Att bära med sig barnen – ett sätt att
lösa barnomsorgen inom lantbruket förr.
Kvinna med tvillingar på nyslagen
åker, Vårgårda år 1949.

|

42 du&jobbet nr 9–10/2008

För

äldratricket
svårt att kombinera familjeliv
och arbete både förr och nu
hela livet Vi

tycker att vi stressar för att få ihop jobb och familj – men under
tidiga 1900-talet var livspusslet inte heller lätt, före föräldraledigt och förskolor.
Borde dagens föräldrageneration vara nöjdare än vad den är?

B

arnflicka – eller ett ständigt tråcklande
för att se till barnen och sköta jobbet.
Hur man tog hand om barnen före utbyggnaden av barnomsorgen berodde på vilken
socialgrupp man tillhörde, säger Maths Isacson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
– I städerna fanns ett utbyggt system där
välbeställda familjer hämtade yngre kvinnor
från landsbygden, pigor som tog hand om
barnen och bodde i någon liten jungfrukammare. Mödrarna själva arbetade sällan.
Det här var vanligt fram till andra världskriget ungefär.
Bland jordbrukare och arbetare såg det
förstås annorlunda ut. Här handlade det ofta
om att större syskon såg efter sina småsyskon.
I fem-sexårsåldern började de kunna vakta de mindre. Det här systemet har använts
långt fram i tiden, till tidigt 1960-tal.
Jordbrukare tog också med sig de minsta
barnen under arbetet. Eller så fanns mor–
och farföräldrar på gården som kunde se
till de små.

– Vid höskörden behövdes alla, då stod hoppet till den äldre generationen som var en väldig
resurs. Även äldre män
kunde passa barnen.
städer
och på industriorter för- Föräldrar har mer
litade sig ofta på grann- tid i dag, men den
hjälp. Yrkesarbetande tiden fylls med
annat, säger
kvinnor i familjer som historikern
tjänade lite bättre kunde Maths Isacson.
betala någon för att passa
barnen. Unga, ensamstående kvinnor som
blev gravida valde kanske illegal, riskfylld
abort i vetskap om hur svårt det skulle vara
att ta hand om barnet.
Under årtiondena efter andra världskriget löste många familjer som hade råd barnomsorgsfrågan genom att kvinnan klev av
yrkesarbetet under ett antal år.
– Från seklets början hade fackföreningarna drivit kravet att männen skulle ha en
Arbetarklassen i
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lön som innebar att de kunde försörja en
familj. Hustrurna skulle inte behöva ta ett
slitsamt lönearbete och inte heller konkurrera med männen om jobben genom att
acceptera lägre löner,berättar Maths Isacson.
Fast i praktiken fick ändå många kvinnor ta deltidsarbeten och informella arbeten
som städning och barnpassning för att dryga
ut kassan.
En del kvinnor hade arbeten som

utfördes
tidiga morgnar eller sena kvällar, städjobb
till exempel. Då kunde mannen ha hunnit
hem, men det fanns också de som tog med
sig barn som fick ligga i vagnen medan
mamma städade. För de kvinnor som arbetade i familj fanns inte denna möjlighet.
– De skulle ju egentligen inte synas, sid 44 ‚

viktiga årtal för familjer
1901 Ny lag: fabriksanställda kvinnor får
inte arbeta fyra veckor
efter att de fött barn.

1931–55 Moderskapshjälp, de
frivilliga sjukkassornas bidrag till
nyblivna mödrar. Det är ett engångsbelopp, i regel 125 kr.

1938–55 Moderskapspenning,
ett statligt inkomstprövat bidrag
till barnaföderskor som inte är
med i erkänd sjukkassa.

1948 Barnbidraget införs som
ska göra att fler skaffar barn
– fast inte för många, bidraget
upphör efter tredje barnet.
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”Det är klart att det ska finnas en ambition
i samhället att människor både ska kunna
jobba och ha familj. Men det är kanske
inte sant att man kan göra en helhjärtad
satsning på både barn och karriär.”
- 						

mer vara som en skugga och då inte ha
barnen med sig. Och i industrimiljöer gick
det ju inte heller att ta med barnen, säger
Maths Isacson.
I stället fick de lämna dem till mor- eller
farföräldrar, tillfälligt eller permanent.

