlingskraft och vilket handlingsutrymme tillskrivs kvinnor givet vissa föreställningar om moderskap och arbete?
Den senare läsningen är inspirerad av Quentin
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Skinners idéer om att läsa politisk teori som
inlägg i för tiden aktuella politiska debatter.95 För
att förstå, eller i en speciell bemärkelse förklara,
texten på detta sätt krävs att forskaren kan rekonstruera en trolig författarintention, menar Skinner. Detta är möjligt endast om forskaren sätter
sig in i den teoretiska, sociala och politiska kontext som verket skrevs i.96 Skinners metodologi
brukar ses som en kritik av idéhistoriskt diakrona
tolkningar av politisk teori som diskussioner om
”eviga frågor”. Skinner skulle därmed förmodligen opponera sig mot mitt sätt att läsa både dagbarnvårdarmaterialet och politisk teori i syfte att
förstå samtiden och utan ambitionen att nå
intentioner bakom texterna. Det jag tar fasta på
är tanken att politisk teori kan användas som
motiv och legitimering av politisk handling.97
Till den Skinnerianska impulsen att läsa texter
som inlägg i politiska sakfrågor lägger jag en
maktdimension som främst är in∂uerad av Joan
Scotts analyser av arbetarrörelsen. Hon konstaterar att arbetarrörelsen, liksom andra politiska
organisationer, utvecklas strategiskt snarare än
teoretiskt och att detta får konsekvenser för
könsrelationerna.98 Detta innebär, att jag analyserar föreställningar om moderskap och arbete i texterna som inlägg i frågor om könsrelationer och
57

1. mellan frigörelse och förtryck

om mödrars och arbetares förmåga att handla
politiskt.
Utgångspunkten att tolka moderskap och
arbete som könsrelationer har fungerat som en
kompass i båda läsningarna av materialet. Utsagor om dagbarnvårdare tenderar att beskriva
arbete som könsneutralt och könsrelationer som
irrelevanta för arbete. I utsagorna framstår också
klass, snarare än kön, som den avgörande kategorin. Ett sätt att analysera utsagor som till synes
handlar om arbete som ett förhållande mellan
moderskap och arbete är att till varje ny förståelse ställa frågan om det ﬁnns en motrörelse. I likhet
med Carole Pateman menar jag att det är möjligt
att läsa exklusionen av, eller tystnaden kring,
könsrelationer som att det är just dessa relationer
det handlar om.99 Ett exempel: Om klassgemenskap skapas som en gemenskap kring ett görande,
vad får det då för betydelse för moderskap som
möjlig grund för gemenskap? Med hjälp av dessa
motfrågor förstås moderskap och arbete som
delar av samma rörelser.
Ett annat sätt att fånga könsrelationer har
varit att fokusera det som beskrivs som könsneutralt. På vilket sätt skapas det könsneutrala? Efter
hand har denna fråga fått två följdfrågor som riktar analysen mot hur det könsneutrala skapar
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makt. Det har visat sig fruktbart att använda en
frågekedja som ser ut så här: Vad beskrivs som
problemet? Vem/vad beskrivs som orsaken till
problemet och var placeras ansvaret/skulden?100
Motfrågorna till denna frågekedja är: Vem/vad
framställs som skuldfri/oskyldig? Vilka konsekvenser får det? Dessa frågekedjor leder till analyser av vems ansvaret är men även till insikter om
hur ”skuldfördelningen” i systemet ser ut och hur
moderskap och arbete ”levs”. Annorlunda formulerat handlar det om vilken diciplinerande kraft
de föreställningar om moderskap och arbete som
jag diskuterar har, eller hur föreställningarna placerar kvinnor i ”the ruling apparatus”.101
Avhandlingen består av fem kapitel utöver detta. Kapitel två utgör en bakgrundsteckning av
tillkomsten av dagbarnvårdare som oΩentligt
anställda lönearbetare. Kapitlet är också ett försök att diskutera kontinuitet, förändring och att
dra fram de utvecklingslinjer som är relevanta för
att förstå fortsättningen.
De tre följande kapitlen (3–5) diskuterar var sin
skiljelinje mellan moderskap och arbete. Den första handlar om skillnaden mellan varande och
görande. Den andra om att moderskap inte uppfattas vara rationellt och målstyrt på samma sätt
som arbete. Den tredje skiljelinjen, slutligen,
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handlar om motsatsparet oersättlighet/utbytbarhet. Skiljelinjerna har vuxit fram ur arbetet med
materialet (både empiri och teori). Det innebär
att de är beskrivningar av de föreställningar jag
menar ﬁnns. Dessa beskrivningar har fått strukturera materialet och på så sätt givit upphov till
nya förståelser. Därmed har de samtidigt fungerat som analysverktyg. Jag vill inte hävda att de är
de enda möjliga, eller ens de viktigaste, skiljelinjerna mellan moderskap och arbete, men de har i
analyserna visat sig fruktbara. Att fokusera på
skillnader är dessutom ett bra sätt för att se hur
moderskap och arbete konstrueras i relation till
varandra.
De tre huvudkapitlens inre struktur är organiserad utifrån de tre ”relationsfält” som jag menar
att dagbarnvårdares praktiker ger upphov till.
Först handlar det om relationer till barn, dagbarn
och dagbarns föräldrar i själva görandet, dvs.
i utövandet av arbetets och moderskapets praktiker. Därefter fokuseras dagbarnvårdares relationer till arbetsgivare och arbetarkollektivet som
arbetstagare. Det handlar om dagbarnvårdares
roll på arbetsmarknaden. Slutligen diskuteras
relationer till samhället och den politiska sfären,
det handlar om dagbarnvårdare (och kvinnor) som
medborgare.
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Den första skiljelinjen, som diskuteras i kapitel 3, handlar om förståelsen av moderskap som
ett varande och arbete som ett görande. Ett
uttryck för hur central skillnaden mellan
vara/göra är för moderskap och arbete är att det
saknas ett verb för att beteckna mödrars görande.
Holm lanserar därför uttrycket ”modra”.102 Det
centrala i begreppet är att det hänvisar till en social praktik: praktiken att modra barn. Till skillnad
från att ”vara mor” är det således en aktivitet som
står i fokus för modrandet. För att analytiskt kunna hantera dagbarnvårdares yrkespraktik som ett
görande både i relation till arbete och moderskap
kommer jag att använda mig av Holms uttryck
modra. Jag studerar dock inte själva modrandet,
dvs. praktikerna i relationen mellan barn och
modrare. Jag studerar utsagorna om modrandet
och de föreställningar om moderskap och arbete
som speglas i modrandets villkor. Jag använder
ordet för att kunna beskriva det som dagbarnvårdare gör utan att placera in det i vare sig ordningens deﬁnition av moderskap eller av arbete.
I kapitlet resonerar jag kring hur dagbarnvårdares arbete kan benämnas som ett görande och
avgränsas från moderskap och hushållsarbete. Jag
söker förstå vad som krävs för att dagbarnvårdares verksamhet skall betraktas som arbete på
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arbetsmarknaden. Kapitlet innehåller även en
diskussion om hur benämnandet av dagbarnvårdares görande som arbete möjliggör att de
urskiljs som individer och vad detta betyder i termer av medborgarskap.
Den andra skiljelinjen analyseras i kapitel fyra
och är centrerad kring målsättningar, rationalitet och kapacitet att förändra. Moderskap
förstås som något ”naturligt” och intuitivt, ett
varande som inte direkt syftar till att bearbeta och
förändra, medan arbete är en rationell och målmedveten förvandling av materia. I kapitlet
diskuterar jag hur dagbarnvårdares görande ges
målsättningar och på så sätt blir en medveten förändringsprocess. Jag resonerar även kring vilka
konsekvenser detta får för omsorgen. Samtidigt
som dagbarnvårdares verksamhet görs till arbete
återförs de ständigt till rollen som mödrar. Vad
får det för konsekvenser för dem som arbetstagare
med målsättning att sälja sin arbetskraft? Kapitlet innehåller även resonemang om hur arbete,
förstått som en intentionell och förändrande
aktivitet, förhåller sig till de egenskaper en medborgare bör ha.
Kapitel fem behandlar den tredje skiljelinjen
och utgörs av föreställningar om moderns
oersättlighet och arbetskraftens utbyt62
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barhet. I kapitlet diskuteras hur dagbarnvårdare lånar drag från den oersättliga modern, samtidigt som de skall vara en del av dagbarnens frigörelse från sin mor. Hur förväntas dagbarnvårdare
i praktiken kombinera dessa motstridiga krav?
Som arbetstagare får dagbarnvårdare problem att
hävda sin utbytbarhet, eftersom de samtidigt
betraktas som oersättliga i sin likhet med mödrar.
Vilka konsekvenser får detta för deras agerande
på arbetsmarknaden? Jag resonerar även kring
utbytbarhet och jämlikhet och upprättandet av
den gemenskap som medborgarskap utövas i.
Kapitlen kan läsas som gradvisa fördjupningar
eller som samma sak sett från tre lite olika håll.
Om man vill kan man förstå den andra och tredje
skiljelinjen som utlöpare av den första. Förståelsen av arbete som görande och moderskap som
varande är grundläggande för att kunna diskutera
i termer av intentionalitet/icke-intentionalitet
och utbytbarhet/oersättlighet.
Det avslutande kapitlet är en sammanfattning
och en diskussion av kvinnors möjligheter och
utrymme för politisk handling. Jag diskuterar
undersökningsresultaten i termer av medborgarskap och organisering/möjligheten till kollektivt
handlande. Jag urskiljer och diskuterar processer
som berövar kvinnor deras handlingsförmåga
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och handlingsutrymme. Det handlar om hur
kvinnor underordnas utan att arbetets universalitet ifrågasätts och utan att män pekas ut som
överordnade.

kapitel 2

” bara

vanliga
morsor ”

E

n av de dagbarnvårdare jag intervjuat berättar att det hon blev mest arg över på 70talet var att dagmammor framställdes
som ”bara vanliga morsor”. Innebörden, menar
hon, var att dagbarnvårdare inte klarade av att ge
barn den stimulans de ansågs behöva.1 Hon uppfattar det som att hela familjedaghemsverksamhetens kvalitet ifrågasattes, samtidigt anser hon
att den pedagogiska stimulansen var övervärderad i det politiska samtalet.
Många dagbarnvårdare berättar om 70-talsdebatten som orättvis och anklagande. Mest upprörda är de över att familjedaghem uppfattades
som en sämre verksamhet än daghem och att
hemmamammor anklagades för att göra fel.
Sjuttiotalet var det precis tvärt om. Man skulle lämna in barnen till experter. Det tycker jag
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var förfärligt. [---] Jag blir jättesur när jag tänker på sjuttiotalet överhuvudtaget. Man skulle
inte läsa sagor för barnen och inga traditioner
ﬁck man ha, det var ju så mycket hiskeligt då,
tycker jag.2
Dagbarnvårdares beskrivningar av 70-talet är berättelser inifrån en ifrågasatt praktik. Deras historieskrivning vittnar om hur de som dagbarnvårdare och mödrar berörts personligen av den
politiska diskussionen.
Man kan lite förenklat beskriva det sena 60talet och början av 70-talet som en period då skiftet från hemmafrusystem till jämställdhetssystem, eller annorlunda uttryckt från enförsörjarideal till tvåförsörjarideal, genomförs. Den
debatt som omger beslutet att ge statsbidrag till
dagbarnvårdarlöner och den utformning som
deras arbete i och med detta ges är en del av en
process som förmedlar ett nytt sätt att organisera
könsrelationer. Samtidigt bygger det nya på det
gamla. Den nya visionen tar spjärn mot det rådande och bär därför med sig idéer och praktiker från
den gamla ordningen. På så sätt lever ideal om att
mödrar skall vara hemma med sina barn kvar
trots att mödrar under 80- och 90-talen förvärvsarbetar i hög utsträckning.
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I materialet beskrivs dagbarnvårdares yrke
som i första hand ett ”val” att vara hemma med
sina egna barn. Deras modrande angrips därför
både professionellt och privat när de kallas ”bara
vanliga morsor”. I utsagan ligger en kritik av att
dagbarnvårdare vill vara hemmamammor. Men
det speglar även en annan kritik som antyder att
dagbarnvårdare utnyttjar andras behov av barnomsorg för att få betalt för vad som betraktas som
undermålig verksamhet. Med dagbarnvårdarögon blir också kritikens undertext tydlig. Den
handlar om moderskap och säger att barn mår
bättre av att åtminstone en del av dagen vara på
förskola. Där möter barnen pedagoger och ”slipper” mamma. Dagbarnvårdares och alla mödrars
modrande, framställs som otillräckligt.
Utsagan ”bara vanliga morsor” tolkar jag som
en kritik av den modersnorm som säger att mammor skall vara hemma. I kritiken ingår föreställningar om att mödrar inte räcker till för att ge
barn tillräcklig stimulans. Barn mår alltså inte
dåligt av att vara ifrån mamma några timmar varje dag, tvärt om. En sådan föreställning fungerar
samtidigt som ett argument för att kvinnor skall
förvärvsarbeta. Resonemanget följer då en logik
som innebär att eftersom mödrar inte räcker till
bör deras barn erbjudas pedagogisk verksamhet.
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Argumentationen bär på en vädjan till kvinnor
som mödrar att göra det som är bäst för deras barn.
När barnen är i förskola både kan och bör sedan
mödrar stå till arbetsmarknadens förfogande.
Lönearbete beskrivs även som en väg till jämställdhet och kvinnofrigörelse. Det ﬁnns alltså
skäl att arbeta både som kvinna och som mor.
Denna dubbla argumentation ger upphov till kon∂ikter för mödrar. Det ﬁnns en motsättning mellan att se till barnens bästa och till sitt eget bästa.
Riktat mot dagbarnvårdare har utsagan ”bara
vanliga morsor” dessutom en tredje funktion.
Det är en markering av att det ﬁnns och bör
ﬁnnas en skillnad mellan den omsorg ett barn får
av sin mor och den oΩentliga barnomsorg som
erbjuds för att möjliggöra för mödrar att förvärvsarbeta. Denna markering skapar en gräns
mellan moderskap och barnomsorg som garanterar såväl enskilda mödrar som samhället i stort
att moderskap kommer att ﬁnnas kvar även om
mödrar arbetar. Denna garanti befäster (det biologiska) moderskapet och utgör en slags försäkran om att det nya sättet att organisera familjen
inte är ett hot mot moderskapsinstitutionen.
Det ﬁnns tre syften med detta kapitel. För det
första vill jag beskriva den kontext eller bakgrund
som placerar familjedaghemsverksamheten och
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dagbarnvårdares yrke i en större diskussion om
barnomsorg, kvinnors arbete och jämställdhet.
Kapitlet bygger framförallt på en genomgång av
oΩentliga utredningar och riksdagsdebatter och
består till stor del av analyser av den diskussion
som ägde rum mellan 1967 och 1975 då dagbarnvårdaryrket formas som ett lönearbete. Senare
års förändringar i dagbarnvårdares villkor förhandlas mot den organisatoriska form arbete får
under denna period.
För det andra vill jag diskutera förändring
och kontinuitet. Undersökningsperioden bär på
mycket stora förändringar när det gäller kvinnors
förvärvsarbete. Åren mellan 1967 och 1999 kan
rent av beskrivas som just den period i svensk
historia då kvinnors förvärvsfrekvens exploderar
och därefter stabiliseras på en hög nivå. Denna
förändring har självklart påverkat även moderskapsinstitutionen. I det här kapitlet vill jag visa
hur arbete och moderskap omorganiseras. Jag
kommer att argumentera för att moderskap som
institution bibehåller två centrala element:
att kvinnor betraktas som i första hand mödrar
och att det biologiska moderskapet inte förlorar
i betydelse.
Slutligen försöker jag i kapitlet nå en tentativ
förståelse av hur en politisk diskussion kan beröra på
71

2. ” bara vanliga morsor ”

en så personlig nivå. Det är ett försök att beskriva
hur ord i exempelvis en oΩentlig utredning kan få
betydelse för kvinnors liv.

Politiska symboler
Den socialdemokratiska regeringens förslag om
att statsbidrag skall utgå till kommuner för att
betala löner till dagbarnvårdare verkställs från
den 1 januari 1969. Det är startskottet för förvandlingen av dagmammor till kommunalanställda3 dagbarnvårdare. Vid den tiden har legitimiteten i hemmafrusystemet redan börjat
krackelera.
Den socialdemokratiska argumentationen för
en ny samhällsordning förknippar hemarbetande
kvinnor med ett förlegat, reaktionärt och klassojämlikt samhälle. Kvinnor som inte förvärvsarbetar görs tydligt till det nya samhällets motsats.
Dagbarnvårdare utgör som lönearbetande i hemmet en anomali i den socialdemokratiska politiken. Den borgerliga oppositionen framställer
däremot dagbarnvårdare som symboler för familjen och för motståndet mot en ny samhällsordning. Dagbarnvårdares praktik blir en del av en
pågående kon∂ikt mellan höger och vänster.
För vänstern är det viktigt att barnomsorg i
första hand utgörs av daghem. Socialdemokrater
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och vänsterpartister argumenterar aktivt för att
”barnstugan i vårt samhälle har en större social
uppgift att fylla än att bara vara en parkering av
barn medan modern eller fadern är på sitt arbete”.4 Tanken, det ”socialpedagogiska motivet”, är
att daghem kan tjäna som en utjämnare mellan
klasserna. Den institutionella omsorgen är att
betrakta som en slags utbildning för barnen –
framtidens medborgare.5 Dagbarnvårdare framstår som ett sätt att lösa en akut bristsituation.
Familjedaghem beskrivs av socialdemokraterna
1968 i värsta fall som en nödlösning, i bästa fall
som ett komplement:
Det är också riktigt att vi i dagens läge inte
kan klara hela den erforderliga barntillsynen
med barnstugor. Vi måste ha familjedaghemsverksamheten som ett komplement
och bör också vara tacksamma för att den
möjligheten ﬁnns.6
Från regeringshåll går ambivalensen inför dagbarnvårdare att skönja både i argumentation och
i bidragssystemets utformning. I riksdagsdebatten som föregår beslutet att ge statsbidrag till dagbarnvårdarlöner råder enighet om att det skett en
socialdemokratisk svängning.7 I motioner vågar
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sig såväl socialdemokrater som folkpartister på
att förklara varför:
Av de olika faktorer som idag skapar behov av
barntillsyn är de arbetsmarknadspolitiska obestridligen mest framträdande. Tidigare dominerade sociala och socialpedagogiska motiv.
Mot bakgrund av denna förskjutning av motiven för barntillsynen hälsas ett statsbidrag till
kommunernas kostnader för familjedaghemmen med tillfredsställelse.8
Statsbidrag till dagbarnvårdarlöner ses som ett
sätt att lite snabbare få fram tillräckligt med
barnomsorgsplatser för att stilla efterfrågan på
(kvinnlig) arbetskraft. I ett sådant läge får andra
motiv för barnomsorg stå tillbaka.
För att familjedaghem inte skall ersätta eller
bromsa utbyggnadstakten av den institutionella
barnomsorgen föreslår regeringen en bidragskonstruktion med två villkor. Dels innehåller
bidragssystemet en kvotregel som innebär att
kommuner med mer än 10 000 invånare måste
nå upp till ett visst antal barnomsorgsplatser
för att vara berättigade till bidrag. Dels innehåller det en balansregel som innebär att statsbidrag som mest utgår till så många platser i
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familjedaghem som det ﬁnns platser på daghem
(barnstugor).9
De förbehåll som utformningen av bidragssystemet resulterar i bottnar i en ideologiskt förankrad kritik mot familjedaghem från socialdemokratiskt håll. Familjedaghem betraktas som en
mindre bra lösning i ett större projekt där kvinnoemancipation ∂ätas samman med idéer om
demokrati och social rättvisa. Visionen formuleras så att kvinnors förvärvsarbete är ett sätt att
göra kvinnor oberoende av män, men det är också ett sätt att med barnomsorgens hjälp utjämna
uppväxtvillkor och i förlängningen klasskillnader.
Dessutom kan man något litet tämja marknaden
om kvinnor i högre utsträckning ingår i den ordinarie arbetskraften. Kapitalet berövas då den
arbetskraftsreserv som kvinnor utgör i konjunktursvängningar.10
Den borgerliga oppositionen är emot både
kvot- och balansregler och konstaterar att:
Anledningen att vi vill ha till stånd kommunala familjedaghem är givetvis den, att
denna form för samhällets insatser på barntillsynens område väl ansluter sig till själva
familjeprincipen. Alla kan väl, oberoende av
uppfattning i övrigt, vara överens om att
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hemmen och föräldrarna i princip borde
handha barnens vård och tillsyn under de år
då barnen är små och ännu inte uppnått skolålder. I princip – ja – men i verkligheten är
detta inte möjligt.11
Själva idén om att mödrar skall arbeta betraktas
alltså som ett hot mot familjen som institution.
Verkligheten innebär dock att även mödrar i vissa
fall måste arbeta. Familjedaghem är då att föredra framför institutionell omsorg, eftersom de
liknar omsorgen i hemmet och därmed inte
utmanar tanken på familjen som samhällets
grund. Med detta motsätter sig högerpartiet det
omvandlingsprojekt som den socialdemokratiska
politiken syftar till, där både kvinnor och män
skall förvärvsarbeta och klasskillnader utjämnas.
Den socialdemokratiska visionen sätts i motsats
till familjen, och dagbarnvårdare görs till både
företrädare och symboler för familjeprincipen.
förvärvshinder
I argumentationen för kvinnors utträde på
arbetsmarknaden beskrivs kvinnor som ”glada”
över att få ge sig ut på arbetsmarknaden. I en
recension skriven 1994 blickar Camilla OdhnoΩ,
socialminster 1967–1973, tillbaka till det tidiga
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70-talet med anledning av att Marie-Louise
Nilssons bok Vi kallades dagmammor publiceras:
Tidsbestämningen kan […] också beskrivas
som brytningstiden när pigor som utvecklats
till hembiträden och barn∂ickor var på utdöende, när också småbarnsmammorna med
glad förväntan kastade sig ut på arbetsmarknaden och när daghemsplats fortfarande var
en utopi för de ∂esta.12
Denna retrospektiva beskrivning stämmer överens med den bild som växer fram i utredningar
och riksdagsdebatter från 70-talet, en nästan
besvärjande bild av kvinnor som ivrigt väntar på
att få börja arbeta bara de får en dagisplats.
Bilden av småbarnsmamman som förväntansfullt ger sig ut på arbetsmarknaden, menar jag,
riktas främst mot de kvinnor som inte vill förvärvsarbeta. Det är en kampanj mot hemmamamman som norm och för professionell institutionell barnomsorg.
Dagbarnvårdare beskrivs här liksom andra
kvinnor vara en grupp som vill yrkesarbeta utanför hemmet. Det som hindrar dem är brist på
barnomsorg:
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I själva verket ﬁnns det en ganska begränsad
grupp av barndagvårdare (sic], som man kan få
och behålla i kommunerna. Ty de som åtar sig
att bli barndagvårdare är i stor utsträckning
kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden
och för vilka detta är ett genomgångsyrke.13
I citatet framgår att man trodde att dagbarnvårdare egentligen ville ha andra arbeten, eller att de
bara ville vara hemma medan deras egna barn var
små. Resonemanget stämmer väl överens med
den diskussion om ”dold arbetslöshet” som förs
under 70-talet. Det är en föreställning om att
kvinnor som inte arbetar spontant anpassar sig
efter den rådande arbetsmarknads- och barnomsorgssituationen. Finns det gott om lämpliga
arbeten på bostadsorten och bra barnomsorg
söker sig kvinnor ut på arbetsmarknaden. Saknas
arbete och daghem stannar de hemma utan att
anmäla sig som arbetssökande. Mot den här bakgrunden, menar man, att de ∂esta kvinnor som
är hemma ”egentligen” vill ha jobb – de är dolt
arbetslösa.14 Tanken att familjedaghemsverksamheten kommer vittra bort parallellt med daghemsutbyggnaden baseras på förståelsen av yrkesarbete som norm och barn/moderskap som det
främsta förvärvshindret. Dagbarnvårdare är i
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denna kontext ett uttryck för bristen på daghem.
Detta i sin tur bottnar i tanken att barn binder
kvinnor vid hemmet och därmed hindrar ”presumtiv arbetskraft” från att delta på arbetsmarknaden.
Ur arbetsmarknadssynpunkt har hävdats att
familjedaghemmen har ringa betydelse. Att
en förälder kan frigöras från hemmet genom
att lämna barnen i familjedaghem, skulle således motverkas av att en presumtiv arbetskraft
– dagbarnvårdaren – binds vid hemmet.15
Dagbarnvårdare har oftast ”bara” ett dagbarn,
oavsett om de har egna barn eller inte, konstaterar utredaren.16 Deras verksamhet är därför
ineΩektiv ur arbetsmarknadssynpunkt.
I debatten betonas att den främsta orsaken till
att kvinnor inte arbetar är att de har barn, eller
annorlunda uttryckt: att kvinnor är mödrar. Detta faktum utgör i materialet även förklaringen till
att kvinnor är/har varit hemma. Implicit innebär
det att om kvinnor inte vore mödrar skulle de
arbeta. Berättelsen passar de arbetsmarknadspolitiska målen och barnomsorg framstår som den
naturliga lösningen på problemet. Moderskap
och barn framställs som det främsta förvärvs79
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hindret, samtidigt som arbete/yrkeskvinnan skapas som norm.17
Bilden av kvinnor som vill börja arbeta men
hindras av brist på barnomsorg osynliggör de
mödrar som vill vara hemma och de kvinnor som
inte utövar moderskap. Jag tolkar det som en tystnadens strategi som tjänar till att markera hemmafrusystemets illegitimitet. Tystnaden blir i kontrast till benämnandet av de förvärvsarbetande
mödrarna ett sätt att tiga ihjäl normen om att kvinnor, både med och utan barn, skall vara hemma.
Dagbarnvårdare, som lyckas kombinera lönearbete med att vara hemmamammor, blir i denna
kontext en märklig hybrid. Deras verksamhet
knyts till hemarbete genom att den är förlagd till
hemmet och omfattar såväl hushållsarbete som
omsorg om barn. Deras arbete betraktas därmed
inte som en väg till frigörelse, utan snarare som
hemmafrusystemets sista utpost. De beskrivs i
enlighet med tystnadens strategi som kvinnor
som vill börja arbeta bara de får barnomsorgen
ordnad.
När det kommer till praktiken och det istället
handlar om att värva dagbarnvårdare framträder
dock en annan bild. Arbetet framställs då som ett
sätt att göra det ekonomiskt möjligt att infria sin
önskan om att vara hemma:
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Bilden av hemmamammor som vill börja jobba
kompletteras i annonsen med mödrar som vill
stanna hemma. Frasen ”[ä]r ni ensam får ni själv
sällskap” skvallrar även om att det ﬁnns kvinnor
som är hemma trots att de inte har barn.
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Det ﬁnns tydliga ambivalenser i materialet.
Samtidigt som kvinnor beskrivs som ivriga och
villiga att arbeta förhåller sig den politiska debatten hela tiden till kvinnor som om de måste övertalas. Enkätundersökningar i regi av oΩentliga
utredningar bekräftar att många kvinnor ”vill”
vara hemma. Det sätt som utredningarna presenterar resultaten på är tecken på att den bild av
verkligheten som ligger bakom många utredningar och politikers uttalanden är att kvinnor helst
skulle vilja vara hemma med sina barn.18
Tystnadens strategi verkar dubbelt, dels genom
att tigandet i sig – ickebenämnandet – formar
föreställningar om det normala. Dels genom att
formandet av det normala fogar in kilar och ställer olika grupper av kvinnor mot varandra. Å ena
sidan förstärker strategin en (patriarkal) koppling
mellan kvinnor och mödrar. Genom att beskriva
kvinnors förvärvsarbete som en fråga om barnomsorg impliceras att kvinnor som inte är mödrar
inte heller är riktiga kvinnor. Å andra sidan är det
moderskap som framställs som problemet, vilket
i sin tur innebär att kvinnor utan barn är fria att
arbeta. Implicit är dessa kvinnor redan yrkeskvinnor. Detta ger ytterligare emfas åt föreställningen
om att kvinnor som inte är upptagna av omsorg
om barn skall arbeta. Tystnadens strategi är ett
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sätt att göra yrkesarbetande kvinnor till norm,
utan att äventyra föreställningen om att kvinnors
viktigaste funktion är att vara mödrar.
arbete – en fråga om moderskap
Kampanjen för att värva dagbarnvårdare bygger
på föreställningar om att det ﬁnns kvinnor som
inte vill arbeta utanför hemmet. Istället för att
betona dagbarnvårdares ökade ekonomiska oberoende av sina män och det självförverkligande i
att arbeta läggs vikten i annonsen på möjligheten
att ”stanna” hemma. Arbetet som dagbarnvårdare tycks alltså sakna den frigörande kraft som förvärvsarbete i allmänhet har. Dagbarnvårdare
framställs som bundna vid hemmet och det är
detta som uppfattas som kärnan i kvinnors
underordning, eller åtminstone som motsatsen
till frigörelse:
Den helt hemarbetande moderns situation
präglas av beroende och bundenhet gentemot
mannen, social isolering, instängdhet i hemmet, brist på anseende, brist på kontakt med
vad som sker och brist på utvecklande impulser. – Hemarbetet kan inte ge modern samma
tillfredsställelse som ett förvärvsarbete. – När
barnen vuxit upp, kommer den hemarbetande
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modern att bli undersysselsatt och känna sig
över∂ödig. Då är det dessvärre svårt för henne
att få förvärvsarbete.19
Hemarbetande likställs här med mödrar. Men
citatet ger även uttryck för att moderskap och
arbete beskrivs som varandras motsatser. Målet
för politiken är att kvinnor skall kunna kombinera moderskap med arbete. Denna kombination
blir möjlig genom att kommunerna tillhandahåller barnomsorg. I citatet ovan pekas på ett konkret uttryck för motsättningarna mellan moderskap och arbete. Att vara hemma med barn är
ödesdigert för chanserna på arbetsmarknaden,
moderskap är inte en merit. Mer implicit förstås
att mödrar för att arbeta måste överlåta sina barn
i någon annans vård. Moderskap och arbete som
praktiker är alltså inte möjliga att förena.
Frigörelseargumentet innebär att det ﬁnns skäl
för kvinnor att arbeta för sin egen skull, för att
barnen inte skall vara det enda som fyller livet
med mening. Självförverkligande blir i en bemärkelse frigörelse från moderskap och barn.
Dessutom minskar förvärvsarbete kvinnors
ekonomiska beroende av män. Arbete är alltså
både ett sätt att frigöra sig ekonomiskt och att
förverkliga sig själv.
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Denna emancipatoriska tanke kommer dock
i kon∂ikt med normer för moderskap. En mor
bör i första hand tänka på sina barn, inte på sig
själv. Frigörelseargumentet kompletteras därför
med argument direkt riktade till mödrar. Den
”traditionella modersrollen” leder till ofrihet och
bundenhet, men dessutom är den inte bra för barnen, lyder argumentet som vädjar till mödrar. Det
här är ett språk som mödrar känner igen. Det är ett
argument som överbryggar skillnader i hur moderskap organiseras, eftersom moderskap ytterst förstås som att en mor skall se till sitt barns bästa,
även om det sker på bekostnad av henne själv.
I utredningen Barn och föräldrars arbete20 sammanfattas en mängd opinionsbildning och policyproduktion som berör frågor om kvinnors arbete,
om barn och om barnomsorg. Utredningen går
att läsa som en argumentation för att barn mår
bra av att inte vara hemma med sin mamma hela
tiden. Den slår inledningsvis fast att det saknas
forskningsresultat som visar att ”mödrarnas förvärvsarbete skulle inverka menligt på barnen”21
och fortsätter:
Det är kvaliteten inte kvantiteten i kontakterna
mellan föräldrar och barn som är avgörande.
Den traditionella modersrollen, som är viktig,
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överbetonas ofta. Risken med en överbetoning
av modersrollen och hemmets betydelse är att
barnen kan bli för beskyddade, initiativlösa och
osjälvständiga och därigenom senare få svårigheter att klara av sin vuxenroll. […] Faderns
roll för barnens uppväxt har däremot underskattats.22
Den ganska hårda skrivningen nyanseras genom
att man i utredningen poängterar att det naturligtvis inte är nyttigt för barn att vara alltför länge
eller ofta på dagis heller, vilket uppfattas som
motpolen till en ”överbetonad modersroll”. Men
trots att det i citatet görs förbehåll är det inte
svårt att läsa det som att mödrar i för stora doser
är skadligt för barn. Barn behöver förskola.
De barn som inte i ett tidigt skede får tillräcklig
stimulans för sin allsidiga utveckling kan senare i livet få svårt att kompensera brister från
förskoletiden. [---] [Kunskap om barns utveckling och miljö] pekar mycket starkt på nödvändigheten av att alla barn får en sådan utvecklingsstimulans som förskolan avser att ge.23
Man skulle kunna säga att staten tillhandahåller
ett skäl för mödrar att arbeta: det är bättre för
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barnen. Med barns-bästa-argumentet konstrueras
barn alltså inte bara som problemet eller hindret för
arbete, de utgör även argumentet för att arbeta.
För att resonemanget om barns behov av
pedagogik skall fungera krävs att barnomsorg
skiljer sig från mödrars omsorg. Om dagbarnvårdare bara är ”vanliga morsor” kan inte den skillnaden upprättas. Konstruktionen av familjedaghem som en mindre pedagogisk omsorgsform
undergräver trovärdigheten i resonemanget att
kvinnor skall arbeta för att barn behöver professionell pedagogisk verksamhet.24 Den pedagogiska kritiken mot familjedaghem kan mot denna
bakgrund tolkas som att dagbarnvårdares verksamhet skiljer sig för lite från moderns omsorg
för att upprätthålla skillnaden mellan moderskap och barnomsorg.
Dagbarnvårdares existens utmanar också den
grundläggande motsättning mellan arbete och
moderskap som hela argumentationen, både
frigörelseargument och barns-bästa-argument
bygger på. Eftersom dagbarnvårdare samtidigt
kan vara mödrar och arbeta omintetgörs den
motsättning mellan moderskap och arbete som
utgör diskussionens premiss. Dagbarnvårdare
blir en anomali som hotar att undergräva
den bild av förvärvsarbetande mödrar som
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frammanas som idealet för den nya, jämställda,
framtiden.
För att sammanfatta diskussionen om kvinnors förvärvsarbete formuleras frågan i termer av
barnomsorg. Det innebär att moderskap och därmed relationen mellan mor och barn framstår
som kärnan i problemet. Det blir med en patriarkal vuxenlogik barnen som hindrar kvinnor från
att arbeta. Givet denna problemformulering växer två poler fram, hemmamammor och yrkesarbetande kvinnor. Den oΩentliga argumentationen,
så som den framstår i min läsning av utredningar
och riksdagsdebatter, handlar om att skapa yrkesarbete som norm. Detta sker delvis genom en kritik av hemmamamman som institution. För att
övertyga används dock argument som upprätthåller föreställningar om att mödrars viktigaste
och första uppgift är att se till sina barns bästa.
Argumenten för kvinnor att arbeta för sin egen
skull kompletteras således med argument för
mödrar att arbeta för barns bästa.
Tanken att mödrar skall förvärvsarbeta kan ses
som ett sätt att bryta med idealet att mödrar skall
vara hemma. Det skulle kunna tolkas som ett sätt
att ifrågasätta föreställningar om att den som
fött barnet självklart skall vara den som ensam
sköter om det. Men diskussionen kring moder88
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skap visar tydligt att det inte är mödrars oersättlighet som ifrågasätts. Istället återupprättas det
biologiska/moraliska moderskapet och kärnan i
mödrars relation till barn, att sätta barnen först.
Det betyder att det byggs in en ambivalens i
mödrars förvärvsarbete. En ambivalens som
uttyds i tvivel: kan arbete vara bra för barn och
samtidigt frigörande för kvinnor? Eftersom frigörelse delvis förstås som frigörelse från moderskap kan ambivalensen även tolkas som en kon∂ikt mellan barns bästa och kvinnors.
männen som försvann
Tvåförsörjaridealet öppnar för att även män har
en roll ifråga om moderskap och arbete. När män
är med i diskussionen vinklas den vidare frigörelsen till att handla om jämställdhet, om kvinnors
ekonomiska oberoende (av män, inte arbete)25
och en rättvis arbetsfördelning. Fokuseringen på
arbete i jämställdhetspolitiken vilar på föreställningar om att könsarbetsdelning har en avgörande betydelse för relationer mellan kvinnor och
män. I botten ligger tanken om ekonomisk självständighet och utjämning som vägen till både
jämlikhet mellan klasser och jämställdhet mellan
könen. Det ”goda arbetet” är vägen till alla
människors frigörelse. Kärnan i jämställdhets89
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politiken kan beskrivas med ett citat ur utredningen Kvinnors arbete:
[T]vå stora och övergripande områden […]
är av stor betydelse för att kunna förbättra
kvinnors situation men också mäns. Det är
dels arbetslivet i vidare mening, dels barnomsorgen. En lika central fråga är männens
ansvar och delaktighet i det gemensamma
arbetet i hemmet och med barnen.26
Jämställdhetssträvandena riktas alltså både mot
kvinnors förvärvsarbete och mäns delaktighet
i ”‘fruntimmersarbetet’, dvs. barnavård och hemarbete”.27 Förvärvsarbete och likhetstänkande
har varit en hörnsten i svensk jämställdhetspolitik. Eller som en utredning konstaterar 1976:
”Grunden är allas – mäns och kvinnors – lika rätt
till arbete på goda villkor”.28 Ömsesidigheten i
formuleringen av förändringssträvandena rimmar ganska bra med att man under 70-talet börjar
tala om barnomsorg som en fråga för föräldrar,
inte speciﬁkt kvinnor.29
I detta sammanhang sade herr Gustafsson i
Skellefteå att vi måste ge husmödrarna valfrihet. Jo, det kan jag tänka mig! Det är ett gam90
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malt och förlegat betraktelsesätt som vi bör
sluta upp med. Herr Gustafsson i Skellefteå
måste skaΩa sig lite kännedom om vad som
rör sig ute i familjerna idag. Jag tror bestämt
att vi måste ta in de s.k. Husfäderna i bilden.
Eller varför inte tala om föräldrarna […].30
Den problemformulering som skapar barn som
förvärvshinder öppnar för att tala om föräldrars
möjligheter att arbeta, snarare än kvinnors. En
sådan könsneutral formulering underlättar även
för förståelsen av barnomsorg som ett allmänintresse. Om barnomsorg beskrivs som ett ”kvinnoproblem” väcks tankar om särart och särintressen. Med en sådan förståelse gynnar omsorgen
främst kvinnor vilket lätt leder till tankar om att
kvinnor skall stå för lösningarna. Formuleringen
av barnomsorg som ett allmänintresse kan
betraktas som en kamp om formuleringsprivilegiet. En kamp där kvinnorörelsen i högsta grad är
aktiv och som utspelas i en tid när det är långt från
självklart att barnomsorg skall vara en fråga för
”samhället”:
Men jag anser samtidigt att vi inte alldeles bör
glömma bort att den som har skaΩat sig barn
också i viss utsträckning har träΩat ett val – ett
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val som på sitt sätt, det är alldeles ofrånkomligt, begränsar vederbörandes rörelsefrihet
bl. a. på arbetsmarknaden. Jag vill inte gärna se
det som en självklar skyldighet för samhället
att svara för den vård och tillsyn av barnen i de
lägre åldrarna som i första hand måste vara
föräldrarnas uppgift, men jag ser det som lika
självklart att samhället bör hjälpa till att skapa
de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för en god barntillsyn utom hemmet
i de oändligt många fall då även modern behöver, kanske måste ha, ett förvärvsarbete för att
kunna klara sin och barnens försörjning, eller
då hon genom sin arbetsinsats kanske fyller en
viktig funktion i samhället.31
Citatet är ett bra exempel på hur motståndet inte
kan formuleras som ett blankt nej, om frågan
betraktas som ett gemensamt samhällsansvar.
Men betoningen av föräldraskap kan även betraktas som ett sätt att dölja de faktiska omständigheterna. Det är framför allt för kvinnor som barn är
ett förvärvshinder.32 Det är också den inneboende
könskon∂ikten som ger frågan politisk sprängkraft. Det är kvinnor som demonstrerar och
kräver dagis, för kvinnors skull. Ropen skalla,
dagis åt alla.
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Det könsöverskridande intresset av en god
barnomsorg lever alltså sida vid sida med konstruktioner av barn som ett kvinnospeciﬁkt problem. Barn är kvinnors problem samtidigt som
man pratar allt mer om föräldrarna och samhället är ansvarigt för att tillhandahålla barnomsorg.
Det innebär i princip att just när män konstrueras
som potentiellt medansvariga för omsorgen om barn
lyfts ansvaret över till samhället.
Den ökade institutionaliseringen av jämställdhetspolitik som ett politikområde33 innebär att
idén om kvinnors emancipation genom förvärvsarbete vinner ökad acceptans som en allmän angelägenhet. Det uppfattas som en väg till jämlikhet
och jämställdhet som båda könen vinner på.
Förståelsen av jämställdhet som ett allmänintresse underlättas av den strävan mot likhet
som ﬁnns i formuleringen av politikområdet.
Denna likhetssträvan bidrar dock, paradoxalt
nog, till en möjlighet att hävda att barnomsorg är
både en kvinnospeciﬁk och en könsneutral fråga.
Kvinnorna har större möjlighet att förvärvsarbeta i tätorterna. På de större orterna ﬁnns
oftast bättre tillgång till service som underlättar för förvärvsarbetande föräldrar.34
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Citatet illustrerar inte bara en glidning mellan
kvinnor och föräldrar, utan visar hur könsneutralitet erövras genom förvärvsarbete. När man i
citatet diskuterar möjligheterna att förvärvsarbeta
handlar det om kvinnor. De som redan arbetar är
föräldrar. Kvinnor blir här kön i relation till de
könsneutrala föräldrarna. Det som hindrar eller
möjliggör arbete kopplas därmed till kvinnor och
kön, medan själva arbetet är könsneutralt och
kon∂iktfritt. På så sätt befrias arbete från både
könskon∂ikter och kön, det kan därmed förbli
universellt.
Det innebär även att män befrias från ansvar
för kvinnors underordning. När barn/moderskap
konstrueras som hindret för kvinnors förvärvsarbete osynliggörs det system av könsrelationer
som utgjort grunden för hemmafrusystemet.
Istället framställs moderskap som det hinder för
arbete som samhället nu har skyldighet att avhjälpa – i jämställdhetens, allmänintressets och
båda könens namn. Kvinnounderordningen återförs alltså till relationen mellan mödrar och barn.
Lite tillspetsat skulle man kunna tolka det hela
som att det snarare blir barn som förtrycker kvinnor än patriarkatet.
Än längre bort för∂yttas könskon∂ikterna när
barnomsorg formuleras som en jämlikhets- och
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demokratifråga. En gemensam förskola är, med
denna förståelse, ett sätt att utjämna sociala skillnader i framtiden och ge barn en gemensam värdegrund att stå på.35 Framför allt i förhållande till
klasskillnader blir denna hållning tydlig:
Barn i familjer med låg inkomst eller sociala
problem får en sämre start än barn från socialt
och ekonomiskt gynnade familjer. Det leder
till att nuvarande orättvisor och klasskillnader
förs vidare till kommande generationer.36
Den här argumentationen är den ”kollektiva”
motsvarigheten till argumentet att barn som
individer behöver pedagogisk stimulans som
modern inte kan ge det. Inte bara det enskilda
barnet mår bättre av att dess mor arbetar, utan
alla barn, ja, hela samhället tjänar på det. Här
ﬁnns hos arbetarrörelsen en förhållandevis lång
teoretisk tradition att falla tillbaka på. Ekonomhistorikern Ulla Wikander menar att trots arbetarrörelsens ofta kvinnoﬁentliga politik under
början av 1900-talet har det hela tiden funnits en
underström där just tankar om kvinnors förvärvsarbete och kollektiv barnomsorg ∂orerat.
Denna ”emancipatoriska” underström lyfts upp
när jämställdhetsdiskussionen tar fart.37
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De här båda rörelserna – att barn/moderskap
pekas ut som problem och att problemet görs
samtidigt könsgemensamt och kvinnospeciﬁkt –
innebär att kvinnor kan beskrivas som underordnade utan att män benämns som överordnade.
Att tala om barnomsorg som en fråga för föräldrar, som ett allmänintresse och som en klassfråga innebär att intressekon∂ikter mellan könen
avförs från den politiska dagordningen. Statens/
samhällets ansvar för barnomsorg tycks villkoras
av att frågan formuleras könsneutralt, samtidigt
som just samhällets ansvar bidrar till att avpolitisera könskon∂ikten. De ”naturligt” hierarkiska
könsrelationer som tillskrivs hemmafrusystemet
ersätts av ett system där kvinnor visserligen är
underordnade men utan att det ﬁnns någon
intressekon∂ikt mellan kvinnor och män.

Förändring och kontinuitet
När hemmafrusystemet inte längre är norm ifrågasätts det ”naturliga” i mäns överordning. Förståelsen av barn som det främsta förvärvshindret
fungerar då som ett sätt att befria män från denna
överordning som uppfattas som allt mer illegitim. Detta leder i sin tur till att barn framstår som
centrum i en potentiell intressekonflikt om könsarbetsdelning. Den politiska lösningen på detta
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problem är att administrera det hela som en fråga
om utbyggnadstakten av barnomsorg.
Barnomsorg konstrueras i samma veva som en
vara, en förståelse som förstärks över åren. Både
mödrar och fäder blir konsumenter, med ett
gemensamt intresse av att deras barn har tillgång
till så god barnomsorg som möjligt och att de
skall få så mycket valuta som möjligt för både
skattepengar och barnomsorgsavgifter. Det förstås som ett självklart gemensamt intresse för
föräldrar att barnen skall ha det bra. Formulerat
på detta sätt hålls kon∂ikten mellan kvinnor och
män på betryggande avstånd: det är ju varken
mammans eller pappans görande och tid det
handlar om. Barnomsorg beskrivs istället som en
konsumentfråga – priser och kvaliteter kan jämföras mellan olika kommuner.38
Konstruktionen av barnomsorg som en samhällsfråga, en vara och en konsumentfråga vilar,
menar jag, på att: (1) arbetsdelning mellan könen
görs till en fråga om barn och (2) intressekon∂ikter kring denna arbetsdelning ersätts av
gemensamma föräldra- och konsumentintressen.
Frågan om hur könsrelationerna skall se ut vrids
till att handla om barns bästa, vilket är ett eΩektivt
sätt att avpolitisera en fråga.39 Barns bästa är ett
argument som står över politisk diskussion.
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Konsumentperspektivet, och de två förskjutningarna till barn och gemensamt föräldraintresse, återkommer i olika skepnader under den period som min studie omfattar. På 80-talet ändrar
den politiska retoriken tonläge40 och även socialdemokraterna accepterar familjedaghem som ett
permanent inslag i barnomsorgen.
Antalet dagbarnvårdare ökar men barnomsorgsbehovet ökar än mer.41 Som en lösning
på svårigheterna att rekrytera kvinnor som vill
arbeta som dagbarnvårdare lanseras den s.k.
Uppsalamodellen som innebär att dagbarnvårdare har rätt till betalning för egna barn. Rekryteringen baseras även denna gång, på föreställningen om att mödrar vill vara hemma med
sina egna barn och att möjligheten att vara det
är den stora fördelen med att arbeta som dagbarnvårdare.
Den nya diskussionen innebär dock att dagbarnvårdare och deras verksamhet kontinuerligt
politiseras inom ramen för samma kon∂iktlinjer
som under 70-talet. Dagbarnvårdare framstår
som symboler för ett annat moderskap, en annan
moderspraktik, och ett annat samhällssystem,
även om det sker med positiva förtecken. Marika
Sanne konstaterar i sin kommande avhandling
om fritidspolitiker att konkurrensförhållanden
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mellan daghem och dagbarnvårdare betraktas
som en fråga med ideologisk laddning.42
I och med att föräldrars valfrihet betonas allt
mer framstår det som viktigare att föräldrars syn
på barn och uppfostran motsvaras av den barnomsorg som erbjuds. Det är en förstärkning av
förståelsen av barnomsorg som en konsumtionsvara. Föräldrar beskrivs som kunder och skall
erbjudas ett rikt sortiment, för att kunna välja
efter smak och tycke. Dagbarnvårdare framstår i
den här diskussionen som ett alternativ.43
Familjedaghem konstrueras som en barnomsorgsform som informeras av ett annat tänkande
kring barn. Flera undersökningar av familjedaghem riktar in sig på att utvärdera överensstämmelsen mellan föräldrarnas och barnomsorgens
syn på barn och pedagogik.44 ”Det handlar om att
föräldrar väljer familjedaghem för barnets skull,
utifrån föräldrarnas syn på barn”,45 skriver
Malene Karlsson i sin rapport Varför föräldrar
väljer familjedaghem. Perspektivet har förändrats
från att man under 70-talet talade om samhällsmål som klassutjämning och jämställdhet, till
att betona föräldrars individuella önskemål.
I båda fallen bygger dock argumenten på att det
är barns väl och harmoniska utveckling som ligger till grund för de överväganden man gör.46
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Återigen används barns-bästa-argumentet. Det
innebär att organisationen av moderskap (föräldraskap) kontinuerligt återskapas som en fråga
utan könsmotsättningar.
Förändringarna i föreställningar och organisering av könsrelationer – från hemmafrusystem
till tvåförsörjarideal – kan förstås som att den
intressekon∂ikt mellan kvinnor och män som
blottas i kritiken av hemmafrusystemet skyls över
genom avpolitisering. Det första steget är att
en potentiell, kollektiv, intressekon∂ikt kring
arbetsdelning förskjuts till att handla om moderskap och omsorg om barn som ett hinder för
kvinnors förvärvsarbete. Som jag visat tidigare
i detta kapitel medför detta en föreställning om
att kon∂ikten röjs undan om barnomsorgen
byggs ut. Problemet administreras snarare än förhandlas. I ett andra steg, får det till följd att andra
kon∂ikter mellan könen och andra könsaspekter av
moderskap än möjligheten att arbeta avförs från
den politiska dagordningen: de trollas bort. Det
är som att det politiska rummet inte räcker för
andra frågor.
Under 80- och 90-talen privatiseras intressekon∂ikten mellan könen ytterligare genom betoningen av den enskilda familjens preferenser.
Hur moderskap (föräldraskap) och arbete skall
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kombineras är en fråga för familjen. Kvinnors
sätt att utöva sitt moderskap förstås som en serie
individuella val. Avpolitiseringen kan här tolkas
som ett sätt att undergräva det potentiellt kollektiva (och allmänna) i moderskap och könsarbetsdelning. Kon∂ikten mellan att yrkesarbeta eller
stanna hemma, som beskrivs som en kon∂ikt
mellan grupper av kvinnor, görs till en kon∂ikt
inom enskilda kvinnor. Istället för att handla om
att arbeta eller inte handlar det om i vilken
utsträckning en mor skall vara tillgänglig för sina
barn och i vilken utsträckning hon skall vara tillgänglig för arbetsgivare. Det är den enskilda
modern som väljer.
Det paradoxala i den individualiserande och
valfrihetsbetonande argumentationen är att
polariseringen mellan att ”vara hemma” och att
förvärvsarbeta (som ju i grunden är kollektiva
alternativ) förtydligas. Den heta debatten om
vårdnadsbidragens vara eller icke vara är kanske
det tydligaste exemplet på detta. I denna diskussion används dagbarnvårdare 1999, precis som
1967, som vapen i slaget om hur man modrar
bäst. När Lidingö kommuns förskolenämnds
ordförande vill införa kommunalt vårdnadsbidrag yrkar han att:
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[…] som ett första steg i införandet av ett
kommunalt vårdnadsbidrag, medge att dagbarnvårdare erhåller familjedaghemspeng
även för egna barn.47
Debatten om vårdnadsbidrag lockar även fram
förespråkarna för den yrkesarbetande mamman
ur det tysta lugn som kvinnors ökade förvärvsfrekvens invaggat dem i. Göran Persson (s) säger
1996 att hemmamammor inte bidrar till samhället och att barnomsorg syftar till att utjämna
klasskillnader. Han argumenterar då helt i linje
med 70-talskritiken mot mödrar i hemmet och
den vädjan som då riktades till mödrar att arbeta
för barnens skull.48
Jag menar alltså att frågan om hur moderskap
och arbete skall kombineras och hur kvinnors liv
organiseras är föremål för politisk normering
under hela undersökningsperioden. Detta trots
att just den frågan under samma tidsperiod konstrueras som en fråga som det är allt mer illegitimt att reglera politiskt. Det beskrivs som en fråga för enskilda, inte för politiken. Diskussionen
om hur moderskap och arbete skall kombineras
formuleras dessutom hela undersökningsperioden genom på ett sätt som innebär att kvinnor
kan förstås som underordnade utan att män blir
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överordnade. Detta blir möjligt genom att förståelsen av moderskap konstrueras som en apolitisk
och naturlig relation mellan kvinnor och barn.
Jag hävdar dock mot bakgrund av min analys att
denna personliga relation mellan mor och barn
i högsta grad är politisk.

