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Sammendrag

I de senere år har der i politik og i næringsliv, såvel som i samfundet generelt, været et

øgende fokus på kvindelige ledere (og manglen på samme). Det store spørgsmål har været

hvorfor der trods mange år med yrkesaktive mødre og ligestillingsfremskridt, fortsat er så

få kvindelige ledere (og særligt topledere) i Norge. I debatten står moderskabet centralt; det

faktum at kvinder ofte også er mødre, og at de generelt set fortsat er hovedansvarlige for

børneomsorg og husarbejde, er af betydning for deres valg vedrørende

arbejdsmarkedsdeltagelse. Af betydning er også moderskabsideologier, hvorfor dette

begreb står centralt i opgaven. Historisk set har moderskabsideologier ændret sig i samspil

med kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse; således opstod der på 1950-tallet, hvor

kernefamilien med den mandlige forsørger havde sin storhedstid, en dominant

moderskabsideologi hvor moderskabet ansås at være kvinders vigtigste livsopgave. Flere

forfattere (bl.a. Elvin-Nowak 1999, Hughes 2002) siger, at selvom der i dag er mange

måder at udforme moderskabet på, så har moderskabsideologien fra 1950-tallet fortsat har

et godt greb selv på moderne kvinder, og at den på flere måder udgør en væsentlig

forhindring for kvinder som ønsker at kombinere en karriere med familieliv. F.eks. påstår

Elvin-Nowak (1999) at dette forældede ideal om altid nærværende mødre, fører til at

kvinder i dag plages af dårlig samvittighed overfor deres børn, fordi deres yrkesaktivitet

hindrer dem i at leve op til idealet. En anden forhindring hævdes at være et arbejdsmarked

der fortsat hviler på en forudsætning om en mandlig arbejdstager uden familieforpligtelser.

Ifølge Drake (2001) mangler vi forskning og kundskab på området om kvinders

kombinering af familie og karriere. At forbedre forståelsen af livsstilen til de kvinder som

forener småbarnsansvar med en lederstilling, kan bidrage til at vi kan få øget indsigt i

hvorfor der ikke er flere kvinder pr. i dag, som gør det, og på sigt forbedre vilkårene for at

kombinere karriere og familie.

Derfor har jeg i denne opgave valgt at undersøge hvordan ti kvindelige ledere

kombinerer karriere og familie. Det teoretiske udgangspunkt for opgaven er en

socialkonstruktivistisk forståelse af moderskabet sådan som det bl.a. defineres af Glenn

(1994), hvilket betyder at jeg primært ser på moderskabet som som socialt konstrueret,

hvor indholdet i moderskabet varierer alt efter tid, kultur og social kontekst, på samme

måde som man i dag ofte ser på køn indenfor samfundsvidenskaben (uden at jeg af den

grund udelukker biologiske aspekter). Jeg har ønsket at belyse hvordan nogle af de kvinder
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som både er småbarnsmødre og sidder i lederstillinger klarer at forene to så krævende

roller, som let kan komme i konflikt med hinanden, for på den måde at undersøge noget af

det som i dag kræves af småbørnsmødre som også gør karriere. Gennem kvalitative

interviews er kvinderne i undersøgelsen bl.a. blevet spurgt om deres organisation af

hverdagslivet, om deres vurdering af fordele og ulemper ved livsstilen, om deres opfattelse

af hvordan en god mor bør være, om hvilken slags mor de selv mener de er, om deres

ægtefællers deltagelse, om moderskabets indflydelse på karrieren og omvendt, om deres

oplevelser med dårlig samvittighed, og om næringslivets vilkår for småbørnsmødre som

ønsker at gøre karriere.