sid 43

‚

som i jakten på arbetskraft faktiskt redan under första hälften
av 1900-talet ordnade barnomsorg, berättar Maths Isacson. T ex linspinneriet Holma-Helsingland utanför Hudiksvall startade
något som motsvarade ett daghem redan i
början av 1900-talet.
– Någon såg till barnen under arbetstid,
det blev nödvändigt för att de här företagen
skulle få tag på den kvinnliga, billiga arbetskraft de var ute efter.
Det vanligaste var dock att kvinnan tråcklade ihop olika tillfälliga lösningar. Men frågan är då hur mödrarna mådde av att ha
det så.
– För det första: detta var det gängse
sy-stemet, man hade inte så mycket att jämföra med. Men oro och osäkerhet genomsyrar många av de berättelser jag tagit del av.
Man oroade sig för vad som skulle kunna
hända när de större passade de mindre. Och
för dem som lämnade bort barnen under
längre tid var det givetvis väldigt tungt. Men
det finns också de som säger: ”Vi löste det
och det gick bra, trots allt.”
En stor skillnad jämfört med i dag var
dock att barnen inte var barn lika länge, påpekar Maths Isacson. Under en stor del av
1900-talet började de flesta jobba vid 13–14års ålder och flyttade då hemifrån. Perioden
med föräldraansvar och tråcklande var alltså
betydligt kortare än i dag.
MEN DET FANNS FÖRETAG

1950-talet Kommunerna har barnvårdare som hjälper föräldrar som
jobbar eller är sjuka att ta hand
om tillfälligt sjuka barn.

|
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jörgen larsson, sociolog

Men ändå, borde inte dagens

föräldrageneration vara betydligt nöjdare än vad den är?
Det finns en väl utbyggd föräldraförsäkring,
rätt att arbeta deltid och att vara hemma
med sjuka barn. Hur svårt är det egentligen
att kombinera jobb och familj med dagens
villkor?
Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens
Nyheter, har skrivit boken I huvudet på en
mamma där hon menar att alltför många med
goda sociala förhållanden och friska barn
är missnöjda och gnäller. Man kan välja att
inte lida av sådant som hör småbarnslivet till,
tidsbrist eller passande av
dagistider, påpekar hon.
Är tidspressen rent av
en gnällsjuka som sprider sig för att det talas
och skrivs så mycket om
stressade barnfamiljer?
Sociologen Jörgen Larsson
vid Göteborgs universiOm båda föräldtet har skrivit en forskrarna går ner i tid
ningsrapport om föräldblir det enklare,
säger sociologen rars tidspress.Tidspressen
är en realitet, anser han.
Jörgen Larsson.
Inte för alla föräldrar,
men för långt fler än för 30 år sedan. Anledningarna är framför allt två:
– Arbetstiden har ökat med sammanlagt
tio timmar i veckan för ett föräldrapar de
senaste 30 åren, eftersom kvinnorna jobbar
mer idag. Dessutom har konsumtionsnivån
dubblerats och min forskning visar att ägande och varukonsumtion tar tid.
Det finns dessutom en trend att man som
förälder ser det som olämpligt att barnen
går på förskolan så länge som de egentligen
skulle behöva om man arbetar heltid och

1955 Moderskapspenningen ges till
samtliga barnafödande kvinnor, utan
inkomstprövning (en engångssumma).
Rätt till minst tre månaders ledigt.

har resväg till och från jobbet, påpekar Jörgen Larsson. De flesta mammor vill enligt
Riksförsäkringsverkets undersökning ”Tid
och pengar” att barnen ska vara på dagis max
35 timmar i veckan.
Här finns alltså en uppenbar krock: med
en 40-timmars arbetsvecka, lunchraster och
färdväg till och från jobbet skulle vistelsetiden snarare bli 45 timmar eller mer.
Med en kortare arbetstid vore det mer
realistiskt att ge barnen kortare vistelsetid på
förskolan. Men trots att föräldrar med barn
upp till åtta år har rätt att gå ner på deltid
och att det i viss mån blivit accepterat för
kvinnor att utnyttja denna rättighet, så finns
det en stark heltidsnorm i arbetslivet, menar
Jörgen Larsson.
– Handlingsutrymmet har aldrig varit
större när det gäller hur mycket man ska
jobba, men det betyder inte att det i praktiken är lätt att utnyttja detta. Man kan bli en
avvikare om man är den enda som jobbar
mindre än heltid och man behöver ofta själv
se till att man inte behöver fortsätta att göra
ett heltidsjobb.
Ett annat hinder för deltid i praktiken är
att konsumtionsnormerna, vad man generellt anser sig behöva, är anpassade efter två
heltidsinkomster.
– Många skulle kunna klara sig på två
75-procentslöner utan att behöva flytta,
men det skulle kanske inte gå att åka på
charterresa varje år  …
ett så kallat föräldraspår i arbetslivet, där det ses som
naturligt att båda föräldrarna under ett antal
år jobbar mindre.
Men det är inte säkert att man kan kombinera jobb och barn i den meningen att man
satsar fullt ut på båda delarna, säger Jörgen
Larsson.
– Det är klart att det ska finnas en ambition i samhället att människor både ska
kunna jobba och ha familj. Men det är kanske inte sant att man kan göra en helhjärtad
satsning på både barn och karriär. På individuell nivå kommer det alltid att finnas en
konflikt mellan de två.		
„
Jörgen Larsson förespråkar

fotnot: Rapporten Om föräldrars tidspress
kan laddas hem gratis från www.familjeliv-utan-tidsbrist.nu.