Att leva det politiska
Flera dagbarnvårdare beskriver hur de blir upprörda över debatten om moderskap och arbete. På
70-talet fanns den överallt, förklarar en dagbarnvårdare. Andra hänvisar till TV, radio och tidningar.49 De politiska diskussionerna får en personlig betydelse. Att den oΩentliga debatten
”drabbar” enskilda mödrar, är en erfarenhet som
jag delar med dem jag intervjuat.
I mitt material framträder under 80- och 90talen en allmän uppfattning om att ”könsrollerna”
har förändrats. Kvinnors ökade förvärvsfrekvens,
utbyggnaden av barnomsorg och införande av
pappamånad i föräldraförsäkringen uppfattas ha
förändrat både kvinnors och mäns syn på sig själva
som kön och på moderskap och arbete.
I dag ﬁnns inga givna svar på hur vi ska leva
som kvinnor och vad som ger små barn den
bästa starten i livet. Könsrollerna har förän103
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drats snabbt, och det väcker motstridiga känslor och osäkerhet hos de ∂esta kvinnor inför
moderskap och modersroll.50
Trots de stora förändringar som skett kopplas
alltså kvinnors ”könsroll” även på 90-talet direkt
till rollen som mor. Innebörden i att ”välja” mellan hemarbete och yrkesarbete framstår i materialet som fullt begriplig även för 90-talets kvinnor.51 Även om kon∂ikten allt mer sällan beskrivs
som en kon∂ikt mellan ”hemmafruar” och
”yrkesarbetande” fungerar samma idealbilder av
den närvarande modern på 70-talet och 90-talet:
Varje dagbarnvårdare känner någon gång en
intensiv längtan efter att klä upp sig, träΩa
vuxna, äta lunch i lugn och ro – och framför
allt att få resa sig upp från bordet och låta
någon annan ta hand om disken. Varje dagbarnvårdare känner någon gång en intensiv
önskan att alla barn vore borta, så att hon ﬁck
en stund för sig själv. Om denna önskan inte
känns tillåten, blir den lätt undertryckt.
Man vågar inte ens uttala den av rädsla för
att någon då ska tro att man inte är nöjd med
sitt eget val. Det man inte vågar uttala kan
växa sig starkt, och det är då lätt att man tror
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att det är just detta (t ex att komma bort från
barnen) som främst driver dagbarnets mamma att lämna sitt barn hos dagbarnvårdaren.
För dagbarnvårdaren blir dagbarnets mamma
då en självförverkligande yrkeskvinna men en
försummlig mamma. [---] Dagbarnets mamma å andra sidan, som med dåligt samvete
väckt sitt barn och trött kommer till familjedaghemmet tidigt på morgonen, kan intensivt
längta efter den lilla världen.
Hon ser hur mysigt det ser ut, när dagbarnvårdarens barn strosar omkring i pyjamas och
äter frukost i lugn och ro. Men eftersom hon
valt att arbeta utanför hemmet har hon svårt
att ge efter för denna längtan. Istället tillskriver hon dagbarnvårdaren alla dessa känslor,
som då blir den ”Goda Modern” som endast
är till för sina barn och dagbarn.52
Bilderna av den goda barndomen, där barn i lugn
och ro kan strosa omkring i pyjamas, och den
mindre goda, där barn måste väckas tidigt och
dras ut i kylan, omvandlas till normer för
modrande. Den Goda Modern som ”endast är till
för sina barn och dagbarn” ger uttryck för ett centralt moderskapsdilemma som består under hela
undersökningsperioden. Mödrar som yrkesarbe105
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tar skylls i citatet av sina hemarbetande systrar
för att vara själviska, medan mödrar som stannar
hemma i de yrkesarbetandes ögon gör sig skyldiga
till självutplåning och martyrskap.53
Detta kan beskrivas som en motsättning mellan två sätt att utöva moderskap.
Hemarbetande har känt sig undervärderade
när de stannat hemma och tagit hand om barnen. De har tyckt att deras hemarbete inte
värderats på motsvarande sätt som förvärvsarbete. Förvärvsarbetande å andra sidan har
känt dåligt samvete för att de lämnat barnen
till daghem eller annan barnomsorg eller
tvingats lämna dem ensamma utan tillräcklig
tillsyn. De har känt dåligt samvete för att de
inte ställt upp på barnomsorg och hushållsarbete på det sätt och till den omfattning som
kanske den egna familjen men även omgivningen förväntat sig. Hemarbetande har spelats ut mot förvärvsarbetande och omvänt,
trots att kvinnor under olika perioder av sitt
liv ofta innehaft båda rollerna.54
Utredarna konstaterar att hemarbetande och
yrkesarbetande spelas ut mot varandra trots att
många kvinnor haft båda rollerna. I formulering106
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en ryms tanken att kon∂ikten borde minska av
att kvinnor kan känna igen sig både i rollen som
hemarbetande och som yrkesarbetande. Kvinnor
borde alltså kunna förstå både varandra och de
problem som de olika livssituationerna ger upphov till. Problemet beskrivs därmed som en
kon∂ikt eller motsättning mellan kvinnor.
Det är tydligt att det ﬁnns en föreställning om
att kvinnor alltid i första hand är mödrar, dvs. de
deﬁnieras i relation till sina barn. Tydligast syns
normen i citatet genom att de hemarbetande inte
beskrivs ha problem i relation till sina barn. De
längtar bort, deras arbete är nedvärderat och man
kan till och med ana en viss bitterhet – men de
beskrivs inte uppleva sig som dåliga mödrar.
Det samtidiga upprättandet av normen om
hemmamamman och normen om förvärvsarbete
kan också tolkas som att problemet förläggs till
att kvinnor måste vara både mödrar och arbetstagare. Här ﬁnns en obalans mellan moderskap och
arbete. På jobbet är kvinnors problem att de är
mödrar, i relation till barn att de inte är tillräckligt bra mödrar. Problemen placeras därmed på
sätt och vis i moderskap, vilket kan ses både som
upprätthållande av arbete som norm och som en
konsekvens av att arbete är norm. Orsaken till
kon∂ikterna mellan kvinnor beskrivs alltså som
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en konsekvens av att kombinera de två praktikerna, men samtidigt upprättas moderskap som det
avvikande, det som skall kombineras. De förvärvsarbetande jämförs (och jämför sig) med de
hemarbetande och de hemarbetande jämförs
med de förvärvsarbetande. Det problem som
identiﬁeras görs därmed till en kon∂ikt som
springer ur kvinnors egna praktiker, eller mer drastiskt, ur de naturliga villkor som följer av att vara
mor (kvinna).
Eftersom moderskap förstås personligt, snarare än strukturellt skapas en kon∂ikt inom enskilda
kvinnor. Förpliktelsen att ta hand om barn och se
till deras bästa kommer i kon∂ikt med att vara
tillgänglig för arbetsgivaren. Detta innebär att
ansvaret för problemen att kombinera moderskap med arbete faller tillbaka på kvinnor själva.
Bilden av yrkeskvinnor som självförverkligande innebär att arbete, formulerat som vägen till
frigörelse, kommer i kon∂ikt med modersdygden
att sätta barnen först. Yrkeskvinnor mäts då mot
mödrar som ger upp sitt självförverkligande för
barns bästa. De skrivs därmed in i bilden av de
själviska kvinnor som är försumliga mammor.
Att ”välja” att arbeta blir att sätta sin egen utveckling och sitt värde på arbetsmarknaden först.
Moderskap och arbete görs till en kon∂ikt mellan
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självuppoΩring och egna intressen.55 Om arbete
betraktas som vägen till emancipation blir mödrar ansvariga, inte bara som mödrar i relation till
barn, utan även för den egna underordningen.
I beskrivningen av dagbarnvårdares otillåtna
längtan bort (citat, s. 104–105) kompliceras dilemmat själviskhet/självutplåning ytterligare. Enligt
citatet projicerar dagbarnvårdare sina förbjudna
tankar om att ”slippa” barnen på dagbarnens
mödrar. Skuldkänslorna i att längta bort speglar
föreställningen om att en bra mamma skall tycka
om att modra hela tiden. Skyldigheten eller plikten att modra är även en dygd. Det betyder att
modrandet inte får utföras pliktskyldigt. Om dagbarnvårdare å andra sidan aldrig längtade bort
skulle de löpa risken att dygden gåve vika för den
inneboende frestelsen att tillfredsställa sina egna
behov av bekräftelse som mödrar. Förpliktelsen
och dygden att se till barns bästa övergår lätt i en
närmast masochistisk föreställning om mödrar
som får en kick av att ﬁnnas till bara för sina barn.
Det är mödrars behov av bekräftelse som styr
modrarrelationerna i en sådan beskrivning.56 Det
får inte vara för roligt att vara mamma.
Mödrar har ansvar för barn, eftersom barn
inte klarar sig själva. Att barn är beroende av
omsorg innebär att mödrar har ett övertag. Detta
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leder i sin tur till att mödrar potentiellt kan missbruka sin maktposition, vilket motiverar och legitimerar att såväl enskilda som institutioner och
statliga myndigheter har synpunkter på hur
moderskap utövas. Mödrars ansvar sträcker sig
alltså betydligt längre än till det hon gör i relation
till barnet. Eftersom moderskap både normeras
och värderas av andra måste modern hela tiden
visa att hon har barnets bästa i åtanke. Mödrar
blir paradoxalt nog på detta sätt beroende av barnen. De kan inte fatta beslut om sig själva utan att
ha barnen i åtanke. Det är således föreställningen
om att mödrar har makt över barn som gör
mödrar moraliskt skyldiga.

kapitel 3

mamma ,
dagbarnvårdare ,
individ

U

nder en intervju skojar en dagbarnvårdare
om att hon och de andra i dagbarnvårdargruppen alltid står upp när de
dricker kaΩe i lekparken.1 Bakom skrattet ﬁnns
allvar. Ingen får tro att dagbarnvårdare bara sitter
och ﬁkar och pratar. Berättelsen speglar föreställningar om att barnomsorg är något som sker
medan man gör något annat. Moderskap förstås
som att vara mor medan arbete är att göra något.
Dagbarnvårdare måste visa att de arbetar, att de
gör något – inte bara är. I detta kapitel diskuteras
den första skiljelinjen mellan moderskap och
arbete: skillnaden mellan att vara och att göra.
Tanken att man kan göra annat under tiden
man sköter barn är ett spöke som dagbarnvårdare
ständigt måste kämpa mot. Det ﬁnns i dagbarnvårdarmaterialet spår efter en ständigt pågående
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process2 för att benämna dagbarnvårdares arbete
som just ett görande. Detta speglas bland annat av
att dagmammor i samband med att deras arbete
formaliseras som en arbetsmarknadsrelation
begåvas med ett ofﬁciellt namn – dagbarnvårdare.
Det ﬁnns ett visst motstånd mot namnbytet.
Dagmamma låter trevligare, tycker många.3 Det
argumenteras 1969 liksom 1999 för att dagbarnvårdares verksamhet har särskilda kvaliteter och
att det alltid ﬁnns grupper av barn som behöver
den skyddade och kontinuerliga omsorg som dagbarnvårdare står för.4 Associationerna till det
lilla, personliga, till den individuella omsorgen
och till moderskap ﬁnns i ordet dagmamma, men
inte i dagbarnvårdare.
Det nya namnet väckte alltså en del känslor till
liv, men i efterhand resonerar en dagbarnvårdare
så här om namnet:
[D]å var den här kampen för att bli erkänd,
men nu, de senaste åren, när jag var så säker i
mitt yrke, i min utövning, då gjorde det inget
att jag var dagmamma. Och nu också: ”Vad
har du jobbat med?” ”Ja, jag har varit dagmamma.” Jag tror att jag säger det idag att
jag har varit dagmamma. Men då, just när vi
kämpade för att få månadslön och drägligare
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förhållanden, då var det riktigt att det blev
dagbarnvårdare. Nu heter det barnskötare i
familjedaghem.5
En facklig företrädare tror att namnet dagbarnvårdare valdes för att man ”ville ha en yrkesbeteckning”.6 Det ﬁnns alltså en kon∂ikt mellan
att benämnas mamma och att vara arbetstagare.
För att förstås som ett arbete måste dagbarnvårdares verksamhet förstås som ett görande och
skapas som en produkt. I detta kapitel kommer
jag att visa hur benämnandet av omsorg som
görande bland annat sker genom att formulera
verksamheten som omsorgspedagogik.
Namnbytet och benämnandet av familjedaghemsverksamheten som ett arbete kan även tolkas
i termer av att upprätta gränser till värn för institutionen moderskap. Dagbarnvårdare får inte
benämnas mammor. OΩentlig barnomsorg måste
vara skild från privat moderskap. På så sätt återskapas moderskap i materialet som ett varande
och kopplas till biologiska och psykologiska funktioner som uppfattas som oföränderliga.
I citatet sätts namnbytet i samband med kampen för erkännande som yrkesgrupp och för bättre
arbetsvillkor. Det nya namnet förknippas med
erkännande av dagbarnvårdare som arbetstagare
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och med de materiella villkor som följer med
anställningen. Det nya namnet uppfattas som
strategiskt riktigt. Dagbarnvårdares arbete som
en relation mellan arbetstagare och arbetsgivare
kopplas i citatet ihop med benämningen av dem
som ”vårdare” snarare än ”mammor”. Jag kommer i detta kapitel att argumentera för att förståelsen av dagbarnvårdares verksamhet som ett
arbete är beroende av att det organiseras som
lönearbete. Med anställningen följer även ett
upprättande av gränser mellan den gemenskap
i varande som kopplas till moderskap/kvinnor/
kön å ena sidan och den förändrande gemenskap
som förknippas med arbete/klass å den andra.
Förståelsen av arbete som görande och som
det nav omkring vilket klass formas utgör en
grund för att förstå arbetare som kapabla till politisk aktivitet. Jag kommer att argumentera för att
förståelsen av arbete som görande är nödvändig
för att urskilja individer och att förståelsen av
moderskap som existens och varande är förutsättningen för detta urskiljande.
medan man gör något annat
Bakom rekryteringen av dagbarnvårdare på 70talet ﬁnns föreställningar om att dagbarnvårdare
”ändå” är hemma. Denna tanke återspeglas i
116

noter s. 340–341

utformningen av de avtal som sluts under 70talets första hälft. Exempelvis ges dagbarnvårdare inte ersättning för barn som är sjuka. Endast
när dagbarnen faktiskt är där får de betalt.7
Avtalen kan tolkas som att arbetet inte uppfattas som det viktigaste för dagbarnvårdare.
Familjedaghemsverksamheten sker vid sidan om,
vilket i sin tur innebär att den inte heller förstås
som ekonomiskt nödvändig för utövarna. En
dagbarnvårdare minns hur hon reagerat på ett
uttalande från en politiker som sade att dagmammor bara är glada om barnen inte kommer, för de
har ändå så mycket att göra.8 Gunnar Hellström,
dåvarande förbundsordförande för Kommunal,
är lite mer taktisk i sina uttalanden, men säger
i samband med att avtalet 1970 sluts att:
”[d]agbarnvårdarna har den fördelen att samtidigt som de sköter barnen kan de utföra sysslor
i hemmet”.9
Även om barn är orsaken till att kvinnor ﬁnns
hemma är det alltså inte omsorgen om barn som
upptar deras tid. Barnomsorg uppfattas således
ske medan man gör något annat.10
Med denna syn på barnomsorg beﬁnner sig
dagbarnvårdare i ett vakuum mellan fritid och
förvärvsarbete. Ett komplicerat förhållande
mellan (förvärvs)arbete, hemarbete, barn och
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fritid kommer fram när lo ger sig i kast med
deﬁnitionerna:
Fritid är för de vuxna familjemedlemmarna
lika med ickearbetstid. Fritiden har ökat
genom att arbetstiden har förkortats. Men
om man lägger ihop arbetstiden och den tid
som hör samman med den, exempelvis restid till arbetet, tid för matinköp och barnhämtning, blir det inte mycket tid över för
dagens förvärvsarbetande föräldrar att umgås
med sina barn och att vara aktiva samhällsmedborgare. Tiden hemma skall också kunna
användas till bl a hushållsgöromål. Hushållsarbetet sköts dessutom oftast av kvinnorna,
vilket ytterligare minskar deras möjlighet att
utnyttja sin fritid.11
Fritid benämns i citatet som ickearbetstid, samtidigt som hushållsarbete är del av fritiden. En tolkning av vad som sägs är att ”riktigt” arbete, dvs.
det som inte är fritid, är förvärvsarbete.
Skrivningar som att ”fritiden har ökat genom
att arbetstiden har förkortats” samsas i citatet
med utsagan ”hushållsarbetet […] minskar [kvinnornas] möjlighet att utnyttja sin fritid”. Skillnaden mellan förvärvsarbete och hushållsarbete
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kan alltså beskrivas som skillnaden mellan att ha
fritid och att kunna utnyttja den. Här ﬁnns samma logik som i många dagbarnvårdaravtal. Ett
exempel är att dagbarnvårdare som räknar sysselsättningsgrad efter antalet vårdtimmar kan arbeta
mindre än 100 procent och ändå ha 50 timmars
arbetsvecka. Det är således möjligt för dagbarnvårdare att ha fritid medan de arbetar. Av citatet
framgår även att omsorg om egna barn inte uppfattas som en begränsning av fritiden utan som en
del av den.
Omsorg om barn uppfattas alltså inte som ett
görande, utan som ett skeende. Hemarbete uppfattas däremot som ett görande och ett arbete,
men det avgränsas ändå från det betalda förvärvsarbetet. För att den barnomsorg dagbarnvårdare
utför skall uppfattas som förvärvsarbete måste
den således i motsats till moderskap förstås som ett
görande och samtidigt avgränsas från hemarbete.

Omsorgspedagogik
Ett sätt att formulera om dagbarnvårdares verksamhet till ett görande är att associera det till
hemarbete, som redan uppfattas som ett görande.
dbv: Ja, och sen tyckte jag om det här att vara
hemma, att jobba hemma. Det heter ju inte
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”att bara vara hemma”, för man gör ju en
massa saker. Jag anser till och med att det är
ganska viktigt. Och det är väl det som man ska
få fram lite grann att bara vara hemmafru det
är inte att bara vara hemmafru, det är att man
gör hemarbete.
mj: Men att bara vara hemmafru, upplever du
att det är så fast man är dagmamma också?
dbv: Nej, inte nu.
mj: Men i början?
dbv: I början, innan vi ﬁck månadslön, då ﬁck
man ju höra: ”ja du är ju bara hemma” och ”du
sköter ju bara barn, så du kan ju ändå göra en
massa saker för du är ju hemma”. Jag tycker
inte man kan resonera så. Jag tycker att hemarbete det gör jag på min fritid, det kan jag
inte göra när jag jobbar.
mj: Vad tänker du på då?
dbv: Ja, dammsuga, tvätta fönster och såna
saker, det kan man inte göra när man har dagbarn. Det får man inte göra, för då har man
ingen yrkesstolthet.12
Innehållet i hemarbete tänks som hushållssysslor.
Det exempliﬁeras i citatet med städning. Görandet
är viktigt för omformuleringen från att ”vara
hemmafru” till att ”gör[a] hemarbete”. Konkreta
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sysslor framstår som görande och arbete. Det verkar vara så även om de konkreta sysslorna utförs
när man inte jobbar.
Hushållsarbete tillmäts också ett värde för
barns utveckling.13 I riksdagsdebatten som föregår beslutet om att lämna statsbidrag till dagbarnvårdarlöner ﬁnns en stor samstämmighet
om att barn behöver pedagogisk stimulans. Den
nya tiden ställer nya krav samtidigt som familjelivet har förändrats. Därför krävs att barnomsorgen är en verksamhet som går utöver vad
familjen/modern kan bistå med. Förslag om allmän förskola gillas av alla, även om det kivas om
omfattning och genomförande.14 Den upptagna
husmodern beskrivs i 70-talsdebatten som en visserligen försvunnen kvinna, men en person som
hade pedagogisk potential.
Vi behöver organiserad och utvecklande
lek för barnen. Dessa behöver leka tillsammans med andra barn under pedagogisk väl
utbildad ledning. [---] Förr, i storfamiljen,
i hemmet med i hög grad självhushållande
uppgifter, fanns rika möjligheter för barnet
till en sådan utvecklande tillvaro redan genom
kontakterna och sysslorna där. Men jag vågar
med bestämdhet påstå att dagens hem i stor
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utsträckning saknar förutsättningar att vara
lika utvecklande för barnen.15
I storfamiljen fanns det görande som kunde stimulera barns utveckling. Görandets koppling till
produktion och hushåll utvecklar genom att gå
utöver varandet. Barn görs mänskliga när de
utvecklas mot det sociala (”kontakterna”) genom
sin medverkan i bearbetningen av naturen (”sysslorna”, ”självhushållande uppgifter”).
Tanken att vardagens görande innehåller pedagogisk potential återkommer i formuleringen av
vardags- eller omsorgspedagogiken. Grundidén är
att genom barns delaktighet i vardagen och genom
den verksamhet som själva omsorgen utgör/medför ge barn den pedagogiska stimulans de behöver.
Lärandet börjar i det lilla och konkreta.16 För dagbarnvårdare ﬁnns det därför ett värde i att framhålla vardagens sysslor. Så här berättar en dagbarnvårdare om sin verksamhet:
[S]tädar och lagar mat, och på sommaren
tvättar vi, men då är ju barnen med, därför
det ingår ju i pedagogiken. Det är inte det att
jag vill ha hjälp av barnen att tvätta, utan du
ska ju ha en ängels tålamod att tvätta och göra
allting, men det är ju för att de lär sig. Det är
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ju naturligt, ojdå, nu är det mycket tvätt, nu
måste vi stoppa in det i maskinen. Och sen bär
vi ut det, så känner de att det är vått. Och sen
hänger vi upp det på strecket och det torkar
när det blåser. Då lär de sig ju en massa saker
samtidigt som det inte är tillgjort. Är det slut
på mjölken så går vi och handlar. Då går de
med och handlar och lyfter upp grejerna och
är det slut på pengar så går vi och hämtar
pengar, då är de med där också.17
Med omsorgspedagogik omformuleras hemarbete
till lärande. Att ta hand om barn blir begripligt
som görande genom att kopplas till de verksamheter som kan förstås som hemarbete. Den intuitiva uppfattningen att hushållssysslorna, eller
vardagsbestyren, är ett görande används för att
associera omsorgen om barn till arbete.
På samma sätt som exempelvis städning är
begripligt som arbete går det att förstå rent
tekniska eller instrumentella delar av att sköta
barn som arbete. Konkreta arbetsuppgifter som
att byta blöjor eller snyta barn uppfattar vi som
göranden. Men det ﬁnns ytterligare en dimension i omsorgen om barn, en dimension som
är svår att sätta namn på. Omsorgspedagogik möjliggör förståelsen av dagbarnvårdares
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verksamhet som ett görande, men det sker genom
att omsorgen reduceras till vardagssysslor.
I beskrivningar av omsorgspedagogik dominerar
de konkreta sysslorna. De abstrakta dimensionerna av verksamheten, att bry sig om,18 förblir något
som uppstår eller sker medan man gör något annat.
Relationer till barn tycks svåra att benämna.
Det är bara som ”död bokstav” en ”levande ande”
kan dröja kvar i världen, skriver Arendt. Hon
menar att vi förstår och benämner världen
genom tingen. Relationer mellan levande människor är i hennes förståelse inte möjliga att meddela annat än i förtingligad form (vilket inte innebär att de inte ﬁnns).19 Möjligheten att benämna
är även för Marx kopplat till förtingligandet.
Arbetet måste materialiseras i en produkt för att
kunna betraktas som medvetet och mänskligt.
Först när detta sker lämnar arbete sin ”instinktiva
form”. Förtingligandet ger arbetsprocessen en
början och ett slut, vilket gör själva arbetet möjligt att urskilja.20 Möjligheten att benämna är
både i Arendts och Marx tänkande förknippat
med förtingligande. Förtingligande uppfattas i
sin tur som motsatsen till relationer. Ett sätt att
förstå den process som omformuleringen av dagbarnvårdares omsorg till arbete utgör är således
att se det som ett förtingligande. Görandet är
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bara möjligt att förstå genom ting och bara
sådant som har konkreta resultat kan därmed
benämnas som görande. Denna förståelse leder
endera till att de relationella dimensionerna förblir utan namn eller till att de inte längre är relationer. 21 Den del av omsorgen som inte resulterar
i något som kan förstås som en produkt, kan inte
benämnas som görande/arbete. I relationer till
barn ﬁnns alltså något som inte går att förtingliga
och det tycks vara som Smith skriver, att ”[e]ven
the concept of housework as work leaves what we
do as mothers without a conceptual home.”22
gränser
Omsorgspedagogik förmår alltså skapa dagbarnvårdares verksamhet som ett görande genom att
koppla det till vardagssysslor. Detta är i sig ett
fjärmande från föreställningar om moderskap,
men för att det skall bli möjligt att avlöna arbetet
krävs att det ytterligare skiljs från obetalt hemarbete och från moderskap.
Gränserna mot det oavlönade hemarbetet kan
vid en första anblick se lite luddiga ut i omsorgspedagogiken. Det handlar ju delvis om att utföra
hushållssysslor som exempelvis att tvätta och gå
till banken. Alla dagbarnvårdare jag har träΩat
poängterar vikten av att separera hemarbete och
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fritid från familjedaghemsverksamheten. Det
beskrivs till och med som att man saknar yrkesstolthet om man utför hemarbete på arbetstid.23
Många ägnar därför hellre ”fritid” åt att städa
efter dagbarn än riskerar att städa efter familjen
på arbetstid.
Åtskillnaden mellan hemarbete och familjedaghemsverksamhet upprätthålls i omsorgspedagogiken genom att sysslorna är medel för en (primär)
omsorgsverksamhet i kontrast till den omsorg
som sker medan man (primärt) gör något annat.
Det krävs en ”ängels tålamod” för att tvätta med
barnen. Det handlar alltså inte om att underlätta
hushållsarbete utan om att lära och stimulera barnen. Vardagen ﬁnns och syns när tvättkorgen fylls,
men det är viktigt att tvättandet inte tjänar till att
få dagbarnvårdarens tvätt ren. Den stora innovationen ligger i att vardagssysslorna skapas som
pedagogik. Syftet med verksamheten utgör därmed
i sig en distinktion gentemot hemarbete.
Associationer till en storfamilj med många
vardagssysslor är liksom det pedagogiska syftet en
avgränsning mot den ”vanliga vardagen”.24 Analogierna till hemarbete gör det dock möjligt att
förstå familjedaghemsverksamheten som pedagogik utan att den institutionella förskolan blir
norm.25 Detta uppnås genom att associera dag126
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barnvårdares verksamhet till småskalighet och
moderskap. Dagbarnvårdare hamnar på så sätt
mitt emellan. I förhållande till daghem anförs
likheten med moderskap och i förhållande till
dagbarnens mödrar framhålls den pedagogiska
verksamheten.
Nästan alla som anställs som dagbarnvårdare
har eller har haft egna barn. Detta präglar föreställningarna om yrkesgruppen. ”De egna barnen” har skrivits in i och blivit del av deras yrke.
I mitt material framhålls bland annat att det är
som mödrar dagbarnvårdare förvärvar sin kompetens. Tanken att dagbarnvårdare inte bör ta
hand om barn som är äldre än deras egna,26 eftersom de behöver erfarenhet av barn i dagbarnens
ålder, gör moderskap till ett slags villkor för arbetet. Det betyder också att man delvis likställer formella krav på utbildning med erfarenheter av att
vara mor. Att dagbarnvårdare är mödrar har alltså betydelse för deras arbete.
Även utan direkta referenser till de egna barnen kopplas omsorgsarbetet eller vården av dagbarnen till moderskap. De ”moderslika” inslagen
institutionaliseras i formen för familjedaghem:
Det som är typiskt för familjedaghemmet är
att det ﬁnns en vuxen huvudansvarig, en ganska
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liten barngrupp med blandade åldrar och att
verksamheten bedrivs i ett hem. Dagbarnvårdarens egna barn kan också ingå i barngruppen. Dagbarnvårdaren är som ensam
vuxen med barnen från morgon till kväll
under en längre tid och därför är det vanligt
med långvariga relationer mellan barn, dagbarnvårdare och föräldrar. När barnen lär
känna varandra i den lilla, åldersblandade
barngruppen kan de få relationer till varandra
som liknar syskonrelationer.27
Relationen mellan dagbarnvårdare och dagbarn
är en relation där en vuxen kvinna vårdar barn i
ett hem. Den exklusiva relationen, hemmiljön
och kontinuiteten ger familjedaghem dess särprägel. Relationen till ett enskilt barn liknar en
mors relation till ett barn, men även i förhållande
till hela barngruppen kan en dagbarnvårdare
framstå som mor.
Gränsen mot moderskap måste dock upprätthållas. I citatet ∂yttas familjeanalogin från
kvinna–barn till barn–barn. Det är barns relationer till varandra som beskrivs i familjetermer. På
detta sätt framhävs dagbarnvårdares moderskap
implicit. Förskjutningen av det familjelika från
dagbarnvårdare-barn till barnens inbördes rela128
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tioner innebär att dagbarnvårdare inte blandas
ihop med dagbarnens mödrar. Dagbarnvårdare
får inte beskrivas som mödrar till dagbarnen.
Gränser upprättas på så sätt både gentemot den
institutionella barnomsorgen och mot modern/
familjen. Daghem karaktäriseras av att ∂era vuxna
arbetar med barngruppen och att dessa vuxna
uppfattas som utbytbara.28 Den skillnad som
upprättas gentemot modern/familjen handlar
i första hand om att dagbarnvårdare inte har
biologiska band till barnen och att barngruppen
gör familjedaghem till något annat än en
”vanlig” familj.
Dagbarnvårdarverksamhet skiljer sig från privat omsorg eftersom dagbarnvårdare sköter
andra barn än de egna. Detta är ett villkor för
att deras verksamhet skall avlönas och ingår
i deﬁnitionen av dagbarnvårdare i avtalen.29
Dagbarnvårdares omsorg om dagbarn skiljs på
detta sätt från dagbarns mödrars moderskap.
Samtidigt kan man säga att de beskrivs som
dubbelmödrar. Deras egna barn kan ingå i en
barngrupp där barnen får syskonliknande relationer. De blir därmed i realiteten dagmammor åt
dagbarnen och är alltid mödrar åt sina egna barn.
Dagbarnvårdares professionella görande –
modrandet, omsorgen om både egna barn och
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dagbarn – beskrivs även det i termer av moderskap. Eftersom arbetsvillkoren dessutom har
anpassats till dagbarnvårdare som småbarnsmammor har moderskap även kommit att
prägla de yttre ramarna för deras arbete. Deras
arbete har visserligen utvecklats mot mera
”normala” villkor, med begränsad veckoarbetstid
och månadslön, men denna utveckling har hela
tiden mött motstånd och anpassats till att
dagbarnvårdare har egna barn. På så sätt befästs
föreställningen att dagbarnvårdare är småbarnsmammor. Dagbarnvårdare måste dessutom
agera utifrån de villkor som gäller och bekräftar
därmed hela tiden samma föreställning: att de
är mödrar.
Samtidigt med de avskiljande processerna återförs dagbarnvårdare alltså på ett paradoxalt sätt
till moderskap. Återförandet syftar i vissa sammanhang till att värna omsorgsformen, att skilja
den från daghem och på så sätt skapa den som ett
alternativ, medan det i andra sammanhang går att
tolka som ett motstånd mot att ge dagbarnvårdaryrket en permanent plats på arbetsmarknaden.
Dagbarnvårdares görande måste gå att skilja
från obetalt hemarbete och från omsorg om dagbarnvårdares egna barn för att förstås som hemarbete. Verksamheten kan därför bara vara löne130
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arbete om de sköter om andras barn. Omsorgen
om andras barn innebär att dagbarnvårdares
arbete skiljs från omsorg om de barn som är biologiskt knutna till dem. Det kan tolkas som ett
avskiljande av arbete från det kroppsliga.
offentligt och privat
Åtskillnaden mellan egna och andras barn är central för dagbarnvårdare. De dagbarnvårdare jag
talat med ser moderskap uteslutande i relation
till sina egna barn. Däremot problematiserar
nästan alla sin roll som mamma genom att ta in
dagbarnen i resonemanget:
dbv: Då i början, då tyckte jag att det var jättejobbigt. Jag har tagit det här jobbet lite för allvarligt ibland, så [min son] kom alltid i andra
hand. Jobbet var viktigast för mig. […] Jag kände ofta på kvällen att det alltid var han som
kom i andra hand. Så ingen kan säga att jag har
prioriterat mina egna barn, det kan ingen säga.
Ibland hade jag dåligt samvete för det i början.
mj: Du tyckte inte att du hann med honom
riktigt?
dbv: Nej, och de andra barnen var alltid
viktigare.
mj: Hur blev det så?
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dbv: Jag tror att det var så viktigt med det
här jobbet. Jag skulle sköta det så bra.[---]
mj: […M]en tycker du att du lärt dig hantera
det bättre nu, att du inte går in så mycket i
jobbet nu längre?
dbv: Nej, det gör jag fortfarande. Det är ett
jobb för mig det här. [---] Jag tänker så att när
jag har barn hos mig då jobbar jag, då är jag
inte hemma. Så det är en tydlig skillnad däremellan. När [min son] kommer hem från skolan, har vi sagt att vi pratar om hans skola sen
när barnen har gått hem, om det inte är något
jätteakut att det har hänt något förskräckligt.
[…] Vi tar det sen när jag har slutat jobba.
Då kommer jag hem från jobbet. (Skratt).30
I citatet uttrycks inledningsvis en allmän föreställning om att det ﬁnns en risk att de egna barnen prioriteras i familjedaghem. I det här fallet
ger dagbarnvårdaren uttryck för en oro över att
hennes ambition att inte gynna sina egna barn
istället inneburit att de fått stå tillbaka.
När jag i intervjuutdraget frågar om dagbarnvårdaren med erfarenhetens hjälp hanterar problemet bättre och föreslår att det sker genom att
hon ”inte går in så mycket i [ jobbet]” markerar
hon att det inte är lösningen, eftersom ”det är ett
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jobb” för henne. Både min fråga och hennes svar
placerar kon∂ikten i åtskillnaden mellan arbete
och privatliv, mellan oΩentligt och privat. För att
dagbarnvårdares verksamhet skall bli förvärvsarbete måste en gräns mot deras roll som mödrar
upprättas. Det ﬁnns en kon∂ikt inneboende i att
både vara mamma och dagmamma, eller annorlunda uttryckt mellan att samtidigt praktisera privat moderskap och erbjuda oΩentlig barnomsorg.
Det problem som dagbarnvårdare förhåller sig
till uppstår framför allt när de egna barnen ställer
krav som går utanför deras roll som dagbarnvårdare och/eller när de själva uppfattar sig gynna
eller missgynna de egna barnen:
För många känns det naturligt att göra vissa
undantag för de egna barnen. Det kan t ex
vara att få sitta i knä under sagan, själv hämta
saker i skåpen, få hämta posten i brevlådan
osv. Men en del gör det med en känsla av att
fuska. ”Man gör skillnad på barnen”, ”Man
känner sig snål mot dagbarnen”, säger de. [---]
Någon annan menar att när dagbarnen är hos
henne, är hon i första hand dagbarnvårdare –
de egna barnen får hänga med på samma villkor. De har tillgång till henne som mamma
först när dagbarnen har gått hem.31
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Kon∂ikten mellan att vara mor och att vara dagbarnvårdare, som den framställs i citatet, kan
beskrivas i termer av kon∂ikter mellan oΩentliga
och privata rättviselogiker. Dagbarnvårdare är oroliga för att förfördela endera de egna barnen eller
dagbarnen, eller för att vara ”snåla”, dvs. särbehandla dagbarnen. Den professionella rollen
som oΩentlig modrare, kräver åtminstone en
strävan efter likabehandling:
dbv: Och så tycker jag nog att jag har arbetat
mera medvetet efter [utbildningen]. Det blir
lättare när de egna barnen blivit stora för då
är det ingen kamp.
mj: Hur tänker du då?
dbv: Ja, mina egna de gjorde ju inte som jag
sa, men dagbarnen de gjorde som jag sa för
det mesta i alla fall. […]
mj: Man uppfostrar de egna barnen annorlunda?
dbv: Jag tror att man gör det, men jag har
försökt att inte göra det. Jo, jag tror att man
gör det, för de har andra krav på en än vad
dagbarnen har. [---] Jag tror att jag hela tiden
har uppfostrat dagbarnen så som jag har
velat uppfostra mina egna, alltså i grund
och botten, att de ska bli trygga människor.
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mj: Men på ett mer medvetet sätt, inte så där
känslomässigt, eller?
dbv: Känslomässigt, menar du med kärlek?
mj: Nej, jag tänkte mer att du sa att när du gick
de här kurserna så blev du mera medveten?
dbv: Ja, jag kan inte förklara jag hade bara en
känsla att jag jobbade annorlunda.32
Idealet ryms i tanken att dagbarnvårdare skall
uppfostra dagbarnen lika som sina egna barn, men
att hon ändå skall klara av att vara professionellt
medveten och kunna skilja andras barn från sina
egna – vilket ju innebär att behandla dem olika.
Gränsdragningar (eller fördelning) mellan dagbarnvårdares egna barn och dagbarn har även
inneburit ställningstaganden för kommunerna.
I de fall dagbarn och dagbarnvårdares egna barn
skall behandlas olika, måste detta på något sätt
motiveras av att de skiljer sig åt. Olika behandling kräver upprättande av annorlundahet.33 I
Haninge kommun går dagbarn från fyra års ålder
ofta på ”lekis”, en tretimmarsverksamhet anordnad av kommunen. I Enskede har däremot lekisverksamheten dragits in. Tidigare fick bara s. k.
hemmabarn gå på lekis, och till kategorin hemmabarn räknas dagbarnvårdares egna barn, inte alldeles lätt att motivera, menar en förskolechef:
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Men jag tycker det ﬁnns en… jag tycker att
de ska ingå…Jag menar, de är inte hemmabarn. [Det är klart, de är det] om man tänker
på statistiken och hur man bemöter dem
i skolan. Jag ser dem inte som hemmabarn,
för det är något helt annat. […] Nu lägger
man ju ner lekskolorna på löpande band.
Men förut så räknade man så här då att
hemmabarn hade rätt till lekis, medan de
andra barnen inte hade det. Och så var de
sida vid sida där, de var på samma plats. Jag
tyckte det var en lite förvirrad diskussion.
Och för mig, att förklara för föräldrarna
varför deras barn inte hade rätt till lekis
medan dagbarnvårdarnas egna barn hade
det. Men då får man prata om separationen
och den biten och många [dagbarnvårdare]
valde att inte ha lekis.34
Argumentet för att få föräldrar att förstå uppdelningen mellan dagbarn och egna barn är att
dagbarnvårdares barn måste öva på separationen
från modern. Det är således den biologiska
moderns närvaro som utgör skillnaden mellan
dagbarnen och de egna barnen. Föreställningen
om närvaron ﬁnns även i citatet som beskriver
övergången från dagbarnvårdare till mor med
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orden ”De [egna barnen] har tillgång till henne som
mamma först när dagbarnen gått hem”35.
Frågan om dagbarnvårdare skall behandla barn
och dagbarn lika eller olika på arbetstid, går inte
att besvara. Om tanken på separation tas på allvar
är frågan faktiskt felställd: det är omöjligt att
behandla barn och dagbarn lika. Det ﬁnns en oåtkomlig olikhet mellan egna barn och dagbarn som
hänför sig till bindningen mellan mor och barn.
De egna barnens krav kan därmed rättfärdigas
med hänvisning till andra principer än de som dagbarnens krav rättfärdigas med. Grundföreställningen är att mor och barn har bindningar som är
naturligt inneboende i deras relation. Detta kan
tolkas som en essentialisering av moderskap och av
mödrar. En dagbarnvårdare kan aldrig få samma
relation till dagbarnen som hon har till sina egna
barn. På samma sätt har dagbarnens mödrar speciella och oersättliga relationer till sina barn.
I skriften I gränsland framställs frågan om lika
eller olika behandling av barn och dagbarn istället
som en strategifråga för dagbarnvårdare.
Det är svårt att handskas med kluvenheten i
att försöka uppfylla mammarollen och dagbarnvårdarrollen lika bra samtidigt. Men den
som valt att betona den ena eller den andra
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rollen och inte fastnat i kluvenheten, mår
bättre, känner sig säkrare och förmedlar därigenom mer tydlighet och trygghet till barnen.
[---] Alltså: Att erkänna att kon∂ikten ﬁnns
och välja ett sätt att hantera den, är att vara
en professionell dagbarnvårdare, även om
resultatet kan bli att mammarollen ibland
blir den primära.36
Även i detta citat styrs dagbarns och egna barns
krav av olika logiker. De egna barnen har i vår
(vuxna) föreställningsvärld rätt att ställa andra
krav på modern än dagbarn på dagbarnvårdare.
Rådet till dagbarnvårdare i I gränsland är att
acceptera att det ﬁnns en kon∂ikt mellan deras
yrkesroll och deras roll som mödrar. På så sätt
upprättas dagbarnvårdares omsorg om barn som
både oΩentligt och privat, men med en skarp
gräns. Den absurda konsekvensen blir att om
dagbarnvårdare inte upplevde kon∂ikter i förhållandet mellan egna barn och dagbarn skulle
gränsen mellan barnomsorg och moderskap inte
gå att vidmakthålla. Dagbarnvårdare beläggs på
så sätt med ansvar inte bara för att vara goda
mödrar och goda dagbarnvårdare, utan också
med ansvar för att upprätthålla gränsen mellan
oΩentligt och privat.
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Sammantaget innebär detta att åtskillnaden
mellan moderskap och arbete uttrycks i skillnaden mellan dagbarnvårdares relation till de egna
barnen och till dagbarnen. På så sätt befästs den
speciella och biologiska relationen till de egna
barnen och det biologiska moderskapet. Det uppfattas ﬁnnas en inneboende, naturlig, skillnad
som motiverar att egna barn och dagbarn har rätt
att ställa olika krav, vilket innebär kon∂ikter
i dagbarnvårdares vardag. Jag tolkar dessa kon∂ikter som själva manifestationen av gränsen
mellan oΩentligt och privat. Att gränsen mellan
oΩentlig och privat upprätthålls är viktigt för att
dagbarnvårdares verksamhet skall gå att avlöna.