Materialet viser at kvinderne anvender forskellige strategier, både i hverdagslivet og

i arbejdslivet, som hjælper dem til at kunne kombinere. Hyppigt brugte strategier i

hverdagslivet er f.eks. at købe sig hjælp i hjemmet og at planlægge ugens gang nøje, mens

hyppigt brugte strategier i arbejdslivet er at være god til at prioritere det som er vigtigst og

at nedtone familiære forpligtelser overfor kolleger. Generelt lægger kvinderne ikke skjul på

at det er ganske krævende at kombinere en lederstilling med et familieliv, ikke mindst fordi

kulturen i næringslivet ikke er familievenlig nok, men de betoner alligevel at det er fuldt

muligt, hvis bare man selv ønsker det stærkt nok. En hovedkonklusion i undersøgelsen er

at en vigtig egenskab at have for at kunne klare livsstilen, synes at være evnen til at kunne

se muligheder i stedet for begrænsninger, dvs. en positiv indstilling til at mestre

udfordringer. En sådan livsholdning synes at indebære at man nedtoner negative følelser,

fordi de er ukonstruktive, hvilket jeg stiller mig kritisk til om egentlig lader sig gøre på

længere sigt, samt stiller spørgsmålstegn ved hvilke konsekvenser det kan få for disse

kvinder.

.
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Forord

Det er først og fremmest et privilegie når man som med en hovedopgave, selv kan

bestemme hvad man dagligt skal beskæftige sig med over en så lang periode. For mig har

selve arbejdet derfor været spændende og lærerigt, og i det store og hele en fornøjelse.

Opgaven er dog blevet til under mildt sagt vanskelige (om end selvvalgte) arbejdsforhold.

At skrive en hovedopgave kort efter man er blevet mor til sit andet barn, efter søvnløse

nætter og imellem bleskift, amning og søskendejalousi, er ikke noget jeg vil anbefale andre

studenter! Det har dog én stor fordel: man lærer virkelig at udnytte tiden, og får således

udført mere arbejde på mindre tid end man gjorde før, og dét er der til gengæld nok mange

studenter, som kunne have gavn af at lære! Når jeg nu endelig er blevet færdig, er det med

stor glæde og stolthed over, at det er lykkedes ”på trods af alt”. Og en ting er sikkert: det

havde taget den dobbelte tid, hvis ikke det havde været for alle de som har hjulpet til

undervejs. Tak til mine forældre og mine svigerforældre som både ofte og længe har passet

børn, så jeg kunne skrive – det har været en uvurderlig hjælp. Til Knut, som dog ikke har

haft så meget tid at give af: tak for din støtte, tålmodighed og dit forstående væsen. At leve

sammen med én som gennem hele studiet, er blevet tiltagende feministisk orienteret, er

sikkert ikke altid lige let! Også tak til min nabo Vibeke, der i kraft af at være dansklærer,

meget passende fik hvervet som korrekturlæser.

Tak til mine vejledere, Tone Schou Wetlesen og Gunn Elisabeth Birkelund, for

inspirerende og konstruktivt samarbejde. Kombinationen af jer begge to som vejledere har

været rigtig god, fordi I ofte har haft forskellige indfaldsvinkler til, hvordan man kunne

gribe tingene an, samt fokuseret på forskellige aspekter (uden af den grund at være uenige)

og derfor har I suppleret hinanden godt. Det har definitivt kommet mig tilgode som

student. Også tak til organisationspsykolog Ingeborg Baustad, som har læst opgaven

igennem, kommet med faglige indspil og kommenteret mine fund. Til de tolv travle

kvinder, som gav mig lov til at interviewe dem om hvordan de kombinerer karriere og

moderskab: tak fordi I tog tid ud af kalenderen til at deltage i min undersøgelse – uden jer

var denne opgave ikke blevet til. Efter at have interviewet Jer, og hørt hvor presset Jeres tid

på kontoret er, sætter jeg endnu mere pris på at I tog af denne værdifulde tid til at mødes

med mig for at bidrage til undersøgelsen.