1974 Lagen om gemensam föräldraledighet införs
med rätt till 180 dagar, dvs sex månaders ledighet
då 90 procent av inkomsten ersätts. Sjukpenning för
vård av sjukt barn införs; tio dagar per familj och år.

fo to : an n patmaln iek s

som en dag kom och sa att ”nu har du fått
en lägenhet”.
Lägenheten låg i den nya förorten Bredäng.Så snart som det byggts daghem flyttade
de ut. Lillemor jobbade heltid, dottern fick
vara på dagis mellan 7.30 och 17.
– Det är klart att det var långa dagar, men
det var inte bara mitt barn som hade det.
Till saken hör att hon hade ett jobb där
det gick att gå prick tjugo i fem,och normalt
sett krävdes ingen övertid. Senare, när dottern blivit vuxen, arbetade Lillemor Hesselstad som gruppchef på Arbetsmarknadsdepartementet. Med ett sådant jobb hade det
säkert varit svårare, tror hon.
På den här tiden fick

föräldrar med statlig
anställning vara hemma max 15 dagar per
år med sjukt barn. Lillemor Hesselstad säger
att hon hade tur även med detta, dottern
var sällan sjuk. De få gånger då dagarna inte räckte till eller när hennes föräldrar inte
kunde, gick det att få en hemsamarit.
Somrar och andra skollov löste det sig
också. Mormor levde inte längre, men morfar som blivit pensionär kunde ta hand om
Annelee.
– Hon var med min pappa på landet hela
somrarna,jag åkte ut fredag till söndag.I veckorna var jag i stan, och hade lediga kvällar.
De där sommarkvällarna kunde hon gå
ut och dansa, fast det kunde hon även annars, eftersom morfar gärna var barnvakt.
Överhuvudtaget tycker hon inte att hon
en ny efter ledigheten. Hon behövde inte fått försaka just något. Innan hon fick barn
oroa sig för hur arbetsgivaren skulle se på hade hon hunnit resa, jobba som aupair
att hon var hemma längre än vad försäk- i Skottland,Tyskland och Schweiz.
ringarna räckte.
– Jag var jätteglad över att ha Annelee.
– Det här var ju under en tid då det var Väninnorna som inte hade barn kom gärna
gott om jobb. Det var bara att gå till ar- hem till oss. Det fungerade också att plugbetsförmedlingen och så satt
ga, jag läste in den juridiska
det en dam där och bläddrade
grundkursen ”proppen”.
i sin kortlåda: ”här har du tre
Nu, som pensionär, tar hon
jobb”.
gärna hand om barnbarnen,
hämtar ganska ofta den yngste
Då som nu var det däremot svårt
pojken på dagis. Dottern har
att få tag i lägenheter för unga
man och tre barn.
människor i Stockholm. Lille– Jag tror att de lever ett mer
mor Hesselstad hade som enhektiskt liv. Barnen har fler aksamstående en barnavårdsman, Det gick bra att kombinera tiviteter, träningar som de ska
som skulle se till att barnet inte familj och jobb, säger Lille- hämtas från. Annelee och jag
for illa.
mor Hesselstad, ensamstå- hade ett lugnt liv.
//ANN PATMALNIEKS
– Det var en driftig kvinna, ende mamma till Annelee.

’’Annelee och jag
hade ett lugnt liv’’
Lillemor Hesselstad blev mamma 1961.
Hur gjorde hon som yrkesarbetande och
ensamstående när det varken fanns rätt att
gå ner på deltid eller att vara hemma någon
längre tid med småbarn?

Lillemor Hesselstad var 24 år när hon fick
sin dotter. För att vara ensamstående mor
på 1960-talet var hon privilegierad, tycker
hon.
– Jag kunde vara ledig med min dotter
ett helt år, för jag bodde hemma hos mina
föräldrar som hjälpte mig ekonomiskt. När
jag började jobba igen tog min mamma som
var hemmafru hand om Annelee.
Lillemor Hesselstad arbetade med ekonomi på Lantmäteriet, och minns det som
att hon helt enkelt slutade en anställning
där när hon fick barn, för att sedan börja

1980 Pappor får rätt till 10 dagars ledighet i samband
med förlossningen. Havandeskapspenning införs, som ger
kvinnor med fysiskt påfrestande arbeten ersättning om
de måste vara hemma i graviditetens slutskede.