Omsorg som lönearbete
Förändringen från ”privat” dagmamma till lönearbetande dagbarnvårdare kan tolkas som ett
avskiljande från moderskap. Anställningen bidrar
både till att upprätta dagbarnvårdares verksamhet som ett görande och att skilja barnomsorg
från moderskap.
Förståelser av hemarbete som görande kan
användas för att benämna innehållet i dagbarnvårdares verksamhet arbete. Städa, putsa fönster,
byta blöjor, laga mat – alla dessa aktiviteter är
konkreta och begripliga som arbete. Gemensamt
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för dem är att de på ett handfast sätt relaterar till
den materiella världen, och att de lämnar efter sig
mer eller mindre bestående materiella spår.37
Den diskade disken är ren, om än bara för en kort
stund. Görandet förtingligas och kan därmed
”dröja kvar i världen”.38 På samma sätt fungerar
förståelsen av lönearbete. Arbete, människans
bearbetande av naturen, resulterar i Marx teori
i arbetets dubbla objektivering, dvs. både i den
vara som är arbetets resultat (produkten) och i arbetarens alienation från sig själv. Förtingligandet
av själva arbetet innebär att arbetaren förstår sitt
arbete som en vara: som ”arbetskraft”.39 Att sälja
sin arbetskraft eller tid kan alltså förstås som förtingligande av ett görande. Arbetets form, eller de
relationer som upprättas genom att arbetaren
säljer sin tid eller styrka skapar varan arbetskraft.
Lönearbete är då deﬁnitionsmässigt produktion.
I avhandlingen Begreppet arbete argumenterar
Jan Ch. Karlsson för att arbete skall förstås som
avhängigt av de ”sociala relationer i nödvändighetens sfär” som det ingår i.40 Om jag tolkar honom
rätt handlar det om relationer som både verkar på
individnivå och bidrar till att strukturera hela
samhället.
Hemarbete och omsorg om barn kan, med
Karlssons deﬁnition, vara arbete i den mån det
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möjliggör annat lönearbete,41 dvs. bara de delar
av detta arbete som kan knytas till relationer på
arbetsmarknaden är arbete. Det är alltså viktigt
hur, och i förhållande till vem, arbetet i hemmet
konstrueras. Moderskap formulerat som en
relation mellan mor och barn skulle inte med
Karlssons deﬁnition vara arbete. Om moderskap
betraktas som en relation mellan en kvinna och en
man, eller som del av en könsstruktur, är det, enligt
honom, inte heller arbete. ”Hemmafruarbete” är
därför inte ett bra ord att använda, konstaterar
han.42 Könsrelationer avförs alltså från diskussionen om arbete, även om de betraktas som strukturella så har de inte med arbete att göra.
Istället använder han beteckningen ”domestikt arbete”. Det domestika arbetet är ett arbete
eftersom det indirekt är knutet till lönearbete i ett
industrisamhälle och utgör förutsättningen för
avlönat arbete.43 Med detta resonemang struktureras både det obetalda och det betalda arbetet
av lönearbetssystemet. För dagbarnvårdare innebär detta att bara den del av deras verksamhet
som möjliggör för dagbarnens föräldrar att arbeta
är arbete.
Förutom att arbetet måste ingå i lönearbetets
system av sociala relationer måste det med Karlssons deﬁnition vara del av ”nödvändighetens
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sfär”. Att arbete hör till nödvändighetens sfär förstår jag som att det är tvingande, att människor
måste arbeta för att överleva. Dagens lönearbete
innesluter dock betydligt mer än det arbete som
utmynnar i konsumtionsvaror. I förståelsen av
arbetskraften som en vara ligger att arbetaren
producerar mer än vad som krävs för att återskapa den egna produktionsförmågan. För att kunna
uppfattas som ett ting måste arbetskraften gå utöver kretsloppet. När det som arbetaren producerar inte direkt svarar mot nödvändigheten, så
som den gör när man exempelvis brukar jorden,
får nödvändigheten förstås indirekt. Upprepningen, att varje morgon gå till arbetet, är något man
gör av nödvändigheten att förtjäna sitt levebröd:
”Att hantverkaren […] tillverkar det ena tinget
efter det andra beror uteslutande på att han
även måste tjäna sitt livsuppehälle […]”44
Själva aktiviteten, innehållet i det man gör på jobbet, behöver alltså inte vara arbete i bemärkelsen att
det relaterar till den livsuppehållande processen,
istället är det själva fenomenet att beﬁnna sig på
arbetsmarknaden som gör lönearbete till arbete.
Oavsett vad som görs produceras varan arbetskraft.
Dagbarnvårdares avtalsutveckling och att
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de beﬁnner sig på arbetsmarknaden kan alltså i
sig ses som ett sätt att förstå verksamheten som
arbete. Moderskap och arbete uppfattas alltså
deﬁnitionsmässigt som motsatser. Därmed blir
innehållet i dagbarnvårdares verksamhet arbete
genom att de får lön för det. För att avlönas måste barnomsorg skiljas från moderskap och det
bästa sättet att skilja barnomsorg från moderskap
är att avlöna det.
Med hjälp av Karlssons och Marx teorier kan
en kvalitativ skillnad mellan lönearbete och domestikt arbete urskiljas. Reproduktion, både i termer
av att producera nya arbetare och att återskapa
gamla, skulle kunna förstås som produktion av
varan arbetskraft.45 Men reproduktionen skiljer
sig från produktionen genom att den inte sker
under arbetsgivarens direkta övervakning. Även
moderskapets relationer till lönearbete beskrivs
av Karlsson som indirekta. Det betyder på en teoretisk nivå att könsrelationer inte betraktas som
en del av produktionsförhållandena och att
moderskap inte räknas som arbete, utan till förutsättningarna för det.
Karlsson diskuterar inte nödvändighet i termer av individ och system. Jag menar dock att det
är en viktig åtskillnad. För den fortsatta analysen
är det viktigt att moderskap inte är direkt nödvän143
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digt på individnivå. En människas egen överlevnad betingas ju faktiskt inte av barn, så länge
hon kan arbeta själv, eller så länge hon omfattas
av ett kollektivt pensions- och välfärdssystem.
Däremot är moderskap nödvändigt för mänsklighetens (och produktions- och pensionssystemets)
överlevnad.
Min undersökning visar att för att dagbarnvårdares verksamhet skall kunna betraktas som
arbete måste det formuleras som en direkt arbetstagar – arbetsgivarrelation. Först då kan det förstås som arbete. För dagbarnvårdare är det alltså
viktigare att deras arbete är organiserat som lönearbete än att deﬁnitionen av arbete vidgas. Strategin att vidga arbetsbegreppet till att omfatta
moderskap verkar direkt improduktivt i den process som gör dagbarnvårdares verksamhet till
arbete. Istället för att gränserna för vad som uppfattas som arbete förflyttas, tvingas dagbarnvårdare vakta på och skapa sitt arbete inom gränserna för det som redan uppfattas som arbete. Detta
är en empirisk iakttagelse som har betydelse för
strategier46 som söker inkludera kvinnor genom
att vidga arbetsbegreppet. Den kvalitativa gränsen mellan förvärvsarbete och hemarbete/
moderskap som utgörs av att moderskap endast
förhåller sig indirekt till produktionssystemet
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har tre dimensioner: verksamheten övervakas
endast indirekt, relationen till arbetsgivaren är
endast indirekt och slutligen är moderskap endast
indirekt nödvändigt för arbetstagare och arbetsgivare som individer.
Den kvalitativa skillnaden är ett sätt att för∂ytta könsrelationerna från produktionens sfär,
annorlunda uttryckt ett sätt att avköna förvärvsarbete och upprätthålla gränsen mot det privata.
kön och klass
Upprätthållande av gränsen mellan oΩentligt och
privat är en viktig komponent i skapandet av dagbarnvårdare som en del av arbetsmarknaden.
Både lo och Kommunal var som organisationer
kritiska till familjedaghem som lösning på barnomsorgsfrågan. De förespråkade istället daghem
och gick bara mycket motvilligt med på att acceptera dagbarnvårdare och då som en tillfällig lösning. Trots att Kommunalarbetarförbundet var
noga med att det var de som skulle vara avtalsslutande part för dagbarnvårdare,47 var de tveksamma till att få dem som (aktiva) medlemmar.
Att organisera dagmammorna har visat sig
vara en svår uppgift. Alla fackförbund vet hur
trögt det är att organisera folk, som arbetar i
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hemmiljö, som inte har arbetskamrater. Det
blir inte bättre om löneläget från början är
lågt och pressande.48
Problemet med att ansluta dagbarnvårdare framställs i citatet som organisatoriska. Det är svårt
att nå ut eftersom de vare sig har arbetsplats eller
arbetskamrater.
Tveksamheten inför att organisera dagbarnvårdare kan även tolkas som ett motstånd mot att
inkludera arbete som äger rum i en privat miljö.
Fackföreningsrörelsen som organisation bygger
på att arbetsplatsorganisering och arbetsplatskollektivet uppfattas som oΩentliga fenomen.
Skapandet av en arbetarklass baseras på en
gemensam upplevelse av exploatering i arbetet.49
Dagbarnvårdare hävdar däremot inledningsvis att deras projekt är ett kvinnoprojekt. Deras
anställning hos kommunen ersätter en tidigare
relation mellan dagmammor och de föräldrar
som betalar dem för att ta hand om deras barn.
Det nya innebär alltså att relationen ∂yttar
ut i det oΩentliga och beskattade ljuset50 och
att deras arbete omfattas av arbetsmarknadens
institutionella och oΩentliga kontext. Trots den
tidigare relationen är det först med den formella
anställningen dagbarnvårdare organiserar sig
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kring det gemensamma i att vara en yrkesgrupp.
Deras situation karaktäriseras inte längre av pragmatism och individuella överenskommelser. Det
ﬁnns generella regler och avtal som innebär att de
har något att samlas kring, vilket leder till att de
kan agera kollektivt. En dagbarnvårdare från
Nacka utanför Stockholm tar initiativ till att
starta Dagbarnvårdarnas intresseförening51 som
en protest mot den nyordning som uppfattas som
en försämring:52 ”Vi dagmammor ansåg, att vi
måste gå ut gemensamt, därför bildade vi den här
föreningen”.53 Paradoxalt nog är det de beslut
dagbarnvårdare opponerar sig mot som öppnar
möjligheter för dem att sätta kraft bakom sina
protester.54
Dagmammorna är dock tveksamma till att
inordna sig på arbetsmarknadens villkor. Trots
att de organiserar sig som en reaktion på att ha
blivit behandlade som en grupp arbetstagare, tolkar jag delar av agerandet från Dagmammornas
intresseförening som ett försök att opponera sig
mot synen på dem som arbetare. Motståndet
kommer bland annat till uttryck i viljan att organisera sig själva och i att de söker stöd hos
Fredrika Bremer Förbundet.55 Kvinnorna i Dagmammornas intresseförening ser sig själva som
kvinnor och sin organisering som ett ”kvinno147
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projekt”.56 Intresseföreningen möter motstånd
både från fackligt håll57 och från Svenska kommunförbundet.58 Först när de börjar räkna sig
som arbetstagare och inordnar sig i den institutionella strukturen på arbetsmarknaden genom
att gå med i Kommunal, börjar deras arbete
ge resultat. Marie-Louise Nilsson, styrelseledamot i Dagmammornas intresseförening och ordförande i dagbarnvårdarnas stockholmssektion
i Kommunal 1970–1974, menar att arbetet i Dagmammornas intresseförening var som att ”slå
huvudet i en vägg”. När de däremot börjar kompromissa, leder det visserligen till splittring inom
föreningen, men också till känslan av att något
händer. Motståndet var inte lika kompakt.59
För att förstå det fackliga motståndet mot
dagbarnvårdare kan gemenskapen kring arbete
betraktas som gemenskap kring ett görande. På
så sätt blir grunden för den fackliga organiseringen och för skapandet av en arbetarklass en identitet baserad på aktivitet och kultur snarare än på
den kropp som kopplas till varande och natur.
Tillhörighet till arbetarklassen blir därigenom
socialt skapad, den är inte determinerad, inte
naturbunden. För den enskilde betyder detta
möjligheten till social rörlighet, för arbetarklassen som kollektiv betyder det möjligheten att
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förändra hela samhällssystemet. Att betraktas
som arbetstagare är alltså inte förknippat med
biologisk determinism på samma sätt som det är
att vara mor eller kvinna. I föreställningen om
arbete som görande ﬁnns dessutom en inbygd
kraft att förändra. Att vara mor eller kvinna är med
detta resonemang inget att samlas politiskt kring,
eftersom situationen inte är möjlig att förändra.
Dagbarnvårdare får alltså inte vara med så länge de
envisas med att organisera sig som kvinnor.
Benämnandet av dagbarnvårdares verksamhet
som görande och förståelsen av arbetet som en
relation till arbetsgivare är därför en slags avköningsprocess. Dagbarnvårdare skiljs från det
moderskap som uppfattas vara knutet till kroppen
och det biologiskt determinerade. Istället skapas
de som arbetstagare med förmåga att förändra.
För att accepteras som subjekt med kraft och
legitimitet att agera är dagbarnvårdare tvungna
att inordna sig. De tvingas på sätt och vis att ta
avstånd från sig själva som mödrar och kvinnor.
Det subjektsskap som kommer via arbete kräver
att de som agerar är, och agerar i kraft av att vara,
arbetare:
Dagmammornas fackliga uppvaknande för
20 år sedan är lika dramatisk som den fackliga
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kampen i seklets början. Ett stycke dold,
kvinnlig, arbetarrörelsehistoria.60
Beskrivningen av dagbarnvårdares fackliga organisering som ett ”uppvaknande” fångar hur deras
organisering förutsätter att de uppfattar sig
själva (och uppfattas av andra) som arbetare och
arbetarklass istället för som mödrar och kvinnor.
Den här typen av inkludering kan dock kritiseras för att ske på den manliga normens villkor.
Adriana Cavarero menar att universella kategorier
är modellerade efter en manlig norm, vilket innebär att när kvinnor innesluts går de samtidigt miste
om möjligheten att själva deﬁniera sin värld.
Cavarero kallar detta för ”homologisering”: att
kvinnors erfarenheter görs om så att de kan diskuteras som analogier till mäns.61 När dagbarnvårdare inordnas som arbetstagare innebär det
att deras erfarenheter skrivs in i en färdig mall
och att de tillskrivs arbetstagarproblem.62 De
organiseras inom ramen för en politiskt accepterad motsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare som i förlängningen hänförs till en
höger–vänster-logik. Med detta avförs könsdimensionen från den politiska agendan.
Det fackliga motståndet mot familjedaghem
som omsorgsform och dagbarnvårdare som med150
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lemmar kan tolkas som ett sätt för arbetarrörelsen att förvissa sig om att föreställningen om
arbete som ett exklusivt görande upprätthålls: ett
sätt att hävda klass och arbete på bekostnad
av kvinnor och moderskap. Det är också ett sätt
att återupprätta en gräns mellan moderskap och
arbete och att bibehålla arbetets könsneutralitet
och universalitet. Könsrelationer har inte med
arbete att göra och kvinnor fråntas möjligheten
att agera som kvinnor.

Att urskilja individer
Förtingligandet av arbetet innebär att både det
som produceras och själva arbetet förstås som produkter skilda från den som arbetar. Produkterna
uppfattas som möjliga att mäta och värdera, vilket i sin tur leder till att de kan köpas och säljas.
Det betyder även att produktion i sig blir en handelsvara. Benämnandet av dagbarnvårdares arbete
som ett görande genom omsorgspedagogiken
bygger på att det kopplas till att de utför handlingar som har konkreta resultat. Arbetets koppling till produkten innebär att produktionen och
resultatet står i fokus. Det går att skilja mellan
den som gör, det som görs, och slutprodukten.
Det som blir kvar när dagbarnvårdares praktiker avgränsats, förtingligats och fått namn är själ151
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va närvaron. I intervjucitatet på s. 131–132 blir
det tydligt att det är just tillgången till modern
som är stötestenen: det handlar om att sonen får
prata om sin skoldag. Den gräns som krävs för att
skilja arbete från moderskap formuleras i dagbarnvårdarmaterialet som skillnaden mellan
egna och andras barn. På så sätt faller ansvaret för
att upprätthålla gränsen mellan moderskap och
arbete på dagbarnvårdare.
För att närvaron skall kunna förstås som ett
arbete måste den formuleras som en arbetsmarknadsrelation. Bara när dagbarnvårdare får
lön för närvaron kan den vara arbete. Närvaron är
således arbete i relation till arbetsgivaren. På så
sätt är arbetsmarknadsrelationer ett sätt att
alienera närvaron. Den ses som ett uttryck för
något annat än relationen mellan dagbarnvårdare och barn. Närvaron blir en slags produkt
skild från den som producerar den. Om närvaron
däremot betraktas som en relation till barn konstrueras den som moderskap. En mor skall
dessutom helst vara obetingat tillgänglig och närvarande. Detta är en av skillnaderna mellan dagbarnvårdares relationer till dagbarn å ena sidan
och egna barn å den andra.
Den icke-förtingligade dimensionen av omsorg
handlar om en relation mellan två människor.
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Därmed går det inte att skilja mellan den/de som
gör och det som görs. Eftersom omsorg är en
verksamhet som måste anpassas efter en konkret
relation mellan människor går det inte heller att
benämna den som ett objekt eller som en produkt. Det som skulle kunna benämnas varierar
och skiftar från fall till fall. Omsorgspedagogik
kan tolkas som ett försök att ändå benämna detta
∂yktiga. Betoning av det vardagliga och nära skall
bidra med den ∂exibilitet som möjliggör att
omsorgstagarens behov kan tillgodoses.
Arbete deﬁnieras delvis av att det är nödvändigt. Födande och moderskap är liksom arbete
ytterst ett villkor för överlevnad. För Arendt
innebär detta att arbete och moderskap är delar
av samma ”människans villkor”. Hon menar
vidare att både arbete och moderskap är aktiviteter. Det varande som förknippas med moderskap
förstås inte i termer av inaktivitet utan istället
som existens. Moderskap och arbete innehåller
båda lika mycket varande i betydelsen existens
som görande i betydelsen aktivitet. Arendt hävdar
därför att både arbete och moderskap till sin
karaktär är privata, till den biologiska kroppen
bundna, verksamheter. De hör till den sfär som är
kopplad till vår existens som art eller naturväsen,
utan att för den skull vara en sfär avskuren från
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det mänskliga i bemärkelsen det kulturella.63
Även om vi i den privata sfären interagerar med
naturen och fyller våra behov som biologiska
varelser, är det vi gör där mänskliga aktiviteter
med speciella kvaliteter och karaktärer.
Föreställningen om att moderskap är ett
varande i betydelsen icke-görande eller avsaknad
av aktivitet kan i denna kontext tolkas som en
politisk strategi som bygger på en förenkling,
eller kanske rent av en överföring, av betydelsen
vara som existens till vara som motsats till göra.
Det är den senare föreställningen dagbarnvårdare
benämner och bekämpar genom att skoja om att
de står upp i parken och dricker kaΩe.
Ett annat sätt att se det är att hävda att moderskap betraktas ur artens i någon bemärkelse eviga
perspektiv, medan arbete betraktas ur en människas livsloppsperspektiv.64 Om jag förstår
Arendt rätt, menar hon att en mänskas liv skiljs
från naturen genom att det blir meddelbart.
Så skiljs en människas liv ut som aktivitet genom
att det kan förstås och förmedlas som ett
sammanhållet förlopp av händelser mellan liv
och död. Annorlunda uttryckt kan aktiviteten
benämnas genom att livet blir ett fokuserbart
objekt. Livet är en aktivitet som genom sin början, födelsen, innefattar sitt slut, döden. Varan154
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det förknippas däremot med artens perspektiv.
Det har till skillnad från görandet/aktiviteten
inget överblickbart förlopp med en början och ett
slut. Individuella människors födelse och död är
bara cykliska händelser, del av det biologiska
varandet.65 Arbete formulerat som görande är då en
individualiseringsprocess.
Genom att skapa arbete som ett aktivt görande
snarare än en del av ett evigt kretslopp skiljs den
arbetande människan ut från naturen, men också
från andra människor och kollektiv.66 Konstruktionen av moderskap som varande blir på motsvarande sätt en generalisering, mödrar förstås inte
som personer utan som tillstånd.
Både arbete och moderskap deﬁnieras av att de
hänförs till det nödvändigas sfär. Det är i kraft av
att vara nödvändigt både för individer och för kollektivet som arbetare har kunnat hävda arbetets
universella värde. Med hjälp av nödvändighet kan
arbete omformuleras till en oΩentlig och allmän
angelägenhet.
Det är också i nödvändighet Seyla Benhabib67
grundar sitt hävdande av att även omsorg hör till
den oΩentliga/allmänna sfären. Omsorg är snarare ett universellt än ett partikulärt fenomen,
påpekar hon. Men det är inte på omsorgens speciﬁka praktiker Benhabib syftar när hon menar
155

3. mamma, dagbarnvårdare, individ

att den är universell, utan på omsorg som fenomen. För att barnomsorg skall gå att infoga i en
oΩentlighetens logik måste den, precis som Benhabib påpekar, konstrueras som universell i
bemärkelsen att den utgör grunden för samhället.
För att omsorg skall betraktas som oΩentligt/allmänt måste det alltså både ses ur artens perspektiv – dvs. som ett generellt och nödvändigt fenomen – och ur en människas perspektiv – som ett i
tid och rum avgränsat görande.

kapitel 4

att ha en
målsättning

M

ånga av mina informanter har börjat
som dagbarnvårdare när deras egna
barn har varit små. När barnen vuxit
upp har de fortsatt. En del säger att ”det bara blev
så”, andra uttrycker det som ett tydligt brott: de
har fattat ett beslut om att det här är deras arbete:
Jo, för det är viktigt för en själv, för ens […]
yrkesroll att man tycker att det här är ens
arbete. Och att man har en viss målsättning.
Ja, man vill nå fram till någonting, man vill
lära barnen någonting. Om man bara går
hemma, då är det liksom bara. […] Då är det
bara, men man vill att de ska ha fått någonting
med sig från mig ändå och min familj.1
Beskrivningen av hur arbete skiljer sig från ”varande” handlar i citatet om att ha en målsättning.
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Det handlar om att lära barn något, att nå fram
till något och att själv formulera målsättningar.
Det är viktigt att innehållet i verksamheten har
ett medvetet syfte, tolkar jag citatet. Att formulera medvetna målsättningar som på något sätt
går att konkretisera är ett sätt att skilja arbete från
det moderskap, eller den omsorg som ”liksom
bara [är]”. Målsättningar är ett sätt att konstruera
fokuserbara objekt och på så sätt göra en verksamhet till produktion. Detta kapitel behandlar den
andra skiljelinjen mellan moderskap och arbete,
det handlar om hur arbete till skillnad från moderskap förstås som ett intentionellt görande.
Dagbarnvårdare har ofta mött kritik mot att
deras verksamhet inte är tillräckligt målmedveten. Verksamheten uppfattas inte ha förmåga att
nå målsättningarna för barnomsorgen. Barnstugeutredningen konstaterar exempelvis att
familjedaghem kommer att ha uppenbara svårigheter ”att på likvärdigt sätt som förskolan kunna
bidra till att uppnå förskolans [pedagogiska]
mål”.2 Familjedaghem har istället ofta motiverats
av att omsorgen är mer personlig, att en dagbarnvårdare som ensam ansvarig vuxen är nästan som
en mamma. Mot denna bakgrund kan citatets
betoning av vikten av att ha målsättningar betraktas som ett led i en professionaliseringsprocess.
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I detta kapitel kommer jag att visa hur dagbarnvårdares verksamhet på olika sätt benämns
och konstrueras som ett intentionellt görande.
Denna process leder till att dagbarnvårdares
görande förtingligas och instrumentaliseras och
till att det upprättas gränser mellan moderskap
och arbete som gör dagbarnvårdare till arbetare. I
denna process tillskrivs de status som subjekt. Formuleringen av dagbarnvårdares verksamhet som
arbetsprocesser med början och slut upprättar
även en moralisk gräns gentemot moderskap och
dagbarnens mödrar. Dagbarnvårdares omsorg om
barnen förstås som temporär och villkorad, medan mödrars omsorg återskapas som obetingad.
I det inledande citatet poängterar dagbarnvårdaren att det är viktigt för yrkesrollen att
man tycker att verksamheten är ett arbete.
Det kan tolkas som att syftet att vara arbetstagare
är fundamentalt för att förstå sitt görande
som arbete. Målsättningen att arbeta skapar
själva arbetet som ett medvetet görande: produktionen av varan arbetskraft. På så sätt förläggs
dagbarnvårdares målsättningar bortom omsorgen. De arbetar för att få lön. För att kunna
inordnas på arbetsmarknaden krävs dock att dagbarnvårdare producerar ett mervärde och att
detta mervärde går att mäta och värdera.
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Moderskap uppfattas i materialet som ett värde
i sig, som varande sitt eget mål3 och som något
som det är ”fult” att ta betalt för. Moderskap uppfattas inte heller producera något mervärde.
I kapitlet kommer jag visa hur dagbarnvårdare
återskapas som mödrar och hur de därmed
betraktas som giriga och högljudda på arbetsmarknaden. Att de beskrivs både som mödrar och
arbetstagare försätter dagbarnvårdare i problem
på arbetsmarknaden.
I kapitlet kommer jag även att argumentera
för att föreställningarna om produktion och mervärde kan tolkas i termer av medborgarskap.
Att vara förmögen att medvetet förändra, dvs.
att kunna producera något, är avgörande för att
framstå som ett politiskt subjekt. För att ge arbete denna kraft krävs att moderskap konstrueras
som skillnaden.
ett moraliskt dilemma
Syftet med barnomsorg motiveras dubbelt i skollagen. Den skall ”genom pedagogisk verksamhet
erbjuda barn fostran och omvårdnad” samtidigt
som ”förskoleverksamhet […] skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
barnets eget behov”.4 Skrivningarna kan tolkas
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som att barnomsorg skall producera pedagogik,
omsorg och fostran, men den ska också producera
föräldrars möjlighet att arbeta. Dagbarnvårdares
verksamhet skall alltså resultera i två ”produkter”.
Dessa kan beskrivas som å ena sidan en bra pedagogisk verksamhet och å den andra barnpassning.
Barns behov tolkas dock mycket restriktivt när
regelverket kring barnomsorg tillämpas. Bara de
barn vars föräldrar arbetar, studerar eller står
till arbetsmarknadens förfogande har rätt till
omsorg.5 I normalfallet är det de vuxnas förvärvsarbete som motiverar barnomsorg. Det stämmer
på så sätt överens med föreställningarna om att
barnomsorg/reproduktion endast är arbete i den
mån det möjliggör annat arbete/produktion.
Att skrivningarna om pedagogik, omvårdnad
och fostran ändå tar så stort utrymme, menar jag,
skvallrar om att det ﬁnns en existentiell och
moralisk skyldighet att sörja för barn: barn kommer först och omsorg om dem går före arbete och
ekonomi. Även när barnomsorg betraktas som ett
sätt att ”undanröja förvärvshinder”6 är det ett
erkännande av att det ﬁnns en skyldighet att ta
hand om barn. Barn måste sörjas för innan vuxna
(läs: kvinnor) kan bli produktiva.
Oavsett om det beskrivs som att barn är förvärvshinder eller om barnomsorg beskrivs som
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villkor för produktionen är det ett sätt att säga
att barnomsorg i sig är improduktivt. När moderskap och modrande diskuteras i termer av produktivitet är det alltid ur ett perspektiv där arbete
och produktion ges primat.7 Relationen mellan
barnomsorg och arbete ter sig således paradoxal.
Omsorgen uppfattas som moraliskt primär, men
arbete är systematiskt överordnat. Den dubbla
målformuleringen för barnomsorg, att både producera barnomsorg åt föräldrar och en god uppväxt åt barn, blottlägger detta moraliska dilemma.
Dagbarnvårdare beskrivs som mödrar som är
”övertygade om att det bästa för små barn är att
vara tillsammans med sin egen mamma”.8 De
framställs som kvinnor som först beslutar sig för
att vara hemma med sina egna små och därefter
fattar beslut om att ta dagbarn.9 Dagbarnvårdare
tillskrivs därmed värderingar: de är mammor
som vill vara hemma med sina egna barn.
I dessa beskrivningar ligger att dagbarnvårdare
har ett annat, viktigare, syfte med sitt yrkesval än
arbetet som sådant. Det är inte primärt för att
producera sig själva som arbetskraft som de ger
sig ut på arbetsmarknaden. Deras syfte eller målsättning kan beskrivas som privat: att få vara
hemma med sina egna barn. Medlet för detta är
att arbeta som dagbarnvårdare.
164

noter s. 350

Denna diskussion om dagbarnvårdare, bottnar i
föreställningen att de i första hand är mödrar och
att förvärvsarbete är en ekonomisk nödvändighet.
Yrket beskrivs dock som ett val.
Man vill ”slå två ∂ugor i en smäll”: vara hemma med de egna barnen, och ändå få en inkomst, känna att man gör nytta för ∂er än sina
egna barn, ge de egna barnen kamrater osv.10
Syftet med yrkesvalet framställs vara att sätta
omsorgen om barnen först. Att bli dagbarnvårdare kan därmed, till skillnad från tvånget att
arbeta, beskrivas just som ett val, eftersom det för
en mor är ett bra och osjälviskt val. I citatet motiveras det även utöver omsorgen om de egna barnen. Det utsträcks till en allmän omsorg om barn:
att göra nytta för ∂er barn än sina egna. Denna
motivering kopplar dagbarnvårdares verksamhet
inte bara till individuellt moderskap utan till en
slags universell omsorgstanke som moderskap
uppfattas bottna i eller leda till. Tanken på de
andra barnen är viktig eftersom dagbarnvårdare
hela tiden riskerar att anklagas för att utnyttja
andras behov av barnomsorg för att själva få vara
hemma. Eller som Aino Trosell låter huvudpersonen i en av sina romaner berätta:
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Annars hade hon [mamma] väl gråtit ihjäl sig
så som jag ﬁck valsa mellan olika dagmammor
om vilka man i alla fall visste en sak alldeles
säkert: de passade mig inte för min skull, för
att de tyckte om mig. Utan för att själva få
råd att stanna hemma med sina egna barn.11
Det är problematiskt att ta betalt för omsorg. Risken är hela tiden att barnet inte ombesörjs för
dess egen skull. Poängen med att beskriva yrket
som ett val som görs för både egna och andra
barns skull är alltså att dagbarnvårdare kan sätta
omsorgen om barnen i första rummet och ändå
få en inkomst.
I talet till dagbarnvårdare ﬁnns en tydlig rädsla
för att insinuera att dagbarnvårdare är giriga. Det
ﬁnns en ängslan hos dem som talar om dagbarnvårdare som bottnar i att de inte vill beskriva dem
som dåliga mödrar.
Betoningen av att dagbarnvårdare alltid sätter
barn främst kan tolkas som ett sätt att upprätta
kopplingen mellan kvinnor, barn och omsorg.
Det blir då ett sätt att förstärka föreställningarna
om dagbarnvårdare som kvinnor. Arbetet som
dagbarnvårdare innebär, givet denna tolkning,
inte någon förlust av vare sig moderlighet eller
kvinnlighet.
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Beskrivningarna av dagbarnvårdare som i första hand mammor kan användas för att höja statusen på deras yrke genom att hänvisa till det
moraliskt höga i att vara mor, men även för att
utnyttja dem med hjälp av föreställningar om att
mödrars omsorg är en dygd och därför inte bör
betalas.12 Modrande uppfattas både som ”worthless” (värdelöst) och som ”priceless” (ovärderligt),
skriver Marty Grace. Det ﬁnns förväntningar på
att modrande skall utföras av andra orsaker än
ekonomiska belöningar, därför värderas det så
lågt på arbetsmarknaden. Pengar och lön för
modrande be∂äckar också föreställningar om
”the purity of maternal devotion”.13 Att lönearbete skapas som sekundärt kan alltså förstås
som ett sätt att inte göra dagbarnvårdare till dåliga mödrar. Det är samtidigt ett sätt att beköna
deras arbete.

Nästan som mamma
Dagbarnvårdare arbetar hemma och som ensamma vuxna beskrivs de ha en unik relation till sina
dagbarn. De framställs som dagmammor: en ”viktig ’extra-vuxen’”14 eller en ”mormors-typ”.15
I diskussionen av en enkätundersökning om
kvalitet i familjedaghem konstateras att ”[…] föräldrarna oftast ser den egna dagbarnvårdaren som
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person som anledning till att deras barn trivs så
bra, i stället för att se att familjedaghem som form
är bra”.16 Dagbarnvårdare förväntas även ta ett
stort personligt ansvar och vara mer ”privat i sin
yrkesroll”.17
Som vuxna kvinnor och mödrar, som omvårdande, ansvarsfulla och viktiga för barn lånar dagbarnvårdare av mödrars moraliska förpliktelse att
beakta barns omsorgsbehov, något som förknippas med kärlek. Dagbarnvårdare som dagmammor
ska tycka om sina dagbarn och uppmanas att:
[F]rån början […] lära känna varje barn så att
man kan lära sig tycka om barnet som den
person just han/hon är. Skulle du trots detta
misslyckas skall du inte dra dig för att ta kontakt med din assistent. Kanske kan du få hjälp
av henne eller förskolepsykologen att förstå
och tycka om barnet. Det kan ﬁnnas barn som
man inte kan klara av att tycka om. Då måste
man försöka hitta något annat åt det barnet.
Ett barn som inte känner sig uppskattat av
den vuxne utvecklas inte på ett bra sätt.18
En av mina informanter beskriver det som att
hon för att göra ett bra jobb måste försöka förmedla till föräldrarna att:
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Man måste förstå att vi tar hand om det
käraste barn de har, och de vill sina barn det
allra bästa, det måste man förstå. Och så måste föräldrarna vara insatta i, att jag gör det
bästa jag kan för ditt barn, och jag älskar ditt
barn så mycket som möjligt va, förstår du vad
jag menar?19
Flera dagbarnvårdare ger uttryck för liknande
tankegångar om att tycka om dagbarnen.20 Orden
som beskriver dagbarnvårdare som dagmammor
eller mormorstyper signalerar att det också ﬁnns
de genom släktskap förpliktande kärleks- eller
omsorgsrelationer som obetingat tillgodoser barns
rätt till omsorg.21
Relationen mellan mödrar och barn konstitueras av barns rätt till omsorg och av att mödrar är
skyldiga att tillgodose detta behov. Kvinnor är
således mödrar endast om denna relation till barn
kan upprättas. I diskussioner som riktar sig till
dagbarnvårdare är analogierna till moderskap
ständigt närvarande. I en text om barnpsykologi
och problem med matsituationen, riktad till dagbarnvårdare, skrivs till exempel så här:
I amningssituationen förenas ätandet med
upplevelser av trygghet, värme, kroppskon169
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takt, med allt det som begreppet ”mamma”
står för. För mamman blir amningssituationen
och hennes förmåga att tillfredsställa barnets
hunger, oupplösligt förenat med hennes bild
av sig själv som mamma.22
Mödrars bild av sig själva som mammor kopplas
i citatet till förmågan att ge barn näring. Mat,
kärlek och moderskap knyts samman. Det blir
särskilt tydligt när barn matvägrar.
Det värsta med det här [matvägran] är att
man som mamma eller dagmamma kan känna sig både arg och förtvivlad när barnet vägrar att äta vad man vet är både god och nyttig
mat och som man dessutom själv har lagat.
Det känns som om barnet inte vill ta emot det
man själv vill ge av kärlek och det är just detta
som det handlar om. Barnets vägran att ta
emot är ett uttryck för den vrede och maktlöshet han [sic] känner mot mamman eller
dagmamman.23
Modersidentiteten grundas både i amningscitatet och i matvägrancitatet i att barn bekräftar
den ömsesidiga relationen genom att äta det
som bjuds. På samma sätt uppfattas barn bedöma
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och bekräfta dagbarnvårdare genom maten:
”[b]arn bedömer ofta sin dagbarnvårdare utifrån
maten. Lagar hon god mat, är hon en bra dagbarnvårdare”.24
Trots att moderskap i grunden är asymmetriskt – mödrar uppfattas ha plikter mot barn
som inte motsvaras av barns plikter mot mödrar
– är moderskap inte en enkelriktad relation.25
Den tillfredsställelse som ﬁnns i barns bekräftelse
av mödrar som närande,26 som man kan se i matcitaten, kan förstås som en slags relationell belöning.
Dagbarnvårdares verksamhet formuleras i termer av en omsorg som liknar mödrars. Det ﬁnns
på så sätt en personlig garanti för att barnen har
det bra. Med denna kvalitetsgaranti beskrivs dagbarnvårdare som nästan-mödrar med en relation
till ”sina” dagbarn. Denna relation beskrivs som
ömsesidig, den ger utbyte för både dagbarnvårdare
och dagbarn.
Ett obegränsat ansvar och engagemang för
dagbarnen bryter dock mot föreställningar om
professionalitet i omsorgsarbete. Detta syns i
materialet bland annat som en diskussion om att
dagbarnvårdare måste lära sig att hitta gränserna:
Ett professionellt förhållningssätt till barnen,
innebär inte minskat personligt engagemang.
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Däremot behöver dagbarnvårdaren kontinuerlig handledning för att inte blanda in sina
personliga känslor, på ett negativt sätt i relationen till barnen. Hon behöver också få hjälp
med att sätta gränser för sitt ansvarsområde.27
Dagbarnvårdare förväntas känna, både med barn
och för barn.28 Detta är egenskaper som de lånar
från en bild av den goda och omsorgsbenägna
kvinna som en mor förväntas vara. Samtidigt
måste gränsen för vad som är dagbarnvårdares
ansvar och vad som inte är det upprätthållas. Särskilt viktigt blir det att inte överskrida gränsen
gentemot dagbarnens mödrar:
Om man tycker att det känns så mysigt och
skönt när Stina säger ”mamma” så att man
inte bryr sig om att försöka ändra på det.
Då har triangeln [mor-barn-dagbarnvårdare]
kommit i obalans, och mamman har hamnat
långt borta.29
Av citatet framgår att det är viktigt att dagbarnvårdare inte ”tar” moderns plats: att gränsen mellan mödrar och dagbarnvårdare upprätthålls.
Upprätthållandet av en sådan åtskillnad uppfattas som professionellt, medan avsaknaden av
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åtskillnad förläggs till dilemman och problem
i rollen som mor/kvinna.
Många dagmammor har erfarenhet av mammor som aldrig går. Det är som om de måste
ha bekräftelse på att barnet blir olyckligt om
de lämnar det.30
När mödrar sätter sitt eget behov av bekräftelse
före barnets väl har den oegennyttiga omsorgen
blivit själviskhet. För dagbarnvårdare gör kopplingen till moderskap att gränserna för deras
arbete måste upprätthållas dubbelt. De samtidiga
hänvisningarna till professionalitet och till barnens bästa försätter dem i ett dilemma där de riskerar att betraktas som kön (kvinnor) snarare än
arbetstagare. Kvinnor, lyder tankeﬁguren, vill
känna att barn behöver dem för att de själva skall
bli bekräftade. Om dagbarnvårdare vill känna sig
behövda och oersättliga för ett barn, beter de sig
alltså mer som mödrar som har svårt att lämna
sina barn än som professionella yrkeskvinnor.
Tankegången återﬁnns även som en mer generell
föreställning om vårdarbete som ett sätt för kvinnor att ”förlänga sitt moderskap”.31 Behovet av
bekräftelse som mor/kvinna uppfattas som fel
drivkraft när det handlar om yrkesval och arbete.
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Dessa föreställningar fungerar som ett sätt att
placera det icke-professionella i det kvinnliga, att
skapa kvinnlighet och kön som motsatsen till det
som förknippas med ett väl utfört arbete.
från miljö till subjekt
Den särskilda relation till dagbarn som en dagbarnvårdare förväntas upprätta till följd av att
hon är ensam och arbetar i sitt hem liknar
moderns. Denna relation, det speciella ansvaret,
kan, som sagts tidigare, förstås som en slags kvalitetsgaranti för föräldrarna. Den insyn eller kontroll som garanteras av att det ﬁnns ∂era vuxna
på ett daghem kompenseras av den moraliska
skyldighet som dagbarnvårdare som ensamarbetande lånar av mödrar.
Kvalitetsgarantin, som bygger på kopplingen
till moderskap, handlar bland annat om att
omsorgen om barnen inte skall förtingligas,
instrumentaliseras och förfrämligas. Annorlunda
uttryckt: att det sker ett möte mellan dagbarnvårdare och barn. Mötet speglas i intervjuerna
där dagbarnvårdare beskriver utbytet med dagbarnen som något värdefullt. De berättar många
historier om hur roligt de har och hur mycket de
lär sig. I slutet av varje intervju har jag frågat om
den jag intervjuar har något mer att säga. Nästan
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alla dagbarnvårdare har då avslutat intervjun med
att säga att de har ett roligt jobb.32 Arbetet
beskrivs alltså inte som enkelriktat. Den bild av
relationen omsorgsgivare – omsorgstagare som
växer fram är betydligt mer komplex. För att
omsorgen skall bli arbete måste det dock förstås
som en mer enkelriktad verksamhet. Detta kan
betraktas som en instrumentaliseringsprocess.
Omsorgen måste beskrivas som fokuserbara
objekt och dagbarnvårdare måste skapas som subjekt med förmåga att producera dessa. Detta kan
ske på ∂era olika sätt.
En dagbarnvårdare berättar att föräldrarna
inte tog hennes och andra dagbarnvårdares mathållning på allvar eftersom ”man inte vet vad ungarna får i sig”. Kritiken kan tolkas som ett krav på
att åtskillnaden mellan dagbarnvårdares verksamhet och hemmet måste manifesteras. När
dagbarnen kommer till ett familjedaghem kommer de till en verksamhet som förväntas vara
planerad, inte till ett hem där de ska dela en kvinnas vardag.
Dagbarnvårdaren berättar i det här fallet att
hon började sätta upp veckomatsedlar i hallen
efter att ha hört påpekandet.33 Matplaneringen
blev därmed synlig för föräldrarna. Målsättningen
blev uttalad. ”Självklart ger vi också föräldrarna
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vår matsedel för en vecka eller två i taget”, skriver
Maud Vännman i Familjedaghems temanummer Bra mat.34 Att skriva ner sin planering gör
stor skillnad i dagbarnvårdarverksamheten:
Att göra ett fortbildningsmaterial om planering för dagbarnvårdare kan verka ganska
över∂ödigt. Dagbarnvårdare är för det mesta
mycket bra, för att inte säga mästare, på planering. Hur skulle de annars få en endaste dag att
fungera, med alla barn, tider och olika aktiviteter som skall ske. Men många dagbarnvårdare
har sin planering i huvudet och inte på papper.
Det är just att sätta sin planering på pränt som
vi vill slå ett slag för med det här häftet.35
Just genom att skriva eller ge uttryck för sina
intentioner, uppfattas de som målsättningar eller
syften. Formulerandet av målsättningar gör verksamheten till en medveten process med ett mål
istället för något som bara är. Näringsintaget blir
till något mer genom planering. Man kan säga att
formulerandet får en materiell form genom att
skrivas ner på papper. Det är ett sätt att förmedla
planeringen och är därmed, i Arendts mening, ett
förtingligande. Syftet eller målsättningen går att
förstå som ett ”ting”.
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Med formuleringen görs måltider till fokuserbara objekt. Än tydligare uppfattas syftet som en
målsättning när det kopplas till vetenskap. I ett
temanummer av tidningen Familjedaghem diskuteras mat ur många olika vinklar, bland annat
näringslära och pedagogik. ”Matens målsättning” heter en artikel där målsättningarna att
”servera en väl sammansatt och varierad kost”
samsas med att ”fostra barn till goda kostvanor
och god matkultur”, och att ”matlagning, som är
en av hemmets viktigaste sysslor, också bör ingå i
den pedagogiska verksamheten”.36 Här görs både
mat i sig och dess funktion till ett slags produkter.
Mat görs bland annat till pedagogik. För att
mat skall kunna bli pedagogik måste den ha ett
annat syfte än att mätta barns hunger. Måltiden
kan bli en ”pedagogisk måltid”, där barn lär sig
goda kostvanor och matkultur. Tillagning av mat
kan även det bli till ett lärande. Matberedningen
kan användas både för att lära sig laga mat och för
att lära sig andra saker.
Som tur är behöver man inte ha dåligt samvete för att barnen får hålla på i köket. Arbete
i köket innehåller faktiskt ∂er inlärningsmoment än någon annan, aldrig så tillrättalagd
sysselsättning. I samspelet med den vuxne
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tränar barnet sitt språk. Här ﬁnns mängder
av möjligheter att öva matematik, och här lär
sig barnet fysik, teknik och kemi, förutom att
det tränar sin ﬁnmotorik och sin öga-handkoordination i ett socialt samspel med andra.
Och viktigast av allt, barnet lär sig utföra helt
nödvändiga sysslor, som det måste kunna för
att så småningom klara sig själv.37
Matens varandekaraktär kompletteras här med
andra mer förändrande målsättningar. Matlagning som pedagogik bygger på att tillredningen
kan betraktas som ett görande och maträtten
som produkt. Som pedagogik blir dock görandets
produkt något annat än maten, dvs. något annat
än det som gör matlagning i sig till ett görande.
Pedagogikens produkt är lärande. Genom att
objektivera lärandet kan pedagogik38 under vissa
förutsättningar fungera som produktion.
För att göra dagbarnvårdares verksamhet till
arbete krävs inte bara att barnomsorg skapas som
fokuserbara objekt, det krävs även att dagbarnvårdare ges förmåga att producera dem. För att det
skall vara möjligt måste de tillskrivas en subjektsstatus i relation till det de producerar. Det de producerar bli då objekt. Att formulera dagbarnvårdares praktiker som målmedvetet arbete och där178
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med göra dagbarnvårdare till subjekt är ett sätt
att skilja dagbarnvårdare från mödrar. I denna
process måste man dock undvika att göra barn till
objekt. I benämnandet av dagbarnvårdares praktik som arbete för∂yttas därför det som produceras till avgränsade och fokuserbara fenomen
i verksamheten, så som ”måltider” eller ”lek”.
Problemen med att tillskriva mödrar subjektsstatus som mödrar kan delvis förläggas till att
barn inte kan (och inte bör!) betraktas som objekt.
Om moderskap uteslutande betraktas som en
relation till barn, måste även mödrars subjektsstatus skapas i relation till barn. Barn uppfattas
dock inte som objekt, de är inte ”råvara” utan snarare subjekt i vardande. Inför dem krävs lyhördhet:
Vi tycker att det är bra när barnen leker själva.
Då kan vi syssla med vårt, men då förstår vi
också att allt är som det ska. Vi anser att det
är fel någonstans, när barn inte leker.39
När allt är ”som det ska” inges ett lugn i varande,
ett status quo som ger mödrar tid över. Barnomsorg sker medan man gör annat. Omsorg betraktas som ett upprätthållande av existens så att barn
själva har möjlighet att växa både kroppsligt och
mentalt. Att det ”är som det ska” innebär då att
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mödrars uppgift för tillfället är att inte störa.
Varande saknar andra målsättningar än att anpassa
sig till och upprätthålla det för tillfället rådande.
Mödrars aktiviteter beskrivs inte som framåtsyftande och förändrande.40
Dessa föreställningar bottnar i tanken att
mödrar inte kan styra barn. De kan inte förutse
hur barn reagerar eller svarar på deras görande,
eftersom barn inte är objekt i samma bemärkelse
som exempelvis en träbit. Det kan tolkas som
respekt för barn: barn är inte ett stycke natur, utan
subjekt. Barn har en egen vilja och moderns uppgift är att stärka denna viljas egen utveckling. Det
kan tolkas biologiskt eller religiöst deterministiskt: barn växer upp till det de är programmerade
för antingen av gener eller av gud. Mödrars uppgift är då att se till betingelserna för den programmerade utvecklingen. De ska vårda barn på samma
sätt som man vattnar en krukväxt och ser till att
den får lagom med ljus. Dessa föreställningar hindrar inte att mödrar själva har målsättningar som
att barnen skall bli trygga och harmoniska. Ofta
inbegrips istället sådana målsättningar i moderns
varande. Men trots detta uppfattas inte mödrar
kunna kontrollera processen eller rationellt styra
den. Mödrar ger förutsättningar, eller står för en
”bra start”, men mer kan en mor knappast göra.
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Mödrar kan med denna syn inte tillskansa sig
en egen subjektsstatus i förhållande till barn, utan
beskrivs ungefär som man beskriver livmödrar:
fruktbara miljöer där barn kan växa av sin egen
inneboende kraft. Föreställningen om att modern
upprätthåller barnets existens kan också förstås
som att män/fäder är de som har kraft att skapa
barn som människor. Kvinnor bidrar på så sätt
med ”råvaran” medan män står för förädlandet/
förmänskligandet av barnen.41 Mödrars görande
beskrivs ofta som intuitiv eller instinktiv.42
Det som beskrivs som mödrars varande måste,
för att dagbarnvårdares verksamhet skall förstås
som ett arbete, formuleras om till arbetsuppgifter med medvetna och re∂ekterade syften. Leken
som markerade att allt var som det skulle fylls då
av vuxna med en mer långsiktig funktion:
Leken fyller en mycket viktig funktion i barnets utveckling. I leken övar barnet sin kropp,
sitt språk och sina färdigheter. I leken försöker det förstå sin värld. Det bygger upp ett
eget sätt att förhålla sig till omvärlden, en
egen personlighet, ett eget ”jag”.43
Barn uppfattas inte själva vara medvetna om de
funktioner som leken fyller. De leker inte för att
181

4. att ha en målsättning

underlätta senare språkinlärning, de leker för att
det är roligt. Barn görs till de som är i nuet. Observation av leken, analyser och benämnande av dess
värde ligger hos vuxna och möjliggör objektiﬁering. Men denna objektiﬁering beskrivs i termer av barns lek. Åtskillnaden mellan att göra
pedagogik till en produkt och att göra barn till
objekt är förstås hårﬁn.
Fokuseringen på lek eller pedagogik gör att en
uppgift för omsorgsarbetare formuleras: att
genom produktion av pedagogik eller olika verksamheter påverka, styra eller förändra det som
förstås som barnets spontana utveckling. Hos dagbarnvårdare placeras alltså en förmåga att medvetet förändra. Detta sker både genom att tillskriva
pedagoger/omsorgsarbetare intentioner och
verktyg och genom att skapa produkter/objekt.
Dagbarnvårdares förmåga att som subjekt agera i sitt arbete bekräftas av att de tilldelas ”verktyg”, att deras verksamhet får sina egna speciella
instrument, tekniker och kunskaper. En dagbarnvårdare beskriver hur hennes egen syn på sitt
arbete förändrades efter en kurs där hon bland
annat ﬁck lära sig om barns utvecklingsstadier.
Hon har svårt att direkt sätta ﬁngret på vad som
förändrades, men menar att hon arbetade ”mera
medvetet” efter kursen. Hon exempliﬁerar med
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hur hon bemött barn i olika åldrar och hanterat
olika perioder av ”trots”.44 Jag tolkar hennes
berättelse som att de kunskaper och praktiker
hon redan besatt ﬁck ”namn” och att hon såg det
som en bekräftelse av sina egna kunskaper.
Den bekräftelse av praktikvunna kunskaper
som kommer genom att andra sätter teorianknutna ord på dem har dock en baksida. Som
Bettina Dybbroe påpekar innebär sådan bekräftelse samtidigt att det egna benämnandet av dessa
kunskaper görs till ”privat prat”.45 Giltigheten
i de egna erfarenheterna ifrågasätts och bekräftas
på samma gång. Det kan tolkas som att det upprättas en gräns mellan modersprat och professionellt tal. Dagbarnvårdares erfarenheter återvinns
som arbetsmetoder först när de omformuleras av
andra, teoretiskt skolade personer. Dagbarnvårdares egna utsagor skrivs då in i en psykologisk/
pedagogisk diskurs, ett speciﬁkt system för att
organisera kunskap. Denna diskurs skapar deras
praktiker som målrelaterade genom att sätta in
deras erfarenheter i ett institutionaliserat och
professionellt sammanhang. I och med det omvandlas praktikerna från att vara ett relationellt
samspel till att bli arbetsmetoder. Det betyder
också att omsorg kan motiveras mer instrumentellt.46 Tålamod med trotsbarn blir teknik.
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Att låta barn leka kan exempelvis (med vetenskaplig hjälp) bli en medveten teknik av dagbarnvårdare. Likaså kan måltiden, eller besöket
i mataΩären bli ett instrument för lärande. Barns
utveckling blir dagbarnvårdares produkt. Genom
oΩentlig styrning av barnomsorgen, med hjälp av
läroplaner eller andra måldokument, ges sedan
övergripande syften för verksamheten.
Det här är en process som innebär att omsorgen om barn betraktas som en resultatinriktad
verksamhet. Denna instrumentaliseringsprocess
innebär, som Kari Waerness påpekar, att den obetingade rätten till omsorg undergrävs. Den betingas
av en förändring i den riktning som omsorgsgivarna förväntar sig.47 Skillnaden kan uttryckas
som att föreställningen om mödrar som upprätthållande av det varande betyder omsorg för
omsorgs skull, medan målinriktad omsorg har
förändring som syfte.48
Jag menar att det också innebär att en åtskillnad upprättas mellan dagbarnvårdare och mödrar.
Dagbarnvårdare är inte moraliskt ansvariga för
ett barn på samma sätt som mödrar/föräldrar.
Dagbarnvårdares ansvar är ett professionellt
ansvar för barnet när det vistas hos dem. Exempelvis bör barn när de är sjuka inte vara i familjedaghem. Detta innebär att mödrars (föräldrars)
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ansvar blir mycket omfattande. Mödrar (föräldrar) har helhetsansvaret för barn. Det betyder
att de har ansvar för att avgöra när och om ansvaret skall överlåtas till exempelvis dagbarnvårdare.
Mödrar avgör om barnet är tillräckligt friskt och
om omsorgen är tillräckligt bra för att ansvaret
skall kunna överlåtas. Det betyder också att en
enskild mor har ansvar för att hennes barn har
det bra även när hon inte själv är närvarande. Hon
ansvarar för att byta barnomsorg om den är dålig,
vilket innebär att hon är medansvarig om något
händer i hennes frånvaro.49 Instrumentaliseringen av den oΩentliga barnomsorgen skärper på
så sätt föreställningarna om att en mor alltid är en
mor, även om och när hon arbetar och tillfälligt
har överlåtit ansvaret till någon annan.
För att dagbarnvårdares arbete skall kunna
avgränsas från moderskap krävs alltså att det
skiljs från den privata omsorg som modern står
för. Detta sker genom att det inordnas i föreställningar om arbete som produktion. Genom att
urskilja fokuserbara fenomen som exempelvis
måltider och lek och konstruera dem som produkter kan dagbarnvårdares verksamhet förstås
som produktion. Dagbarnvårdare kan därmed
förstås som agerande subjekt med förmåga att
förändra. I denna process skapas samtidigt barn
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som ett slags objekt, även om de aldrig beskrivs
som produkter. Dagbarnvårdare som arbetare
tilldelas i denna process verktyg och tekniker.
Instrumentaliseringsprocessen avskiljer dagbarnvårdares omsorg från moderskap även
genom att deras ansvar för, och skyldigheter gentemot, dagbarn begränsas. Det upprättas på så sätt
en moralisk åtskillnad mellan mödrar och dagbarnvårdare som samtidigt innebär att mödrars
ansvar i en bemärkelse skärps.

Egna barn och andras
Dagbarnvårdare skall förutom den goda verksamheten bistå föräldrar med produkten barnpassning. Det innebär att de producerar dagbarnens
föräldrars möjlighet att arbeta. Det är denna produkt som länkar dagbarnvårdares arbete till lönearbetssystemet.
I diskussionen om dagbarnvårdare blir det tydligt att så länge det handlar om att sköta sina egna
barn, oavsett hur många barn det gäller, så uppfattas det inte som ett arbete. Detta aktualiseras
av frågan om dagbarnvårdare skall få betalt för
egna barn.50 Regeringsrätten slår i en dom 1991
fast att dagbarnvårdares betalning för egna barn
är att likställa med att personal på daghem får ha
sina barn i barnomsorg.51
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Regeringsrättens dom bygger på den viktiga
premissen att egna barn inte ensamma kan utgöra
grund för ersättning. Istället måste barngruppen
”till övervägande del”52 bestå av andra barn än de
egna. Detta framgår även tydligt av avtalen:
Upphör placeringen av anvisade barn, som
inte är dagbarnvårdarens egna, upphör samtidigt placeringen av egna anvisade barn.53
Lön kan alltså aldrig utgå för att vara mamma.
För att omsorg om egna barn skall kunna vara
arbete krävs att dagbarnvårdare sköter om även
andras barn. I regeringsrättsdomen betonas att
ersättning för egna barn är detsamma som rätten
till barnomsorg när dagbarnvårdare förvärvsarbetar. Det kan tolkas som en åtskillnad mellan dagbarnvårdares barns behov av omsorg och det
behov av omsorg som dagbarnvårdare har som
arbetstagare. Barnens behov av omsorg förväntas
dagbarnvårdare som mödrar tillhandahålla gratis,
medan de kan få betalt för att producera sin egen
möjlighet att arbeta.54 Detta manifesteras i att
dagbarnvårdare, för att få lön för omsorg om egna
barn, måste betala barnomsorgsavgift för dem.55
Det är inte alldeles lätt att skilja mellan moderskap å ena sidan och barnomsorg som produktion
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av möjligheten att arbeta å den andra. Två regeringsråd reserverar sig också mot regeringsrättens beslut:
Av det sagda framgår att den förälder som
utövar vård av eget barn inom ramen för det
ifrågavarande systemet kommer i åtnjutande
av en från kommunen utgående förmån som
är knuten till vård av eget barn i hemmet.
En sådan förmån måste betraktas som en
kommunal vårdnadsersättning. Den omständigheten att förmånen förknippas med ett
anställningsförhållande och en skyldighet att
omhänderta även ”utomstående” barn i viss
bestämd relation till eget/egna barn föranleder inte annat bedömande.56
Mödrar förväntas ta hand om sina egna barn om
det är praktiskt möjligt. Detta gäller både när de
lönearbetar och när de inte gör det. I reservationen återskapas dagbarnvårdare som mödrar som
i första hand relaterar till sina egna barn. Arbetet
som dagbarnvårdare konstrueras däremot som
en relation mellan dagbarnvårdare och arbetsgivare som uppstår i förhandlingen om produkten barnomsorg. Dagbarnvårdare har moderskapsrelationer till sina egna barn och dessa kan inte
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formuleras som arbetsmarknadsrelationer, kan
citatet tolkas.
Dagbarnvårdares förvärvsarbete konstrueras
alltså som produktionen av möjligheten att arbeta
för andra än dagbarnvårdare själva och deras män.
Det egentliga arbetet är omsorg om andras barn,
inte om de egna. Mervärdet som dagbarnvårdare
skapar är alltså att dagbarnens föräldrar (läs:
mödrar) kan arbeta. Detta betyder att familjen
framstår som den minsta enheten när det handlar
om arbete. Det är utifrån familjen, inte enskilda
personer, föreställningar om produktion och
mervärde utgår. Annorlunda uttryckt, mervärdet
är heteronormativt, det förutsätter att arbetare
följer ett speciﬁkt heterosexuellt mönster där
familjer garanterar reproduktionen. Att möjliggöra för den man som är barnens far att arbeta är
inte arbete, medan samma omsorg om andras
barn är det. Detta innebär även att kopplingen till
den biologiska kroppen, till reproduktionen, uppfattas som avgörande för om omsorg är produktion eller inte. Att tala om den egna reproduktionen associeras till återskapandet av sin egen
(genetiska) fortlevnad, vilket uppfattas som
privat. Men den egna reproduktionen har även
funktioner för lönearbetets, pensionssystemets
och samhällets fortlevnad. Åtskillnaden mellan
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produktion och reproduktion formuleras i dagbarnvårdares arbete som skillnaden mellan egna
och andras barn. Att benämna gränsen i termer
av skillnader mellan barn är ett sätt att osynliggöra
det faktum att det i grunden handlar om arbetsdelning mellan kvinnor och män.
giriga och högljudda
Instrumentaliseringen innebär ett förtingligande
av dagbarnvårdares praktiker som tydligt urskiljer vem som är omsorgsgivare och vem som är
omsorgstagare. Den interaktion som praktiken
växt fram ur görs till en enkelriktad givare-tagarerelation, något som är nödvändigt för att omsorg
skall kunna betraktas som arbete. För att få betalt
för omsorg måste man uträtta något för någon
annan, inte själv få något.
Den instrumentella synen på omsorg är alltså
en anpassning till en redan given norm för vad
arbete är. Det är en anpassning av innehållet som
gör att arbete går att förstå som en arbetsmarknadsrelation: ett byte av tjänster mot lön. Man
kan även tolka det som en nödvändig följd av att
arbetet inordnas i ett lönearbetssystem. Det ﬁnns
alltså en dubbelriktad verkan här. För att räknas
som arbete måste verksamheten instrumentaliseras samtidigt som arbetet just genom att organi190
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seras som lönearbete instrumentaliseras. För
dagbarnvårdare innebär det att relationen till
barn måste förstås som enkelriktad: dagbarnvårdare blir vårdgivare och barnen vårdtagare. Det är
också ett sätt att göra relationen dagbarnvårdare–
barn underordnad relationen dagbarnvårdare–
arbetsgivare. På så sätt skiljs verksamheten från
moderskap, eftersom moderskap primärt deﬁnieras av en ömsesidig mor–barn-relation. I förlängningen innebär det att arbetet avkönas genom att
deﬁnieras av arbetsmarknadsrelationer som uppfattas som könsneutrala.
Genom att strida om anställningsvillkor blir
dagbarnvårdares intention att ﬁnnas på arbetsmarknaden tydlig. Både kraven på att få samma
villkor som andra och att kämpa för högre lön
och speciella arrangemang kan tolkas som ett sätt
att ta plats som arbetstagare: att ha som syfte att
producera sig själva som arbetskraft.
Relationen till arbetsgivaren bekräftas genom
lönen. Många av mina informanter kopplar också
lönen till ett erkännande av deras verksamhet och
dagbarnvårdares fackliga kamp har framför allt
handlat om löne- och anställningsvillkor. Det har
inte bara handlat om lönens storlek utan hur
lönesystemet och villkoren är utformade har
varit lika viktigt.57 Lite tillspetsat kan det uttryckas
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som att ju mer ”normala” anställningsförhållanden dagbarnvårdare får desto mer erkända uppfattar de sig. Under åren har en rad reformer av
dagbarnvårdares anställningsvillkor genomförts.
Oftast har de beskrivits som ett närmande mot
andra arbetstagares anställningsförhållanden.
Övergången från timlön till månadslön är kanske
den reform som haft det största symbolvärdet,
men även de klocktimsavtal som nu förhandlas
fram i allt ∂er kommuner uppfattas som viktiga.
Reformeringen av avtalen har dock inte skett
smärtfritt, dagbarnvårdares krav har nästan alltid
mött motstånd och de själva har ofta protesterat
mot de förändringar som förhandlingarna till
slut resulterat i.58 Avtalsutvecklingen mot mer
”normala” villkor innebär ofta inkomstminskningar för enskilda dagbarnvårdare. Men dagbarnvårdare menar också att deras arbete är speciellt och därför inte går att trycka in i mallar för
hur arbete organiseras. Synen på de ”normala” villkoren är därför ambivalent. Lika villkor leder till
erkännande, men då riskeras det som är speciellt
med verksamheten. Eftersom lika villkor ofta har
inneburit lönesänkningar har dagbarnvårdares
motstånd mot avtalsförändringar ibland uppfattats som en slags girighet: de vill ”bara” ha hög lön.
Lönen ställs i mina intervjuer ofta mot anställ192
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ningstrygghet, vilket framförallt handlar om att
omfattas av las. En arbetsledare säger så här:
Historiskt så tror jag att loppet är kört. Det
här [tryggare anställningsvillkor] skulle man
ha stridit för -90, -91, -92 när det var brist
inom barnomsorgen. Då skulle man ha drivit
de här frågorna, men då, då såg man bara till
pengarna och de hade ju enorma löner. De
hade ju högre lön än socialchefen en del.59
I citatet beskrivs en slags motsättning mellan lika
villkor, dvs. att ha samma anställningstrygghet
som andra kommunalanställda, och hög lön.
Dagbarnvårdares speciella villkor beskrivs ofta,
både av dagbarnvårdare själva och av andra, som
möjliga att tänja för den som vill tjäna mycket
pengar. Hänvisningar till ”källarbarn”, dagbarnvårdare som tar ∂er barn än de kan klara av bara
för att få mycket pengar, dagbarnvårdare som tar
”uppemot en tolv barn” och dagbarnvårdare som
trixar med nattbarn och dagbarn för att få upp
lönen, ﬁnns i många av mina intervjuer.60 Många
berättar om (andra) dagbarnvårdares fantastiska
löner. Dagbarnvårdare beskrivs på så sätt som illegitimt välavlönade,61 men också som småskurna, som en grupp arbetstagare som vill ha ”extra193
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betalt”62 för nästan allt. De vill ha portofria
kuvert för att skicka in timrapporten i och gratis
sopsäckar. De vill ha lägre skatt och ersättning för
vikariebarn.63 Från fackligt håll uppfattas dagbarnvårdare som ”högljudda”. De har visserligen
”lärt sig” vad facket kan göra och inte göra,64 men
de är fortfarande arga. De opponerar sig mot avtal
och mot fackets arbete.65 De är pålästa men kommer inte på möten.66 De uppfattas inte inordna
sig på arbetsmarknaden. Detta leder till att de
möter motstånd både från fack och arbetsgivare.
I citatet framställs motståndet i termer av att dagbarnvårdare inte är arbetstagar-kompetenta, de
”förstår” inte riktigt vilka frågor som är fackliga
och inte heller vilka arbetsformer som är riktiga.
Föreställningar om att dagbarnvårdare är giriga
och högljudda bygger på att de kontrasteras mot
de oegennyttiga och lågmälda mödrar de anses
böra vara, menar jag. För arbetare är det legitimt
att vilja ha högre lön och att tala om det, men inte
för dagbarnvårdare. Girigheten uppfattas än mer
moraliskt upprörande eftersom mödrar inte förväntas ta betalt. Dagbarnvårdare själva konstaterar att ”den allmänna hållningen” är att ”dagbarnvårdarna skall ﬁnnas men inte höras”.67
I Efter rösträtten skriver Kjell Östberg att kvinnors aktioner beskrivs som tumultartade och att
194

noter s. 356–357

de ”i större utsträckning än männens tenderade att
utvecklas i våldsam riktning.”68 Han bygger sitt
uttalande på pressmaterial. De bilder som förmedlas är att kvinnor, ofta i egenskap av mödrar,
blir våldsbenägna när det saknas mat och att de är
mer odisciplinerade än män när de skrider till
handling.69 Båda dessa bilder stämmer överens
med föreställningar om kvinnor/mödrar. Mödrar förväntas försvara barn med alla krafter, våld
och lagbrott inkluderat. När de däremot kan tillgodose sina barns behov förväntas de vara tysta,
stillsamma och förnöjda. Detta innebär, hävdar
jag, att kontrasten mellan den förnöjsamhet som
förväntas och de aktioner som vidtas blir så stor
att allt som kvinnor/mödrar gör i politiken kan
beskrivas som tumultartat och vilt.70 Uppfattningar om kvinnors protester bottnar i att de
beskrivs som uttryck för egenintresse. Benägenhet
till upplopp förklaras med mödrars privata drift att
ge föda åt sina barn, det ses inte primärt som del av
ett större politiskt och allmänt intresse. I beskrivningar av rösträttskvinnors och dagbarnvårdares
agerande framstår de därför som ostyriga och
irrationella.
Dagbarnvårdares kritik har under åren riktats
både mot arbetsgivare och mot facket. Arbetsmarknadens parters delvis gemensamma mot195
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stånd mot dagbarnvårdares krav kan tolkas som
ett sätt att tvinga in dagbarnvårdare i och underordna dem lönearbetets normsystem. Att de
tvingats gå ner i lön för att få ”normala” villkor
kan förstås som upprättandet av en hierarki. Det
kostar att få bli en ”riktig” arbetare, att räknas in
på samma villkor som andra. De kan inte förbli
mödrar och ändå vara arbetstagare. Inte heller
kan de kräva högre löner som om de vore arbetstagare utan att inordna sig på arbetets villkor. När
de kritiseras för att vara giriga och högljudda riktas denna kritik mot dem som en slags beköning –
de är inte riktiga arbetstagare, utan mödrar.
En variant på tolkningen av lönekrav som ett
sätt att ta plats på arbetsmarknaden är att se kraven som ett motstånd mot att bli tagna för givet.
Som arbetstagare gör man det man får betalt för.
”Vårt jobb är inte ett kall”, säger dagbarnvårdare
1970 när de vill ha högre lön. Det är ett sätt att
markera skillnaden mellan moderskap och arbete.
Dagbarnvårdare ger uttryck för att de inte tänker
tillhandahålla omsorg om barn gratis. De pekar
på att omsorg har en moralisk dimension, men
att det inte är deras ansvar som arbetstagare.
För dagbarnvårdare innebär kraven på betalning
ett hävdande av att det är relationen till arbetsgivaren, inte barnen, som är det centrala. Detta
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undergräver dock den kvalitetsgaranti som moderskapskopplingen skänker deras verksamhet.
Kon∂ikten mellan att upprätthålla kärleksfulla
relationer till barn och att kräva betalt för det
måste förnekas om barnomsorg skall vara arbete.
Det är nödvändigt för att omsorgen skall kunna
instrumentaliseras och förtingligas. Förnekelsen
gör det även möjligt att exploatera det som inte
kan göras till varor på arbetsmarknaden. Dagbarnvårdares omsorg sker ”i smyg” och utan betalning.
Protester mot att inte få kallas dagmammor, mot
40-timmarsvecka och mot vikariesystem, är därför möjliga att tolka som ett motstånd mot ett
system där bara det som går att förstå som varor
tillmäts värde. Att kräva extra betalning för vikarietid, att opponera sig mot att ett barn kan bytas
mot ett annat, blir då försök att motverka exploatering av det icke-förtingligade. Det faktum att
dagbarnvårdare ofta har fått betalt för vikarietid
och annat som kan uppfattas som ”extra”, kan
tolkas som ett sätt att skyla över och undvika
att benämna kon∂ikten mellan den partikulära
omsorgen och det universella arbetet. Modrandets
underordning under arbete går att köpa, samtidigt
som arbetets överordning tvingar dagbarnvårdare
att formulera sitt motstånd på arbetets villkor:
som lönekrav.
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Dagbarnvårdares arbete uppfattas vara speciellt, både av dem själva och av andra. När dagbarnvårdare kräver att få behandlas lika som
andra arbetstagare trots sin annorlundahet
möter de motstånd. De konstrueras som högljudda och giriga, vilket innebär att deras aktioner
pekas ut som brott mot könsnormer. Motståndet
formeras således genom att dagbarnvårdare och
olikheten i deras arbete betraktas som kvinnokön.
Det får på så sätt en dubbel verkan: dagbarnvårdare beter sig varken som ”riktiga” arbetare eller
som ”riktiga” kvinnor. Att agerandet betraktas
som bekönat gör det illegitimt som arbetarprotest. Att bekönandet sker genom att påpeka
normbrott innebär att det inte heller är legitimt
inom könssystemet. Det ”annorlunda” i omsorgen legitimerar dessutom fackföreningars och
arbetsgivares motstånd mot dagbarnvårdares
krav. Att deras praktik avviker gör att deras högljuddhet blir illegitim och kan beskrivas som
”girighet” både när den betraktas ur arbetskollektivets synpunkt och när den betraktas i relation
till normer för moderskap.

Arbete och medborgarskap
I den process som gör dagbarnvårdare till arbetstagare konstrueras alltså både deras verksamhet
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och deras arbetskraft som målmedvetet producerade varor. Detta sker genom att tillskriva omsorgen målsättningar som går utöver varandet och
genom att dagbarnvårdares målsättning formuleras i termer av att sälja sin arbetskraft för lön. På
så sätt får dagbarnvårdare betalt för den arbetskraft som går åt för att producera barnomsorg.
Bakom det teoretiska begreppet arbetskraft
ﬁnns insikten om att det går att producera mer än
vad som behövs för att överleva och att detta i ett
lönearbetssystem (kapitalistiskt system) används
för att exploatera arbetare. Den kraft människor
kan uppbåda överstiger alltså den kraft som krävs
för att överleva, vilket i Marx teori möjliggör
kapitalisternas proﬁt. Åtskillnaden mellan arbetare och arbetskraft abstraherar den sålda varan
arbetskraft från arbetaren och från det arbete som
utförs. Att tala om arbetskraft fyller en teoretisk
funktion – det visar på en motsättning i det kapitalistiska systemet, påpekar Friedrich Engels.
Arbetskraften har två pris, ett som utgörs av arbetarens levnadsomkostnader och ett som är värdet
av det som arbetaren producerar.71 För att förstå
det ekonomiska systemet är abstraktionen nödvändig. Idén om arbetskraft innebär, trots att den
omöjligen kan ﬁnnas utan arbetaren, att kostnaden för den endast ”sammanfaller”72 med arbeta199
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rens liv och levnadsomkostnader. Arbetskraften
i sig har således mycket med arbetaren att göra
och samtidigt väldigt lite.
Problemet med att betona att dagbarnvårdare
är speciella personer i relation till dagbarnen är
att arbetskraften inte särskiljs från utövandet av
arbetet (läs: omsorgen).73 Om man inte kan skilja
mellan arbete och arbetare innebär det, med
Yvonne Hirdman, att det blir tydligt ”hur genusvärdet följer individ och inte arbetsuppgift”.74
Dagbarnvårdares praktik utmanar därför föreställningar om arbete som könlöst och universellt. I Carole Patemans vokabulär kan det tydas
som att deras existens påpekar att det är en politisk ﬁktion att arbetskraften kan skiljas från den
som arbetar:
Människor kan ju i realiteten inte skicka sina
förmågor, sin arbetskraft eller sina tjänster
till arbetsplatsen utan måste själva gå dit.75
Föreställningen om den abstraherade arbetskraften är den ultimata avköningen av arbete, eller
den mest extrema formen av likabehandling. Här
ﬁnns över huvud taget ingen agent.
Abstraktioner och inklusiva kategorier har,
menar Anne Phillips, ofta utgjort en livlina för
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underpriviliegierade grupper.76 Det ﬁnns i universella kategorier en potential för underordnade
att ställa krav på likabehandling. Det viktiga med
de könsneutrala benämningarna är att bevisbördan så att säga blir omvänd: det krävs motiv för
att neka en like att inkluderas. Detta är viktigt för
dagbarnvårdare. De kan inte uteslutas ur arbetets
gemenskap när de en gång blivit avlönade. Tendensen att inkludera, eller homologisera, kvinnor i
föreställningar om arbetare rymmer dock samtidigt inslag av utestängning och beköning: både
faktiskt och symboliskt. Diskussionen om särart/
likhet blir tolkat i detta perspektiv inte en fråga
om motsatser utan om samtidighet. Det är, skriver Cavarero, nödvändigt att skilja mellan ”a sexless universal paradigm (what is normally called
the human person) and a male paradigm” men
dessa ”are not two distinct paradigms but two
interrelated sides of one single paradigm”.77 Dagbarnvårdare görs således till arbetare trots att de
är mödrar/kvinnor. Detta kan med Åses terminologi förstås som att det upprättas ett ”glapp” mellan att vara arbetare och att vara mor.78 Men det
kan även förstås som ett glapp i görandet, deras
arbete är arbete trots att det de gör inte är arbete.
Dagbarnvårdares arbete beskrivs som speciellt
och de problem de pekar på tillskrivs detta speci201
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ella, det avvikande i omsorg. På så sätt förblir
arbete universellt och det system som ordnar
arbete befrias från ansvar för de avvikande villkor
som dagbarnvårdare arbetar under.
Med föreställningen om arbetskraft som vara
upprätthålls ett av den politiska jämlikhetens
grundvillkor – arbetares frihet som politiska subjekt kvarstår, trots att de är underordnade sina
egna behov och därför måste arbeta.79 Förmågan
att separera den del av människan som lyder under
naturens tvång från människan som helhet, möjliggör tanken på arbetaren som fri snarare än slav.
Arbetaren kan sälja sin arbetskraft utan att sälja
sig själv. Termen arbetskraft är, enligt Engels,
uttryckligen ett sätt att fokusera arbete som fenomen snarare än görandet och arbetaren.80 Möjligheten att fokusera varan arbete innebär att den
kan skiljas från arbetaren. Denna process bidrar,
precis som när dagbarnvårdares arbetsobjekt är
barns lek snarare än barn, att det är görandet, inte
personen, som förtingligas. Det betyder alltså att
det är arbetet som objektiﬁeras, inte arbetaren.
På de sätt som Marx och Engels framställer lönearbete möjliggörs synen på arbetaren som en
”människa” alltså som ett subjekt, en fri individ.
Arbetaren kan själv bestämma till vem han säljer
sin arbetskraft. I den bemärkelsen har arbetaren
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inte andra herrar än sig själva. En arbetare är med
andra ord någon som skiljer sig från slaven och
djuret (Marx jämställder slaven med en oxe).
Arbetaren är även, till skillnad från den livegne,
skild från jorden.81 Tankegångarna är centrala för
utvecklingen av demokrati och demokratiteori
under 1900-talet.82
Föreställningen om arbetskraft som en egendom har beskrivits som en strategi för arbetarrörelsen/rösträttskampen att hävda att arbetare/
folket bör få rösträtt eftersom de faktiskt uppfyller
de rådande kraven på egendom.83 I de Ekonomiskﬁlosoﬁska manuskripten kan Marx argumentation
läsas just så. Arbetaren äger sig själv som egendom. Men argumentationen stannar inte där.
Marx går vidare och kritiserar den traditionella
egendomens värde:
Jordägaren skulle göra sitt intåg i civilisationen om han upptäckte att det mänskliga
arbetet – och inte hans döda ägor – är källan
till rikedomen.84
Det är alltså själva arbetet som är värdegenererande. Argumentationen mot jorden (egendom)
innebär även en argumentation för att arbete är det
som skapar bidraget till samhället och dess väl203
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stånd. Detta öppnar i sin tur för att beskatta
det värdegenererande arbetet snarare än den
färdiga produkten. På så sätt jämställs arbetskraft
med egendom och arbetares ekonomiska bidrag
bekräftas. Den som bidrar har också något att förlora och bör få vara med och bestämma. Arbetarna
har alltså ett intresse i det politiska styret.
Jónasdóttir menar att föreställningen om att
ha ett intresse av att vara med i politiken i första
hand handlar om jämlikhet, att vara bland jämlikar. Hon skiljer mellan ett intresse av att vara
med och en mer innehållslig föreställning som
styrs av att olika grupper – i Jónasdóttirs resonemang, kvinnor – påverkas av politiken och därmed har intresse av att genomdriva vissa politiska
beslut.85 Argumentationen för arbete som egendom kan både förstås som ett skapande av intresse som jämlikhet och som ett sätt att visa att arbetare påverkas av styret och är en grupp med speciﬁka intressen. Jämlikheten ligger då i konstruktionen av arbetare som politiska väsen. Det innehållsliga intresset kommer av att arbetares förhållanden, som visserligen påverkas av de direkta
livsbetingelserna, inte betraktas som determinerade av naturen utan av hur livsbetingelserna förvaltas och styrs.
För att arbetare skall kunna bli politiska sub204
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jekt86 (eller människor/politiska väsen) återskapas moderskap som det naturliga, som skillnaden.
Först när de reproduktiva sysslorna kan avskiljas
från mödrar och mödrars relation till barn ersätts
med arbetstagares relation till arbetsgivare kan de
därför avlönas. Dagbarnvårdare kan därmed,
i princip, bara få betalt för att vårda andras barn.
När barnomsorg på detta sätt skiljs från bekönade mödrar kompletteras den könlösa föreställningen om arbetskraft av den lika könlösa motsättningen mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Arbetsmarknadsrelationerna bär i sin tur på den
diskurs som konstruerar modellarbetaren som en
man med familj.87 För att arbete skall vara värdegenererande och utgöra ett bidrag till samhället
krävs att det skapar något utöver det som den
enskilda arbetaren behöver för sitt uppehälle.
Dagbarnvårdares arbete konstrueras bara som
produktion om det möjliggör för andra än de
som ingår i familjen att arbeta. I mervärdet byggs
heteronormativitet in. Det döljer familjen och
könsrelationerna samtidigt som dessa förutsätts.
Könsrelationer blir därmed både pre-politiska
och pre-ekonomiska och förhandlas inte på den
politiska arenan.
Arbetarens förändringskraft manifesteras i förmågan att arbeta. Tanken att dagbarnvårdare pro205
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ducerar något är således kopplat till tanken på att
de skapar/bearbetar/förädlar något: att de erövrar förmågan att förändra. Marx jämförelse mellan arbetare och bin framhäver subjektsstatusen i
arbetet. Det är planläggningen, målsättningen,
intentionen som framstår som skillnaden:
Men det som i grunden skiljer den sämste
byggmästare från det duktigaste bi, är att han
har byggt cellen i huvudet, innan han bygger
den i vax. Vid arbetsprocessens slut framkommer ett resultat, som redan från början fanns i
arbetarens medvetande, alltså redan existerade
ideellt. Han åstadkommer inte bara en formförändring i naturen, utan samtidigt förverkligar han i naturen ett ändamål som han känner, och arten av hans verksamhet bestämmes
lagbundet av detta ändamål, som han måste
underordna sin vilja.88
Eftersom bara människor förmår planlägga och
mot naturens motstånd genomföra sina projekt
är det just genom arbetet som människor blir
mänskliga och tillskrivs den förändringskraft
som förutsätts hos medborgaren.
Arbetskraftsbegreppet tillskriver arbetare frihet, egendom och förändringskraft men det öpp206
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nar även för en utveckling mot en mer abstrakt,
rationalistisk och ekonomistisk syn på arbete/
arbetskraft/arbetare. Demokratins universella
strävanden efter ett jämlikt folk behöver den
abstrakta föreställningen om arbetskraft.89 Den
avkroppsligade universella arbetskraften blir
möjlig genom avskiljandet av reproduktion,
moderskap och kvinnlighet.

kapitel 5

trygghet,
gemenskap,
offentlighet

F

lera av mina informanter tycker att arbetets organisation inte passar deras vardag.
De har exempelvis svårt att delta i fackliga
aktiviteter. Som dagbarnvårdare arbetar de under
speciella villkor som gör det svårt att komma
ifrån, menar de. En dagbarnvårdare berättar att
hon avsade sig ett fackligt uppdrag för att hon
kände att föräldrarna började tycka att det var
jobbigt att barnen så ofta ﬁck vara hos vikarie.1 Så
här berättar en annan informant:
Då [när jag var på semester] ville de att jag
skulle vara med på den här förhandlingen och
så ringde de ner till mitt land: ”du ska inte
jobba din första dag, för du ska gå på möte”.
”Jaha”, sa jag, så var jag med på den där förhandlingen. Men jag kunde inte vara med på
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slutet riktigt, för jag höll på att skola in precis
och det var också känsligt. […] Jag hade redan
varit borta två dagar och mamman, jag hörde
hur hon började bli irriterad: ”vi måste skola
in nu, för jag ska ju börja jobba och det här
måste funka”. Så då ringde jag min chef och
frågade hur jag skulle göra och då tyckte hon
att jag skulle tänka på att få en bra relation till
mamman i första hand och därför var jag inte
med de två sista gångerna.2
Det ﬁnns en kon∂ikt mellan att vara fackligt aktiv
och att vara den speciella person som en dagmamma förväntas vara i relation till dagbarnen. Det
ﬁnns i materialet uttryck för föreställningar om
att dagbarnvårdare skapar oersättliga relationer till
dagbarnen. Det beskrivs som viktigt för barnen
att vara hos just ”sin” dagbarnvårdare. Dessa förväntas i sin tur värna just ”sina” dagbarn. Dagbarnvårdare uppfattas således inte som utbytbara
för dagbarnen. Detta kapitel behandlar den tredje
skiljelinjen: skillnaden mellan oersättlighet och
utbytbarhet. Att ett dagbarn är med sin ”egen”
dagbarnvårdare förväntas ge upphov till en kontinuerlig relation som skapar trygghet. En dagbarnvårdare blir en person som ”ﬁnns” för barnet, som barnet kan återvända till.
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I kapitlet kommer jag diskutera hur det
beskrivs som viktigt att dagbarnvårdare manifesterar hemmet som en trygg plats dit det går att
återvända. Hemmet karaktäriseras av stabilitet
som upprättas genom traditioner och tydliga normer. Bibehållandet av traditioner och en trygg
heterosexualitet beskrivs i materialet som en tillgång i dagbarnvårdares verksamhet.
I utsagor om familjedaghem tjänar denna
trygghet till att möjliggöra för barn att träda ut
i det oΩentliga. Dagbarnvårdare förväntas därför
samtidigt som de erbjuder trygghet skapa sitt
hem som en oΩentlig miljö: som ett exempel på
den sfär som utmärks av rörlighet, utbytbarhet
och könlöshet. Tanken på familjedaghem som en
oΩentlighet är även ett sätt att upprätta en gräns
gentemot dagbarns hem.
Dagbarnvårdare skall både tillhandahålla en
trygg privat miljö och ge exempel på och övning
inför deltagande i en oΩentlighet. Den kon∂ikt
som ryms i dessa förväntningar motsvaras av dagbarnvårdares problematik att som arbetstagare
sälja sin arbetskraft under en avgränsad tid och
ändå kunna upprätta modersliknande relationer
till barn. Kon∂ikten kan uttryckas som att utövandet av omsorg inte går att skilja från den
person som utövar omsorgen. I citatet beskrivs
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det som en fråga om vad som skall ha företräde
i arbetet: relationer till arbetsmarknaden eller till
barn. Den oersättlighet som relationen till barnen bär på skrivs även in i villkoren för dagbarnvårdares arbete, vilket gör dem sårbara i förhandlingar med arbetsgivare på en utbytbarhetens
arbetsmarknad.
Arbetsgivarens övertag i förhandlingar är det
ständiga hotet om att anställningen kan gå till
någon annan. Just den föreställningen kan också
användas för att utverka rätt till facklig verksamhet. Arbetskraft kan ersättas av annan arbetskraft.
Utbytbarhet, hävdar jag i detta kapitel, skapar
också jämlikhet och är grundläggande både för
den arbetets gemenskap som fackföreningsverksamhet baseras på och den politiska jämlikhet
som är grund för demokratin.
Jag kommer att argumentera för att dagbarnvårdares arbete konstrueras som en del av den
separationsprocess från modern som barn förväntas genomgå. Barns frigörelse från sina
mödrar är grundläggande för konstruktionen av
vuxna som autonoma medborgare. Jag menar
vidare att dagbarnvårdare, för att bli arbetstagare,
måste genomgå en parallell ”frigörelseprocess”
där de separerar sig från sig själva som mödrar.
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att finnas till hands
Dagbarnvårdare menar att deras arbete är beroende av att dagbarnens föräldrar får det de vill
ha. Det är viktigt för dagbarnvårdare att föräldrar
trivs. Nöjda föräldrar är bra informationsspridare och en hjälp när det gäller att värva nya
barn.3 De har själva stor förståelse för att föräldrar upplever deras frånvaro som problematisk.
Ett viktigt argument för föräldrar att välja dagbarnvårdare snarare än daghem uppfattas vara att
få kontinuitet, att låta barnet upprätta en nära
relation till en vuxen.4 Detta innebär att det är
viktigt att barnets ”egen” dagbarnvårdare är närvarande. Denna tanke bottnar i associationer till
moderskap. Eftersom mor-barn-relationen har
status av en naturlig relation är det eftersträvansvärt att omsorgen liknar mammans relation till
barnet så mycket som möjligt. Den oersättlighet
som utgör grunden för dagbarnvårdares arbete
krockar med föreställningen om arbetskraftens
utbytbarhet som följer med att verksamheten är
organiserad som lönearbete.
Tanken på oersättlighet baseras på att dagbarnvårdare som personer är tillgängliga och ﬁnns till
hands för dagbarn och deras föräldrar. Även på
arbetsmarknaden konstrueras dagbarnvårdare
som en ∂exibel yrkesgrupp som förväntas vara till213
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gänglig. De beskrivs som förutsättningen för
annat. De betraktas som kvinnor som skall vara
tillgängliga för barn, föräldrar och arbetsmarknad.
I protokollen från Kommunals sektion 17 i Stockholm diskuteras problem med lekis. Dagbarnvårdare går miste om vårdtimmar och därmed
inkomster för den tid dagbarn är på lekis. Samtidigt är lämningar och hämtningar och passande av
olika tider ett tungt arbete.5 Små barn skall följa
med till olika lekskolor och lämna och hämta större barn. Mattider måste anpassas efter lekistider.6
Dagbarnvårdare kallas också till föräldramöten på
lekis7 något som de inte kan kräva betalt för.8
I Jordbro i Haninge kommun är det när jag gör
intervjuerna i slutet av 1997 vanligt att barn går
på lekis. Också andra deltidsaktiviteter som kyrkans barntimme är vanliga där.9 Dagbarnvårdare
är inte ålagda att gå med barnen till kyrkans
barnverksamhet, men vill föräldrarna det, så gör
de ∂esta det. Däremot har dagbarnen rätt att gå
på lekis, eller deltidsförskola som det heter
i Haninge. En dagbarnvårdare i Jordbro menar
att deltidsförskola och andra deltidsaktiviteter är
bra för barnen, det markerar att de växer och de
känner sig stora och stolta.10 För dagbarnvårdare
innebär det dock en del knåpande med tider för
att få det hela att gå ihop:
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Sen kommer de andra barnen klockan elva,
det är tre stycken, och då kommer också
lekisbarnen och då äter vi mat, och jag har
ett lekisbarn här uppe också, på träΩstugan,
montesori, och hon slutar halv tolv och de
andra två elva, och sen äter vi mat [---] Och
det är mycket att förbereda innan, för som
idag nu då, nu slutar de på lekis tolv, och på
kyrkan halv tolv, och kyrkan har vi tisdag
och torsdag förmiddag.11
Familjedaghemmet fungerar här som ett andra
hem och dagbarnvårdaren som en andra mor.
Barnen lämnar familjedaghemmet en stund och
återvänder. Dagbarnvårdarens uppgift är att
ﬁnnas till hands: att vara den som barnen återvänder till. Det betyder många tider att anpassa
sig till och dagbarnvårdares arbetsdagar kan
bli hårt strukturerad av sådant som de inte själva
kan styra över.12 Flera av mina informanter berättar också hur samarbete vuxit fram mellan dagbarnvårdare för att underlätta hämtningar och
lämningar.13
I artikeln Coordinating the uncoordinated menar
Dorothy Smith och Alison Grifﬁth att skolsystemet inte är anpassat till ett system där båda föräldrarna arbetar. Istället förutsätts det att barn
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hämtas och lämnas som om mödrars tid vore
”fully and ∂exibly available to coordinate […]
their children’s schedules in relation to meals,
leisure time, bedtime, and so forth”.14 För dagbarnvårdare innebär deltidsförskolesystemet att
deras egen verksamhet måste planeras med hänsyn till andra pedagogiska verksamheter som kan
beskrivas som ”speciﬁcally uncoordinated” eftersom de är utformade med hemmafrusystemet
som norm.15
Annan pedagogisk verksamhet går alltså före
dagbarnvårdares egen. Dagbarnvårdare skall vara
tillgängliga inte bara för arbetsgivare, föräldrar
och barn, utan också för ett förskolesystem där de
själva inte riktigt räknas in. Familjedaghem fungerar här, liksom hemmet, som den sfär som
utgör förutsättningen för barns utveckling och
växande, den sfär som barnen skall överskrida för
att bli vuxna, men som ständigt skall ﬁnnas som
en reträttplats.

Det privata hemmet
Föreställningar om hemmet är återkommande
i diskussionen om dagbarnvårdare. Att de arbetar
hemma betraktas både som en fördel och en nackdel för verksamheten. Ett problem med att arbeta
hemma är att hemmet uppfattas som skyddat
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från insyn, vilket krockar med föreställningar om
arbete som kontrollerbart.16 Dagbarnvårdare
räknas därför – till många dagbarnvårdares förtret – in i semesterlagens kategori ”okontrollerad
arbetskraft”.17 De:
[…] utför arbetet i sitt hem eller annars under
sådana förhållanden att det icke kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över arbetets
anordnande[…]18
Arbetsgivarens brist på insyn motsvaras av det privata hemmets skydd från insyn. Detta innebär att
familjedaghem uppfattas ha en speciell omsorgskvalitet. Dagbarnen fredas från det oΩentligas
blick. Ett argument för familjedaghem är att det
är ett alternativ för barn som av olika orsaker inte
klarar av den oΩentliga miljön på en institution.
Hit hör till exempel infektionskänsliga barn och
barn med behov av avskildhet.19
Att dagbarnvårdares arbete inte kan kontrolleras motsvaras alltså av att dagbarnen löper mindre
risk att bli betraktade som (arbets)objekt. Detta
innebär i sin tur att dagbarnens chanser att bli
sedda och behandlade som personer av dagbarnvårdaren ökar eftersom en personlig relation
upprättas dem emellan. För dagbarnvårdare
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innebär denna avsaknad av yttre kontroll att
ansvaret för dagbarn går utöver ansvaret för själva
arbetet. De beläggs med ett moraliskt ansvar.
Skyddet/bristen på insyn innebär därför att dagbarnvårdare får ett större personligt ansvar för
enskilda barn än arbetstagare som arbetar i grupp
och under mer direkt arbetsgivarkontroll.20 Det
kan också förstås som att begränsningen av
ansvar som följer med instrumentaliseringen av
omsorgen modiﬁeras och närmar sig moderns
skyldigheter att tillgodose barns obetingade rätt
till omsorg.
I dagbarnvårdarmaterialet är ambivalenserna
i föreställningarna om hemmet många. Till de
positiva bilderna av hemmet hör föreställningar
om familjedaghem som traditionsbärande:
Den markerade inriktningen på hemmets
miljö gör att familjedaghemmen blir traditionsbevarande. Dagbarnvårdaren för medvetet och kanske i ännu högre grad omedvetet
med sig arbetssätt och seder från sitt barndomshem och ibland också från farmor och
mormor. I familjedaghemmet tar man sig tid
att förbereda både mat och prydnader för
årets olika helger och berätta om bakgrund
och gamla legender. Här bakas det semlor,
218

noter s. 362

vå√or, lussekatter och pepparkakor. Vem vet,
kanske visar det sig om någon generation att
de barn som tillbringat sin barndom i familjedaghem är våra nya traditionsbärare.21
Traditionerna i citatet beskrivs som kvinnospeciﬁka. Detta är ett vanligt sätt att beskriva
familjedaghem på. Dagbarnvårdare framställs
ofta som bärare av ”kvinnotraditioner”, vilka
deﬁnieras av Marie-Louise Annerblom som en
”[…]ännu så länge icke dokumenterad kunskapstradition som ofta överförs genom direkt modellinlärning från kvinna till kvinna”.22 Mer konkret
hävdar Annerblom att kvinnotraditioner handlar
om att upprätthålla och skapa hemmet. Hon
menar, trots att dagbarnvårdare själva delvis tar
avstånd från en sådan beskrivning, att dagbarnvårdare i sitt arbete skapar både ”det praktiska
hemmet” och ”det känslomässiga hemmet”.23
I citatet ovan framställs också traditioner som
en grund för trygghet. Det utgör kopplingen mellan generationer och speglar det hem som ”alltid”
har funnits. Hemmet och modern framstår därmed som den bas, eller den förankring, som barn
(och alla människor) har behov av. Historien blir
garanten för hemmet/modern som det som alltid går att återvända till.
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En mer problematisk bild av det traditionella
hemmet framträder när det diskuteras i termer av
jämställdhet:
Mannen är ofta glad att dagbarnvårdaren är
hemma, men kan ha svårare att acceptera att
hon faktiskt är yrkesarbetande. Han tar gärna
för givet att hon ska sköta allt hemarbete, när
hon ändå är hemma. På så sätt konserveras
den traditionella kvinnorollen, och dagbarnvårdaren blir mer dubbelarbetande än sin
medsyster som arbetar utanför hemmet.
Hennes man inser lättare, att eftersom båda
har lika stor arbetsbelastning utanför hemmet, måste de dela på hemarbetet.24
I citatet framställs mannen som ”glad” över att
dagbarnvårdaren, dvs. hans fru, är hemma. Den
beskrivning som sedan följer handlar om fördelning av hemarbetet. De dagbarnvårdare jag intervjuat berättar ibland att de gör det mesta hemarbetet, men det ﬁnns också berättelser om delat
hemarbete. I intervjuerna ﬁnns dock många utsagor om en annan dimension av att arbeta hemma.
En dagbarnvårdare beskriver det som en ”förmån” för familjen25 en annan menar att det är
tryggt att hon är hemma.26 Den man som under
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en intervju var med en stund i samtalet, påpekar
också att det känns bra att det alltid är någon
hemma, det känns som när han själv var liten,
säger han.27 Beskrivningarna i de här intervjuerna,
liksom att mannen i citatet beskrivs som ”glad”,
handlar, menar jag, om själva närvaron, inte
om hemarbete eller arbetsfördelning. Hemmet
”ﬁnns” först när en kvinna/mor är närvarande.
Det är närvaron som gör att ett ”rum” övergår till
att vara ett hem. Hemmet skapas i den ”privata”
bekräftelse som en mor eller kvinna kan ge och
som borgar för trygghet: jag ser dig – du ﬁnns.
Hemmet blir på så sätt en plats att återvända till
för att få bekräftelse.28 Dagbarnvårdares närvaro
i hemmet innebär att de är omsorgstillgängliga29
även för sin egen familj. Beskrivningar av kvinnor
som väljer att bli dagbarnvårdare för att få vara
hemma med sina egna barn bygger just på den
premissen: att de väljer yrket för att kunna ta
hand om sina egna barn.
Dagbarnvårdares arbetsplats är deras och
deras familjers hem: en reträttplats från arbete
och oΩentlighet. Det betyder att en dagbarnvårdare kan vara tillgänglig för familjen, men det bär
samtidigt på kon∂ikter mellan hemmet som
arbetsplats och hemmet som hem. Dessa potentiella kon∂ikter kan också beskrivas i termer av
221