1986 Föräldraförsäkringen har
stegvis utökats till
360 dagar.

1995 Föräldraedigheten förlängs till nuvarande nivå: 470 dagar
varav 90 garantidagar som ersätts med en lägre summa. Det
går att spara dagar de första åtta åren. Mamma- och pappamånad införs, dvs dagar som är reserverade för var och en.
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Pappors rätt
till ledighet
bara 30 år
Föräldraledigt och andra förmåner för föräldrar
är en modern företeelse. Före 1974 kunde
mamman inte vara säker på att få vara ledig
från jobbet längre än ett halvår – och pappan
hade överhuvudtaget inte rätt att stanna hemma.

Försäkringssystemet avspeglar hur samhället
har sett på föräldraskap genom åren, konstaterar
Malin Junestav, fil doktor i ekonomisk historia på Institutet för arbetsmarknadspolitisk värdering.
– Före 1974 förutsattes inte mannen delta
aktivt och praktiskt i föräldraskapet.
det ställas frågor kring kvinnornas roll på arbetsmarknaden.
Familjepolitiken skulle beröra hela familjen,
inte bara kvinnor och barn.
– Det var en medveten övergång till en tvåförsörjarmodell. De ekonomiska stöden är ett
sätt att få folk att bete sig på ett önskat sätt. De
stöd som kom på 1930-talet hade till exempel
sin grund i att det föddes för få barn.
Det var först under 1970-talet som daghem
kan sägas bli vanligt. Det hölls demonstrationer för fler dagisplatser. Det räckte inte längre
med lekskolor för att kvinnorna på allvar skulle kunna ta plats i arbetslivet. Kringflyttningen
hade ökat och det var färre som hade de egna
föräldrarna i närheten.
– Här hade samhällsutvecklingen gått förbi
den gamla tidens institutioner.

I dag finns andra
ideal om hur mycket
tid föräldrar och
barn ska tillbringa
till-sammans.

I början av 1970-talet började

och villkor om hur
samhället ser på föräldraskap? Malin Junestav
säger att det ser jämlikt ut i lagen, men att verkligheten talar ett annat språk.
– Även om det är förbjudet att diskriminera
kvinnor i barnafödande ålder, så sker en selektion. Det har ju också med djupt rotade vanor
och beteendemönster att göra: vilka yrken och
karriärer män respektive kvinnor väljer eller
//ANN PATMALNIEKS
påverkas att välja. 		
Vad säger då dagens lagar

1997 Föräldrar får rätt
att gå ner till 75 procents
arbetstid till och med det
år då barnet fyller 8 år.
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plus och minus för nutidens livspussel
–
–
–
–
–
–
–

Anledningar till att dagens föräldrar
är tidspressade trots historiskt och
internationellt sett goda villkor:
Föräldrarna jobbar mer.
Även kvinnor tar yrkeslivet på allvar
och kan behöva jobba över etc.
Det är ofta längre resvägar mellan
bostad, jobb och förskola.
Barnen har många fritidsaktiviteter
som de inte tar sig till på egen hand.
Många har de egna föräldrarna,
potentiella barnvakter, längre bort.
Familjerna konsumerar mer och det
tar tid att välja och vårda ägodelar.
Vetenskapliga teorier, bl a om vikten
av anknytning och närhet mellan
barn och föräldrar, ger ideal om att
tillbringa mycket tid med barnen.

2001 Någon annan än pappan får ta ut de
tio dagarna i samband med förlossningen,
om det inte finns någon pappa eller om
han inte själv kan ta ut dagarna.

+
+
+

+
+

 nledningar till att dagens föräldrar
A
inte borde vara så pressade nu för
tiden:
Alla har rätt att gå ner till 75 procents
arbetstid fram tills barnet fyller åtta år.
Det finns en utbyggd barnomsorg.
Föräldraförsäkringen omfattar 470
dagar, många har kvar dagar efter
den sammanhängande föräldraledigheten och det är tillåtet att spara
dagarna de första åtta åren.
Det går att ”vabba”, vara ledig med
tillfällig föräldrapenning, i upp till
60 dagar om barnen är sjuka. Ännu
längre tid kan godkännas i vissa fall.
Även om hemmet fortfarande måste
skötas läggs mindre tid på hushållsarbete.

2008 Regeringen föreslår att ensamstående föräldrar liksom
tvåförsörjarfamiljer ska kunna överlåta föräldrapenningen om
de själva blir sjuka, låta t ex en mor- eller farförälder ta över
föräldrapenningen om inte föräldrarna kan vårda barnet.

Källa: Malin Junestav, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, Försäkringskassan • foto: colourbox