5. trygghet, gemenskap, offentlighet

kon∂ikter mellan dagbarnens tillgång till dagbarnvårdarens professionella omsorg och de
anspråk som man och barn kan göra på tillgång
till modern/hustrun/kvinnan som privatsfär/
reträttplats.
Kon∂ikter mellan hem och arbetsplats hanteras på lite olika sätt. En dagbarnvårdare stänger
en del av hemmet för dagbarn, en annan berättar
att hon försöker vara ute så mycket som möjligt
när hennes man behöver vara hemma.30 Omsorgen och upprättandet av hemmet som närvaro
manifesteras i det sista exemplet i frånvaro. Att
hålla sig undan för att skapa lugn och ro. Hemmet och omsorgstillgängligheten bär på föreställningar om kvinnors närvaro som handlar om att
ﬁnnas och upprätta hemmet utan att det märks.
Detta är den yttersta konsekvensen av att kvinnor/mödrar/hemmet är till för någon annan.
Jag menar att kvinnor/mödrar byggs in i föreställningar om hemmet. Hemmet är en materialisering av ”mamma”. Det är också ett sätt att göra
mödrar och moderskap till något fast och beständigt: mödrar som en trygg plats att återvända till.
Upprättandet av hemmet som denna trygga
och beständiga plats utgör förutsättningen
för skapandet av en oΩentlighet. Hemmet och
modern som det privata uppfattas som det barn
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måste överskrida och frigöra sig från för att
nå den oΩentliga sfären och det autonoma medborgarskapet.
det offentliga hemmet
Samtidigt som hemmiljön är bra för dagbarn
som behöver avskildhet och skydd måste familjedaghem också förbereda barnen för, och visa dem
vägen till, det oΩentliga.
Den traditionella dagbarnvårdarrollen har sin
tyngdpunkt i omsorgen och vården och den
känslomässiga närheten till barnen. Ju yngre
barnen är, desto mer kommer detta inslag att
prägla dagbarnvårdarens relation till dem.
Samtidigt ska dagbarnvårdaren, enligt Socialstyrelsens allmänna råd, tillgodose barnens
behov av stimulerande aktiviteter, dvs man
ska också vara pedagog i förhållande till dagbarnen.31
Omsorg sätts i citatet mot den stimulerande och
pedagogiska aktiviteten. Det beskrivs också i termer av utveckling, närheten avtar med barns
ålder. Den pedagogiska stimulansen är en viktig
avgränsare av dagbarnvårdares verksamhet gentemot dagbarnens mödrar. Det utgör också ett av
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argumenten för att barn behöver förskola och ses
som ett led i barnens utveckling mot den oΩentliga
vuxenvärlden.
Barn får således inte stängas in i hemmet. För
dagbarnvårdare gäller även här att ta tillvara på
närmiljön. Studiebesök på arbetsplatser och
re∂ektion kring vardagliga möten med olika
yrkesutövare som ”tidningsbudet, brevbäraren,
sophämtaren och kanske sotaren”32 förordas
varmt eftersom:
Det är alltså i åldern 3–7 år som barn verkligen kan dra nytta av och införliva olika yrkesroller med sin personlighet på ett djupare sätt.
Därför är det just med förskolebarn vi bör
besöka arbetsplatser av olika slag och med
dem vi bör diskutera olika yrken.33
Delaktigheten i den oΩentliga sfären, här uttryckt i termer av arbete och yrkesval framstår
som viktig i målformuleringar för barnomsorgen. Barn skall fostras till demokratiska värderingar, förberedas för arbetslivet, rustas för att bli
kompetenta medborgare och övas i att vara jämlikar i en delad gemenskap.34
I förståelser av hemmet som en plats där man
hämtar kraft för att sedan gå ut i det oΩentliga
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skall familjedaghemmet sörja för hemmets trygghet och samtidigt ge övning i de krav oΩentligheten ställer på medborgare. Tryggheten har således
ett syfte: barn skall förberedas för ett oΩentligt
liv. För barn skall familjedaghem också i relation
till det egna hemmet utgöra en oΩentlighet.
Ett sätt att avskilja dagbarnvårdares verksamhet från det privata hemmet är att anföra gruppen som argument. Familjedaghem är en barnomsorgsform där barn får kontakt med andra
barn. Här återﬁnns syskontanken35 med dess
associationer till storfamilj, men också tanken
om barngruppen som ett pedagogiskt grepp, liknande den barngrupp som ﬁnns på förskolor.36
Vikten av gruppen betonas i ∂era intervjuer:
dbv: Samma sak när jag har invänjning, då går
vi aldrig in när de kommer på morgonen. Vi
går ut till skogen direkt när de kommer och
är där […].Då blir det en grupp på en gång och
då är det ingen som vaktar revir här inne, utan
då är man en grupp på en gång.
mj: Så det är gruppen du tycker är viktigast?
dbv: Jaa, ja, individerna också naturligtvis.
mj: Jo, men jag tänkte snarare än platsen.
dbv: Ja, platsen har ingen betydelse, […] ja,
betydelse har den väl, men det är viktigare att
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gå ut och vara på neutral mark när man håller
på med invänjningar och dessutom får föräldrarna se hur en dag ser ut. [---]
mj: Men är det så att du tycker att de barn du
har sedan tidigare, att de har sina platser här
inne?
dbv: Ja, det har de, men de håller inte så hårt
på det. Jag tror att det är för att de ser att, om
vi sitter och äter här inne, så kan jag ∂ytta
runt. Jag sitter inte på samma plats jämt och
då gör de det också, de härmar ju. Så det blir
aldrig så där hårt styrt tycker jag. Det tycker
jag är härligt att det kan vara så.37
Det är viktigt att forma barngruppen till en
gemenskap. Att vara på neutral mark kan tolkas
som ett sätt att skapa jämlikhet: där har inget barn
fördel. Det är ett fjärmande från egenintresse,
från den egoism som uppstår i hävdandet av att
”det här är min” plats. Gruppen uppstår i relationer
mellan jämlikar. Gemenskapen mellan barn som
närmar sig det oΩentliga skapas i dagbarnens relationer till varandra, inte i ett barns relationer till
dagbarnvårdaren. Familjedaghemmet och dagbarnvårdaren kan sägas utgöra arenan, eller förutsättningarna, för gemenskapen, medan gemenskapen konstituerar sig själv i jämlikhet.
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Knutenhet till platser beskrivs i citatet som
något som försvårar gruppkänsla. Den intervjuade dagbarnvårdaren motverkar medvetet att
barnen skall fästa sig allt för mycket vid en
bestämd plats, att platserna skall få för stor individuell betydelse. Hemmet uppfattas inte som en
lika bra plats för att skapa gruppen som utomhusmiljön. Det som beskrivs som nytt för dagbarn
jämfört med att vara hemma med en förälder är
alltså gruppen, inte att vara på en annan plats.
Istället betonas vikten av att inte fästa sig för
mycket vid särskilda platser. Riktningen mot det
oΩentliga är bort från det fasta, bort från den speciﬁka och oersättliga platsen.
Om mödrar förstås som manifesterade i platsen
kan betoningen av att kunna byta plats också
tolkas som ett sätt för dagbarnvårdare att skilja
familjedaghemmet från dagbarnens hem. Det
oΩentliga manifesteras i oberoendet av platsen/
hemmet/modern. Dagbarnvårdares hem blir
mer oΩentligt genom att karaktäriseras av utbytbarhet.
Den jämlika gemenskapen betingas av att
hemmet ﬁnns och att det överskrids. Detta förutsätter att hemmet ständigt är tillgängligt. Annorlunda uttryckt: för att kunna överskrida hemmet/
det privata måste det ﬁnnas säkra garantier för att
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det ﬁnns kvar. Det oΩentliga förutsätter därför att
hemmet är tillgängligt. Vetskapen om att det ﬁnns
möjliggör för individer att hävda sitt oberoende av
det. Det privata underordnas på så sätt genom att
det tas för givet: att det ﬁnns men inte märks.
Familjedaghem får alltså oΩentlig karaktär
genom att förknippas med jämlik gemenskap och
utbytbarhet. Det är ett sätt att skapa det oΩentliga
som universellt, som oberoende av en speciﬁk
plats och av det partikulära.
Hemmet och det privata karaktäriseras däremot av människors existens och av det kroppsliga. I hemmet möts kvinnor och män som kön,
det är också framför allt i hemmet de är mödrar
och fäder. Hemmet är en bekönad plats som
befolkas av konkreta personer med fasta egenskaper. Detta beskrivs som en resurs i dagbarnvårdarmaterialet:
Dagbarnvårdarens man kan komma att spela
en viktig roll för många dagbarn, speciellt de
som har dålig kontakt med den egna pappan.
För många blir ”dagpappan” den som får
representera en positiv mansbild.38
Den heterosexuella familjen är en premiss som
inte ifrågasätts i diskussionen om dagbarnvårdare.
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Familjedaghem borgar för en god och trygg,
heterosexuell könslighet. Det är möjligt inte
minst eftersom det så ofta framställs som ett
problem att män saknas i barnomsorgen. Den
positiva värdeladdningen i ordet familjedaghem
förutsätter att dagbarnvårdarens familj står till
verksamhetens förfogande.39 Den heterosexuella
familjen skapas som trygghet och som grunden
eller basen för barns utveckling till medborgare.
Familjen och den privata sfären skapas därmed
som den bekönade plats som utgör förutsättningen för en könsneutral oΩentlighet.
Den heterosexuella tryggheten som familjedaghem förväntas stå för formuleras i termer av
kvinnotraditioner och positiva mansbilder. Dessa
bilder av familjen kommer dock i kon∂ikt med
beskrivningar av familjedaghem som en oΩentlig
miljö och dagbarnvårdare som arbetstagare.
Framförallt syns detta i diskussioner om jämställdhet.
Dagbarnvårdare beskylls ofta för att konservera gamla könsskillnader. Det är därför
viktigt att understryka för barnen att man
känner sig som yrkesarbetande, och att man
i sitt hem har en arbetsfördelning som inte
är strikt könsrollsbunden.40
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Eftersom arbete uppfattas som könsneutralt, kan
betoningen av yrkesarbete uppfattas som en slags
avköning. På samma gång som dagbarnvårdare
skall förmedla (bekönad) trygghet och tradition
skall de alltså ”känna sig” som yrkesarbetande och
vara jämställda. De skall dessutom få dagbarnen
att förstå att de känner så. Kon∂ikten mellan
kvinnotraditioner och jämställdhet kan uttryckas
som en kon∂ikt mellan särart och likhet. I detta
fall kan det också ses som uttryck för åtskillnaden
mellan oΩentligt och privat. Privat heterosexualitet och skillnader mellan kvinnor och män är en
förutsättning för könsneutralitet och ( jäm)likhet
i det oΩentliga.
Det ställs i citatet stora krav på dagbarnvårdare. De blir ansvariga inte bara för sig själva
utan också för utformningen av arbetsdelningen
mellan dem själva och sina män. Eftersom det är
dagbarnvårdare, inte deras män, som är anställda
är det deras uppgift att harmonisera familjelivet
med familjedaghemsverksamheten. Detta ansvar
för att kombinera oΩentligt och privat utan att
blanda dem handlar inte bara om könsarbetsdelning, utan också om att deras hem, som en arbetsplats och ett oΩentligt rum, måste förmedla
könsneutralitet samtidigt som det bygger på
heterosexualitet.
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Skapandet av dagbarnvårdares hem som en
oΩentlig plats skiljer deras verksamhet från privat
omsorg, men i diskussioner om familj, heterosexualitet och traditioner återskapas både dagbarnvårdare och deras verksamhet som privat.
Dubbeltydigheten kan tolkas som att de i sin verksamhet skall skapa det oΩentliga hemmet. Den
självmotsättning som detta bygger på strålar
samman i relationer till barnen. Familjedaghem
skall samtidigt vara en förutsättning för och en
manifestation av det oΩentliga. Detta bygger i sin
tur på att dagbarnvårdare inkarnerar både den
privata mor som (dag)barn skall frigöra sig från
och den könlösa, universella arbetstagare/medborgare som de skall bli jämlika med.
Detta innebär sammantaget att den privata
sfären utgör motsättningen till – och förutsättningen för – det oΩentliga. På så sätt skall dagbarnvårdare både skapa platsbunden trygghet och
visa på universell rörlighet och utbytbarhet. De
skall vara oersättliga och utbytbara på samma
gång. Barnen skall veta att de alltid ﬁnns och därmed bli oberoende av dem. Familjedaghemmet
skall också utgöra den heterosexuella och bekönade privatsfär som är förutsättningen för den
universella könsneutrala oΩentligheten.
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Utbytbarhet och arbetsmarknad
I likhet med många lokala avtal, är det centrala
avtal som gäller 1999 baserat på vårdtimmar även
om de räknas schablonmässigt.41 Avtalet är utformat så att dagbarnvårdare kan tvingas ner i sysselsättningsgrad efter tre månader om de inte har
tillräckligt många barn. Arbetsgivaren åtar sig
inte heller att styra platsfördelningen eller garantera dagbarnvårdare tillräckligt många barn för
att uppnå full sysselsättning. Många av mina
informanter känner sig förfördelade när det
handlar om hur placering av barn går till. De
menar att dagis gynnas på deras bekostnad, eftersom det är dyrare för kommunerna att låta en
dagisplats stå tom än en plats i familjedaghem.42
Dessutom är möjligheterna att bli omplacerade
inom kommunen i praktiken ganska små, och
lagen om anställningsskydd gäller inte heller alltid för dagbarnvårdare.43
Dagbarnvårdare fungerar därmed på sätt och
vis som dragspel för kommunerna. De kapar toppar när barnkullarna är stora och tar i många
kommuner också hand om barn till skiftarbetande föräldrar eller barn som behöver omsorg på
natten. Precis som mödrar uppfattas dagbarnvårdare som en slags miljö: de träder fram när
det behövs.
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Jag tolkar avtalskonstruktionerna som en uppfattning om att dagbarnvårdare är tillgängliga för
arbetsmarknaden även när de inte är anställda.
Tillgängligheten skapas genom att moderskap
underordnas arbete. Moderskap ﬁnns till för
arbetsmarknaden i dubbel bemärkelse. Det fungerar dels som arbetets villkor och uttrycks då som
reproduktion. Dels förväntas omsorgsrelationer
mellan en mor och ett barn kliva åt sidan när
arbetsmarknaden kallar. Uttryckt på annat sätt
utgör icke förvärvsarbetande/deltidsarbetande
mödrar en ständigt tillgänglig arbetskraftsreserv.
Arbetets (universella) relationer överordnas därmed (partikulära) omsorgsrelationer mellan en
mor/vuxen och ett barn. Det kan också tolkas
som att det privata underordnas det oΩentliga
eller att hemmet är till för arbetsmarknaden.
Baksidan av att dagbarnvårdare i avtal förutsätts ﬁnnas till hands är förstås att deras verksamhet blir sårbar när det är små barnkullar. De
menar själva att de därför måste vara mycket
känsliga för föräldrarnas förväntningar och reaktioner:
Man måste vara försiktig med allt man säger.
Föräldrarna[…]…de är… Ja förr kunde man
säga du måste passa tiderna och … Men nu är
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man väldigt återhållsam. För det första har
det varit dåligt med barn här, så man är ju
väldigt mån om de barn man har, för att man
ska få sin sysselsättning. Jag hade jobbigt med
det på hösten, jag hade tre barn bara. Så från
januari, om det inte hade ändrats, så skulle jag
ha haft en lön på nio och ett halvt tusen och
jobbat nio timmar om dagen. Det accepterar
inte jag, jag kan inte jobba på det viset, jag
tycker det är nedvärderande. Som jag sa till
[arbetsledaren], har jag jobbat femton år i den
här kommunen, så kan jag inte gå på nio och
ett halvt tusen bara för att vårt avtal ser så här
ut, det går inte.44
Den ∂exibilitet som avtalet ger kommunen bygger på tanken om utbytbarhet. Dagbarnvårdare
kan bytas mot daghem, arbetskraft mot arbetskraft. Det skapar en osäkerhet för dagbarnvårdare. En osäkerhet som gör att de känner att de
måste leva upp till förväntningar på att vara oersättliga för dagbarn och deras föräldrar.
Dagbarnvårdare tvingas på så sätt själva bära
ansvaret inte bara för att det egna arbetet skall
ﬁnnas kvar, utan för att familjedaghem som form
skall fortleva.45 Deras verksamhet konstrueras
som om den ﬁnns för dagbarnvårdares skull,46
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inte för att den behövs. Dagbarnvårdare berövas
därmed sin ”produktivitet”. Det är dagbarnvårdares praktik som är problemet inte hur avtalet ser
ut eller hur arbetet är organiserat.
I undersökningar av varför föräldrar väljer
familjedaghem och i den pedagogiska diskussionen kring dagbarnvårdare framställs det speciﬁka för familjedaghem vara dagbarnvårdares
speciella relation till dagbarn. Detta beskrivs både
som en god pedagogik och en överlevnadsstrategi
för dagbarnvårdare. De är och bör således arbeta
för att uppfattas som oersättliga personer för sina
dagbarn. Samtidigt behandlas de som utbytbara
på arbetsmarknaden. Omsorgen blir därmed
dubbelt exploaterad. Närvaron och kvaliteten
omsorg förutsätts både ﬁnnas och vara gratis,
eftersom dagbarnvårdares verksamhet lånar drag
från moderskap. Men avtalen konstrueras utifrån
utbytbarhetsprincipen på ett sätt som gör att den
omätbara omsorgen blir ett indirekt villkor för
att enskilda dagbarnvårdare skall kunna säkra sitt
arbete och för att deras yrke skall ﬁnnas kvar.
Arbetet organiseras alltså på ett sätt som gör att
så länge dagbarnvårdare arbetar som dagbarnvårdare kan de inte ta sig ur kon∂ikten mellan
oersättlighet och utbytbarhet. Detta gör att dagbarnvårdares arbete måste förstås både som en
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modersliknande, oersättlig omsorgsrelation till
dagbarn och ett utbytbart arbete. Lite annorlunda
formulerat kan det tolkas som att de föreställningar om arbete som dagbarnvårdares arbetsvillkor baseras på konstruerar moderskap som
arbetets antites. Föreställningar om den rörliga
och utbytbara arbetskraften är beroende av föreställningar om det privata moderskapet som en
fast, beständig och oersättlig relation.
Motsättningen mellan omsorg och arbete
innebär att de villkor som gör dagbarnvårdare
sårbara på arbetsmarknaden hänförs till den
omsorgspraktik som dagbarnvårdare utövar.
Återigen placeras alltså problemet i dagbarnvårdares praktiker. Denna formulering innebär
att problem med dagbarnvårdares arbetsvillkor
inte utgör något hot mot lönearbetssystemet som
sådant eftersom det är omsorgens inneboende
karaktär snarare än arbetet som förstås som problematiskt.
Samtidigt som dagbarnvårdare förväntas
inordna sig i mallen för arbete återskapas de ständigt som avvikande och deras omsorg återförs till
föreställningar om moderskap. Detta speglar
relationen mellan moderskap och arbete. Moderskap är en förutsättning för arbete samtidigt som
det utgör dess motsats. Moderskap underordnas
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på så sätt arbetet dels genom att det förutsätts
ﬁnnas, dels genom att arbete, som sådant, konstrueras som oberoende av moderskap. Föreställningar om moderskap och arbete kan också
användas mot varandra när dagbarnvårdare förhandlar på arbetsmarknaden.
arbetets gemenskap
Ett viktigt led i att anpassa dagbarnvårdares arbete till mer ”normala” förhållanden är strävanden
att avtala om 40-timmarsvecka för dagbarnvårdare. I Luleå har övergången till 40-timmarsvecka inneburit en dag i veckan hos vikarie för
dagbarnen:47
Ja det var väl en del som var kritiska till det
[trodde att avtalet skulle leda till att efterfrågan på dagmammor skulle sjunka när dagbarnen var hos vikarie en dag i veckan], men
jag var inte rädd för det. […] Jag känner mig
ändå efterfrågad, eller jag känner mig säker på
något sätt, så det var jag inte rädd för. Det var
jag inte. Jag såg det nog som lite besvärligt för
föräldrarna. Jag tog nästan på mig den rollen.
”Jaha, de som bara har en bil, jaha, då kan de
inte åka med bussen,[…] ja då kan de inte fara
med bussen till dagmamman, med läns237
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traﬁken till [x-ort] och sen ska man åka
lokaltraﬁk”, det är en kostnadsfråga och
allt det där. Jag tog på mig deras problem
egentligen.48
I citatet beskrivs en kon∂ikt mellan utbytbarhet
och oersättlighet. Det framställs som att dagbarnvårdare tar på sig ett ansvar som egentligen skall
ligga hos föräldrarna. Resonemanget implicerar
att dagbarnvårdare i första hand borde tänka på
sig som yrkesgrupp och på kollektivets nytta. Det
kräver att omsorgsrelationen och dess normsystem underordnas relationen mellan arbetstagare
och arbetsgivare, dvs. att dagbarnvårdare framstår som i första hand yrkeskvinnor. Omsorg om
konkreta barn, hänförs som konsekvens av att det
förknippas med moderskap, till de privata särintressenas sfär, medan arbetstagargemenskapen
symboliserar det kollektiva. I förhandlingar måste dagbarnvårdare se sig själva som utbytbara: vilken dagbarnvårdare som helst kan stå för omsorg
om ett visst barn utan att kvaliteten försämras.
Utbytbarheten bär på det gemensamma. Förutsättningen för att betrakta dagbarnvårdare som
yrkesgrupp, som gemenskap, är att de är lika/likvärdiga och därmed utbytbara. När de blir beroende av att göra sig oersättliga undergrävs den
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subjektsstatus som de i egenskap av yrkesgrupp
erövrat. Oersättlighet leder till söndring – alla
tänker på sitt, ingen på det kollektiva – vilket i sin
tur leder till partikularitet och undergräver det
gemensamma, den jämlikhet, som arbetets
subjektsskap bygger på. Detta kan tyckas som en
paradoxal konsekvens eftersom moderskap samtidigt uppfattas som villkoret för det yttersta
gemensamma, nämligen mänsklighetens existens. Denna tolkning innebär att ”artgemenskapen”, till skillnad från arbetets och den politiska gemenskapen, konstrueras som en gemenskap som bygger på egenintressen/särintressen.
För dagbarnvårdare upplevs arbetstagarsolidariteten som problematisk gentemot föräldrar och
barn, men också gentemot kolleger:
I början tyckte jag det [att det var jobbigt
gentemot arbetskamraterna att gå i väg på
fackliga möten]. Då hade jag en vikarie som
stod med klockan i hand nästan och det var
ju det att de skulle skriva upp timtid för de
barn de hade. Men sen kom det att om de var
vikarie för mig, då ﬁck de ersättning för hela
dagen, och då blev det genast bättre. Skillnaden mellan oss familjedaghem och dagis är
att vi har ju alltid fått en massa tillägg: när
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vi vikarierar och så, får vi betalt för det. Men
som dagis till exempel de har ju inte betalt. Så
dagbarnvårdare är lite ﬁxerade vid det, betalt
hela tiden. [---] Man är inte insatt i hur andra
inom barnomsorgen arbetar, att de inte har
något extra när någon är sjuk. Det tänker man
aldrig på, de jobbar ju ihop och det blir stor
belastning om en är borta.49
Dagbarnvårdare känner sig ansvariga inför sina
arbetskamrater som måste vikariera både när de
går på fackliga möten, som i citatet, och när de är
sjuka eller har lediga dagar. Kollegerna får då ∂er
barn än de brukar ha. Det blir tungt för vikarierna, känner fackligt aktiva dagbarnvårdare.50
I citatet påpekas dock att det problemet inte är
unikt för dagbarnvårdare. När en fackligt aktiv
går iväg, blir det alltid extra belastning för dem
som är kvar på jobbet, oavsett vilket jobb det gäller.
I termer av en motsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare kan arbetsgivarnas ovilja
att ge ersättning för den ökade arbetsbördan när
någon fackligt aktiv är borta eller att de inte tar in
extra vikarier ses som ett uttryck för arbetsgivarsidans logik. I citatet ﬁnns också tanken att dagbarnvårdares krav är illegitima i relation till
andra yrkesgruppers förhållanden. Problemet
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formuleras därmed som en bristande solidaritet
gentemot arbetstagarkollektivet från dagbarnvårdares sida, snarare än som ett gemensamt krav
från arbetstagare att få ersättning för ökad arbetsbelastning. En sådan problemformulering är
möjlig i ljuset av att dagbarnvårdares krav uppfattas som ett värnande av att behålla just ”sina” dagbarn. De uppfattas vilja ha extra betalt när de tar
hand om ”andras” dagbarn, oavsett om det den
aktuella dagen innebär att barngruppen är större
än den brukar eller inte. Med en sådan tolkning
kan anklagelsen om bristande solidaritet tydas
som ett påpekande om att dagbarnvårdare inte
i första hand relaterar till arbetets gemenskap
utan till speciﬁka barn.
Dagbarnvårdare konstrueras således som mer
solidariska med enskilda barn än med andra
arbetstagare. Betina Dybbroe konstaterar också
att dagbarnvårdare ofta förhåller sig solidariskt
till barn.51 Denna solidaritet måste dock underordnas arbetets relationer för att dagbarnvårdare
skall kunna delta i arbetets gemenskap.
Jag tror det är lite rädsla också, det är en
okunskap, det är en liten rädsla någonstans.
För det ligger väl i människans natur att man
vill göra bra ifrån sig på något sätt, man vill
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känna sig behövd: att det jag ger er det är det
bästa för just er. Och sen, rätt eller fel och
utan värdering: om det visar sig att ni går till
Pelle och Lisa här jättemycket, då kanske det
är så att ni tycker bättre om eller att ni väljer
bort [mig].52
Att vara arbetstagare är något helt annat än att
vara mor. Dagbarnvårdare som yrkesgrupp skall
vara egennyttiga som kollektiv. För mödrar är
idealet (individuell) oegennytta. Oersättlighet
kräver en annan slags empati och moral än utbytbarhet. Det som är rationellt för arbetstagare –
att gemensamt stå upp för sin egen grupp – är en
inverterad dygd (dygden= att själv stå tillbaka) för
modrare. Ansvaret för kon∂ikten mellan moderskap och arbete placeras hos enskilda dagbarnvårdare, i oersättligheten, inte i konstruktionen av
utbytbarhet som villkor för jämlikhet och gemenskap. Moderskap konstrueras alltså som motsatsen till arbetets gemenskap och som ett slags
naturligt eller instinktivt egenintresse som hindrar mödrar att se till kollektivets bästa.
Min tolkning är att trots den intressemotsättning som ﬁnns mellan arbetsgivare och
arbetstagare rör de sig i samma logik. Moderskap
och arbete utgör däremot varandras motsats.
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För att bli delaktiga i arbetets gemenskap måste
dagbarnvårdare därför ta avstånd ifrån, eller sätta
sig över moderskap och dess betoning av relationer till barn. Med Kleins beskrivning av barns
frigörelse kan vi förstå detta som att dagbarnvårdare för att överskrida det privata och bli jämlika
subjekt måste ”diΩerentiate from a body of matter
deﬁned as maternal and identify with another
abstraction, the ’associated producers’”. Dagbarnvårdare måste således för att överskrida det privata
separera sig från sig själva som mödrar/materia.

Moderskap och medborgarskap
Dagbarnvårdares uppdrag blir mot bakgrund av
den läsning av materialet som jag gjort i detta
kapitel minst sagt tvetydigt. De måste skapa den
privata sfär som inkarneras i modern och som
barnen, för att bli jämlika medborgare, skall frigöra sig från och överskrida. Det betyder att de
måste vara ”den andra”, det objekt som är förutsättningen för barnens subjektsskap. Samtidigt
skall de utgöra den oΩentliga sfär som barnen
skall träda in i, vilket innebär att de måste ta
avstånd ifrån och överskrida sitt eget modersvarande. Om och när detta överskridande sker
skapas omsorgen som det objekt dagbarnvårdare
som subjekt producerar.
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Det privata utgör förutsättningen för det
oΩentliga, både i termer av att ”producera” existensen, dvs. säkra både artens och enskilda människors överlevnad, och genom att utgöra det
oΩentligas motsats – det andra.
Dagbarnvårdares uppgift är att borga för den
trygghet och omsorg som möjliggör gruppen
(gemenskapen):
Det är viktigt att ens egen [dvs. dagbarnvårdarens, min anm] ork, tid, värme och
intresse räcker till för alla barn. […] När
barnen känner att alla får plats och att alla
är välkomna kan de med större generositet
vända sig till varandra.53
Min tolkning är att förutsättningen för att nå
det gemensamma, ”vända sig till varandra”, är att
den trygghet som dagbarnvårdaren erbjuder är
säkrad. Utan den existentiella trygghet som dagbarnvårdare/mödrar tillhandahåller kan barn
inte överskrida det privata. Tillgången till det privata, försäkringen om att ”livet” inte är direkt
hotat är ett villkor för att delta i det oΩentliga.
Samma tanke återﬁnns i föreställningar om
det oΩentliga som det allmänna. Allmänintresset
kan nås först när människors ”särintressen” eller
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behov är tillfredsställda.54 På detta sätt utgör
det privata det oΩentligas motsats. Det privata
rymmer skillnad, både i termer av kön och makt.
I det hem som frammanas i materialet är kvinnor
och män bekönade varelser och ingår i ett stabilt
heterosexuellt system. I det privata ryms även
ägande, egendom och egenintresse vilket uppfattas skapa skillnader och hierarkier. Hemmet och
det privata skiljer sig på så sätt från den könlösa
(universella) jämlikhet som råder i det oΩentliga.
Den goda heterosexualitet som familjedaghem
skall visa upp utgör således en motsats till den
könsneutrala oΩentlighet som dagbarnvårdare
samtidigt skall möjliggöra.
Det oΩentliga skapas i barnomsorg genom
betoningen av den gemensamma platsen som
tillhör alla och ingen. Det är den rörliga och universella gemenskapen i att vara ett kollektiv som
är viktig. I dagbarnvårdarmaterialet betonas att
kollektivet skapas i relationer och i gemenskap
mellan barn:
Det är tillsammans med kamrater som barn
lär sig ta kontakt, lösa motsättningar och på
ett tydligt sätt föra fram vad det vill och inte
vill och vad det har för tankar och idéer. Det
lär sig att andra är både lik och olik en själv,
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att andra har önskemål och behov som inte
stämmer överens med ens egna, att det är
nödvändigt att turas om och kompromissa
för att klara samvaron med andra. De lär sig
att den egna världen inte är den enda. De lär
sig att ge avkall på egna omedelbara behov
för att nå fram till det som är bra för ∂era.55
Gruppen är förutsättningen för barns individualisering. Bara som individ kan man delta i en
gemenskap och bara i en gemenskap kan man bli
en individ. Gemenskapen beskrivs som ett sätt för
barn att skapa sig en uppfattning om sig själva
som individer, men även för att lära sig nå en större gemenskap där beslut fattas för allas bästa.
Gruppen, eller den gemenskap som barnen själva
konstituerar i ett familjedaghem, konstrueras i
termer av att barn har något gemensamt: ”Tillsammans med andra barn är barnet inte längre så
ensam om sin litenhet.”56 På så sätt skapas
gemenskapen bortom, och i en bemärkelse i kontrast till, barnens dagbarnvårdare. En dagbarnvårdare, och den trygghet hon erbjuder, är alltså
samtidigt förutsättningen för och motsatsen till
gemenskapen mellan barnen.
För att bli arbetstagare måste dagbarnvårdare
genomgå en motsvarande process. De måste
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betrakta sig själva som arbetstagare för att bli
individer och subjekt. Detta innebär i sin tur att
de måste upprätta ett avstånd mellan sig själva
som mödrar å ena sidan och arbetstagare å den
andra. De måste även minimera de inslag i arbetet där de uppfattas vara oersättliga. Skapandet av
dessa avstånd motverkas dock hela tiden av hur
deras arbete beskrivs och hur deras avtalsvillkor
ser ut. Dagbarnvårdare återförs ständigt till den
ambivalenta position de tillskrivs. Det är ett näst
intill omöjligt uppdrag att samtidigt vara den
underordnade modern, som barns väg till jämlikhet går över, och att vara det överordnade subjektet som blir jämlik i produktionen av barn som
medborgare.
Det privata skapas som det oΩentligas motsats
i en hierarkiseringsprocess: det privata underordnas det oΩentliga. Detta sker genom att det privata uppfattas som ständigt tillgängligt och till för
det oΩentliga samtidigt som den som överskrider
det privata hävdar sitt oberoende av det privata.
Uttryckt i termer av moderskap innebär det
att mödrar inte kräver någon motprestation av
sina barn för att de tillhandahåller trygghet.
I materialet speglas detta i föreställningar om det
oegennyttiga moderskapet. I omsorgspedagogik
manifesteras denna dygd i betoningen av tålamod:
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Naturligtvis storhandlar hon, lagar mat för
infrysning och storstädar på barnfri tid men
andra sysslor i hemmet lägger hon upp på ett
sådant sätt att barnen kan deltaga i dem. Hon
får anslå den dubbla tiden mot när hon gör
det ensam och välja ett tillvägagångssätt som
passar barnen. För en utomstående verkar det
hela mycket orationellt och ofta får man frågan, hur man står ut med att arbeta så långsamt. Då är det bara att komma ihåg att varje
arbetsuppgift tjänar två syften, dels att få
arbetet utfört, dels att lära små barn att utföra
det. Vår arbetsuppgift är ju inte bara att ta
hand om barnen utan också att ge dem nya
erfarenheter och hela tiden se till att de gör
nya landvinningar.57
Oegennytta som dygd innebär att modrare gör
något för barnets skull, men på ett sådant sätt att
barnet själv inte uppfattar att det är en uppoΩring
för henne. Idealet att sätta barnet först skall utföras på ett sätt som gör att barnet förblir skuldfritt:
Det är tyvärr allt för lätt – och här syndar nog
de ∂esta av oss ibland – att tacka barnet för ett
halvdant arbete och sedan själv fullfölja det,
när barnet vänder ryggen åt. – ”Men då är det
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ju ingen idé att jag hjälper dig”, utbrast min
besvikna femåring, när hon såg att jag torkade
av bordet en extra gång. Det tog mig mycket
längre tid att trösta och försäkra henne om att
det visst var bra att hon hjälpte mig, än vad
det hade tagit att visa henne, hur hon skulle
ha torkat bordet för att göra mig nöjd.58
Poängen är att modraren måste se till att barnet
inte uppfattar hennes görande som en uppoΩring. Om modraren själv verkligen uppfattar
det hon gör för barn som roligt ﬁnns inte motsättningen mellan egennytta och oegennytta
kvar. Det ﬁnns många beskrivningar av hur roligt
dagbarnvårdare har i olika pedagogiska aktiviteter. Om att berätta fantasisagor: ”Dessutom är
det väldigt roligt eftersom barn har tillgång till
den skapande fantasi som vi vuxna ofta har tappat
bort”.59 Om att dansa: ”Att sätta på en skiva och
dansa eller bara röra sig är skön avkoppling. Ju
oftare man gör det desto mer naturligt känns det.
Tänk på att människor har alltid dansat i alla
tider i alla kulturer. Vi har ett inneboende behov
av att röra oss rytmiskt till musik”.60 Om att klippa och klistra: ”Själv har du nästan roligast om du
nu inte får fullt upp med att byta vatten, trycka ut
klister osv.”61
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Barnet måste hållas skuldfritt för att kunna
närma sig det oΩentliga som oberoende, som en
jämlike. Detta innebär att mödrar, de som tillhandahåller det privata, måste avbörda barn, de
som överskrider hemmet, från skuld. Skuldfriheten är en förutsättning för att kunna överskrida det privata egenintresset och för att kunna
fatta de oberoende beslut som krävs för att tillgodose det allmänna bästa. Om man är beroende
av någon – står i skuld till någon – är man inte
autonom.
De olika sätten att återföra dagbarnvårdares
problem på arbetsmarknaden till omsorgen, eller
till de oersättliga relationerna, menar jag kan ses
som en analogi till hur barn skall hållas skuldfria.
Arbetet måste skapas som oberoende av det
privata/moderskap för att kunna hänföras till
den oΩentliga sfären och accepteras som en legitim grund för medborgarskap. Det innebär också
att det privata som symboliseras av moderskap
och kvinnokön måste underordnas utan att arbete förlorar i universalitet och utan att män blir
belagda med ansvar för denna underordning. Om
män beskrevs ha del i kvinnors underordning
skulle de beläggas med ett ansvar liknande
mödrars ansvar för barn. Ett sådant ansvar skulle
omöjliggöra det oberoende av det privata som är
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nödvändigt för att fatta allmängiltiga beslut. Den
som häftar i skuld är, som bekant, inte fri.
Ett synliggörande av mäns makt över kvinnor,
skulle på samma sätt som föreställningen om kvinnors makt över barn, göra män moraliskt förpliktigade gentemot, och beroende av, kvinnor. Män
skulle inte längre vara oberoende, fria individer.

kapitel 6

livets dubbla
vedermödor

S

kapandet av dagbarnvårdares verksamhet
som arbete är en process som gör dagbarnvårdare till arbetstagare och samtidigt återskapar dem som mödrar. Den gräns som framstår
som så viktig att vakta, gränsen mellan moderskap och arbete, utgör också gränsen mellan
objektsskap och subjektsskap. Den kraft och den
vikt som gränsen mellan moderskap och arbete
tillmäts tyder på att det pågår en ständig kamp för
att deﬁniera arbete som en verksamhet som skänker handlingskraft, frihet och jämlikhet åt dess
utövare. Arbetets funktion för att legitimera folkets rätt att delta i politiken är, liksom demokratin, inte självklar utan något som måste erövras
och återerövras.
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Denna kamp, som till synes handlar om arbete, skapar samtidigt kvinnor och mödrar som de
andra. Moderskap skapas som kvinnlighet, som
ickehandling, som varande och som motsatsen
till oberoende. Moderskap blir det som underordnar och stänger in. Min undersökning svarar
på frågor om hur moderskap och arbete konstrueras i relation till varandra, vad som görs till skillnader mellan de två verksamheterna. De skiljelinjer mellan moderskap och arbete, som jag diskuterat i kapitel tre, fyra och fem, har utmynnat i tre
teoretiska dimensioner som är centrala för upprättandet av medborgarskap. Det handlar om att
kunna urskilja individer, att tillskriva individer
frihet, rationalitet och förmåga att förändra,
samt slutligen att upprätta den jämlika gemenskap som medborgarskap utövas i. Moderskap
konstrueras samtidigt som negationen av, och
förutsättningen för, dessa dimensioner. Åtskillnaden mellan moderskap och arbete tjänar därmed till att skapa arbete som en verksamhet som
ger handlingsförmåga och jämlikhet åt dem som
arbetar, medan moderskap berövar mödrar handlingsförmåga och upprättar kvinnor som skillnad.
Olika inriktningar av feministisk teori kan förenas i en tanke, menar Maud Eduards. Det är tanken på att underordning grundas i att kvinnor
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fråntas förmågan att handla.1 Detta avslutande
kapitel är koncentrerat kring frågor om handling
och subjektsskap. Först diskuterar jag förmåga
att förändra och hur kvinnor som mödrar och
arbetstagare samtidigt tillskrivs och berövas
denna förmåga. Därefter resonerar jag kring vilka
möjligheter det uppfattas finnas att förändra
kvinnors villkor som mödrar. Kapitlet handlar
om hur, på vilka sätt, gränserna mellan moderskap och arbete skapar och upprätthåller könsordning. Det handlar även om hur denna könsordning framstår som legitim, bland annat med
hjälp av föreställningar om att kvinnors villkor är
naturliga.
det goda arbetet
Både kapitalister och enskilda män tjänar på kvinnors service i hemmet, skriver Heidi Hartmann.2
Hon pekar på det faktum att män som män har
ett intresse av att kunna kontrollera kvinnors
hemarbete, men konstaterar samtidigt att det kapitalistiska systemet bygger på denna kontroll.
På lo-kongressen 1971 behandlas en motion
där de problem som uppstår när kvinnor blir
arbetskraft aktualiseras. Motionärerna tycker att
det är fel att samhället betalar barnomsorgen när
”hemmafruarna” ger sig ut på arbetsmarknaden.
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De föreslår istället att arbetsgivarna skall betala.
Svaret från lo är att en sådan modell skulle drabba
kvinnor, eftersom de då skulle bli dyrare (än män)
att anställa.3
Tanken som förenar motionen och svaret är
att kostnaden för att ersätta det arbete som kvinnor tidigare utfört gratis skall belasta antingen
kvinnor eller samhälle (läs: stat och kommun,
eller skattebetalare). När barnomsorg då görs till
en fråga för samhället innebär det att både män
och det kapitalistiska systemet kompenseras av
staten. Genom att ordna oΩentlig barnomsorg
lider inte män någon förlust i detta avseende när
kvinnor börjar förvärvsarbeta. Lönearbetssystemet försäkras också en viss garanti för att kvinnors arbete inte skall äventyra reproduktionen av
arbetskraft. Könsarbetsdelning blir en fråga om
barnomsorg som blir en förhandling mellan samhälle, enskilda män och arbetsmarknad om tillgång till kvinnors arbete.4
För enskilda män innebär dock inte kvinnors
utträde på arbetsmarknaden bara förlust av kvinnors arbete. De förlorar också kvinnors närvaro
och tillgänglighet. De förlorar kontroll över kvinnor som kvinnor. Det var när dagbarnvårdare
engagerade sig fackligt som deras män reagerade
negativt, berättar Marie-Louise Nilsson i boken
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Vi kallades dagmammor.5 Att ta dagbarn och tjäna
pengar är ganska oproblematiskt, att däremot gå
hemifrån för fackliga möten och kurser möter
stort motstånd.6
Motstånd uppstår alltså när män riskerar att
förlora kontroll över, och tillgång till, kvinnors
närvaro. På så sätt kan man hävda att förvärvsarbete stärker kvinnors position gentemot män.
Mäns förment naturliga rätt att som män ha tillgång till kvinnor, och den privatsfär kvinnor förväntas upprätta, ifrågasätts och det ekonomiska
beroende som legitimerar rätten undergrävs.
Beskrivningar av enskilda mäns oro för att förlora kontroll över enskilda kvinnor måste dock
kompletteras med deras rädsla för konkurrens
i det oΩentliga, påpekar Ylva Waldemarson. En
feminisering av fackföreningsrörelsen och arbetarkåren, menar hon, är ett hot mot mäns identitet, men också mot den politiska legitimitet som
arbetarrörelsen uppnått i samhället.7 Jag skulle
vilja hävda att rädslan för konkurrens i det oΩentliga har två dimensioner. Kvinnors närvaro i det
oΩentliga undergräver arbetarklassens politiska
legitimitet, men kvinnors arbete äventyrar
dessutom grundvalarna för lönearbetssystemet
genom att underminera bevarandet av den privata sfären. Behovet av att upprätta det privata
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utmanas av att kvinnor tar plats som arbetare och
kräver rätt att agera som politiska subjekt.
Argumenten för kvinnor att arbeta är samma
som för män. Arbete betraktas som del av ett frigörelseprojekt. Människor kan förverkliga sig
själva genom arbete. Att ”förtjäna sitt eget levebröd” skapar ett visst mått av oberoende. Arbetare
som jämlika och fria människor med förmåga att
agera äger tillträde till det oΩentliga. Subjektsskapet som erövrats i arbetet bekräftas när det tas
i bruk i politiken. Motståndet mot kvinnors arbete
blir i min tolkning ett motstånd mot kvinnors
försök att erhålla handlingskraft. Motståndet
blir extra tydligt när kvinnor agerar eller organiserar sig i det oΩentliga, dvs. när kvinnor genom
handling bekräftar den subjektsstatus de som
arbetare skapat sig.

Förmåga att förändra
Arbetarklassens möjlighet att hävda subjektsskap
och att legitimt delta i det oΩentliga – annorlunda
uttryckt, att vara fullvärdiga medborgare – handlar om att upprätta arbete som ett intentionellt
och förändrande görande och samtidigt placera
det ofria i arbete bortom subjektet. Arbete, formulerat som ett medvetet och förändrande
bemäktigande av naturen, fyller en ontologisk
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funktion: genom arbete vinner arbetaren sin
mänsklighet.8 I detta tankesystem utgörs skillnaden mellan mänskligt arbete och bins verksamhet
av det medvetna: att styra, inte styras av, naturen.
I föreställningar om det kapitalistiska systemet ger inte lönearbete frihet, men det gör arbetare friare än slavar och tillräckligt fria för att
delta i den politiska gemenskapen. Kampen om
att deﬁniera arbete handlar då om arbetares frihet och ofrihet i relation till naturen samtidigt
som udden riktas mot det ofria i att underordna
sig andra människor. Det berör således samtidigt
relationen mellan natur och politik och relationer inom ”politiken”, dvs. människor emellan.
Frihet förhandlas både som en existentiell fråga
och som en fråga om (klass)jämlikhet.
I de föreställningar som följer av detta bemäktigar sig arbetare naturen (materien) i dubbel
bemärkelse. I arbetsprocessen manifesteras förmågan att medvetet förändra naturen. I självägandet tar arbetaren makt över sig själv som
materia. Genom sin frihet att bestämma hur och
till vem arbetskraften skall säljas underordnas
kropp och nödvändighet arbetares subjektsstatus.
Ofriheten i att behöva sälja sin arbetskraft och
därmed underordna sig någon annan skiljer sig
från slavens mer absoluta ofrihet. Arbetskraft
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förtingligas, paketeras och avskiljs från arbetare
som subjekt. Det är inte sin frihet arbetare säljer,
utan sin arbetskraft. Arbete gör alltså arbetare
friare i både en existentiell och en samhällelig
mening.
Moderskap är inte möjligt att avskilja från
modern som person, på samma sätt som arbetskraft kan avskiljas från arbetaren som person. Detta innebär i sin tur att den process som upprättar
gränsen mellan natur och politik inte sker på samma sätt i konstruktionen av moderskap som i konstruktionen av arbete. Det är möjligt att hävda att
moderskap (som praktik) transcenderar uppdelningen mellan natur och politik. Moderskap skulle därmed vara både frigörande och mer genuint
mänskligt än arbete. Sådana resonemang är dock
problematiska i ett samhälle där arbete utgör
norm. Den frihet från (och skillnad gentemot)
naturen som konstrueras i konstruktionen av arbete motiverar samtidigt jämlikhet mellan människor i den politiska sfären. Moderskap som en
process som inte går att avskilja från naturen leder
därmed till att mödrar underordnas både naturen
och andra människor (barn, män, arbetare).
Det är i en sådan kontext jag vill förstå Smiths
ifrågasättande av arbete som organiserande samhällsprincip. Hon menar, att med utgångspunkt
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i hemarbete eller vardag skulle föreställningen
om arbete inte kunna användas för att organisera
livet.9 Problemet att arbetets organisering inte
passar ihop med kvinnors vardag, kopplas till att
arbete också organiserar förståelser av mänsklighet, handling och politik. Kritiken riktas alltså
mot en uppdelning mellan en privat, naturlig och
opolitisk sfär och en oΩentlig, mänsklig och politisk sfär; men samtidigt mot föreställningar om
vad som är mänskligt och politiskt.
Kvinnors förvärvsarbete som emancipatoriskt
projekt syftar till att byta kvinnors instängdhet
i hemmet mot den frihet som lönearbete är tänkt
att leda till. Som sådant är det en utmaning av
de rådande relationerna mellan könen. Det är ett
försök att erövra subjektsskap, att bli jämlika.
Förståelser av barnomsorg som lönearbete kan
även beskrivas som ett sätt att uppvärdera det
görande som kvinnor tidigare utfört privat och
oavlönat. Av min undersökning framgår dock att
det är svårt för dagbarnvårdare att erövra både
handlingskraft och jämlikhet. När rätten att agera
vinns visar den sig vara villkorad. För att erövra
handlingskraft som arbetstagare krävs det att dagbarnvårdares arbete skiljs från moderskap och
från förståelsen av dem som kvinnor. Villkoret
för dagbarnvårdares handlingar är att de handlar
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som arbetstagare. De måste därför själva upprätta
gränser mellan moderskap och arbete för att räknas som arbetstagare. Detta innebär att dagbarnvårdare måste medverka i den process som placerar icke-handlande och naturlighet i moderskap
och i kvinnor, eftersom det är del av den process
som gör dem till arbetare och ger dem (och alla
andra arbetare) både lön och status som politiska
subjekt. Kampen för att arbete skall behålla sin
subjektsskapande status bygger därigenom på att
moderskap förblir privat och opolitiskt.
Erövrandet av arbetets subjektsskapande funktion innebär därmed att kvinnor som kvinnor
samtidigt berövas den handlingskraft som skulle
vinnas. För att få tillgång till handlingsförmågan
som arbetstagare blir kvinnor själva ansvariga för
att upprätthålla gränser för hur handlingskraften
används. Att omdeﬁniera modrande som arbete
tycks alltså kräva att denna omformulering innehåller moment som återupprättar gränsen mellan moderskap och arbete.
bevakning
För att bibehålla arbetets status som universellt
måste kvinnor tillåtas medlemskap i kategorin
arbetare. Arbete måste också skänka kvinnor samma kraft som det skänker män för att det skall
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vara universellt giltigt. Detta innebär att lönearbetande kvinnor tar plats i det oΩentliga som
handlande subjekt. För att detta skall vara möjligt
krävs dock en bevakning av att gränsen mot
moderskap upprätthålls.
Dagbarnvårdare kontrolleras inte bara, eller
kanske inte ens primärt, av arbetsgivare. Grannar,
politiker, arbetsledare, utbildare, media, alla levererar de synpunkter på dagbarnvårdare som kvinnor, mödrar och arbetstagare. Från tips om hur de
ska banta,10 till hur de bör hantera barnvagnar.11
Synpunkter på hur moderskap utövas kan legitimeras moraliskt. Små barns värnlöshet motiverar att utomstående griper in när barn far illa.
Men denna moraliska skyldighet att ingripa kan
samtidigt utnyttjas till att övervaka och disciplinera mödrar. Dagbarnvårdares upplevelser av att
vara bevakade blir extra påtaglig eftersom bevakningen legitimeras av att de arbetar. Det är legitimt att kontrollera dagbarnvårdares arbete, men
eftersom deras privatliv är så sammanvävt med
arbete blir det möjligt att ha synpunkter även
på det. Arbetstagares vardag är legitim att kontrollera i den utsträckning det påverkar arbetet.
För dagbarnvårdare är det också viktigt för
deras arbete att de uppfattas som bra mödrar. Det
är viktigt att ha ett bra rykte. Det handlar då både
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om att förmedla bilden av en bra omsorgsverksamhet och en oklanderlig livsföring. En dagbarnvårdare berättar som en rolig historia hur ett
av dagbarnen berättat för en släkting att dagbarnvårdaren ”röker och målar naglarna” hela dagen.
När dagbarnvårdaren frågar dagbarnet varför
hon sagt så, får hon förklaringen att ”det är så
tuΩt att röka och måla naglarna”.12 Den lilla oro
som ﬁnns i berättelsen om att ”röka och måla
naglarna” handlar om dagbarnvårdares rykte.
I berättelsen ryms en underton som anspelar på
att dagbarnvårdare är kvinnor. Att måla naglarna
tolkas då som ett sätt att skapa sig som ett objekt
för män, att förhålla sig till den manliga blicken.
Det illegitima i att röka och måla naglarna ligger
i att arbetet förknippas med kvinnor och kön. På
en mer teoretisk nivå kan det också tolkas som ett
sätt att upprätthålla arbetets universella kvalitet.
De dagbarnvårdare som inte sitter ner när de
dricker kaΩe i parken, förhåller sig också till arbetets universalitet. De vill motverka föreställningar
om att de inte gör något. De försöker visa att de
arbetar. Den beköning som därmed undviks
handlar om kopplingen mellan icke-görande och
det kvinnliga varandet. En sysslolöshet som skapas genom att dagbarnvårdare associeras med
”skvallrande hemmafruar”. En annan aspekt på
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detta är att beskrivningen av kvinnors samtal som
”skvaller” och sysslolöshet är ett sätt att avsubjektiﬁera kvinnors gemenskap. En gemenskap
som är hotfull i sin potential att med motsatsernas logik peka ut män, skapa dem som en bekönad
kategori och därmed undergräva deras universella valens.13 Om kvinnor förstås som en särskild
sorts människor ﬁnns en risk att män också framstår som män snarare än individer. Med samma
logik hotar också kön att underminera den universella gemenskapen i arbete. Föreställningen
om dagbarnvårdare som arbetare utmanas alltså
inte bara av att dagbarnvårdare riskerar att
betraktas som lata om de sitter ner och dricker
kaΩe, utan också av att dagbarnvårdare i grupp
hotar att överskrida gränsen för vad kvinnor får
göra. De hotar både mäns överordning och arbetets universalitet.
Det betyder att upprätthållandet av föreställningen om det okönade och universella arbetet
sammanfaller med mäns intresse av att underordna och kontrollera kvinnor. Upprätthållandet
av det universella möjliggör mäns överordning
utan att det märks.
Kanske betyder det rent av att upprätthållandet av arbetets universalitet och lönearbete
som samhällssystem primärt handlar om mäns
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strukturella makt över kvinnor. Det kapitalistiska
systemet blir i denna bemärkelse ett sätt för män
att upprätthålla patriarkatet. Mäns intresse att
kollektivt överordna sig kvinnor blir här starkare
än motsättningar mellan klasser.14
Jag menar att bevakning utgör en mekanism
som upprätthåller arbetets universella status och
dess funktion som samhällsorganiserande princip. Det är ett sätt att se till att arbete inte förkönligas. Bevakningen av arbetets universalitet
sker samtidigt med återförandet av kvinnor till
det privata, till moderskap och icke-arbete. Det
betyder också att kvinnor själva genom att omfatta föreställningar om arbete, moderskap och
kvinnlighet, och genom vetskapen om att de är
bevakade, tvingas ta ansvar för ordningen. Den
kontroll som utövas av grannar, arbetsledare,
andra dagbarnvårdare och föräldrar är egentligen överflödig. Med Michel Foucault kan man
förstå det som att dagbarnvårdares medvetenhet
om att vara bevakade gör övervakningen onödig.
Den sker automatiskt.15 Dagbarnvårdare står
självmant upp när de dricker kaΩe och de lackerar
inte naglarna på arbetstid. Det spelar inte längre
någon roll om någon kontrollerar eller vem som
gör det.
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sexualisering
Samtidigt som kvinnor som arbetare tillskrivs subjektsstatus och tillåts agera övergår bevakning i
sexualisering om kvinnor tar sin handlingskraft
i bruk. Med sexualisering menar jag en process
där kvinnor samtidigt förtingligas, görs till kön
och underordnas i relation till män. Dagbarnvårdare kan i ett slag göras till kvinnor. Så fort mäns
position som överordnade, eller det universella i
arbete hotas återförs kvinnor till sin plats som
varande, kön och underordnade. I samband med
att dagbarnvårdare i Dagmammornas intresseförening protesterar mot det första avtalet 1970
kritiserar de facket. De menar att facket inte klarar av att företräda dem, att deras arbete är speciellt och att de som kvinnor och mödrar arbetar
under särskilda villkor.16 Deras tilltag kommenteras i Kommunalarbetaren:
Onekligen är unga dagmammor ett angelägnare blickfång än en eller annan ombudsman
som grånat i tjänsten av mödosamma nattförhandlingar och diskussionsmöten.17
Dagbarnvårdare har överskridit gränsen för arbetets subjektsskap. De har explicit (och implicit
genom den gemensamma uppfattningen att dag267
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barnvårdare är mödrar) tagit plats som kvinnor
och mödrar och agerat i gemenskap som dagmammor. Deras agerande hotar både män och
arbetares gemenskap. I ledarkommentaren insinueras att orsaken till att dagbarnvårdare fått så
stor medial uppmärksamhet är att de utgör ett
”blickfång”. På så sätt återför ledarskribenten
dagbarnvårdare till en kvinnlighet där kvinnor
betraktas som passiva objekt, underordnade
mäns vilja. Dagbarnvårdares agerande i det
oΩentliga utgör uppenbarligen ett hot mot bilden
av den aktiva mannen.
Kvinnor återskapas som objekt, fastän denna
gång på arbetsmarknaden. Dagbarnvårdares
invändningar, innehållet i de krav de för fram,
avförs från arbetets dagordning samtidigt med
att dagbarnvårdare görs till kvinnor. När kvinnor
som nyttjar sin handlingskraft sexualiseras innebär det att de fråntas handlingskapacitet som
kvinnor, medan deras subjektsstatus som arbetare
ﬁnns kvar. Det är denna ﬁnurlighet som gör att
arbete inte förlorar i universalitet trots att de
kvinnliga arbetstagarna förnekas subjektsstatus.
Inte heller försvagas arbetarkollektivets kraft och
position i förhållande till arbetsgivare när kvinnokrav lämnas utan åtgärd. Problemen i avtalsförhandlingarna och med dagbarnvårdare som
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grupp förläggs till kön. Dagbarnvårdare görs
ansvariga för att de är mödrar, kvinnor, lågavlönade och saknar en riktig arbetsplats med
arbetskamrater.
I kampen om att deﬁniera sig själva som
arbetstagare och sina krav som arbetstagarkrav
förlorar dagbarnvårdarna. I svaret tilltalas de
som kön, samtidigt som den legitima gemenskapen kring arbete benämns i hänvisningen till de
”grånade” ombudsmännen. Här konstrueras
klassgemenskap i underordning, men implicit
framhävs även den (jämlike) motpart som ger
arbetare tillträde till det gemensamma oΩentliga.
Arbetets subjektsskap fungerar alltså endast
villkorligt. Som arbetstagare är dagbarnvårdare
(och alla kvinnor) jämlika. Jämlikheten försvinner dock i samma ögonblick som kön anförs.
Man kan inte samtidigt vara arbetare och ett
könsobjekt för män. När dagbarnvårdare agerar
som arbetstagare och i harmoni med arbetares
gemenskap är det legitimt att ta plats i det oΩentliga. Det är däremot inte legitimt för dem att
agera som kvinnor eller mödrar. När dagbarnvårdares intressen som arbetstagare hotar mäns
överordning, vänds deras kön mot dem.
Den objektifiering som sker genom sexualisering skiljer sig från arbetets förtingligande.
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Arbetare tar genom självägandet makten över sin
arbetskraft och skapar sig som subjekt. Det förtingligande av arbete som sker, leder visserligen
till alienation och exploatering, men det är en
förändring i riktning mot frihet, det gör arbetare
friare. Till skillnad från arbete är inte sexualisering ett förtingligande av det kvinnor gör, utan
av vad kvinnor är. Till skillnad från förtingligandet av arbetskraften fråntar sexualisering kvinnor
möjligheter att bemäktiga sig och ta kontroll över
sig själva som objekt på det sätt arbetare tar kontroll över sin arbetskraft. Sexualisering av kvinnor
har också en dubbel betydelse för mäns handlingsförmåga: det skapar män som subjekt18 samtidigt
som det är en konsekvens av mäns subjektsskap.

Avpolitisering
Bevakning och sexualisering är mekanismer som
berövar kvinnor förmåga att handla. Detta fråntagande sker samtidigt som moderskap och kön
skapas som politiskt illegitima frågor och som
”naturliga” fenomen, omöjliga att förändra.
Arbetares frihet manifesteras i samma försäljning av arbetskraft som möjliggör kapitalets
exploatering och förtryck. Nödvändigheten, det
ständiga behovet att förtjäna sitt livsuppehälle,
tvingar människor att arbeta. Men att arbetare
270

noter s. 367

exploateras och underordnas har inget med denna
nödvändighet att göra, utan är en följd av lönearbetssystemet.
Den relativa frihet som arbetare åtnjuter
genom att kunna bestämma över sin arbetskraft
innebär att den ofrihet som arbete innebär
avgränsas. Arbetet har ett slut och när arbetare
arbetat färdigt är de lediga. Fritiden kan användas
som tid för återhämtning men även för att ta sin
förändrande förmåga i bruk och delta i den politiska sfären. Den tid, eller kraft, som arbetare
genom försäljning ställer till arbetstagares förfogande leder till frihet när arbetare inte arbetar. Då
inträder fri tid.
Synen på dagbarnvårdares fritid, dvs. den tid
då de inte utför betalt arbete, skapar dagbarnvårdare som mödrar och moderskap som en relation till barn som kräver deras ständiga närvaro.
Den fritid som används till vila och förströelse
sammanfaller med föreställningar om hemmet
som nödvändighetens och reproduktionens fäste.
Att återhämta krafterna för att återgå till det nödvändigas slit är inte frihet, men kan mycket väl
vara fritid. Denna tanke om att fritid skall vara
”frihetens tid”, alltså en tid höjd över det nödvändiga, en tid för re∂ektion och samhällelig aktivitet, saknas i dagbarnvårdares avtalskonstruktion.
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Här speglas istället en föreställning om fritid
som reproduktionens tid: den tid som används
till hemarbete och för att återhämta krafterna
inför det kommande betalda arbetets slit. Dagbarnvårdare, liksom kvinnor generellt, kan alltså
som arbetstagare ha fritid, men som kvinnor och
mödrar återförs de till den naturliga nödvändigheten, som omöjliggör nyttjande av fritiden. Det
ﬁnns en skillnad mellan att ha fritid och att kunna
utnyttja den. I föreställningarna om moderskap
kan nödvändigheten aldrig ta slut.
privatisering
Den omöjliga avgränsningen av moderskap, som
innebär att mödrar alltid är mödrar, ger också
upphov till föreställningar om mödrars ständiga
tillgänglighet. Att vara mor är ett tillstånd, en
miljö. För dagbarnvårdare leder dessa föreställningar, tillsammans med det faktum att modrande inte ger mätbara resultat, till att deras arbete
beskrivs som okontrollerbart. Detta leder i sin tur
till konsekvensen att de på sätt och vis helt saknar
fritid. Kontroll skapar alltså samtidigt ofrihet
och frihet. Pippi Långstrump kommer snart på
att utan att gå i skolan kan man inte heller få jullov.19 Den som aldrig är kontrollerad (den som
inte arbetar) kan aldrig heller vara riktigt fri.
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Moderskap beskrivs som ett tillstånd som saknar tids-rumsliga begränsningar. Mödrars ansvar
och görande slutar inte ett visst klockslag. I min
undersökning har jag också hävdat att mödrars
ansvar inte är bundet till att de är geograﬁskt nära
barnen, utan att de är ständigt ansvariga, även när
omsorgen tillfälligt överlåtits till någon annan.
Mödrar stängs in i nödvändighetens sfär, inte
bara geograﬁskt utan även mentalt.
Den kretsgång, där produktion och reproduktion avlöser varandra utan tid för att delta i
det oΩentliga, innebar under antiken, påpekar
Arendt, att ”[t]ungt arbete ansågs vara mindre
betungande än det lätta liv som många i hushållet
sysselsatta slavar förde”20. Hon menar att föreställningar om frihet/ofrihet inte är kopplade till
själva arbetet utan till möjligheten att häva sig
över nödvändigheten och delta i det oΩentliga.
Det handlar inte bara om att säkerställa tid och
möjlighet att delta i samhällslivet, utan också om
att mentalt kunna för∂ytta sig bortom särintresset och se till det allmännas bästa. Först i den
politiska och oΩentliga gemenskapen blir människan sant mänsklig. För att bli fri och jämlik
måste hon kunna röra sig bortom det privata.
Det privata symboliserar både den yttersta
ofriheten och den yttersta friheten. Hemmet
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som sinnebilden av det privata kan betraktas mer
som fråga om kön än om plats.21 Hemmet som
frihetens och fritidens sfär påverkas också av
att föreställningar om frihet ändras. Från att
ha signalerat frihet från hemmet till att delta
i det oΩentliga, har frihet kommit att förknippas
med ∂ykten från det oΩentliga till det privata,
konstaterar Marja Keränen. Det (ny)liberala
genomslaget handlar inte bara om att ∂y det
oΩentligas blick, utan också om en nedvärdering
av det politiska.22
Den nya tekniken har det senaste årtiondet
producerat nya bilder av hemmet. Ofta framställs
det som revolutionerande att kunna arbeta i hemmet. Hemmet för∂yktigas. I en tolkning av Rosa
Luxemburg skriver Haug att det är i tanken på
arbetarkvinnors globala rörlighet som gränsen
mellan oΩentligt och privat överskrids.23 Det är
i rörligheten som friheten manifesteras, och det
är genom rörlighet som arbetare kan bli något
annat än slavar. Marx ser den nya tidens hopp om
frihet i den utveckling som gör att ”allt varande
och all stadighet upphör”24. Han beskriver känslan av frihet hos en arbetare som kan byta arbetsplats som det behagar honom som en ökad känsla
av mänsklighet. Man känner sig ”mindre som en
mollusk och mer som en människa”25.
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Rörlighet framstår som centralt även för tolkningen av hemmets betydelse. För den som har
möjlighet att komma och gå är hemmet en plats
där man är skyddad från kontroll. För den som är
bunden till hemmet är det däremot ett fängelse.
För dagbarnvårdare som arbetar i hemmet, som
har till uppgift att tillhandahålla hemmet, får
hemmet helt andra betydelser än för den som har
det som reträttplats.26 Eftersom omsorg kräver
närvaro kan den som skall upprätthålla de relationer som utgör hemmet27 inte komma och gå
hur som helst. Hemmet är en i sig fasthållande
eller ”ofri” plats för den som beﬁnner sig på platsen för det nödvändiga producerandet av liv som
omöjliggör transcendens och medborgarskap.
Det är däremot frihetens plats för den som kan
använda det som bas för tillhandahållande av
näring och vila och som oproblematiskt kan lämna hemmet för den ”stora världen” när han [sic]
sugit åt sig tillräckligt med kraft. Frågan ställd på
sin spets är således om hemmet är till för dig,
eller om det är du som skall tillhandahålla hemmet. Diskussionen rör sig mellan två frihetsideal
för den redan frie: friheten till det oΩentliga och
friheten från det oΩentliga.
Dagbarnvårdares arbetsvillkor baseras inte
på tanken att deras arbete skall leda bort från
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ekonomiskt beroende och möjliggöra för kvinnor
att aktivt engagera sig i samhället. Däremot konstrueras deras arbete som villkoret för andra att
arbeta och träda ut i det oΩentliga. Som jag visat
i tidigare kapitel skrivs heterosexualitet, familj
och reproduktivt arbete in i själva förståelsen av
lönearbete.
För Beauvoir handlar hemmets slutenhet om
att bli berövad gemenskap. Kvinnor som ständigt
förväntas vara tillgängliga i hemmet: ”får inget
direkt grepp om vare sig framtiden eller omvärlden […] kan inte nå ut över sig själv mot kollektivet”28. En kvinna i hemmet förutsätts därför lyssna med spänning på berättelserna utifrån. Detta
tycks gälla även för dagbarnvårdare:
Förutom kontakten med kollegorna i gruppen en gång i veckan har dagbarnvårdaren
dagliga vuxenkontakter med de föräldrar som
lämnar och hämtar sina barn. I många fall är
dessa stunder mycket stimulerande och ger
dagbarnvårdaren det utbyte av tankar och
idéer med andra vuxna, som hennes dagliga
arbete annars inte bjuder på. Pratstunderna
i hallen blir ofta långa och kretsar inte alls
bara kring barnen utan kanske lika mycket
kring mammans arbetsdag.29
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I citatet beskrivs det som givande för dagbarnvårdare att tala om andras arbete. Föreställningar om
mödrars utbyte av att ge eller stå till andras förfogande gör dem tillgängliga. Att själv nöja sig med
att leva genom andra görs till den kvinnlighet
som är framsidan av det mynt vars baksida är att
kvinnors behov av andras bekräftelse är något fult.
Att vara självuppoΩrande är samtidigt en moralisk
dygd och ett förväntat kvinnligt beteende. Eftersom kvinnor förväntas vara självuppoΩrande
betraktas inte de självuppoΩrande handlingar
som kvinnor begår som heroiska. De uppfattas
i själva verket inte ens som handlingar, utan som
naturligt varande, som ett instinktivt beteende.
Eller, för att använda en av de många djurliknelser som dyker upp när man talar om mödrar:
”Hon försvarade sina barn som en lejonhona”.
Dagmammor representerar hemmet och ”den
lilla världen” inte bara för dagbarn utan även för
dagbarns mödrar. De privatiseras och blir arbetande kvinnors hemmafruar både genom att producera deras möjlighet till arbete, men också
genom synen på arbetande kvinnor som förmedlare av den ”stora världen”. Moderskap återskapas som nödvändighet, som partikulärt och som
omöjligt att skapa en gemenskap kring. Moderskap leder inte till frihet och jämlikhet.
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delegitimering
I arbetskraftens utbytbarhet manifesteras arbetares frihet och universalitet. Utbytbarhet möjliggör rörelse i tid och rum och är konstituerande
för jämlikhet. Föreställningar om den universella
arbetskraften gör alla arbetare lika i förhållande
till varandra. Den ene kan bytas mot den andre.
Arbetare och individ är ett. Detta jämlikhetens
kriterium bygger dock på en premiss om gemenskap. Privatisering av mödrar – att de utgör det
privata eller hemmet – övergår i delegitimering
när deras intressen görs till särintressen eller
motsatsen till det gemensamma.
Individers utbytbarhet som jämlikhetskriterium gör sig tydligt gällande exempelvis i John
Rawls ”original position”30. Där döljs allt partikulärt hos deltagarna för dem själva för att de skall
kunna fatta beslut som endast syftar till det allmänna bästa. De uppfyller därmed de krav på att
överskrida särintressen som ställs på goda medborgare. I experimentet kommer alla individer
till samma slutsats, de är utbytbara, vilket stärker
Rawls anspråk på universell giltighet. Att gemenskap är en underliggande premiss kommer tydligast till uttryck i att Rawls, trots att varje enskild
individ antas fatta exakt samma beslut, inte byter
ut dem mot en individ. Frihet och jämlikhet kan
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bara upprättas i en gemenskap, demokrati förutsätter därför gemensamt beslutsfattande. I den
jämlika gemenskapen placeras olikhet och oersättlighet i det privata, på andra sidan ”the veil of
ignorance”.
Utbytbarhet är en garant för allmänintresse –
om alla är lika har de samma intressen. Oersättlighet ger därmed särintressen som konstrueras
som politiskt illegitima.
naturalisering
Arbete, uppfattat som en verksamhet som ger frihet och handlingskraft, skapar arbetstagare som
kapabla medborgare och som jämlikar. Scott
påpekar att föreställningen om självägande och
arbetskraft innebär att arbetarrörelsen anpassar
sig till det tidigare rådande egendomskravet för
att uppnå rösträtt. Den åtskillnad mellan produktion (arbete) och reproduktion (moderskap) som
samtidigt upprättas innebär en anpassning till
ytterligare ett rådande rösträttskrav – kravet att
vara man.31 Självägandet och tanken om den
utbytbara arbetskraften som skapar jämlikhet
mellan arbetstagare kan alltså tolkas även som ett
argument för en vidare politisk jämlikhet. Men
gemenskap konstitueras dubbelt för arbetstagare
(liksom deras frihet). Å ena sidan konstrueras
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arbetstagare som jämlikar med handlingskraft
och frihet. Å den andra skapas de som en klass
med gemensam erfarenhet av underordning och
exploatering.
Klassgemenskapen stammar även den ur självägandet, men ur den aspekt av självägandet som
leder till underordning. Den gemensamma erfarenheten av förtryck och klassgemenskap utgör
ett hot mot det etablerade samhället. Arbetares
kollektiva underordning kan tas i bruk som
gemenskap för att vinna jämlikhet. (Den slitna)
kroppen manifesterar arbetares underordning
och gemenskap, men denna kropp häftar inte
längre arbetare vid materian. Att klassgemenskap
bottnar i underordning betyder att underordningen förstås som mänskligt skapad, socialt konstruerad. Det är ett uttryck för en orättvisa och,
inte minst, en utgångspunkt för att förändra samhället.32 Arbete är i kraft av den gemenskap det
konstruerar en politisk aktivitet, höjd över nödvändighet, konstituerandes ett oΩentligt liv
i subjektsskap.
Andra kon∂ikter än klasskon∂ikter skapas
utanför, eller som jag uttryckt det tidigare i
avhandlingen, ”före” arbete för att arbete skall
bibehålla sin status som universellt. Om andra
kon∂iktlinjer förstås som en del av arbetet, är ju
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arbetare ”olika” varandra och därmed inte utbytbara. Så förläggs exempelvis problem med kvinnors utträde på arbetsmarknaden till att de är
mödrar. Skillnaden/olikheten mellan kvinnor
och män placeras utanför arbetet. Mödrars
annorlundahet placeras i sin tur i relation till
barn. Spår efter den strid mellan män som utspelats kring kvinnors lönearbete sopas igen genom
att det formuleras som en strid mellan kvinnors
vilja att arbeta och att vara mödrar. Kon∂ikten
mellan att vara tillgänglig för arbetsmarknad
eller barn placeras i moderskapets natur. De olika
normer som anförs för modrande ses som
kon∂ikter inom kvinnor eller mellan olika grupper av kvinnor. Genom att placera kon∂ikter och
annorlundahet hos kvinnor och i kvinnors praktiker undergrävs samtidigt den gemenskap kvinnor
skulle kunna samlas kring. Både arbete och män
friskrivs på så sätt från ansvar för kvinnors underordning.
Underordning förläggs istället till kvinnors
dubbla vedermödor. Det är i kvinnors (naturliga)
livsvillkor problemen bottnar. Denna problemformulering innebär att kvinnor som mödrar
måste leva med dessa kon∂ikter. Hur kon∂ikter
mellan moderskap och arbete skall hanteras görs
inte till en fråga om förhandling mellan kvinnor
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och män, eller ens mellan mödrar och arbetsmarknad. Istället framstår det som en fråga för
enskilda kvinnor att hitta strategier för att
bemästra det som är givet av naturen och därmed
inte går att förändra. Det som förenar kvinnor
konstrueras således som naturligt och oföränderligt. Därmed är det inte heller möjligt att påverka
och det blir då meningslöst som bas för organisering. Kön uppfattas inte som en orättvisa eller en
utgångspunkt för att förändra samhället.
Konstruktionen av mödrar som oersättliga
binder enskilda kvinnor vid barn vilka samtidigt
utgör en länk mellan enskilda kvinnor och män.
På så sätt knyts kvinnor till familj/hem/män
utan att det framstår som att det är för mäns
skull. Det handlar om två saker: att förneka könsmaktordningen och att samtidigt återupprätta
den. Detta bygger på att universella begrepp och
kategorier som arbete och arbetare utgör en del
av mäns överordning. ”Marknadens” exploatering av dagbarnvårdares omsorg betraktas som en
arbetsmarknadsfråga och därmed väsensskild
från den privata könsarbetsdelningen mellan
män och kvinnor. Kön och könsmakt görs därmed till en icke-fråga. Samtidigt ger det män tillgång till kvinnors närvaro och tillgänglighet utan
att det uppfattas som exploatering. Kvinnor står
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till mäns förfogande utan att män uppfattas tjäna
på det eller vara ansvariga för de konsekvenser det
får för kvinnor. Kvinnor underordnas utan att
män överordnas och utan att arbete förlorar
i universalitet. Att upprätthålla könsmakt innebär och kräver att universaliteten i arbete (och
andra universella begrepp) bibehålls.
Mäns överordning förnekas genom att problemet förläggs till naturen, men också genom att
kvinnor kan förstås som underordnade utan att
män beskrivs som överordnade. Resultat: kvinnor är underordnade livet, inte männen.
Eftersom män, med denna förnekelsens strategi, inte har någon del i underordningen av kvinnor saknar kvinnor också en motpart. Kvinnogemenskaper saknar på så sätt både någon att kämpa
om denna jämlikhet mot och någon att bli jämlik med.

Beviset
Gränser mellan privat och oΩentligt upprättas på
en rad olika sätt i materialet. Mest påtaglig blir
gränsen formulerad i termer av egna och andras
barn. Jag har visat hur dagbarnvårdare måste upprätta skillnader gentemot dagbarnens mödrar.
De får exempelvis inte benämnas dagmamma,
även om de tillskrivs många egenskaper som
mödrar förväntas besitta. Det upprättas också en
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moralisk gräns mellan privat moderskap och
oΩentlig barnomsorg. Denna gräns handlar om
ansvar och tillgänglighet. Mödrar har ett ansvar
att tillgodose barns obetingade rätt till omsorg,
medan dagbarnvårdare har ett professionellt
ansvar för barnen den tid de vistas hos dem.
Denna moraliska gräns är viktig för att dagbarnvårdares verksamhet skall kunna förstås som produktiv och förändrande, men även för att moderskap som institution skall bestå.
Dagbarnvårdare ges ett personligt ansvar för
att upprätthålla denna gräns. Den moraliska
åtskillnaden ger upphov till att egna barn och dagbarn har rätt att ställa olika krav på dagbarnvårdare. Jag har beskrivit detta som en kon∂ikt
mellan olika rättviselogiker. Dessa kon∂ikter gör
sig påminda i dagbarnvårdares vardag. I litteratur
om dagbarnvårdare förväntas de uppleva problem
till följd av att de vårdar både egna och andras
barn. Kon∂ikterna beskrivs som oundvikliga, som
naturliga. Det obehag som dagbarnvårdare ger
uttryck för i intervjuer, och som de tillskrivs i litteraturen om dagbarnvårdare, är manifestationen av gränsen mellan privat och oΩentligt. Kon∂ikterna fungerar därmed som bevis på att det
ﬁnns en naturlig skillnad mellan moderskap och
arbete. Det kan också uttryckas som att gränsen
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mellan privat och oΩentligt bara kan upprätthållas så länge dagbarnvårdare känner obehag.
Upprättandet av gränsen mellan oΩentligt och
privat är nödvändigt för att återskapa könsmaktrelationer. När dagbarnvårdare berättar om de
konflikter de upplever till följd av ordningen,
upprättas den. Samtidigt utgör konflikterna ett
bevis för att ordningen inte finns.

epilog

I

föreställningar om moderskap finns en fundamental dubbelhet. Att vara mor förstås
som något man blir genom att föda barn och
sedan är. Samtidigt beskrivs moderns närvaro och
interaktion med barnet som viktig både för barnet
och för moderns moderskap. Det kan uttryckas
som att oersättligheten i moderskap är knuten
både till modern och till hennes modrande.
Så länge dessa två sammanfaller, så länge det är
modern som modrar barnet, är denna dubbelhet
oproblematisk. När stora delar av modrandet
överlämnas åt en annan person sätts moderskap
som institution i gungning.
Föreställningar om att moderskap är något
som erövras genom att praktiseras återfinns
i materialet som ett ständigt förnekande av att
det är så. Det beskrivs ibland som en oro för att
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barn skall fästa sig mer vid dagmamman än vid
den riktiga mamman. En föreställning som
bemöttes och vetenskapligt avfärdades på 50talet.1 Men diskussionen kan trots detta spåras
under hela undersökningsperioden. Det tar sig
uttryck i att en dagbarnvårdare aldrig beskrivs
som en extra-mamma, men däremot som en
”extra mormor” eller en ”viktig vuxen”. Familjeanalogier förflyttas också i texterna från dagbarnvårdaren till relationer mellan barn som syskonliknande.
Tanken att den som utövar modrandet blir
mamman, eller den viktigaste personen i barnets
liv, framstår som ett politiskt problem som kan
stjälpa arbetsmarknadspolitiken, ja hela den
svenska välfärdsmodellen, som bygger på att de
flesta mödrar förvärvsarbetar. Vilken mor vill
lämna sitt barn hos en dagmamma eller på dagis
om det innebär en risk att förlora sin mammarelation till barnet? I en utredning från 1975 skriver
Rita Liljeström att ”[…]personalen får inte konkurrera med föräldrarna om barnets kärlek”.2
Ett konstaterande som genom olika skrivningar
befästs i text efter text.3
Fokusering på pedagogik och betoning av allt
det som mödrar inte kan ge sina barn skapar den
offentliga barnomsorgen som något annat än
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moderskap. Strävan efter att omsorg skall skötas
av professionell och utbildad personal utgör
ytterligare försök att övertyga om skillnaden mellan offentlig omsorg och moderskap. Med tydliga
pedagogiska och samhälleliga mål kan konkurrens med moderskap undvikas. Det underlättar
samtidigt formuleringen av offentligt modrande
som arbete.
Bilden av den professionella barnomsorgen
kompletteras av att egenskapen att vara mor lyfts
fram. När dagbarnvårdares arbete betraktas som
ett modrande skilt från moderns knyts moderskap till mamman som person: hon blir något
speciellt i sitt väsen. Ju mindre mödrar modrar
desto större eftertryck måste ges åt varandet i
moderskap. Det sker på så sätt en essentialisering
av mödrar. Det är viktigare att de är än att de gör.
Den starka fokuseringen på mödrars vara motsvaras dock inte av att erövrandet av moderskap
genom praktik försvinner, snarare koncentreras
den. En God Mor är trots allt en närvarande mor.
Förvärvsarbete innebär att modrandet koncentreras. Tiden med barnen framställs som viktigare samtidigt som den skall utövas på kortare
tid. Det är ”kvaliteten inte kvantiteten”4 som ska
vara avgörande. Att erövra moderskap genom
närvaro kopplas till barns behov av tillgång till
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moderns kropp och omsorg. Moderskap och arbete måste därför ständigt förhandlas som moderskap eller arbete, som en ständig känsla av att vara
otillräcklig. Trots att mödrar spenderar betydligt
mer tid med sina barn än fäder, visar studier att
mödrar ändå inte tycker att det räcker.5
Förvärvsarbete ses ofta som en rörelse bort
från den ständigt närvarande modern. En rörelse
som för kvinnor ut ur hemmen, bort från det
fängslande i moderskap. Men det kan också tolkas
precis tvärt om, som en förtätning av moderskap.
En förtätning som sker både i den ökade betoningen av modern som väsen och i den koncentrerade förståelsen av det praktikerövrade moderskapet. Med föreställningar om att alla kvinnors
arbete och emancipation är en förhandling mellan kvinnor, barn och arbetsmarknad förstärks
barnens roll för kvinnors identitetsskapande inte
bara som mödrar, utan som kvinnor. Aldrig har
det varit så viktigt att vara mor.
Mödrar konstrueras som oersättliga för sina
barn. Detta placerar en stor glädje och ett tungt
ansvar på mödrars axlar. Skapandet av moderskap som oersättligt innebär också att så länge frihet och jämlikhet förknippas med arbete, och
arbete med utbytbarhet, kommer moderskap att
förknippas med ofrihet och ojämlikhet. Det är
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därför jag ryggar inför tanken att jag utför ett
arbete i relation till mina barn och samtidigt
argumenterar emot när någon hävdar att moderskap inte är arbete.
Tanken på att som mor vara utbytbar är outhärdlig.

summary

A central feature of modern feminism which has
also had a great political impact is the idea that
women’s participation in the labour market is an
important step towards emancipation. To work,
and thus contribute to society, is considered part
of women’s struggle to gain the status of equal citizens. Parallel to this strategy, women have
argued that motherhood and women’s unpaid
work must be better appreciated. Not only should
women’s contributions as mothers count, there is
also a great value in the caring and relational
practices that are intrinsically necessary to society. Pursuing this “double strategy” of claiming
the right to paid work while simultaneously
insisting on the importance and value of motherhood has confronted feminists with many dilemmas. As one feminist scholar, Carole Pateman,
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points out, women end up in a catch-22 between
equality and diΩerence.
The diΩerent ideas about how this double
strategy ought to be pursued have also given rise
to con∂icts within the feminist movement. It has
proven diªcult for many women to combine
motherhood and labour in the everyday world.
Attaining the independence of the worker and
being a mother at the same time appears to be
problematic.
In Sweden, childminders are often perceived
as solving the con∂ict between waged work and
motherhood in a speciﬁc way. Employed by the
municipal authorities, childminders work at
home, taking care of other people’s children as
well as their own. However, solving one dilemma,
they ﬁnd themselves in another. Working with
children in the conﬁnement of the home is not
seen as a “real job” as long as it is connected to
motherhood.
The development of childminders’ working
conditions subsequent to their ﬁrst formal
employment in 1969 can therefore be studied as
the results of their struggle to be recognised as
workers. This recognition is partly achieved by
presenting the occupation as something that is
distinct from motherhood.
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Building on the idea of gender relations as a
structure that subordinates women, the dissertation analyses motherhood and labour in relation
to one another. Formulations and understandings of labour are seen to produce corresponding
formulations and understandings of motherhood, and vice versa.
The purpose of the thesis is to study the construction of motherhood and labour, and how the
meanings attributed to motherhood and labour
create and uphold the system of gender relations.
It is a study of how motherhood and labour are
used to naturalise women’s subordination and
make it legitimate. This is done by analysing
material on childminders encompassing the
period 1967 to 1999.
Both motherhood and labour are seen as
equally gendered and structured in the study. It
is rather common to perceive labour as a structural phenomenon, whilst motherhood is usually understood as a personal relationship
between mother and child. On the other hand,
motherhood is commonly thought of as gendered, whilst labour is the incarnation of gender
neutrality. The dissertation diΩers from most
other studies of motherhood and labour in
the sense that labour is here understood as
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gendered, and motherhood is seen as part of a
structure.
This approach thus focuses on how women in
general and childminders in particular are situated inside power structures, or as Dorothy
Smith might put it, how women are positioned in
the relations of ruling. This thesis analyses how
patriarchal power is transmitted through the
construction of motherhood and labour.
In order to be able to “see” the things we take
for granted, and explore the understandings we
all share as part of the social order, Frigga Haug
suggests that the problem should be “displaced”.
The idea is to move a theoretical question into a
more concrete frame. This is done in the present
study by analysing perceptions of motherhood
and labour in texts that focus on childminders. By
relating to their speciﬁc practices, the meanings
ascribed to motherhood and labour are given
concrete expressions. Motherhood and labour
are thus studied through an analysis of working
conditions, policy statements and statements of
the childminders’ own experiences. Descriptions
of everyday details are theorised to reach a deeper
understanding of the system of gender relations.
By combining empirical ﬁndings with theoretical
reasoning, it is possible to reach general insights
296

summary

from factors that appear particularistic on ﬁrst
sight. “If a given experience is possible, it is also
subject to universalization. What we perceive as
‘personal’ ways of adapting to the social are also
potentially generalizable modes of appropriation,” as Haug (1989: 44) writes.
Childminders work in a borderland between
public and private. They are formally employed
and paid to care for children in their own homes.
This puts them in an awkward position in the
labour market, but it also forces the diΩerent
actors involved to make statements and draw
lines between public and private, labour and
motherhood. This is especially noticable in questions regarding the issue of paying childminders
to care for their own children. The empirical
material consists of a) in-depth interviews with
childminders, union workers and childminder
supervisors, and b) texts produced by the government as well as municipal authorities, the
Municipal Workers Union (“Kommunal”), and
the Swedish Association of Local Authorities
(“Svenska kommunförbundet”) which represents
the employers. Further, I consider Swedish
research on childminders and evaluations of
the day-care they provide, as well as educational
literature targeted at the childminders them297
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selves. The period investigated stretches from
1967 to 1999.
The texts that compose the material are seen
as a network of discourses that produce what we
perceive as childminders. In childminders and
their practices, discourses of teaching, mothering
and schooling cross the discourses of labour market politics, economics and gender equality, to
name but a few. An example from my empirical
material: The economic view that public childcare is reducing the obstacles to women’s participation on the labour market meets the educational view that public child-care is primarily for
the good of the child’s development. These two
statements seldom appear in the same document,
but they do indeed cross each other in the lives of
most Swedish mothers. As the statements both
support and contradict each other in diΩerent
ways, it is interesting to study how they position
women/mothers/childminders in the relations
of ruling.
The understanding of the material as a network of discourses, rather than a discourse on
childminders, draws on Toril Moi. This approach
is used to achieve a more complex picture by
interpreting statements from diΩerent discourses in the light of each other rather than in
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relation to their “own” discourses. The context
thus becomes something created by the
researcher in the process of analysing the material. The context of a statement or textual element
becomes whatever the researcher confronts it
with. To speak with Michail Bachtin, the
researcher is the context.
The material is read in two diΩerent ways. The
ﬁrst reading asks how motherhood and labour are
depicted. How are these phenomena constructed
in the texts? How do they relate to each other?
The second reading, which I call “strategic”,
focuses on the impact that the perceptions of
motherhood and labour have on women as political agents. Here the prime question is how the
problem is formulated, and who is held responsible. In order to be able to analyse gender relations
in a material that “speaks” in gender-neutral
terms, an extra eΩort is put into analysing gender
neutrality. Exactly how is gender neutrality
achieved, and in what way is it constructed?
Chapter two examines the Swedish policy during the period 1967–1999 which focuses on
women’s work, as a background to the study of
childminders in particular. Three arguments promoting women’s entry into the labour market are
outlined. The ﬁrst is the emancipation argument,
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which constructs labour as a means of liberation
and at the same time points to motherhood (and
thus children) as the prime obstacle to participation in the labour market, and the emancipation
which is supposed to follow. The second argument is called the “for-the-sake-of-the-childrenargument”. This argument states that children
beneﬁt from public, institutional child-care as
mothers are not properly qualiﬁed to promote
children’s development. The argument is based
on a diΩerence between motherhood and public
day-care. Childminders are in this debate
described as “ordinary mothers” and therefore
not seen as an adequate alternative. The a priori
diΩerence that is upheld in the argument serves
to convince, mothers as well as others, that the
role of the mother and the institution of motherhood will not be eliminated if, or when, women go
to work. It is also a way to address women as
mothers, persuading them to go to work like good
mothers are supposed to do, for the sake of the
children. This conﬁrms the notion that women’s
most important task is to be mothers.
The third argument is the gender equality
argument. It is narrower than the emancipation
argument, and diΩers from it in that it relates to
men. The gender equality argument focuses on
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the division of labour between the sexes.
Women’s participation in the labour market
should be matched by men’s participation in
household work and caring for the children. This
argument is aimed at promoting a dual-breadwinner-family system.
In the Swedish context the gender equality
argument contributes to making child-care a public interest. By dismissing the potential con∂ict
of interest between women and men, gender
equality can be administered as a question of public day-care. At a point in history when men are
construed as potentially responsible for childcare, the community steps in as a third party in
order to annull the problem.
Framing gender equality as a question of childcare also means that the subordination of women
is pictured as a result of the “human condition”.
Women’s own practices (i.e. motherhood) lie at
the root of the problematique of combining
motherhood with work. The way the problem is
formulated, the blame basically falls on motherhood. Thus, the subordination of women is
recognised, but men are not seen to have any part
in it. The elimination of gender con∂icts and the
conceptualisation of women as primarily mothers continues during the whole period under
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investigation, even if it is put slightly diΩerently
at diΩerent times.
Chapters three, four, and ﬁve explore motherhood and labour according to three key distinctions identiﬁed in the material. Chapter three
deals with the diΩerence between being a mother
and doing work. The perception of motherhood as
“being” rather than “doing” something is essential to the idea that motherhood, in contrast to
labour, is a direct consequence of the biological
condition of humankind.
Striving for recognition as workers, childminders must claim that their work diΩers from mothering. This is done by describing their work as
“doing” something rather than just “being”. To
make this reformulation possible, their work is
construed in analogy with housework, which
already has the quality of “doing”. By focusing on
concrete chores, childminding can be presented
as “doing”. Analogies to cleaning and washing are
risky, however, as their work is placed in a private,
and thus not remunerable, context. Therefore,
childminders also have to set themselves apart
from housework. This is primarily done by claiming that the childminder activities are a means of
educating children rather than getting the cleaning done.
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Childminders who care for other people’s children as well as their own must also maintain barriers between motherhood and child-care work on a
day-to-day basis. The con∂ict between being a
mother and a childminder is often stressed in the
literature on childminders. The con∂icts are
described as the direct result, or as the causal
eΩect, of mother-child bonding. Accordingly, the
childminder’s own children are perceived as
having the right to be treated diΩerently. Following
this argument, biological children will also be
treated diΩerently according to their diΩerent
status. Motherhood is thus perceived as biologically/psychologically determined. I argue that
upholding the public/private split is dependent
on childminders’ experiences of con∂ict. These
con∂icts are in fact the only proof, or demarcation, of the border between public/private.
In order that childminders achieve recognition as workers, it is not enough that their practices are perceived as “doing”. They also have to
be recognised as workers in the labour market,
and included in employer–employee relations.
Those who discuss domestic work, or reproduction, in relation to wage labour (production) usually consider it an indirect part of the wage labour
system: a reproductive condition. Drawing on the
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work of Karl Marx, Hannah Arendt and Jan Ch.
Karlsson, I identify three aspects of what I call a
qualitative diΩerence between reproductive work,
especially motherhood, and production: ﬁrst,
reproductive work is only indirectly organised by
the wage labour system; second, it is only possible
to supervise reproductive work indirectly; and
third, motherhood is only indirectly part of the
“necessity” that characterises labour. The third
dimension is based on the analytical distinction
between individual and collective necessity. As
long as a worker is capable of working, or is
included in a social beneﬁt system including pensions etc., reproduction of the labour force is not
necessary on an individual level. This means that
motherhood is conceptualised in relation to
humankind as a species rather than to humans as
individuals. Labour, on the other hand, involves
a process of individualisation. The worker is perceived as distinct from humankind, he becomes
an individual and his life a project with beginning
and end. Conversely, a mother is not perceived as
an individual but as a “state” or “condition” in the
ongoing being of humankind. Motherhood is
thus, in contrast to labour, not perceived as something that it is possible to change. Consequently,
in opposition to the case of labour, there is no
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articulation of any need to organise motherhood
in order to change it.
The focus of chapter four is the idea that
labour is an intentional, rational, and goal-oriented activity that transforms nature, whilst
motherhood has intrinsic values that cannot be
understood in terms of goal-oriented change. To
count as workers, childminders have to present
their practices as rational and conscious attempts
to realise pre-stated aims. This, unavoidably,
involves an instrumentalisation of their work.
In order that childminders be perceived as producing something, some sort of products must
be identiﬁed as resulting from their activities.
One of the obstacles in perceiving motherhood as
production is that children can hardly be seen as
objects/products. Childminders are confronted
with the same problem. The solution is to present
the activities, rather than the children, as their
products. Thus, meals, games and other activities
are made into the objects childminders create.
Nevertheless, the purpose of the activities are
consciously to transform the children (promoting their development into adults and citizens).
This means ascribing childminders the power to
change, the power of being subjects in relation to
objects. By relating to, and naming their activities
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within, a professional/scientiﬁc discourse of education, they also win the means or instruments to
exercise a worker’s power over raw material.
In the process of instrumentalisation, Kari
Waerness points out, the moral and absolute
right children have to claim care is withdrawn:
care is granted only as long as the care receiver is
responding as expected. Professional care is thus
understood as diΩerent from the care mothers
provide. A mothers care is not conditioned by a
speciﬁc development in the child. My claim is
that this diΩerence between motherhood and
public care serves to produce a moral border
between the care mothers give to their children
on the one side, and public child-care on the
other. This means, paradoxically, that mothers’
responsibilities are extended and emphasised
when they entrust their children to someone
else’s care. They are responsible for their children
even when they are not there, as they bear the
ﬁnal responsibility for the children’s whereabouts
and for guaranteeing good child-care.
In contrast to mothers, childminders are professionally employed. By virtue of this employment, they not only enter the labour market, but
also state their intent to sell their labour power,
thus becoming goal-oriented (rational) individ306
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uals. A condition for paid employment is that the
employees produce surplus value. The product
childminders oΩer is primarily construed as indirect, they care for other people’s (i.e. women’s)
children so that these women, in turn, can produce. Production and motherhood are, in this
sense, construed as opposites and mutually
excluding. The question of childminders getting
paid for caring for their own children draws
attention to the split between production/reproduction. The solution, to pay childminders for
the care of their own children only if, and when,
other children are cared for, is much debated.
This policy includes the condition that other
children must constitute at least 50 per cent of
the group of children cared for. I interpret this
as an expression of the fact that the surplus
value inolved is heteronormatively constructed.
Regardless of how many children a mother cares
for, she is not seen as contributing any surplus
value unless someone other than her husband
and herself takes part in the production. Thus,
biology (the biological tie to the child) seems to be
the basic criterion for deﬁning reproduction,
rather than the production of value that transcends the immediate need for survival.
By claiming a) to have the transformative
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power that is vested in being a worker, and b) to be
the legitimate owner of their own labour power,
labourers become persons who have the characteristics of a capable citizen: freedom, property,
and the power to transform. If labourers are capable of transforming nature, they are capable of
politics deﬁned as a means of changing and elaborating living conditions according to pre-stated
goals. As the ideas of labour power and of property in the person enable labourers to sell their
labour power without becoming enslaved, they
also remain free enough to claim the right to participate in political life. Analysing arguments
from Marx’ works as strategic statements
intended to win the vote for labourers, I argue
that the idea of labour power as the property of
the labourer also opens up for taxation of wages,
which conﬁrms the labourer’s contribution to
society, and in turn gives labourers an interest in
participating, and a legitimate reason to do so.
Chapter ﬁve analyses the diΩerence between
the irreplaceable mother and the replaceable
worker. Complicating the moral diΩerence
between motherhood and public child-care, the
fact that childminders work alone and in the privacy of the home, increases their responsibility
for the children: they become more like mothers
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than other child-care workers. This is often seen
as a competitive advantage when it comes to
attracting parents. But it also puts childminders
in a peculiar position. They are supposed to be
like mothers –but still be diΩerent. They have to
produce the security of the private sphere by
being similar to the mother, and at the same
time, as professional child-care workers, their
public care is supposed to be part of the child’s
liberation from the mother. This is expressed in
ambivalent demands made upon childminders.
Working in the home, having a husband and
children of her own, a childminder is supposed to
promote traditions and uphold a safe heterosexual ideal of the family. At the same time, she is
expected to “feel like a worker”, to quote one
handbook for childminders, and to make the children understand this. In relation to the child,
childminders are simultaneously supposed to
incarnate both the mother who shall be abandoned, and an equal to identify with.
This ambivalence is also expressed in the
labour market. The problems childminders face
as employees are primarily formulated in terms
of motherhood. Mothering, or the care childminders provide, cannot be separated from them
as people. This makes it diªcult to understand
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their practices as labour power, an object to be
sold in the market. The separation between
labourer and labour power is tied to associations
of movement and replaceability as a sign of independence. Labourers can be replaced by other
labourers. As free owners of their own labour
power, labourers can move around, they can (in
theory) decide to sell or not to sell their labour
power. If childminders place the children’s need
for continuity prior to the demands of the labour
market, they put themselves in a problematic
position when it comes to negotiations.
Childminders are often perceived as diΩering
from other labourers. Their conditions are
excluded from parts of the labour legislation,
such as laws regulating working hours. Emphasising diΩerence, childminders has beneﬁted in
terms of pay, but at the same time they feel marginalised and insecure. They are sometimes used
as a child-care “reserve”. The struggle to “normalise” their working conditions has resulted in
lower wages for most childminders. This has, in
turn, caused the childminders to criticise both
union strategies and employer attitudes. Union
activists and employers often perceive childminders as “loud” and “greedy”. Unionists also berate
childminders for putting individual interests
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before the interests of the labour community.
Such accusations are often a response to the
childminders voicing their worries relating to the
day-children and their parents. When childminders strive to uphold the quality of being
nearly-mothers which attracts the parents, they
make themselves irreplaceable, which in turn
undermines their position on the labour market.
Paradoxically, the irreplaceability pays oΩ (in
wages) as long as childminders do not make any
claims to being treated the same as other workers.
To put it diΩerently, counting as “real” workers,
and competing in the same arena, has a price.
Motherhood, and prioritising the relationship to the day-children, is perceived as placing
individual interests before the collective good.
What is seen as a kind of egotism places motherhood in the private realm of individual interests,
while labour is construed as part of the public
sphere of common good. Paradoxically, motherhood is simultaneously depicted as a sel∂ess, and
even self-denying, practice, while labour is supposed to be performed in the interest of the
labourer.
To uphold the independence and equality of
the public sphere, the private sphere must be
imperceptably supplied, so that it can be taken for
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granted. To be equal, citizens must be independent, and for the citizen to be independent someone else, i.e. the mother, must provide the private. The possibility of returning home is the key
to equality. But home must be provided without
claims of tribute, citizens must not be indebted.
Therefore, mothers must give without claiming
anything in return, in order that their children be
free. This is accomplished if motherhood is seen
as its own reward. In a sense, mothers thus
become indebted to their children, or more
metaphorically, mothers take upon themselves
the debts of their children. Similarly, childminders must free themselves from themselves as
mothers to become equal and independent workers. The construction of labour as an emancipatory project, or as the basis for democracy, is
based on the fact that it is distinct from the
body/matter of the mother. Labour thus presumes motherhood as the other.
The ﬁnal chapter discusses the ﬁndings of the
study in the context of women’s capacity to act
politically. I argue that the importance of upholding the border between motherhood and labour
stems from the need to describe workers as capable
citizens and legitimise their right to claim
political rights as equal citizens. Patriarchy thus
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seems to be necessary to upholding democracy in
its present formulation.
What is seen as women’s “double hardship”
– that they need to be both mothers and workers –
also makes it possible to manoeuvre and control
women. Labour and motherhood can be used
against each other in ways that grant men control
over women’s work as well as their bodies.
In Swedish gender equality policy, work has
been seen as an important way towards emancipation. To enable women to work, public day-care
has been oΩered. Radically interpreted, this
results in the separation of mothering (actually
taking care of a child) from biological motherhood. However, at the same time, in the practical
reforms undertaken as well as in words, the institution and ideal of motherhood has been upheld.
I argue that biological motherhood, paradoxically, has become increasingly important as
women participate in the labour market.
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Wollstonecraft 1997 [1792]: 139.
dbv- Kommunal nr. 3, 1979 09 03.
Jónasdóttir 1991: 80.
Smith 1987.
Pateman 1992: 18, kursiv i original, jfr. MacKinnon
1989: 219–220.
Smith 1987: 61–69.
Jfr. MacKinnon 1989: 218.
Könssegregering på arbetsmarknaden brukar delas upp
i horisontell och vertikal segregering (Se sou 1998:6 s.76).
Eva Christenson deﬁnierar horisontell könssegregering
som en uppdelning av arbetsuppgifter mellan könen på en
enskild arbetsplats (2000: 87), medan vertikal könssegregering avser skillnader mellan kvinnor och män i arbetsplatsens hierarki (2000: 88). Christenson visar bland annat hur
den horisontella könssegregeringen kan ske genom tidsmässig och rumslig segregering (2000: 88–90). Gerd
Lindgren diskuterar i sin bok Doktorer, systrar och ∂ickor
bland annat hur den rumsliga organiseringen kopplas till
statussymboler (1992: 24–28). Både Christenson och
Lindgren diskuterar vilka processer och förlopp som skapar könshierarkier på en arbetsplats.
Såväl historiska studier som Christensons avhandling
visar hur könssegregering motiveras och legitimeras av
resonemang om mäns större muskelstyrka och andra könsskillnader som uppfattas som biologiskt betingade.
Studierna visar på det paradoxala resultatet att denna argumentation ändå tenderar att placera kvinnor på de mest
slitsamma arbetsuppgifterna. Lena Sommestad visar till
exempel hur tunga moment som utförts av kvinnor i
mejeriprocessen övertas av män när teknisk apparatur som
underlättar arbetet införs (Sommestad 1992: 248–255.
Jfr. Christenson 2000: 105–110, Wikander 1988: 227).
För olika infallsvinklar på kvinnors ökade förvärvsarbete se
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exempelvis The Feminization of the Labour Force:Paradoxes
and Promises, (Jenson, Hagen & Reddy (red.) 1988).
I en historisk essä ger Ulla Wikander (1992) en bild av
hur könsarbetsdelningen på arbetsmarknaden förändrats
sedan 1800-talets början. I sin avhandling om Gustavsbergs porslinsfabrik visar hon hur könsarbetsdelningen
fungerar på en arbetsplats (Wikander 1988). En studie av
mejerskor och förändringar i könskodning av deras yrke
och olika arbetsmoment återﬁnns i Sommestads avhandling Från mejerska till mejerist (1992). I antologin Protecting
Women: Labor Legislation in Europe, the United States, and
Australia, 1880–1920 (Wikander, Kessler-Harris & Lewis
(red.) 1995) diskuteras både segregering på arbetsmarknaden och mellan arbetsmarknad och hemarbete. De olika
bidragen diskuterar även villkoren för och motståndet mot
kvinnors utträde på arbetsmarknaden. En diskussion om
yrkesrätten för gifta kvinnor i Sverige ﬁnns i Frangeur 1998.
Jfr. Hartmann 1981, 1986: 34–45.
Oakley 1974: 157.
Se t. ex. Beauvoir 1986 [1949], Rich 1980 [1976], Daly 1978.
Se Holm 1995: 12.
Ruddick 1995: 29.
Sara Ruddick benämner i boken Maternal Thinking:
Toward a Politics of Peace (1995) konsekvent ”mothering”
som ett arbete (Se exempelvis s. xi–xii, 40–41, 45). Det är
viktigt i hennes resonemang att modrande är en aktivitet
som inte är bunden till kön utan till en praktik och att
denna praktik omfattar ett eget kunskapsfält (1995: 40–42).
Hon argumenterar också mot föreställningar om att barns
växande sker spontant och menar att modrande har betydelse för barns utveckling (1995: 20). Detta tolkar jag som
att hon argumenterar för att modrande, liksom arbete,
är en medveten och förändrande aktivitet.
Omsorgsetik brukar beskrivas som sprungen ur den kritik
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Carol Gilligan riktar mot Lawrence Kohlbergs schema för
barns moraliska utveckling. Gilligan menar att schemat
som beskrivs som allmängiltigt i själva verket bygger på en
manlig norm och på en bild av ett jag som återspeglar föreställningar om det jag som pojkar skapar. Utvecklingsschemat missgynnar därför den ”bry-sig-om” etik som
∂ickor utvecklar. (Gilligan 1982: 16–23. För diskussioner
om Kohlberg–Gilligan-kontroversen se Benhabib
1992: 148–170, Holm 1993: 278–279. En överskådlig
diskussion om omsorgsetik och politisk ﬁlosoﬁ ﬁnns
i Kymlicka 1990: 262–286.) Gilligans kritik mot Kohlberg
har gett upphov till mycket diskussion inom feministisk
teori. Hon har bland annat kritiserats för att essentialisera
könsskillnader och återskapa kvinnor enligt den patriarkala
mallen för vad kvinnor förväntas vara: omsorgsgivande.
Diskussionen har även lett till en debatt om kärlek och
rättvisa, där rättvisa förknippas med universella principer
och kärlek med partikularitet och kontextbundenhet.
Det är kring denna motsättning debatten oftast cirklar.
(Se Deveaux 1995 för en diskussion om kärlek/rättvisa).
Seyla Benhabib försöker i sin bok Situating the Self (1992)
överskrida kon∂ikten mellan kärlek/omsorg/partikularism
och rättvisa/universalism.
Holm 1993.
Holm 1993: 298–301, Holm 1995: 12.
Termen moderskapsteori har jag lånat från Wendt Höjer
& Åse (1996: 43).
Deveaux 1995: 116. Mest attackerad är Gilligans In a
DiΩerent Voice (1982). Ruddick’s Maternal Thinking (1995,
först publicerad som essä 1980) har, trots den explicita
utgångspunkten att modrande inte har något som helst att
göra med vare sig biologiskt kön eller själva förmågan att
föda (1995: xi–xiii, 40–42, 47–51), fått kritik för att göra
modrandet till ett universellt fenomen (jfr. Snitow 1992: 39).
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Ann Snitow menar i sin amerikanska läsning av feministisk moderskapsteori att bland annat Ruddicks Maternal
Thinking led av att publiceras samma år som Ronald
Reagan tillträdde som president i usa. Åttiotalets högervåg
exploaterade den feministiska moderskapsströmningen
och använde den för att föra fram sin konservativa politik
där kärnfamilj och traditionella könsmönster var en
grundsten. (Snitow 1992: 39–40)
Kritiker av moderskapsteorier oroar sig för att diskussioner som talar om speciﬁkt kvinnliga värden lätt kan
lånas till biologisk determinism. Moderskapsteoretikers
beskrivningar av vad kvinnor gör har ibland kopplats ihop
med och även använts av ”biologister”. Sociobiologiska
och andra biologisk-deterministiska teoretiker inkluderas
inte i mina diskussioner av feministisk teori. De ingår alltså inte bland dem jag kallar moderskapsteoretiker eller de
som ägnar sig åt omsorgsetik. Till skillnad från moderskapsteoretiker betraktar biologister inte kön som en
social konstruktion och makt har en försumbar roll i deras
teorier. Istället är deras syfte ofta att ”förklara” hur gener
och hormoner bestämmer kvinnors vara. För ett exempel
på biologism se Robert och Uvnäs-Moberg (1994). För en
diskussion om sociobiologi och moderskapsteori se
Holm (1995).
Reiger 1999: 585.
Wegar 1997: 78–79.
Holm 1995: 12.
Reiger 1999.
Diskussioner om bland annat moderskap och etnisk stereotypisering av mödrar samt om unga mödrar ﬁnns i ∂era av
bidragen till antologin Mother Troubles (Haningsberg &
Ruddick 1999). Katarina Wegar (1997) diskuterar adoptivmödrar och Gayle Letherby (1999) diskuterar moderskap
i relation till ofrivilligt barnlösa och debatten kring
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konstgjord befruktning. Om ensamstående mödrar och
moderskap kan man läsa i Bak 1997 och lesbiskt moderskap
ﬁnns bland annat beskrivet i Sandell 1995.
Ruddick 1995: 31–32.
Wegar 1997: 78.
Se exempelvis Gilligan 1995: 122.
Åse 2000: 9.
Benämnandet är i sig en förändrande handling som även
kan förstås som frigörande. (Jfr. Widerberg 1996: 131)
Henriksson et. al. 2000:9. Frigga Haug skriver att
”[…] liberation is dependent upon liberation of the self ”.
(Haug 1987: 35) Jag tolkar det som att samhällsförändring
alltid är ett samspel mellan enskilda människor och den
gemenskap de ingår i, vilket innebär att om den egna förståelsen av sig själv i samhället förändras, förändrar det
också samhället. Att avbörda sig själv från skuld är en
potentiellt frigörande handling.
Millett 1971 [1970): 45.
Heidi Hartmanns teori är kanske den tvåsystemteori som
fått störst genomslag i Norden. (Se Hartmann 1981 och
1986). Hartmanns teori gav upphov till stor debatt. Den
svenska diskussionen speglas i Ganetz et.al. Feminism och
marxism: en förälskelse med förhinder (1983). Se även Women
and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of
Marxism and Feminism (Sargent (red.)1981).
Tvåsystemteorier brukar betraktas som en del av den socialistiska feminismen (Se Jaggar 1983, Jónasdóttir 1984).
Utvecklingen av tvåsystemteorier och den socialistiska
feminismen var ett sätt att försöka analysera kvinnors
underordning som mer än en eΩekt av det kapitalistiska
systemet utan att förringa det kapitalistiska systemets dynamik. (Se t. ex. Carlsson et. al. 1983: 58, Young 1990: 26).
Flera socialistiska feminister har efter kritik gått
tillbaka till sina egna teorier och utvecklat diskussioner
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med betoning på diskurs och identitet. Ofta har de då även
tagit till sig den kritik som bl. a. svarta och lesbiska feminister har artikulerat. Denna kritik riktar sig mot att vita,
heterosexuella medelklasskvinnor görs till norm i feministiska teorier. Kritiken aktualiserar liknande problem som
frågan om klass men i relation till andra grupper. (För diskussioner på detta tema se Scott (red.) 1996) De omarbetade teorierna kan förstås som ett uttryck för förändrade
vetenskapsteoretiska och metodologiska ställningstaganden, men även som ett sätt att fortsätta utveckla förståelser
av hur olika underordningsmekanismer och strukturer
samverkar. Kön analyseras inte bara utifrån begreppet
”diΩerence” utan förstås även som ”diΩerences”, dvs. även
skillnader mellan kvinnor skall kunna analyseras. (Young
1990: 33–34, Scott 1988: 28–50, se även Eisenstein 1988: 1–5)
34 För ett exempel på en radikalfeministisk diskussion av relationen kön/klass se MacKinnon 1989, del 1.
Anna Jónasdóttir försöker i sin avhandling Love Power
and Political Interests att förena en radikalfeministisk förståelse av sexualitet som centrum för könsmaktordningen
med en marxistisk förståelse av det kapitalistiska systemet.
(Jónasdóttir 1991, se särskilt kap. 2, 5 och 9) För en diskussion av Jónasdóttir se Eduards 1992. Se även Johnsson
1996 för en diskussion om patriarkat och kapitalism och
behovet av att analysera dem ihop.
35 Cockburn 1986: 111, jfr. Beechy 1988: 58–59. Både på
arbetsmarknaden och mellan den privata och oΩentliga
sfären pågår en ständig förhandling om vad kvinnor
respektive män skall göra. Könsarbetsdelning, liksom sexuella trakasserier, är uttryck för hur mäns överordning
manifesteras i arbetslivet.
Arbete framstår även som en central komponent i mäns
skapande av maskulinitet (se exempelvis Blomberg 1995).
På arbetsplatser konstrueras kön dikotomt och hetero-
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sexualitet som norm (Christenson 2000: 29–30). Arbete är
också arena för upprättande av homosocialitet (se exempelvis Lindgren 1999: 99–107).
36 Jfr. Helldén 1975.
37 Locke 1996 [1690]: 53, jfr. 50–80. Locke diskuterar först
slaveri, sedan självägande och egendom därefter faders/
föräldra-makt. I Lockes disposition och argumentation
i Andra avhandlingen om styrelseskicket är utgångspunkten
att makten över barnen måste motiveras. Helt logiskt
enligt hans resonemang, men samtidigt ett radikalt ifrågasättande av en makt som än idag ofta uppfattas som självklar. Locke motiverar fadersmakten genom att argumentera för att lagen bara kan gälla för den som den kungjorts för
och att vi är ”födda fria i den mån vi är födda förnuftiga”
(1996: 71). Barns (läs: söners) frihet följer således av deras
mognad. På så sätt skiljer sig föräldrars makt från slavägares. Ett villkor för frihet är dock att moderskap, eller det
arbete som utförs (av modern) före födelsen, inte är något
arbete. Även om Locke erkänner att föräldrarna, både
fadern och modern, är upphov till barnet är deras skyldighet att ”livnära och fostra de barn de avlat, inte som deras
eget verk men som verk av deras egen skapare, den Allsmäktig, inför vilken de har att svara.” (1996: 69). Locke gör
således ett förbehåll i äganderätten. Föräldrar äger inte
sina barn. Susan Moller Okin påpekar i en analys av Robert
Nozick att självägandet/rätten till sitt arbetes produkter
draget till sin spets, och utan Lockes förbehåll, skulle innebära upprättandet av slaveri. Eftersom mödrar med sin
kropp blandar sitt arbete med fostret skulle det framfödda
barnet vara moderns egendom. (Okin 1989: 74–88) Okins
analys visar att den konstruktion som arbete vilar på innebär att moderskap (och därmed mödrar) måste undantas
från förståelser av självägande och arbete för att den grund
som det västerländska samhället vilar på skall bestå.
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38 Marx 1970 [1867]: 153.
39 Se exempelvis Marx 1928 [1891].
40 Se exempelvis Marx 1995 [1844]: 73–76. Jfr. Pateman
1988: 135.
41 Se Scott 1988: 62–63.
42 Arendt 1986 [1958]: 124–125. Jfr. Marx 1970: 156:
”Produkten utgör processens avslutning. Denna produkt är
ett bruksvärde, ett naturmaterial, som genom formförändring anpassats efter mänskliga behov. Arbete har knutits
till sitt föremål. Det har materialserats, och föremålen har
bearbetats. Det som på arbetarens sida uppträdde i form av
rörelse, uppträder nu i produkten som en egenskap i vila.
Arbetaren har spunnit och produkten är garn.”
43 Marx 1970: 153.
44 Arendt 1986, kap. iii, jfr. Klein 1989, Scott 1988: 68–90.
45 Klein 1989: 272–274
46 Young 1997: 28–30.
47 Detta resonemang är inspirerat av Maud Eduards tanke att
kvinnors praktiker tvingar fram tydliggöranden av var
gränser för det politiska går. (Eduards 1997b: 160)
48 sou 1967: 39.
49 fk 1968, nr. 12, s. 40, ak 1968, nr. 12, s. 58, Kungl. Maj:ts
Kungörelse, Nr. 236, 10 maj 1968.
50 Ansvaret för barnomsorg ∂yttas från socialdepartementet
till utbildningsdepartemetet den 1 juli 1996. Då börjar också
arbetet med att utreda hur barnomsorg/förskola, skola och
skolbarnsomsorg skall integreras. (Prop. 1995/1996: 206,
rd 1996/97, Nr. 17, Rskr. 1996/97: 15). Skollagen/socialtjänstlagen ändras från och med 1 januari 1998 så att barnomsorg/förskola faller under skollagen och skolverket
övertar tillsynsansvaret från socialstyrelsen. (Prop.
1997/98: 6, rd 1997/98, Nr. 46, Rskr. 1997: 107). Allmänna
råd för familjedaghem ges ut av Skolverket 1999. Se även
Skollag sfs 1985: 1100. Läroplan för förskolan (Lpfö) 1998.
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51 Att familjedaghem inte omfattas av Läroplan för förskolan
uppfattas av många som ännu ett sätt att marginalisera och
förringa denna omsorgsform. (Läroplan för familjedaghem
1997: 5, intervju 971205, 980326) Familjedaghemmens förlag publicerar en egen Läroplan för familjedaghem (1997)
redan i samband med att utredningen sou 1997: 157 föreslår att läroplanen inte skall omfatta familjedaghem, att
familjedaghem inte skall bilda en skolform och att verksamheten i familjedaghem inte är utbildning (sou 1997:
157 s. 158).
52 Min avsikt har inte varit att göra ett representativt urval
av kommuner, och jag gör heller inga anspråk på att kommunerna är representativa för hela landet.
53 Sektion 33 bildades den 16 juni 1970 och övergick 1971 till
att vara sektion 17. Sektionerna omorganiserades 1991 från
en yrkesvis indelning till en indelning efter geograﬁskt
område. Då upphör sektionen och även min studie av det
lokala fackliga materialet.
54 Se bilaga 1.
55 För en översikt över internationell forskning se Karlsson,
kommande. Bridget Bryant et. al. (1982) konstaterar i början av 80-talet att det inte ﬁnns så mycket forskning om
dagbarnvårdvårdare. Sedan dess har dock forskningen ökat.
I dokumentationen av konferensen Family Day Care.
Opvangouders, 1990, ﬁnns beskrivningar av familjedaghem
i olika Europeiska länder, samt beskrivningar av olika
forskningsprojekt. Se även Family Day Care Internationally:
A Litterature Review, 1988, för jämförelser mellan olika
länder. En jämförande studie av familjedaghem i Europa,
främst med inriktning på den pedagogiska verksamheten,
ﬁnns i Malene Karlssons licavhandling (Karlsson 1997)
och även i hennes kommande avhandling. Betina Dybbroe
jämför dagbarnvårdare i Spaninen och Danmark i sin avhandling Som var de mine egne (1999a, jfr. Dybbroe 1999b).
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Forskning om dagbarnvårdare kritiseras ofta för att
vara ”ideologisk” där resultaten färgas av forskarens egen
inställning till familjedaghem (Karlsson, kommande).
June Pollard (1991) har studerat hur dagbarvårdare och
deras verksamhet betraktas ur olika ideologiska perspektiv.
Här urskiljs liberala, konservativa och socialistiska perspektiv, men även en ”social reproduction ideology” nämns
(Pollard 1991: 101, 110). Irene Kyle (1998) fokuserar även
hon ideologiska/politiska aspekter. Hon diskuterar bland
annat dagbarnvårdares ständiga kamp med att upprätta distinktioner oΩentligt/privat. Denna distinktion är även närvarande i Ulrike Gelders studier av dagbarnvårdares arbetsvillkor i England. I ”Does the Other Woman Mean
Business? The Economic Experience of Childminders”
(Gelder & Wheelock, 1998) kommer hon fram till liknande
kon∂iktlinjer som jag gör i min studie. Det är i relation till
moderskap och hemmet som problem kring arbetet uppstår. Det är även dessa kopplingar som gör dagbarnvårdare
kontroversiella. Margaret Clyde och Jillian Rodd (1992)
har studerat australienska dagbarnvårdares självuppfattning i termer av professionalitet och kvalitet. För diskussioner av kvalitet se även Nielsen 1997.
Moi 1996: 25.
En diskurs deﬁnierar jag som en självavgränsande samling
utsagor som följer en intern logik. En diskurs innehåller
alltid ett eget system för att organisera kunskap och avgöra
vilken kunskap som är giltig och vilken kunskap som är
ogiltig. För en genomgång av olika deﬁnitioner av ”diskurs”, se Bergström & Boréus 2000: 223–234.
Jfr. Moi 1996: 29 (”textögonblick”).
Moi 1996: 25.
En översättning av Smiths ”relations of ruling”/”ruling
apparatus”, se exempelvis Smith 1987: 2–6.
Bachtin i Todorov 1984: 23.
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62 Detta betyder också att din förståelse av den här texten är
ett möte mellan dig som ”kontext” och min text som ”det
givna” (materialet).
63 I artikeln ”Scientiﬁc Rigour in Qualitative Research –
Examples from a Study of Women’s Helth in Family
Practice” menar författarna att ”credibility in general”,
dvs. trovärdigheten av studien i sin helhet, ytterst är det
mått som kvalitativa metoder kan värderas utifrån. De
utvecklar en rad kriterier på hur trovärdigheten kan öka,
bland annat betonas dokumentation, forskarens förmåga
att möta de studerade (i intervjuer) och forskarens förmåga att anpassa studien efter skiftande omständigheter.
(Hamberg et. al. 1994) En annan, pragmatisk och relativistisk, syn på värderingen av kvalitativa studier företräder
Richard Rorty som hävdar att ”descriptions” (av verkligheten) bara utvärderas i enlighet med deras ”eΩicacy as
instruments for purposes” (1992: 92). Kanske kan man säga
att Hamberg et. al. diskuterar en tolknings vetenskaplighet,
vilken är beroende av de metodologiska överväganden forskaren gör medan det är dess politiska betydelse som Rorty
talar om. En sådan uppdelning skulle Rorty dock förmodligen motsätta sig. Även om jag har svårt att se en deﬁnitiv
gräns mellan vetenskap och politik, förstår jag skillnaden
provisoriskt och pragmatiskt som en skillnad mellan förändrande (politisk) och fördjupande (vetenskaplig) förståelse.
64 Som Smith konstaterar förutsätter samtal om något att
detta något ﬁnns och kan förklaras ”mer”. När jag frågar en
dagbarnvårdare ”Vad gjorde du då?” eller ”Kan du berätta
mer om det?” innebär det att jag förutsätter att samtalet
handlar om något ”bortom” vårt tal. På samma sätt menar
Smith att läsaren läser ”factual text” på annat sätt än
ﬁktion. Även läsaren förutsätter att texten handlar om
något faktiskt, snarare än ﬁktionärt, vilket ”constitute an
actuality for the reader to which existsence is attributed in
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65

66
67
68
69
70
71
72
73

74

its fullness, there is always more that could be known about it
than has been or can be written or said.” (Smith 1990: 104,
min kursiv.) Det empiriska materialet är en oändlig källa
att ösa ur.
Haug 1987: 73–75. Haugs exempel handlar om sexualitet.
När deltagarna i det minnesarbete hon beskriver ﬁck i uppdrag att skriva om sexualitet återgav de episoder som gruppen i sina diskussioner kom fram till var för ”uppenbara”.
De innehöll exempelvis ofta berättelser om samlag.
Eftersom syftet var att nå bortom det uppenbara var det ett
problem att deltagarna begränsades av sina egna, i ordningen införlivade, deﬁnitioner av sexualitet. Lösningen blev
att skriva om olika kroppsdelar, vilket gav helt andra
ingångar för analysen.
Brev 1996 04 08, Haninge.
Intervju 1998 03 02a.
Intervju 1997 10 28.
Sektion 17, styrelseprotokoll, 1971 06 10.
dbv- Kommunal nr. 2, 1975, april, s. 14.
dbv- Kommunal nr. 4, 1985, s. 26.
Haug 1987: 49.
Jfr. Henriksson et. al. 2000: 6, se även Widerberg 1995: 114
om obehag som en förnimmelse av maktordning. Att börja
i kvinnors erfarenheter är en vanlig utgångspunkt inom
feministisk metodologi. Smith menar exempelvis att feministisk forskning skall utgå från erfarenheten av att vara
utesluten från den erfarenhet som artikuleras (Smith 1987:
49–50). Jfr. även Armstead 1995.
Irritation och ilska syns inte alltid i ord. Under ett samtal
förmedlas sådana känslor och innebörder ofta genom
exempelvis blickar, gester och tonfall. Det är ett problem
att stora delar av den information jag fått i samtal med
dagbarnvårdare inte är möjlig att översätta i bokstäver eller
tecken på papper. Ton och intonation, små rörelser,
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längden på tystnader, är exempel på sådant som är viktigt
för innebörden i det som sägs, påpekar Pierre Bourdieu.
Han noterar att även sådant som går att markera i text,
genom exempelvis interpunktion, är problematiskt eftersom man riskerar att ändra innebörder. (Bourdieu 2000: 11)
Bachtin 1986. Detta angreppssätt är även in∂uerat av arbetet med artikeln I vetenskapens namn: ett minnesarbete
(Henriksson et. al. 2000: 15–17). För diskussioner om skratt
som utmaning mot ordningen se även Arendt 1969: 45,
Irigaray 1985: 163. Skratt kan även vara del av upprätthållande av ordning. Cecilia Åse (2000: 64–65) diskuterar
skratt som ett sätt att undergräva kvinnliga polisers auktoritet och därmed skapa ett ”glapp” mellan att vara kvinna och
polis. För diskussioner om skratt, skämt och humor i könsperspektiv se Down 1999, Marshall 1997, Ohlsson 1999.
Thomsson 2000.
Widerberg 1995: 14, jfr. Haug 1992: 66–71
Young beskriver liknande företeelser med begreppet
”double conciousness”. Hon hämtar begreppet från Du
Bois och citerar: ”the sense of always looking at one’s self
through the eyes of others” (Du Bois 1969: 45 cit. i Young
1990: 60). För Young uppträder ”double conciousness” när
den som är förtryckt kommer till insikt om att hennes egen
förståelse kommer i kon∂ikt med en strukturell förståelse
och hon vägrar att ta på sig den stereotypa roll som passivt
objekt som tillskrivs henne. (Young 1990: 60. Se även
s. 148, 165–166) Se också Henriksson et. al. (2000: 14–15)
för en diskussion om ”dubbelt medvetande”. Jfr. även
Holm 1993: 24–26.
Jfr. Potts and Price 1995, Culler 1992: 119.
Kjær 1996: 12–13.
Tack till Anna Jónasdóttir som hjälpt mig till denna förståelse av materialitet.
Haug 1987: 44.
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83 Trovärdigheten i resultaten handlar delvis om gestaltning:
att förmå läsaren att ”känna” det generella i läsningen.
Diskussioner om metod och metodologi handlar med en
sådan förståelse inte om att skapa genomskinlighet i tolkningsprocessen utan om att övertyga läsaren om att
tolkningarna är rimliga.
84 Haug 1987: 39, min översättning.
85 Det totala antalet intervjupersoner är 20. Vid ett tillfälle
har jag träΩat två intervjupersoner samtidigt, dessutom
överlappar kategorierna dagbarnvårdare (inkl. fd. dagbarnvårdare)/fackliga företrädare varandra i tre fall.
Intervjuerna har varit tillräckligt många för att en
”mättnadskänsla” skall uppstå (jfr. Eneroth 1986: 171,
Glaser & Strauss 1967: 61). Det innebär att jag känner igen
det som dagbarnvårdare berättar om. Det betyder naturligtvis inte att mina beskrivningar av dagbarnvårdare på
något sätt skulle vara uttömda på mening. Däremot innebär det att den problematik jag vill diskutera hittat en
begreppslig form som (för tillfället) fångar in något av det
jag vill belysa. Jag känner mig hemma i Mois jämförelse av
analytiskt arbete med hushållsarbete: det avslutas ”av förhållandevis pragmatiska skäl: golvet är rent nog, det är dags
att börja laga middag, det är för sent på kvällen, eller man
är rätt och slätt för trött för att fortsätta.” (Moi 1996: 30).
86 Jfr. exempelvis Kvale 1996: 83. Han skulle kanske dessutom
benämna mina intervjuer ”öppna” (1996: 127–30), medan
Eneroth snarare skulle kalla dem ”samtal” än intervjuer
(Eneroth 1984: 101–104).
87 Lindgren 1999: 13.
88 Jfr. Hamberg et. al. 1994: 179.
89 I ”Arbetsanteckningar om transkription” funderar
Bourdieu kring problematiken att transkribera intervjuer
så som det uttalas: ”Och framförallt ﬁnns en fara att stämpla eller ’nagla fast’. Till exempel: jag hör ’Å ja bah sa va…’

329

noter
Skall man skriva ’Å ja bah sa va…’? Det är en konvention
som den dåliga litteraturen använder för att markera ett
folkligt sätt att tala. Naturligtvis kan jag transkribera mina
interventioner på samma sätt: ’hur’ere’ eller ’v’ere me’re’.
Det riskerar att befästa en stigmatiseringseΩekt (och att
dessutom drabba mig själv, fastän vi alla talar så…)”
(2000: 11). Det intressanta här tycker jag framförallt är
att det inte är självklart att transkribera det forskaren själv
säger på samma sätt som forskaren transkriberar uttalanden från den som intervjuas. Det är något som jag själv
mött i mitt arbete med att skriva ut intervjuerna. Jag
menar att det är ett tecken på att de egna utsagorna inte
räknas som material på samma sätt som de intervjuades,
vilket strider mot mitt angreppssätt. Jag strävar därför
efter lyhördhet i transkriptionen. Transkriberingen är inte
bara en förändring från ljud till text, utan en omfattande
tolkning av ett samtal. I denna tolkning ingår översättning
från samtal till skriftspråk. (Se Kvale 1996: 163–173 för en
diskussion om transkribering.) I den version som gick ut
för kommentarer till dem jag intervjuat var utskriften ordmässigt relativt nära det inspelade samtalet. Detta var något
som ∂era intervjupersoner kommenterade: ”Lät jag verkligen så där?”
90 Se exempelvis Eneroth 1984: 23–25, 59.
91 I en studie av dagdrömmar förvånas Haug av att dagdrömmarna beskrivs så klichéartat (1992: 64). I den vidare analysen menar hon dock att just det faktum att drömmarna
samtidigt försöker skapa mening i de händelser som dröms
och stannar inom samhällets ideologiproduktion som gör
att de tydligt visar hur maktrelationerna ser ut och skapas.
(Haug 1992: 70) Det faktum att det är omöjligt att ta sig ur
samhällsordningen, ens i drömmen, kan alltså användas
för att förstå ordningen.
92 Se exempelvis Smith 1987: 74.
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93 Jfr. Armstead 1995.
94 Jfr. Koselleck 1985: 46–47. Koselleck diskuterar hur
begreppet ”revolution” genom att ta formen av ”collective
singular” gör att det får ”a trancendental signiﬁcance, it
becomes a regulative principle of knowledge”. Min tolkning är att begrepp som omfattar olikheter men uttrycks
i termer av kollektiv som om de vore ett och därmed har
ett universellt innehåll (en essens). Tack till Cecilia Åse för
en granskande läsning och givande diskussioner kring den
bestämda formens förtryckande förmåga.
95 Skinner 1988a: 99.
96 Se Skinner 1988b: 76–78.
97 För en diskussion av Skinner och studiet av politik se
Edling 2000: 10–29.
98 Scott 1988: 60–65.
99 Pateman 1988: 1–19.
100 Mitt angreppssätt sammanfaller delvis med vad som inom
diskursanalys brukar kallas pol – problem, orsak, lösning.
(Bergström & Boréus 2000: 240, se även Mörkenstam
1999: 57–58) Att fundera över vad som är problemet är,
menar jag, en metodöverskridande fråga som förenar alla
som re∂ekterar över politik och dess uttryck. Jag är primärt
intresserad av skuldfördelningsfrågan i termer av systematisk makt/över- och underordning, vilket speglas i frågorna
om var skulden hamnar och vem som förblir skuldfri.
(Jfr. Edelman 1988: 12–13)
101 Smith 1987: 2–6.
102 Holm 1993: 139–148.
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1 Intervju februari, 1995.
2 Intervju 1998 03 24.
3 Protokoll fk/ak 1968, nr. 12, Kungl. Maj:ts kungörelse nr.
236, 10 maj 1968.
4 Gunvor Rydig (vpk) ak 1969, nr. 14, s. 35. Jfr. Gertrud
Sigurdsen (s) ak 1969, nr. 14, s. 40.
5 Gunvor Ryding (vpk) (ak 1968, nr. 12, s. 35) går så långt att
hon vill att förskolan skall ∂yttas från socialdepartementet
till utbildningsdepartementets ansvarsområde. Något
som genomförs i och med reformerna 1996 och 1998 när
ansvaret ∂yttas till utbildningdepartementet och tillsynsansvaret till Skolverket och förskolor inkluderas i skollagen
(se kap. 1). För ∂er uttalanden om barnomsorg som utbildning se Birgitta Dahl (s) ak 1972, nr. 45, s. 138, Gertrud
Sigurdsen (s) ak 1972, nr. 45, s. 132–133.
6 Protokoll ak 1969, nr. 14 s. 40.
7 I debatten blir det viktigt vems ”äran” för att öka barnomsorgen med dagbarnvårdare skall tillfalla. De borgerliga
partierna hävdar att de i många år kämpat för familjedaghemmen. Socialdemokraterna svarar då med att hänvisa
till att det är de socialdemokratiskt styrda kommunerna
som har ∂est dagbarnvårdare. (ak 1968, nr. 12, s. 21–58,
fk 1968, nr. 12, s 18–40)
8 Motion ak 1968, nr. 417 (s), jfr. motion ak 1968, nr. 403 (fp).
9 Prop. 1968, 1: 7 s. 41.
10 Se exempelvis Fackföreningsrörelsen och familjepolitiken
1969, samt ak 1968, nr. 12, s. 133. Att bygga daghem är
behäftat med stora investeringar och blir därmed uppknutet kring en långsiktig kommunal verksamhet. Barnomsorg
institutionaliseras därmed i kommunerna. Även om detta
inte explicit uttalas i dagbarnvårdarmaterialet menar jag
att långsiktigheten är viktig. Den ger uttryck för att arbetsmarknadspolitiken syftar till en långsiktig förändring, inte
en tillfällig lösning på arbetskraftsbristen. Det är viktigt för
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möjligheten att tolka daghemsfrågan som ett sätt att
försöka tämja marknaden.
Blenda Ljungberg (h) ak 1968, nr. 12, s. 28.
Arbetet 1994 04 12.
Birgitta Dahl (s) ak 1972, nr. 45, s. 139.
Se Fackföreningsrörelsen och familjepolitiken 1969 och 1976.
sou 1967: 39. Utredningen påpekar att detta är sant bara
om dagbarnvårdare kan tänka sig andra arbeten (s. 11) och
konstaterar även att om dagbarnvårdare tar ∂er än ett dagbarn är det värdefullt ur arbetsmarknadssynpunkt (s. 61).
sou 1967: 39, s.33 tab. 13.
Gunhild Kyle har i boken Gästarbeterska i manssamhället
(1979) visat hur barnen under 1900-talets första hälft konstrueras som ”kvinnors problem”.
I utredningen Kvinnors arbete (sou 1979: 89) görs en
enkätundersökning där respondenterna har att ta ställning
till frågor som ”En del människor tycker att mamman
skall vara hemma hos barnen då de är små. Andra tycker
tvärt om. Vad anser du?” (Fråga 72, s. 278) ”Kvinnor bör
uppmuntras att vara hemarbetande när barnen är små”
(Kolumn 445, s. 282). Frekvenserna för de som förespråkar
hemmamammor uppgår i båda frågorna till närmare 3/4.
sou 1975: 37, s. 37.
sou 1975: 37.
sou 1975: 37, s. 12, jfr. s. 35.
sou 1975: 37, s. 35.
sou 1972: 27, s. 262, jfr. även s. 19–21.
Enligt många utsagor räcker dagbarnvårdare inte heller till
för att bistå med denna pedagogiska stimulans.
Familjedaghemsverksamheten måste kompletteras och
förbättras, enligt sou 1972: 27 (s. 148–149). I sou 1985: 22
konstateras att familjedaghemmen inte kan ge ”förskolans
speciella pedagogiska tillskott” (s. 99) Där pekas även på att
lekis (deltidsförskola) utgör ett pedagogiskt komplement
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för de större barnen, och att öppna förskolan kan fungera
på samma sätt för de mindre (s. 100). Tanken om lekis som
pedagogiskt komplement speglar föreställningen om att
dagbarnvårdare inte riktigt räcker till. Åtskillnaden mellan
moderskap och förvärvsarbete måste upprätthållas på ∂era
nivåer, för att bli trovärdig.
Nyberg 1997: 3–4.
sou 1979: 89, s. 31. Ylva Waldemarson beskriver i
”Kontrakt under förhandling” hur kvinnofrågan inom lo
gjordes till en fråga om socialisering, barnomsorg och fördelning av ansvaret för hemarbetet. Tanken var att om
kvinnor arbetade på arbetsmarknaden och män deltog i
hemarbetet skulle även kvinnorna bli aktiva i fackföreningsrörelsen. (Waldemarson 1992: 120)
Fackföreningsrörelsen och familjepolitiken 1976: 17.
sou 1976: 6, s.11.
Jfr. ordväxling från kvinno- till familj som diskuteras av
Hirdman 1998: 258–259.
Gunvor Ryding (vpk) ak 1968, nr. 12, s. 33, kursiv i original.
Per Jacobsson (fp) fk 1968, nr. 12, s. 22–23.
Jfr. Bekkengen 1999: 44–45 som menar att ”föräldrar” i de
allra ∂esta fall betyder ”mödrar”. Snitow menar att användandet av ordet ”familj” för att beskriva vem som tog hand
om barnen slog igenom 1979 (Snitow 1992: 34), och att det
är ett sätt att dölja att det är kvinnor som faktiskt gör det. På
så sätt osynliggörs även de mer autonoma kvinnor som kan
ﬁnnas i beskrivningar av modrande (Snitow 1992: 40).
För en översikt över jämställdhetspolitikens framväxt se
Fürst 1999 samt sou 1990:41 s. 55–60.
Fackföreningsrörelsen och familjepolitiken 1976: 14, min kursiv.
Se exempelvis sou 1972: 27, s. 17–19, sou 1991: 80, s. 21,
sou 1997: 157, s. 35–37.
Fackföreningsrörelsen och familjepolitiken 1976: 9–10.
Wikander 1992.
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38 Exempel på detta perspektiv ﬁnns bl. a. i Rättvisa, Rättviseutredningens rapport till lo-kongressen 1996, s. 247,
Kommunalarbetaren nr. 9/1969, 18/1973, 21/1972, 23/1985.
39 Jfr. Kyle 1998:1.
40 Se Boréus 1994: 177–195 för en diskussion om kraven på
alternativ (valfrihet) som en förändring i det ideolgoiska
klimatet. För ett exempel på betoningen av valfrihet inom
barnomsorgen se sou 1993: 47, s. 4–7.
41 Antalet årsarbetare ökar från 15 453 år 1976 till 29 944 år
1988, enligt Svenska kommunförbundets statistik (statistik
1995 11 15). Antalet inskrivna barn i familjedaghem ökar
under samma period från 79 574 till 173 008
(Socialstyrelsen 1997, Tabell 1 s. 24). Sedan 1988 har antalet dagbarnvårdare minskat. 1994 uppgår antalet årsarbetare till 21 154 och 1999 finns 12 497 anställda. 1999 är antalet inskrivna barn 69 300 (Svenska kommunförbundet, statistik 1995 11 15, Skolverket 2000: 24, 44 tab 1.3, 1.10 A ).
42 Sanne, kommande.
43 Organiserade dagbarnvårdare liksom de borgerliga partierna har under hela undersökningsperioden hävdat valfrihet
som ett argument för familjedaghem, även om argumentet
haft en ganska undanskymd tillvaro (se t.ex. Vi 1970 01 17,
Jan-Ivar Nilsson (cp) ak 1969, nr. 14, s. 33–34). Mot slutet
av 70-talet dyker ord som valfrihet och ∂exibilitet upp allt
oftare och 1982 opponerar sig vpk mot det ∂itiga eΩektiviseringsspråkbruket: ”Det ﬁnns vissa begrepp som numera
ständigt återkommer i debatten om barnomsorgen. Det är
att ’∂exibilitet’ måste råda inom barnomsorgen och att
’beﬁntliga resurser’ skall användas eΩektivare. Genom att
dessa begrepp används för att försvara sämre lösningar och
för att uppmuntra till att pressa in ∂er barn på beﬁntliga
avdelningar blir de direkt farliga för barnomsorgen i vad
gäller både dess kvantitet och kvalitet.” (Motion 1981/82,
nr. 674, Lars Werner m. ∂. (vpk)).
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44 Kerstin Palmérus och Lisbeth Lindahl kommer i sin rapport Olika hög kvalitet eller unika kvaliteter bland annat fram
till att de föräldrar som väljer familjedaghem har en annan
syn på vad barnomsorgen skall innehålla jämfört med föräldrar som väljer daghem. Nöjdhetsgraden är dock lika
stor bland föräldrar med barn på daghem och familjedaghem, vilket kan tolkas som att föräldrars syn på pedagogik/
barn samvarierar med den syn som familjedaghem respektive daghem representerar (1991: 20–22, 25–26). Resultaten
överensstämmer med Malene Karlssons undersökning
från 1994 (Karlsson 1994).
45 Karlsson 1994: 82, jfr. s. 84.
46 Se sou 1975:33, Köhler, s. 95 för ett resonemang om hur
barn används som argument när det gynnar vuxna.
47 Lidingö kommun fök 99: 30, 1999 06 15.
48 svt, Till svars, partiledarutfrågning inför valet 1996.
www.svt.se/val/valisvt/tillsvars/stillsvars.htm,
läst 1999 09 20.
49 Intervjuer februari, 1995, 1997 11 04, 1998 03 24.
50 Brodin et. al. 1992: 25.
51 Se exempelvis Brodin et. al. 1992: 25–27.
52 Brodin et. al. 1992: 25–26.
53 Både Holm och Ruddick diskuterar modrandet som balansakt där dygder hela tiden riskerar att övergå i sin motsats.
En sådan balansakt måste exempelvis ske på gränsen mellan självutplåning och ödmjukhet. (Se Holm 1993: 228,
Ruddick 1995: 30). Kon∂ikten mellan att vara självisk eller
självutplånande menar Gilligan (1995: 121) är en konsekvens av att det relationella (”connectedness”) är underteoretiserat. Om jag tolkar henne rätt, menar hon att
kon∂ikten är ett resultat av att det rådande normsystemet
inte tar hänsyn till relationer av den typ som uppstår mellan mor och barn. Hur gränserna mellan omsorgsetik och
universella moralprinciper skall överskridas är en fråga
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som stötts och blötts. Flera kritiker av omsorgsetik menar
att det inte går att kombinera den partikulärt känsliga
omsorgsetiken med mer universella rättviseprinciper,
medan andra menar att det både är möjligt och nödvändigt. Se Deveaux 1995: 116–117 för en diskussion om kritiken av omsorgsetik.
54 sou 1979: 89, s.7.
55 Så kan det betraktas som den yttersta egotrippen för en
kvinna att bli mor, likväl som att avstå från moderskap kan
beskrivas som egoism.
56 Den masochistiska tolkningen ﬁnns även i föreställningar
om att dagbarnvårdare och andra omsorgsarbetande kvinnor väljer sitt yrke för att kunna förlänga modersrollen.
För ytterligare diskussioner på detta tema se kap. 5.
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1 Intervju 1998 04 09.
2 Skapandet, eller benämnandet, av familjedaghemsverksamheten som ett arbete/yrke kan betraktas som en professionaliseringsprocess. Strategierna som dagbarnvårdare
använder sig av påminner om de strategier som redogörs
för i litteraturen om professionalisering. Michael Burrage
skriver att ”ethnic or feminist or underclass movements”
är naturliga arvtagare till både professionernas strategier
men också till det som han menar är syftet med professionaliseringsprocesser: att förbättra sina egna villkor utan att
stjälpa det rådande systemet. (Burrage 1990: 3) En revolutionär fackföreningsrörelses aktiviteter är alltså inte ett
professionaliseringsprojekt. Med detta synsätt kan en etablerad fackföreningsrörelse som främst fungerar som
”avtalsmaskin” och ”policyproducent” använda professionaliseringsstrategier. Christina Florin påpekar dock att
professionaliseringsprojekt karaktäriseras av att de yrkesgrupper som driver projekten lägger stor vikt vid att skilja
sina organisationer från fackliga organisationer.
Ett professionellt projekt kan förstås just som en
avgränsning nedåt, mot arbetarklass och arbetare, medan
en facklig organisation riktar krav uppåt mot en bestämd
motpart och karaktäriseras av klassgemenskap. (Florin
1987: 73–78) Florin skiljer därför mellan ”plånboksfrågor”
och mer långsiktiga frågor om yrkets överlevnadsmöjligheter och utveckling (Florin 1994: 275, jfr. Florin 1987: 77–78,
Emmanuelsson 1990: 15–19). Det är framför allt inom den
senare kategorin som professionaliseringsstrategier kommer till uttryck. Utbildning och auktorisering, samt olika
former av avgränsande (closure) är fenomen som är tydliga
i mitt material. Dagbarnvårdare hör dock till de grupper
som professionerna avgränsar sig emot. De saknar både
hög status och ”market closure”, som Randall Collins
menar utmärker professioner (Collins 1990: 36).
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Gränsdragningarna mellan olika yrken och mellan vad
som är en profession och vad som inte är det sammanfaller
tydligt med könsarbetsdelning. Florin påpekar till exempel
hur de s. k. ”semi-professions” alltid tenderar att vara de
där kvinnor ﬁnns. (Florin 1987: 75) Anne Witz påpekar att
kvinnor i de kvinnodominerade professionerna i vården
måste använda sig av delvis andra strategier än män inom
mansdominerade professioner för att nå sina mål. Framför
allt måste de avgränsa sig gentemot män i samma branch
(Witz 1992). För en diskussion om speciella problem med
professionalisering i vårdyrken, bland annat kon∂ikterna
mellan gemenskapens krav och individers behov, se
Beckman 1981. En översikt över litteratur om kön och
professionalisering ﬁnns i Florin 1994.
Intervju 1997 11 04. Protokoll di, möte med skaf
1970 03 04. Se även brev till sektion 55 (Enskede)
september, 1997.
Se t.ex. sou 1967: 39, s 11, 40, sou 1985: 22, s. 99,
Vi 1970 01 17.
Intervju 1998 03 09.
Intervju 1998 03 30. Det ﬁnns 1969 en, i efterhandsperspektiv betraktad, rörande tro på den politiska potentialen i att
avköna yrkesbeteckningarna. I Kommunalarbetaren
17/1969 efterlyser man förslag på könsneutrala namn till
yrken. Dessa skall skickas till Nordiska arbetsmarknadsutskottet, tillsatt av de nordiska regeringarna: ”Genom att
föra in namnen i lagar, författningar, avtal, tjänsteförteckningar, läromedel för skolorna mm avser utskottet att på
sikt bryta ner könsbarriärerna på arbetsmarknaden.”
(s. 3) Lite tillspetsat kan man tolka tanken med de könsneutrala namnen som att om dessa namn institutionaliseras
kommer ”verkligheten” att följa efter. Skillnaden i fråga
om könssammansättningen mellan dagmammor 1969 och
dagbarnvårdare idag är dock mycket liten.
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7 Före 1977 baseras dagbarnvårdares lön på faktiskt arbetade
vårdtimmar. Vårdtidsbortfall, när ett barn uteblir utan förvarning vid sjukdom eller av annan orsak, ersätts av vårdtidsdbortfallsersättning med högst 3 kalenderdagar
1970–1973 och 5 kalenderdagar 1974–1976 (Dagbarnvårdaravtalet 1970, 1971, 1974 §5). Från 1975 har dagbarnvårdare
dessutom rätt till två veckors lön om barnet slutar utan
varsel (Dagbarnvårdaravtalet 1975 §5). Från och med avtalet 1977 kan dagbarnvårdare som har minst tre dagbarn
(120 vårdtimmar i veckan) och inte gör några förbehåll vad
gäller vårduppdraget erhålla en garanterad månadslön.
Garantin omfattar en månad. För övriga gäller liksom
i tidigare avtal vårtidsbortfallsersättning med ett visst antal
kalenderdagar (Dagbarnvårdaravtalet 1977 §§2, 5). För
vårdtidsbortfall tillämpas ”kvittning”. Det innebär att dagbarnvårdare får en garanterad månadslön men att arbetsgivaren kan omfördela vårdtimmarna över en månad. Det
betyder att om ett barn är sjukt en dag, kan ett annat barn
gå längre en helt annan dag. Även andra barn än dagbarnvårdarens ordinarie kan placeras tillfälligt hos dagbarnvårdaren. De här reglerna ger upphov till mycket upprördhet bland dagbarnvårdare. (Se protokoll sekt. 17, exempelvis 19710610, 19790502, se även Kommunförbundets kommentar till cak 305, 1981. Punkt 2. Cirkulär 61/1981)
Med avtalet 1986 införs ett system för att bestämma
sysselsättningsgrad. Beroende på antalet vårdtimmar placeras dagbarnvårdare in i olika kategorier. Om vårdtimmarna
överstiger sysselsättningsgraden i tre månader ∂yttas dagbarnvårdaren upp i sysselsättningsgrad. Om vårdtiden
understiger sysselsättningsgraden bibehålls sysselsättningsgraden, men dagbarnvårdaren kan vid arbetsbrist sägas upp
och återanställas på en lägre sysselsättningsgrad (cak 305,
1986. Lönebestämmelser punkt 2). Det centrala avtalet
(cak 1995) bestämmer sysselsättningsgrad utifrån antalet
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vårdtimmar, dvs. det sammanlagda antalet timmar som
barnen vistas hos dagbarnvårdaren. I de lokala avtalen
bestäms sysselsättningsgraden på lite olika sätt. Enligt 1995
års Stockholms-avtal betingar varje barn en procentsats
beroende på ålder och vistelsetid (8 timmar eller mer,
7 timmar eller 6 timmar och mindre). De olika barnens
procent räknas sedan samman för att få dagbarnvårdarens
sysselsättningsgrad. Haninge och Luleå har båda s. k. timavtal, där sysselsättningsgraden bestäms utifrån arbetstiden (ramtiden som barnen vistas i familjedaghemmet)
och där antalet barn inte påverkar sysselsättningsgraden.
I Luleå räknas heltid som 40 timmar per vecka, medan
den i Haninge baseras på 50 timmar per vecka. (Lokala
avtal Haninge 1995, Luleå 1996, Stockholm 1995)
Intervju 1998 03 09.
Aftonbladet 1970 05 27. Den strängt upptagna husmodern
utgör, enligt Yvonne Hirdman, tillsammans med föreställningen om den sysslolösa lyxhustrun två dominerande diskurser om husmödrar (Hirdman 1999: 67). Båda dessa
motsägelsefulla bilder av husmödrar ﬁnns i föreställningar
om dagbarnvårdare. De spelas också ut mot varandra. Sysslolösheten används som argument för att kvinnor skall bli
dagbarnvårdare, medan upptagenheten motiverar lägre lön.
Grace 1998: 403.
Fackföreningsrörelsen och familjepolitiken 1976: 92.
Intervju 1998 04 09.
Se exempelvis sou 1972: 26, s. 219–220, 222–225,
sou 1981: 25, s. 188–194.
Se sou 1972: 27, s. 25 samt protokoll ak, 1972, nr. 45,
s. 132–140.
Blenda Ljungberg (h) ak 1968, nr. 12, s. 28.
Omsorgs-/vardagspedagogik beskrivs bland annat i:
Norén–Björn 1985, Pedagogik i familjedaghem 1985, Lek
i familjedaghem, odat., Planering i familjedaghem 1994.
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Familjedaghem 2/96 (”Fånga vardagen”). I Läroplan för
familjedaghem beskrivs ”familjedaghemspedagogik”
(1997: 41–46). I Familjedaghemsmetodik beskriver Gunilla
Hellner-Blixt och Ing-Britt Runger arbetsmetoder som
”utgår ifrån hemmiljön och vardagssituationerna” (1986: 34,
kursiv i original) Lotte Alsterdal (1999) undersöker i rapporten Det tredje ögat – en berättelse om yrkeskunnande bland
oΩentligt anställda i fyra länder omsorg som ett kunskapsfält hos olika grupper av omsorgsarbetare, bland annat
dagbarnvårdare. Se även sos pm 1988: 24.
Intervju 1998 03 24.
Wendt (1984: 4–7, 15). Rigmor Wendt menar att omsorg
kan ses både som en verksamhet/handling och som en kvalitet. Handlingen i sig kan då vara ”mekanisk”, och det är
kvaliteten som tillför den egentliga eller omätbara omsorgen. Jfr. Lewinter 1997: 69–70.
Arendt 1986: 120–123.
Marx 1970: 153–156.
Det är intressant att fundera över hur detta tar sig uttryck
när man skär ner på barnomsorg, eller vård och omsorg
i största allmänhet. Det som inte går att skära ner på är den
”tekniska” omsorgen, medan relationer och förhållningssätt snabbt får stryka på foten. Kari Waerness (1980) diskuterar hur omsorgen instrumentaliseras, och hur nedskärningar påverkar arbetsbördan för bland annat vårdbiträden
i hemtjänsten. I forskning som problematiserar vårdtagares perspektiv poängteras dock att nedskärningar även
innebär att konkreta uppgifter utgår eller arrangeras på
nya sätt, vilket påverkar omsorgskvaliteten. Att inom hemomsorgen ersätta matlagning med att köpa färdig mat
innebär exempelvis att den samvaro och omsorg som matlagningen innebär försvinner (Lewinter 1997: 75–76).
Åtskillnaden mellan omsorg och det konkreta görandet
måste alltså problematiseras. Omsorgspedagogiken bygger
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ofta på just ett upphävande av denna gräns, exempelvis
beskrivs ett blöjbyte så här: ”Skötstunden där dagbarnvårdaren smeker och gosar med barnet hjälper det att lära känna sin kropp och kunna benämna olika kroppsdelar”
(Pedagogik i familjedaghem 1987: 21). Omsorg beskrivs som
en konkret verksamhet som syftar till inlärning, samtidigt
som det ger associationer till görande. Som jag tolkar
Gilligan diskuterar även hon denna problematik när
hon diskuterar det omöjliga i att tala om relationer och
relationellt görande (Gilligan uttrycker sig i termer av
”connection”, ”responsiveness and responsibility”). Föreställningarna om jaget och den andra bygger på att jaget är
separerat från andra, detta individualiserade jag är så dominerande i vår föreställningsvärld att göranden, tankar och
föreställningar om ”connectedness” blir svåra att uttrycka.
Föreställningen om det relationella jaget måste hela tiden
kommuniceras på det individualiserade jagets premisser.
(Gilligan 1995: 121) Eftersom omsorg i dagbarnvårdarmaterialet beskrivs på villkor som utgår från arbetets individualiserade premisser är det svårt att uttrycka relationer.
Smith 1987: 68.
Intervju 1998 04 09, jfr. ovan s. 115–116.
Jag sätter vardagen inom citationstecken, eftersom jag här
använder det i betydelsen ”det som man gör när man inte
är på jobbet”. Vardagen uppfattas allt som oftast synonymt
med den ”reproduktiva sfären” konstaterar Ylva ElwinNovak (1999: 25). Som utgångspunkt för feministisk forskning bör den istället förstås som det som kvinnor gör i vardagen, oavsett var verksamheten pågår. Det innebär att
arbete också är del av vardagen.
De dagbarnvårdare som närmar sig institutionell förskolepedagogik i sitt arbetssätt upprätthåller genom själva pedagogiken en gräns mot hemarbete och därmed mot sin fritid. Närmande mot förskola öppnar för analogier till
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barnomsorg i en form där arbetet är organiserat efter mer
traditionella arbeten. De kan genom analogier hävda att
deras arbete är ”samma” som daghemspersonal. Bengt
Nilsson menar att just dessa analogier är vanliga som facklig strategi (Nilsson 1996: 50). Ett närmande mot förskolepedagogik gör dock den institutionella omsorgen till norm,
vilket leder till att det som brukar framhävas som unikt för
familjedaghem (familjen, hemmet, vardagen) kommer i
skymundan.
sou 1967: 39, s. 43, Intervju 1998 03 09.
Allmänna råd för familjedaghem, Skolverket 1999:10,
kursiv i original.
Dagbarnvårdare och arbetsledare betonar ofta att dagbarnvårdare allt mer arbetar i arbetslag och att familjedaghem
därför ger barnen många vuxenkontakter. Den exklusiva
relationen förändras även i och med att vikariesystem och
samordnad hämtning och lämning ökar som en följd av
nya avtal och arbetsformer. I material om dagbarnvårdare,
i utvärderingar och även i de allmänna råden framhålls
dock verksamhetens kärna vara just relationen till en (oersättlig) vuxen.
Före 1990 deﬁnieras dagbarnvårdare som ”arbetstagare
som anställes för vård av anvisade (ej egna) barn i arbetstagarens hem (familjedaghemmet)”. (cak 305, 1986, punkt 1)
Vissa förändringar i ordalydelsen har ägt rum sedan 1970.
Efter 1990 deﬁnieras de: ”arbetstagare som anställes för
vård av anvisade barn i arbetstagarens hem (familjedaghemmet). Dagbarnvårdare som anvisas enbart egna barn
omfattas ej av denna specialbestämmelse.” (cak 305, 1990,
punkt 1).
Intervju 1998 03 02b.
Brodin et. al. 1992: 21–22.
Intervju 1998 03 09.
Jfr. Mörkenstam 1999: 240–243.
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Intervju 1998 03 26.
Brodin et. al. 1992: 22, min kursiv.
Brodin et. al. 1992: 22, kursiv i original.
Jfr. Holm 1993: 183.
Arendt 1986: 123.
Se exempelvis Marx 1928.
Karlsson 1986: 44.
Karlsson 1986: 70.
Karlsson 1986: 70.
Karlsson 1986: 36–44, 70.
Arendt 1986: 174.
Arendt 1986: 114, Karlsson 1986: 70.
För diskussioner om att vidga arbetsbegreppet se t. ex.
Baude et. al. 1987: 71–75, Gisselberg 1991: 55–60,
Karlsson 1986: 44.
Kommunalarbetareförbundets remissvar på sou 1967: 39,
vb 1967.
Kommunalarbetaren 4/1970.
Marx och Engels 1998 [1848]: 17–24.
De ”svarta” eller ”privata” dagmammorna fanns förmodligen kvar i relativt hög utsträckning även efter 1969.
I sou 1979: 58 görs fallstudier (enkätundersökningar)
i Vindelns, Växjö och Göteborgs kommun där barnomsorgssituationen kartläggs. I Göteborg undersöks endast
skolbarnsomsorg. I Vindeln anger föräldrar till 11% av
förskolebarnen att de har privat familjedaghem (s. 30, tab.
5.1) och i Växjö uppgår siΩran till 26% av förskolebarnen
(s. 67, tab. 1). Ett rimligt antagande är att antalet privata
familjedaghem minskar allt eftersom den kommunala
barnomsorgen byggs ut. Privat i denna mening innebär att
familjedaghemmet inte får några kommunala medel, det
handlar alltså inte om privat drivna familjedaghem som
erhåller kommunala medel och står under kommunal tillsyn, utan om ”svarta” familjedaghem. Frågan om huruvida
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dagmammor kan vara ”svarta” är i sig spännande. När Lars
Ingelstam (1980) diskuterar den svarta marknaden resonerar han i termer som stämmer väl överens med kommunernas sätt att lämna skattefria bidrag till dagmammorna
före 1969. Han menar att barnpassning tillhör den informella sektorn (vita sektorn), till skillnad från den ”illegala
sektorn” (svarta sektorn). Om barnpassning är ett brott
mot skattelagstiftningen blir den med Ingelstams terminologi inte svart utan grå.
51 Dagmammornas intresseförening startas i oktober 1969
och upplöses den 28:e maj 1970. Dagbarnvårdare i Stockholm övergår då i en egen sektion inom Kommunalettan
(sekt. 33, sedemera 17). Under sin korta levnad expanderar
Dagmammornas intresseförening ganska snabbt och har
brevledes kontakter med dagmammor på 17 orter. Utöver
föreningen i Stockholm ﬁnns en avdelning i SkogåsTrångsund. I Kalmar ﬁnns Dagmammornas kamrat och
intresseförening, som är en fristående organisation för
Kalmar-dagmammor. (Se korrespondens, dagmammornas
intresseförening)
De resonemang jag för med hjälp av dokumentationen
från Dagmammornas intresseförening är del av fallstudien
av Stockholms kommun. Av mitt material framgår inte
om organisering sker på andra orter.
52 Den beskattade lönen innebär, menar dagbarnvårdare,
i och med sambeskattningen, en rejält minskad förtjänst
jämfört med tidigare då de ﬁck bidrag från kommunerna
(se exempelvis Expressen 1969 12 23). Det råder stor turbulens kring de första avtalen. När särbeskattning införs 1971
innebär det att sambeskattningseΩekten försvinner, vilket
dagbarnvårdare uppfattar som att deras arbete lönar sig
bättre (se exempelvis Dagens Nyheter 1970 05 28).
För en diskussion om debatten kring särbeskattning
se Florin 1999.
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53 Protokoll Dagmammornas intresseförening i möte med
skaf 1970 03 04.
54 Gemensamma intressen, eller gemensamma omständigheter brukar betraktas som en grund för gruppers organisering. Young menar dock att detta inte räcker, det krävs även
att gruppen artikulerar det gemensamma intresset. (Young
1997: 23–24) Andra menar att det dessutom krävs att gruppen utifrån konstitueras, eller erkänns, som grupp, för att
eΩektivt kunna föra fram sina intressen. Detta sker i ett
samspel mellan utpekande och självmedvetenhet.
(Jfr. Connolly 1991: 64–68, Rorty 1991)
55 Se korrespondens Dagmammornas intresseförening.
Brev från Ann-Marie Fjellgren, (fbf ), 1969 11 24,
samt 1969 11 13.
Fredrika Bremer Förbundet hade tidigare varit initiativtagare till och stött olika separata kvinnoföreningar som
till exempel Kvinnliga kontoristföreningen och Kvinnor
i statens tjänst (Nilsson 1996: 53, 59–60, 62). Den senare
organisationen gick upp i TCO (SKTF) först 1953 (Nilsson
1996: 248). I avhandlingen Kvinnor i statens tjänst – från
biträden till tjänstemän menar Nilsson att dessa organisationer var del av en liberal kvinnorörelse som bara delvis
såg sig själva som fackföreningar (Nilsson 1996: 88–89).
Även för sjuksköterskornas organisering spelar Fredrika
Bremer Förbundet en avgörande roll i bildandet av sammanslutningar. Avgränsningen nedåt i hierarkin sker bland
annat med hänvisning till de andra intressen och det kall
som man menade karaktäriserade sjuksköterskornas yrke.
Detta innebär även en avgränsning från fackföreningar
som byggde på motsättningar mellan arbete och kapital.
Istället ville sjuksköterskornas organisationer ända in på
1970-talet främst proﬁlera sig som organisationer som diskuterade yrkesspeciﬁka frågor (Emanuelsson 1990: 68–84,
Olsson 1996: 24, 38). Sjuksköterskornas organisationer
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56

57

58
59

betraktas/framstår då som en fråga om klass. Att ta
avstånd från de traditionella fackföreningsrörelserna
handlar om att placera sig högre i den sociala hierarkin.
Intervju 1997 08 15, 1997 09 10, 1997 11 04. Se även
Nilsson 1994: 28–31. Att kvinnoperspektivet var starkare
vid inträdet i Kommunal 1970 än det är idag syns tydligt
vid en genomgång av dagbarnvårdares fackliga tidning/
informationsblad dbv- kommunal. Från att ofta diskutera
kvinnor som grupp och notera kon∂ikter mellan könen,
övergår tidskriften till ett utpräglat arbetstagar–arbetsgivarperspektiv vilket innebär att kvinnor och könskon∂ikter försvinner. För en diskussion om hur den fackliga
(könlösa) historieskrivningen tenderar att bli det överordnade perspektivet, se Humlesjö (1998: 3–4).
Dagmammornas intresseförening hade nog aldrig uppstått
om Kommunal hade varit lite mer aktiva, tror t. ex. en f. d.
dagbarnvårdare som var med 1970 (intervju 1997 11 04).
Däremot följer interaktionen mellan Dagmammornas
intresseförening och Kommunal ett historiskt mönster
mellan kvinnor som särorganiserat sig och de organisationer de så småningom anslutit sig till. Den kvinnliga särorganiseringen bland tjänstemän och akademiker fortgick in
på 50-talet, medan lo:s uttalade linje var s.k. samorganisering vilket innebar att de kvinnliga organisationerna
anslöts tidigare (Östberg 1997:119–133). Ändå hade lo svårt
för att innesluta städerskornas och hembiträdenas organisationer i den fackliga gemenskapen. Kvinnogruppernas
låga löner och risken att de skulle pressa ner även männens
löner var en orsak till att hålla dem utanför, en annan att
de, precis som dagbarnvårdare, inte var lönsamma för förbunden eftersom deras fackavgifter blev låga till följd av
låga inkomster. (Se Östberg 1997: 122)
Se uttalande i Vi 1970 01 17.
Intervju 1997 11 04.
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60 Kommunalarbetaren 11/91.
61 Cavarero 1992: 37, 39.
62 Jfr. Scott 1988: 84: ”[…W]omen either continue to be
excluded from working-class history, or to be awkwardly
included as special examples of the general (male)
experience, or to be treated entirely separately.”
63 Arendt 1986: 123–128, jfr. Holm 1993: 182–183.
64 Jfr. Arendt 1986: 124–125.
65 Arendt 1968: 123–128.
66 Michael Allvin beskriver individualisering som en ”avtraditionalisering”. Han skriver: ”[…]det tidigare fasta och
ore∂ekterade förhållandet till de egna sociala villkoren
ersätts av ett mer självmedvetet förhållande.” Självmedvetenheten resulterar i att individer relaterar mer fritt till
traditioner och sociala ordningar och även till strukturer
som klass och statushierarkier. Allvin påpekar att detta
i och för sig inte innebär att den sociala ojämlikheten upphävs. Ojämlikheten antar istället till en mer individualiserad form. (Allvin 1997: 136)
67 Benhabib 1992: 186–190.
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1 Intervju 1998 03 02a.
2 sou 1972: 27, s. 56.
3 Vilket inte betyder att modrande saknar intentionalitet,
påpekar Holm. (Holm 1993: 109–113) Just här får dock värde i sig stå för en föreställning om moderskap som betonar
avsaknaden av konkret målsättning.
4 Skollag 1985: 1100, 2:a kap., §§3 och 6 (Förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg, 1997 års lydelse). Jfr. tidigare
Socialtjänstlag sfs 1980: 620, §§ 13 resp 14 (1996 års
lydelse). Förskoleverksamheten kan, enligt skollagen bedrivas i form av daghem, deltidsgrupp, familjedaghem och
öppen fritidsverksamhet (2:a kap., §2).
5 Se t. ex. rå 1991, not 138.
6 sou 1975: 90, s. 16.
7 För ett slående exempel på detta se Sales 1991.
8 Brodin et. al. 1992: 25
9 Brodin et. al. 1992: 3, 25, Vännman 1988: 5. I en enkätundersökning 1988 svarar hälften av de tillfrågade att orsaken till yrkesvalet var att de kunde stanna hemma med sina
egna barn. (Palmérus och Lindahl 1990: 47)
10 Brodin et. al. 1992: 3.
11 Trosell 2000: 12.
12 Eftersom modern förväntas oΩra sig för sitt barn, betraktas aldrig mödrars bedrifter som heroiska, skriver Marty
Grace (1998: 401, 410). Holm spekulerar i om det inte är så
att omsorg betraktas som en mindre ”hög” dygd än rättvisa
bara för att det är heroiskt. Heroism, menar hon, handlar
ju om krig och manliga egenskaper och ”[a]tt komma dragande med dygder och kompetenser från den lilla världen
är a priori lite jolmigt, idylliserande och servilt”
(Holm 1993: 291).
13 Grace 1998: 410.
14 Palmérus och Lindahl 1990: 94.
15 Karlsson 1994: 64.

350

4. att ha en målsättning
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34
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Karlsson 1994: 85, fetstil i original återges här som kursiv.
Palmérus och Lindahl 1991: 26.
Psykologi i familjedaghem 1983: 38.
Intervju 1997 11 06, jfr. intervju 1998 04 09.
Intervju 1998 03 09.
Jfr. Waerness 1980: 7.
Familjedaghem 2/1988, s. 22.
Psykologi i familjedaghem 1983: 23.
Familjedaghem 2/1988, s. 3.
Se t. ex. Waerness 1980: 7.
Det är en ironi att just omsorgsarbeten i den politiska
debatten ofta beskrivs som ”tärande” i kontrast till den mer
”närande” produktionen.
Palmérus och Lindahl 1990: 101.
Detta uttrycks på olika sätt. Det är exempelvis tydligt hur
omsorgspedagogik och familjedaghem, liksom daghem
och annan barnomsorg, motiveras utifrån argumentet att
det är för barnens bästa. I Marie-Louise Annerbloms studie framgår exempelvis att dagbarnvårdare menar att deras
verksamhet är lugnare för barn än daghem, och lättare kan
anpassas till enskilda barn (Annerblom 1991: 81). En typ av
argument som Dybbroe karaktäriserar som att dagbarnvårdare intar en barnnära position när de argumenterar för sin
egen verksamhet. (Dybbroe 1999b: 35).
Brodin et. al. 1992: 30.
Psykologi i familjedaghem 1983: 10.
Dahl 1998.
Intervjuer 1998 03 02a, 1997 10 28, 1997 11 04, 1997 11 06,
1998 03 24, 1998 03 02b, 1998 03 09, 1997 08 22.
Intervju februari 1995.
Familjedaghem 2/1988, s. 29.
Familjedaghem 4/1985, s. 4.
Familjedaghem 2/1988, s. 4.
Familjedaghem 2/1988, s. 9.
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38 Pedagogik menar jag är ett görande, men inte nödvändigtvis ett arbete. Pedagogik kan ses som en kontemplativ verksamhet eller som en gemenskapsskapande verksamhet som
inte har med försörjning att göra om det inte vore för att
det avlönades. Pedagogik, liksom omsorg, blir arbete framför allt via det faktum att dess utövare försörjer sig på det.
39 Lek i familjedaghem, Korpi, odat. s. 3.
40 Ruddick vänder sig mot föreställningen att förändringen
ﬁnns ”i barnet” (se Ruddick 1995: 20). En sådan argumentation innebär att den föreställning hon argumenterar mot
”ﬁnns”, menar jag.
41 Jfr. Pateman 1988: 138, Klein 1989.
42 I Donald Winnocotts arbeten framstår det intuitiva, eller
naturliga som skilt från det som är möjligt att ”lära” eller
rationellt tillägna sig. ”Vad ni gör och vet, helt enkelt därför att ni är mödrar till spädbarn, är lika skilt från vad ni vet
genom inlärning som Englands östkust från dess västkust.”
(Winnicot 1991: 26) ”I själva verket, skulle jag vilja påstå,
ligger den väsentliga rikedomen i denna intuitiva kunskap
just i att den är naturlig och inte förstörd genom inlärning.” (1991: 27, kursiv i original). För en diskussion om
Winnicott se Dybbroe 1999b: 26–27, 1999a: 218–220 och
Elvin-Nowak 1999: 19–20.
43 Lek i familjedaghem, Korpi, odat. s. 3.
44 Intervju 1998 03 09.
45 Dybbroe 1999: 33, min översättning från danskan (original:
”privat snak”).
46 Jfr. Waerness 1980: 12.
47 Waerness 1980: 12.
48 Just instrumentaliseringen ser Jónasdóttir som en del av
”the totalization of work” (1991: 78). Vi har svårt att värja
oss mot ekonomisering och instrumentalisering av livet
om vi betraktar allt vi gör som arbete. Kärlek (”love”),
menar hon istället karaktäriseras av frånvaron av en
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49

50

51
52
53
54

målsättning att förändra. Kärlek ger istället sitt ”objekt”
förmågan att utveckla sig själv. (Jónasdóttir 1991: 81)
Roberts (1999) diskuterar fall där kvinnor blivit dömda för
mord/dråp/medhjälp till mord på sina barn. Kvinnornas
brott är att de lämnat barnen med sina (våldsbenägna)
fäder för att arbeta. Hon skriver: “These cases demonstrate
that criminal law is more likely to impose an afﬁrmative
duty on mothers than on other classes of people. Mothers
are far mor likely to be punished for failing to act than
anyone else in our society.” (1999: 32, kursiv i original)
Om dagbarnvårdare skall få betalt för att ta hand om sina
egna barn, är fortfarande och har alltid varit en stridsfråga.
(Se till exempel protokoll sekt. 17, 1979 05 22, rå 1987,
referat 66, rå 1991, referat 19, rå 1991, not 138). Först
1990 ﬁnns det med i det centrala avtalet, då det stadgas att:
”egna barn betaktas som anvisade barn endast om arbetsgivaren så beslutar”. (cak nr. 305, 1990, övrig specialbestämmelse 21. Skrivningen återﬁnns efter 1990 i samtliga centrala avtal.) När skrivningen gör sitt inträde i det centrala
avtalet har frågan redan aktualiserats lokalt genom den s. k.
Uppsalamodellen. Modellen lanserades 1988 i Uppsala och
1990
i Stockholm. Den innebar att dagbarnvårdare kunde räkna
in även egna barn som löne- och sysselsättningsgrundande.
De måste då betala kommunal omsorgstaxa för sina egna
barn. (Stockholms stad, socialtjänsten, son 900517, Dnr.
301–1205/88, Förvaltningscirkuär 1990-12-15, B8/1989)
rå 1991, referat 19.
rå 1991, not 138. Kvoten sätts i Nacka kommun till 50% av
dagbarnvårdarens sysselsättningsgrad.
cak nr. 305, 1990 specialbestämmelser till ab 89, §12.
De kommunala praktikerna kring egna barn skiljer sig ganska markant. En del kommuner låter inte dagbarnvårdare
ha sina barn i kommunal barnomsorg, med argumentet att
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barnen har en hemmavarande förälder. Där hänvisar man
också till en dom i kammarrätten (som konﬁrmerats i regeringsrätten) som säger att dagbarnvårdares behov av
omsorg inte är lika utpräglat som annars och att man därför inte behöver erbjuda dagbarnvårdare barnomsorgsplats. Detta gäller även om kommunen nekar dagbarnvårdare att få heltidstjänstgöring med hänvisning till deras
egna barn. (rå 1987, referat 66)
Andra kommuner kräver att barnen är placerade i barnomsorg om dagbarnvårdare skall få arbeta heltid. Om en
dagbarnvårdare inte vill ha kommunal barnomsorg kan hon
begära tjänstledigt för en viss del av tjänsten för att få behålla sin sysselsättningsgrad (Se Karlstad 1997, särskilda
bestämmelser till ab, p. 2, Salem 1995, Gagnef 1995 bil. 3 p.7,
Mölndal 1995 ändringar/tillägg till ab 94, §2). Detta synsätt innebär att dagbarnvårdares yrke betraktas som ett heltidsarbete som kräver hennes fulla uppmärksamhet.
Tydligt formuleras detta i Salems lokala avtal:
”Deltidstjänstgöring gäller för dagbarnvårdare med
egna hemmavarande barn under 6 år.
För egna barn under 3 år minskas sysselsättningsgraden
med 20% och för egna barn 3 tom. 5 år med 10%.
Dagbarnvårdare kan välja att vara heltidsanställda och
därvid placera egna barn i barnomsorgen.
Deltidstjänstgöring skall vara möjlig även i annan form
om överenskommelse träΩa s med berörd arbetstagare.
Deltidstjänstgöring kan förekomma i form av färre
barn alternativt schemafri arbetstid.” (Lokal överenskommelse för dagbarnvårdare i Salems kommun, 1995 01 17)
I detta avtal framställs det som självklart att den som arbetar behöver barnomsorg för att kunna arbeta på heltid.
Sammanblandningen av dagbarnvårdares ersättning för
egna barn och vårdnadsbidrag betingas dels av formuleringen av innehållet i görandet ”vårda egna barn i hem-
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met”, men den har även möjliggjorts därför att dagbarnvårdares avtal varit konstruerade i termer av ”vårdtimmar”, dvs. de har fått betalt utifrån hur många timmar dagbarn vistas hos dem. Om dagbarnvårdares arbete hade varit
konstruerat utifrån det totala antalet arbetstimmar hade
diskussionen om egna barn inte kunnat formuleras i termer av ”extra” betalning utan istället handlat om arbetsbelastning, dvs. barngruppens storlek hade stått i fokus
snarare än lönen.
Så ser också praktiken ut i till exempel Luleå, där det
nuvarande avtalet baseras på fast månadslön och 40-timmarsvecka. I Luleå får inte dagbarnvårdare ha sina egna
barn i kommunal barnomsorg, men avtalet har varken
”tak” eller ”golv” för antalet barn. Istället skall arbetsledaren skall ta hänsyn till den totala arbetssituationen vid placering av barn. Det betyder i praktiken att egna barn ”vägs
in” vid placeringar (intervju 1998 03 03). Samtidigt tolkar
jag den praxis som nekar dagbarnvårdare kommunal barnomsorg eftersom de är hemma, som ett sätt att hävda att
deras arbete inte är jämförbart med vanligt förvärvsarbete
där heltid förväntas ta hela ens kraft och tid i anspråk.
55 Det är inte alltid så lätt att få dagbarnvårdare att förstå den
här logiken påpekar fackliga företrädare och arbetsledare.
Intervjuer 1997 08 15a, 1998 03 26. Se även rå 1991, not
138, avgiften formuleras där som en slags bekräftelse på att
det handlar om barnomsorg för att dagbarnvårdare skall
kunna arbeta och inte som ett vårdnadsbidrag.
56 rå 1991, referat 19.
57 Det första kollektivavtalet för dagbarnvårdare sluts mellan
skaf och Svenska Kommunförbundet 1970. Till och med
avtalet 1977 är dagbarnvårdaravtalet ett separat avtal.
Avtalen 1978 och 1980 innehåller hänvisningar till de allmänna bestämmelser som Kommunal och Svenska kommunförbundet förhandlar om och som omfattar samtliga
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60

61

62
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64
65

kommunalanställda på lo-området. Först från 1981
omfattas dagbarnvårdare dock av dessa allmänna bestämmelser. Efter detta ﬁnns inte längre något separat dagbarnvårdaravtal, istället formuleras villkoren för dagbarnvårdare i specialbestämmelser som utgör en bilaga till AB. Detta
betraktas som en seger inom sektion 17 (dagbarnvårdare i
Stockholm). Från 1995 arbetar man för att dagbarnvårdares villkor skall regleras i lokala avtal (Bilaga F 1995). I
Stockholm har man haft lokala avtal sedan 1981 (Bilaga 8
till hök 1981 punkt f).
Andra diskussioner rör vårdtidsbortfallsersättning och
kvittning, samt månadslön, se vidare not 7, kap. 3.
Se exempelvis Kommunalarbetaren nr. 10/1970, 6/1972,
3/1985, 4/1985, 22/1985, 25/1985, 30/1985, Expressen 1969
11 05, 1970 05 12, Aftonbladet 1970 05 27, Dagens Nyheter
1997 11 05, Brev till sektion 55, september 1997, Brev till
sektion 24, 1995 07 04.
Intervju 1998 03 26, jfr. 1998 03 24, 1998 03 30.
Intervju 1997 11 25, 1997 08 22, 1998 03 30, 1998 03 02a,
1997 10 28. Se även Sigvard Marjasins uttalande i lo -tidningen 47/1985 s. 7.
Dagbarnvårdares genomsnittliga bruttolön i Haninge
kommun var i oktober 1994 (före klocktimsavtalet) 17 374
kr. och i oktober 1996 (efter klocktimsavtalet) 15 233 kr.
(Haninge kommun, statistik redovisad i utvärdering av
avtalet 1996 11 12)
Intervju 1998 04 09.
Intervju 1997 08 15a, se diskussion i kap. 1 ang. portofria
kuvert.
Intervju 1997 08 15a.
Både i Haninge och i Stockholm ﬁnns när jag gör intervjuer (1997–98) opposition mot facket, som är mer eller mindre organiserad och formulerad. I Stockholm handlar
kon∂ikten bland annat om att den egna sektionen
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66
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70

avskaΩats och att dagbarnvårdare uppfattar att deras frågor
kommer i skymundan. Dessutom anses avtalen vara onödigt krångliga. (Se Brev till sektion 55 (Enskede) från dagbarnvårdare i Enskede västra, september 1997 samt svar
från Lena Ezelius (ordf. sekt. 55), 1997 10 20)
I Haninge handlar kritiken framförallt om avtalet,
som många redan när det slöts ansåg vara en försämring.
I Haninge ﬁnns även en ojämn efterfrågan på barnomsorg
i olika delar av kommunen, vilket gjort dagbarnvårdare
i vissa områden mer sårbara. Detta ledde till viss splittring
mellan dagbarnvårdare i samband med förhandlingarna
om avtalet. I och med nedskärningarna i kommunen har
trycket på dagbarnvårdare ökat och de upplever att deras
jobb blivit allt för tungt. I och med att ∂er kommuner sluter
klocktimsavtal som är ”bättre” i termer av kortare veckoarbetstid och lägre antal barn, ﬁnns nya exempel att hänvisa till. (Se brev från dagbarnvårdare i Haninge till Socialchef Björn Wållberg, 1995 08 24 samt svar från Björn
Wållberg 1995 08 28, protokoll från dbv-möten i Haninge
1995 11 21, 1996 01 16, 1996 02 13, 1996 03 12, Protokoll
från Kommunals sekt. 24 (Haninge) 1995 05 16, §3 samt
protokoll 1995 08 10, Brev till sekt. 24 från dagbarnvårdare
i Svartbäcken, Brandbergen, Vendelsömalm, Norra
Söderby och Sågen/Storängen, 1995 07 04)
Telefonsamtal fackexpeditionen, Enskede mars 1998.
Vi 1970 01 17.
Östberg 1997: 31, 36.
Östberg 1997: 20, 31, 36. Tack till Maria Wendt Höjer för
spännande diskussioner om 8:e marsdemonstrationer och
rösträttskvinnor.
Forskning från barnomsorg visar att ∂ickors fysiska och
bullriga aktiviteter snabbare stoppas av personal än pojkars. (För en forskningsöversikt se Odelfors 1996: 16–21)
Undersökningar från skola och universitet visar att ∂ickor
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72

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

och kvinnor som talar lika mycket som män, uppfattas ta
oproportionerligt stor plats. Eller från andra hållet, det
uppfattas inte vara någon skillnad i hur mycket kvinnor
och män talar när kvinnor talar proportionellt mindre än
män. (Molloy 1990, Gunnarsson 1995)
Engels 1928 [1891]: 12–20.
Engels 1928: 15–16, kursiv i original, mina kapitäler:
”Denna arbetskraft är emellertid sammanväxt med hans
person och omöjlig att skilja därifrån. Dess produktionskostnader sammanfaller därför med hans produktionskostnader, vad ekonomerna kallat arbetets produktionskostnader. Senare kan vi också från arbetskraftens produktionskostnader leta oss fram till arbetskraftens värde, och
bestämma den mängd av samhälleligt arbete som erfordras
för framställningen av en arbetskraft av bestämd halt […]”
Jfr. Klein 1989: 272.
Hirdman 1998: 42.
Pateman 1997: 210.
Phillips 1993: 49, jfr. Hirdman 1994: 69.
Cavarero 1992: 38.
Se Åse 2000: 53–72. Åse’s analys handlar om hur kvinnor
underordnas i ett material hämtat från polisväsendet.
Jfr. Scott 1988: 62–63.
Engels 1928: 15.
Marx 1928: 27. Föreställningen om det fria arbetet bygger
dock på en motsvarande essentialisering av moderskap.
Eftersom föreställningen om att arbete är fritt baseras på
att moderskap och kvinnor i största allmänhet fortsätter
att förkroppsliga arten (djuret människa). Detta döljs samtidigt effektivt genom att kön försvinner när man fokuserar arbete som fenomen snarare än arbetarna som
personer. (Jfr. Baude et. al. 1987: 36)
Se Pateman 1988, Pateman 1997: 208–211, samt Helldén
1979: 175–181, Helldén 1975.
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86

Scott 1988: 62–64, Helldén 1975.
Marx 1995: 78.
Jónasdóttir 1991, kap. 7.
Eller annorlunda uttryckt: det ekonomiska (produktionsbetinglserna) skall bli politiskt (till skillnad från ”naturligt”, ”privat”). Som Seyla Benhabib påpekar är all politisk
kamp en kamp om gränsen mellan oΩentligt och privat.
(Benhabib 1992: 100)
87 Jfr. Hagen and Jensen 1988: 3.
88 Marx 1970: 154.
89 Den nära kopplingen till liv och livsvillkor som ﬁnns hos
bland andra Marx går förlorad när arbete kopplas till samhälleliga mål snarare än till förvärvandet av subsistensmedlen. Arendt diskuterar den koppling som Marx gör
mellan arbete och liv – reproduktion (se Arendt 1986:
114–116). När till exempel Frederick Taylor inleder första
kapitlet i Rationell arbetsdelning med att slå fast att
”Hufvudändamålet bör vara att tillförsäkra det största välstånd åt arbestgifvaren samtidigt som det största välstånd
åt arbetaren” (Taylor 1913: 8) anläggs ett perspektiv där ett
maximalt utnyttjande av arbetskraften tänks leda till större
nytta och glädje för både arbetare och arbetsgivare. En
intressekon∂ikt förnekas. Med en sådan syn fjärmas arbetet från den vardagliga livskontexten som Marx teori bottnar i och istället vänds blicken mot en ökad produktion
som ett egenvärde. En orsak till detta är att dynamiken
som ﬁnns i kon∂ikterna mellan arbete och kapital reduceras. Ett gott liv blir då lätt likställt med god materiell standard.
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noter
1 Intervju 1998 04 09.
2 Intervju 1997 11 06. Notera i citatet att det är relationen
till modern som diskuteras. Det är just den relationen som
dagbarnvårdarens chef också bekräftar som viktig.
Resonemang om dagbarnvårdare och relationen till föräldrarna som ”kunder” ﬁnns längre fram i kapitlet.
3 Flera dagbarnvårdare ger uttryck för att informationen om
familjedaghem är dålig. De menar att det är en bidragande
orsak till att det är svårt för dem att rekrytera barn. ”Jag
tycker det verkar lite lurt ibland. Sen är det för dålig information om vad familjedaghem står för egentligen. För på
den här blanketten så står det daghem och sen så står det
familjedaghem. Då kan många undra vad är det där för
någonting, för de är inte informerade. Det har vi hållit på
och pratat om i ∂era år att de måste få mer information.
Om att det skulle ﬁnnas någon folder som går med i det här
erbjudandet, för en del vet inte alls vad familjedaghem är.”
(Intervju 1998 04 09) Av dem jag intervjuat har två dagbarnvårdare varit aktiva i att själva ta fram informationsmaterial om familjedaghem. (Intervju 1998 03 24, 1997 11 25, se
Familjedaghem i Jordbro. Trygghet och värme 1993, Haninge
kommun, Mitt i Haninge 1993 02 16, Familjedaghemsbladet
Enskede, 1998)
4 Karlsson 1994: 80.
5 Dagbarnvårdare förväntas alltså anstränga sig extra för att
få mindre betalt.
6 Protokoll, styrelsemöte, sekt. 17, 1980 09 23.
7 Jfr. sou 1972: 27, s. 56. Där påpekas också att även dagbarnens föräldrar bör inbjudas till föräldramöten.
8 Protokoll, styrelsemöte, sekt. 17, 1980 11 24
9 Intervju 1997 10 28.
10 Intervju 1997 10 28.
11 Intervju 1997 10 28.
12 I en undersökning av dagbarnvårdares arbetssituation

360

5. trygghet, gemenskap, offentlighet

13

14
15
16

konstaterar Sigrid Carlén, Lee Gleichmann och Christina
Söderholm att dagbarnvårdare har mellan 2 och 16 tider
att passa varje dag. Högst frekvens uppnår 4 tider att passa,
tätt följt av 10, 7 och 6 tider. (Carlén et. al. 1988: 29)
Intervjuer 1997 10 28, 1997 11 06. I en studie av hur kvinnor koordinerar barnomsorg och arbete visar Smith &
Griªth hur olika typer av samarbete är nödvändigt.
Det handlar om allt från organiserade ”car-pools” till
små praktiska lösningar, som att barnen efter skolan går
en stund till mormor eller en vän som bor i närheten.
(Smith & Griªth 1990: 32–36).
Smith & Griªth 1990: 37, kursiv i original.
Smith & Griªth 1990: 38, kursiv i original.
Jfr. resonemang i kapitel 3 om den indirekta kontroll som
utgör en kvalitativ skillnad mellan lönearbete och domestikt arbete (kap. 3, s. 140–141). Svårigheterna att ”kontrollera” dagbarnvårdare gör att arbetsledarnas funktion och
roll är ett återkommande tema såväl från myndighets/
arbetsgivarhåll och i dagbarnvårdares egna diskussioner.
Se Gustafsson 1988, Johansson & Karlsson 1992, HellnerBlixt & Runger 1990. Ofta handlar litteraturen om pedagogisk vägledning, arbetsledning i verksamheten och
kvalitetskontroll.
I det arbetsmiljöavtal som föregår arbetsmiljölagen
och upprättas 1975 mellan Svenska kommunförbundet och
de fackliga organisationerna på det kommunala området
deﬁnieras arbetsställe och arbetsplats som arbetsgivarens
förvaltningsområde (Arbetsmiljöavtal, 1975). Både arbetsmiljöavtalet och senare arbetsmiljölagen stipulerar arbetsgivarens skyldighet att hålla en god arbetsmiljö. En sådan
skyldighet förutsätter att arbetsgivaren i någon mån kan
kontrollera arbetsplatsen och också har makt att förändra
utformningen av lokalen. När arbetsmiljölagen träder
i kraft 1978 konstaterar styrelsen i sektion 17 att:
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17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

”aml berör inte dbv så mycket men vi bör vet vad den innebär” (protokoll, styrelsemöte, sekt. 17, 1978 09 18).
Arbetsmiljölagen gäller även dagbarnvårdare, och i det
lokala avtalet i Luleå (1996, almänna åligganden) stadgas
att: ”Det förutsätts att intentionerna i Socialtjänstlagen,
Arbetsmiljölagen (aml ) och barnomsorgens arbetsmiljöprogram (bamp ) beaktas vid placering av barn.” Här skymtar delar av problematiken med hemmet som arbetsplats.
Arbetsgivaren har möjlighet att kontrollera platsen i initialskedet, innan dagbarnvårdaren anställs. I ett par kommuner går man dock lite längre och utfärdar relativt omfattande tillämpningsföreskrifter. Främst regleras allergena
omständigheter som rökning och husdjur, men också
möblering och mattor tas upp i föreskrifterna. Dessutom
villkoras anställningen i exempelvis Tidaholm om dagbarnvårdaren efter anställningstillfället börjar röka, eller
skaΩar husdjur. (Tidaholm, tillämpningsanvisningar 1996
p. 2: 4, 2: 5) Det är viktigt att notera att kraven på arbetsmiljön i första hand beskrivs i termer av att utgöra barnens
miljö, inte dagbarnvårdares arbetsmiljö.
Intervju 1997 11 04.
Semesterlag sfs 1977:480, §27 (1999 års lydelse).
Se exempelvis sou 1967: 39, s. 11. Se Karlsson 1997: 28–30
för en diskussion.
Detta ger många av de dagbarnvårdare jag intervjuat
uttryck för, se exempelvis intervju 1997 11 06, 1998 03 02a,
1998 03 02b.
Vännman 1988: 8.
Annerblom 1986: 9 cit. i Annerblom 1991: 77.
Annerblom 1991: 77–90.
Brodin et. al. 1992: 32.
Intervju 1998 03 02b.
Intervju 1998 03 02a.
Intervju 1998 03 02a.
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28 Tack till Cecilia Åse för diskussioner om hem/mödrar och
bekräftelse.
29 För en diskussion om förväntningar på kvinnor att vara
omsorgs- och sexuellt tillgängliga se Christenson
2000: 130–132.
30 Intervjuer 1997 10 28, 1998 04 09.
31 Brodin et. al. 1992: 15.
32 Norén–Björn 1985: 17, notera att de yrken som nämns
är ”manliga” yrken.
33 Norén–Björn 1985: 17, fetstil borttagen.
34 Se Skollag sfs 1985: 1100, 1:a kap., §2 (1996 års lydelse),
Allmänna råd för familjedaghem, Skolverket 1999, avsnitt
om ”Värdegrund”, jfr. LpFö 98, s. 7–8. Diskussionen om
barn och deras relation till arbete är viktig i diskussionen
om barnomsorg och demokrati, se till exempel beskrivningarna av barns utveckling och deltagande i de visioner av
1995 som ﬁnns i sou 1979: 41, framförallt ”Barnomsorgen
i kvartersgården Högberga” av Karin Edenhammar et. al.
(s. 25–45) och ”Barnen och arbetslivet” av Kristina Persson
(s. 47–51).
35 Syskontanken är viktig i diskussionen om barnomsorg och
återﬁnns under hela undersökningsperioden, se exempelvis: sou 1972: 27, s. 16, Allmänna råd för familjedaghem
1999 avsnitt om värdegrund och barngruppens sammansättning och storlek.
36 Intervju 1998 03 26, Pedagogik i familjedaghem 1987: 6, 22,
Psykologi i familjedaghem 1983: 18–20, Norén–Björn 1985: 9.
37 Intervju 1998 03 24.
38 Pedagogik i familjedaghem 1987: 27.
39 Hur mycket familj det i slutändan blir i familjedaghemmen varierar bland de dagbarnvårdare jag intervjuat.
Någon make har ett arbete som gör att han är mycket hemma, en annan är pensionär och tycker det är roligt med
barn. I sådana fall kan mannen delta ganska mycket i verk-
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40
41
42

43
44
45

46

samheten. För andra handlar det mer om att hitta sätt för
att freda mannen från verksamheten. En dagbarnvårdare
berättar att om mannen är sjuk och hemma från jobbet försöker hon vara ute så mycket som möjligt, så att han skall
kunna få lugn och ro (intervju 1997 10 28, jfr. 1998 04 09).
En annan dagbarnvårdare citerar sin mans svar på när hon
ville att han skulle äta lunch med henne och dagbarnen:
”Du går ju inte till mitt jobb och sätter dig där [vid lunchbordet].” (Intervju 1998 04 09) Även dagbarnvårdares barn
när de blivit äldre beskrivs som tillgångar i verksamheten
(se exempelvis Karlsson 1988: 29).
Pedagogik i familjedaghem 1987: 23.
Se not 7, kap. 3, för en diskussion om hur vårdtimmar
beräknas.
Alla arbetsgivarföreträdare hävdar att förhållande mellan
antalet platser på daghem och i familjedaghem som de har
i just sin kommun stämmer överens med föräldrarnas
önskemål. Samtidigt påpekar arbetsledare i både Enskede
och Haninge att dagbarnvårdare kan ha svårt att höras och
synas i information som går ut till föräldrar. (Intervju
1998 03 24, 1998 03 30, 1998 04 09)
Se exempelvis Bilaga F, 98, ”Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt” (§14)
Intervju 1998 04 09.
Det kan också tolkas som att det ﬁnns en kon∂ikt mellan
strategier för att bibehålla och höja statusen på dagbarnvårdares yrke och de strategier som ger dem bättre arbetsförhållanden. (Jfr. Florin 1987: 77, se även not 2, kap. 3)
Detta kan tolkas som ett uttryck för att dagbarnvårdares
verksamhet har ideologiserats i den bemärkelsen att familjedaghem används politiskt för att framhäva ”hemmet”
och ”familjen” som ideal. Dagbarnvårdare måste slåss både
med och mot de föreställningar som politiserar dem. När
familjedaghem används som positiva politiska symboler
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47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

subsumeras dagbarnvårdare och skapas som en del av den
ideologi de får symbolisera. Detta leder i sin tur till att dagbarnvårdare som grupp i motståndares ögon beläggs med
ansvar för att de ﬁnns och därmed kan användas som
symboler för vissa värden.
Många dagbarnvårdare är skeptiska till 40-timmarsvecka,
eftersom det innebär att dagbarnen måste vara även hos
andra dagbarnvårdare. Intervjuer 1998 04 09, 1998 03 30,
1997 10 28, 1998 03 26, 1997 11 06, 1997 12 05, 1998 03 24.
Intervju 1998 03 02a.
Intervju 1998 04 09.
Jfr. även intervju 1997 11 25, 1997 11 06.
Dybbroe 1999b: 35.
Intervju 1998 03 30.
Psykologi i familjedaghem 1983: 19.
Arendt 1986: 52–61.
Psykologi i familjedaghem 1983: 19.
Psykologi i familjedaghem 1983: 18.
Vännman 1988: 6–7.
Familjedaghem 2/1988, s. 10.
Psykologi i familjedaghem 1983: 12.
Psykologi i familjedaghem 1983: 13.
Psykologi i familjedaghem 1983: 14.
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Eduards 1997a: 30.
Hartmann 1981, 1986.
Motion 963, 1971, Kongressprotokoll 1971, s. 967.
En sådan tolkning harmonierar med Heidi Hartmanns syn
på ”hemmafrusystemet” som en allians mellan män över
klassgränserna för att bibehålla markservicen.
I boken Vi kallades dagmammor (1994) berättar MarieLouise Nilsson en historia som till stor del handlar om hur
männen reagerar på dagbarnvårdares fackliga organisering.
Jfr. intervju 1997 11 04.
Waldemarson 2000: 50–53. I sin avhandling diskuterar Ylva
Waldermarsson tiden fram till 1967. Tanken om att kvinnor utmanade samhällsställningen är kopplad till den
långa rösträttskamp som arbetarrörelsen hade i färskt minne. Hennes poäng är viktig, vi måste analysera inte bara vad
män förlorar i hemmet, utan också vad som står på spel i
det oΩentliga för att förstå på vilket sätt kvinnors arbete och
oΩentliga deltagande förändrar relationen mellan könen.
Karlsson 1986: 39–42. Allvin 1997: 61–68.
Smith 1987: 68.
Familjedaghem 2/88 s. 7.
Intervju 1997 10 28.
Intervju 1998 03 02a.
Jfr. Eduards 1993: 103–105, Eduards 1997a: 34, Åse 2000: 51.
Detta går också att tolka som att kapitalismen är konstruerad på patriarkatet. Patriarkatet tjänar på så sätt kapitalets
intressen genom att splittra arbetarrörelsen könsvis.
Arbetarklassen har då hamnat i en omöjlig position, de
måste upprätthålla patriarkatet för att bli jämlikar, men
för att bli fria måste patriarkatet krossas.
Foucault 1998 [1974]: 235.
Se exempelvis Dagens Nyheter 1970 02 04, 1970 02 23, 1970
05 28, Expressen 1970 02 23, 1970 03 05.
Kommunalarbetaren nr. 4/1970 s. 3.
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18 Jfr. Wendt Höjer, kommande.
19 Tack till Birgitta Sandström som påpekade att kontroll
också kan leda till frihet, och till Cecilia Åse som påminde
om Pippi Långstrump.
20 Arendt 1986: 55.
21 Denna tanke är in∂uerad av Cynthia Cockburn som i en
analys av ingenjörers värdering av arbete med ”white and
brown goods” hävdar att det som ger ”white goods” (vitvaror) dess låga värde beror på kopplingen till en kvinnlig
användare. (Cockburn 1997: 363)
22 Keränen 1996: 45.
23 Haug 1992: 228–229.
24 Marx & Engels 1998: 15. Denna lydelse är i översättning av
Axel Danielsson först publicerad 1886. Mer känt är citatet i
lydelsen ”allt fast och beständigt för∂yktigas” (se exempelvis Marx i ett band, 1971).
25 Marx 1970: 425–426, not 308.
26 Den senaste tidens utveckling av mobiltelefoner och andra
”små lösningar” som ger oss möjlighet att arbeta var och
när vi vill har inneburit en helt ny hemarbetsmarknad.
Hemmet som arbetsplats har fått nya betydelser. Den nya
sortens arbete placeras dock i en annan kontext än dagbarnvårdares arbete i hemmet. I diskussionerna om det nya
hemarbetet identiﬁeras visserligen samma positiva sidor:
att man kan slänga in en maskin tvätt medan man arbetar.
Samma negativa sidor noteras också: avsaknaden av arbetskamrater och socialt sammanhang upplevs till exempel
som problematisk. I de konkreta budskapen från forskaroch politikersamhället om problem och potentiella lösningar blir recepten dock ofta motsatta de som styrt dagbarnvårdares verksamhet. När it-hemarbetarna inte tar
rast, utan antingen arbetar oavbrutet framför datorn eller
använder rasttiden till hushållsarbete varnar man för
utbrändhet. Farhågorna för att dagbarnvårdare vänder
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27

28
29
30
31
32

uppmärksamhet från barnen för att stoppa tvätt i maskinen
motiverar däremot kortare semester och 50-timmarsvecka.
Sophie Bowlby et. al. beskriver hemmet så här: ”Thus, a
home is made up of women’s and men’s lives, re∂ected in
the fabric of the building, its furnishings and thechnologies, but also relies on the collective histories, memories,
habits, and desires of the members of the household.”
(Bowlby et. al. 1997: 347) Ett hem är således inte bara ett
speciﬁkt hus eller en speciﬁk geograﬁsk plats, ett hem karaktäriseras också av minnen och känslor (jfr. Swift 1997: 353).
Detta innebär också att ordet hem ger associationer hos
både den som uttalar/skriver och den som lyssnar/läser.
Hem ger en känsla av intimitet eftersom alla förväntas
kunna relatera till ett eget hem (Swift 1997: 54). Jfr. också
Annerblom 1991: 77–90 om hur dagbarnvårdare upprättar
hemmet.
Beauvoir 1986: 255.
Vännman 1988: 12.
Rawls 1971.
Scott 1988: 62–63.
Detta resonemang kan läsas som en analogi till Richard
Rorty’s diskussion om feminism som en ”profetia”. Han
menar att Catharine MacKinnon med sin deﬁnition av
kvinnor som underordnade öppnar för att omdeﬁniera
kvinnor som subjekt. Med Rorty’s läsning omdeﬁnierar
MacKinnon kvinnor från att ha varit en ”defekt” till att
utgöra en social grupp som kan agera. (Rorty 1991: 3–4)
På samma sätt menar jag att deﬁnitioner av arbete som
förändrande verksamhet utgjort grund för att skapa arbetare/arbetarklass som en grupp med gemensamma intressen och förmåga att handla/förändra. (Se Helldén 1975
och 1979 för en idéhistorisk diskussion om denna tolkning.)
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1 Karlsson 1997: 31–34.
2 sou 1975:31 s. 44 .
3 Jfr. sou 1972: 26 s. 105 “Ju mindre ett barn är ju mera måste personalen i förskolan stödja och betona samhörigheten
mellan barn och föräldrar.” En vanlig skrivning är att barnomsorgspersonalen skall vara ett komplement till föräldrarna. Detta uttrycks till exempel i Läroplan för familjedaghem 1997: 20: “som komplement till föräldrarna bidra
till att tillfredställa varje enskilt barns behov av kärlek,
känslomässig värme och kroppskontakt.”
4 sou 1975: 39, s. 35.
5 Se sou 1998: 6, s. 50, 53.
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Otryckt material
intervjuer
En intervjuserie med dagbarnvårdare, fackliga företrädare
och arbetsledare har genomförts. Information om dessa
intervjuer (kassetter samt utskrifter) ﬁnns hos författaren.
arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Kommunal avd.1, sektion 33/17: Styrelseprotokoll samt
protokoll från medlemsmöten 1970–1982.
Kommunal avd. 1, sektion 33/77: Verksamhetsberättelser
1970–1982.
övrigt material, privata arkiv mm.
Kopior av materialet ﬁnns hos författaren.
Brev till sektion 24 (Haninge), från dagbarnvårdare
i Svartbäcken, Brandbergen, Vendelsömalm, Norra Söderby,
Sågen/Storängen, 1995 07 04.
Dagbarnvårdarnas intresseförening: Protokoll från
styrelsemöten, medlemsmöte, samt möten med skaf
1969–1970.
Dagbarnvårdarnas intresseförening: Korrespondens.
Familjedaghemsbladet, Enskede, 1998.
Haninge kommun: Brev angående sophämtning varannan vecka
i Haninge kommun, 1996 04 08, undertecknat
”Dagbarnvårdarna”.
Haninge kommun: Brev från dagbarnvårdare i Haninge till
Socialchef Björn Wållberg, 1995 08 24.
Haninge kommun: Brev från socialchef Björn Wållberg till
dagbarnvårdare i Haninge, 1995 08 28.
Haninge kommun: Utvärdering av dagbarnvårdaravtalet.
1996 11 12.
Kommunal, avd. 1, sektion 33/17: dbv -kommunal 1971–1991.
Kommunal, avd. 1, sektion 33/17: Verksamhetsberättelser
1982–1990.
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Lidingö kommun: Förskolenämnden protokoll (fök), 1999 06 15.
Minnesanteckningar från dagbarnvårdarträΩar i Haninge
1995 11 21, 1996 01 16, 1996 12 13, 1996 03 12.
Sektion 24, Haninge: Protokoll från medlemsmöten 1995 05 16,
1995 08 10.
Sektion 55, Enskede: Brev från Lena Esselius till dagbarnvårdare
i Enskede västra, 1997 10 20.
Sektion 55, Enskede: Brev till sektion 55, från dagbarnvårdare
i Enskede västra, september 1997.
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