København, januar 2005
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KAPITEL 1

Indledning

Kvindelige ledere har i de senere år været en del i mediernes søgelys. Fokus har især været

på spørgsmålet om hvorfor der er så få kvindelige ledere i Norge, både indenfor offentlig

og privat sektor. F.eks. har der siden begyndelsen af 2002 i Aftenposten været hele 35

artikler med fokus på manglen på kvindelige ledere1, og Dagens Næringsliv har i samme

periode bragt 25 artikler2. Alene i disse to aviser har der altså gennemsnitligt været mindst

en artikkel om emnet hver anden uge på kontinuerlig basis igennem de sidste år. Ligeledes

har det været et populært tema i den mere kulørte del af pressen, og selv på tv har vi set

programmer om karrierekvinders kombinering af job og familieliv. Den store interesse for

emnet rejser sig fra statistikkens klare sprog: til trods for at flere kvinder end mænd i dag

fuldfører højere uddannelse og har lige så høj formel kompetence som mænd, besidder de

langt fra en tilnærmet andel af nøgle- og lederpositioner i arbejdslivet (Drake 2001) og

dette har vakt undring. Forklaringer søges på mange forskellige felter, og indenfor f.eks.

arbejdsmarkedsteori deles disse op i arbejdsmarkedets udbuds- og efterspørgselsside. På

efterspørgselssiden kan manglen på kvindelige ledere f.eks. forklares med, at kvinder

diskrimineres pga. frugtbarhed (og følgende fare for ustabilitet) eller at de møder barrierer i

arbejdslivet i form af mandlige netværk som ekskluderer kvinder og favoriserer mænd. På

udbudssiden kan det f.eks. forklares med, at kvinder og mænd har forskellige preferencer

m.h.p. både familieliv og arbejdsliv, og videre at disse preferencer former uddannelsesvalg

og dermed skaber grobund for forskellig arbejdsmarkedskompetance. De forskellige

perspektiver er ikke nødvendigvis konkurrerende, men må snarere trækkes ind samtidig,

når man vil forstå helheden i kvinders tilpasning til arbejdsmarkedet (Birkelund og

Petersen 2003).

Flere statslige tiltag er iværksat for at få kvinder til tops i offentlig sektor såvel som i

næringslivet. F.eks. kundgjorde den norske regering i 2002 et mål om at mindst 40 procent

1 Søgning foretaget d. 12/09/04 på www.aftenposten.no. Dette er resultatet når man i Aftenpostens

netdatabase søger på ”kvinnelige ledere” og ”kvinnelige sjefer”. Der kan således tænkes at være flere relevante

artikler under andre søgeord.
2 Søgning foretaget d. 12/09/04 på www.dn.no. Dette er resultatet når man i DN’s netdatabase søger på

”kvinnelige ledere” og ”kvinnelige sjefer”. Der kan således tænkes at være flere relevante artikler under andre

søgeord)
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af de statlige lederstillinger skal være besat af kvinder inden januar 2006 (Aftenposten

19/06/02), ligesom at likestillingssenteret på opdrag for Arbeids- og

administrasjonsdepartementet har oprettet en landsdækkende netkompetansedatabase for

kvinder, ”Kvinnebasen”, som har til formål at fremme rekrutteringen af kvinder til ledende

stillinger, styrer, råd og udvalg (www. likestilling.no).

Samtidig er den samfundsvidenskabelige litteratur omkring moderskab kontra

karriere primært optaget af det problematiske og kompleksiteten i toindtægtfamiliens

situation (f.eks. Björnberg 1992, Hochschild 1997, Syltevik 2000, Hattery 2001). I en

svensk undersøgelse af kvinders håndtering af job og moderskab, fandt Ylva Elvin-Nowak

(1999a) at moderne udearbejdende kvinder generelt var plaget af skyldfølelse overfor deres

børn i hverdagen. Hun pegede på, at dagens svenske kvinder både må forholde sig til

rådende moderskabsidealer, som fortsat er ganske traditionelle i den forstand, at de

fremhæver morens ansvar for børnene mere end farens, samtidig som de må forholde sig til

rådende ligestillingsdiskurser som antager, at der hersker ligestilling mellem kønnene. Det

skaber en psykologisk konflikt for kvinder, idet det næsten bliver en umulighed at se sig

selv som både en god mor og som en ligestillet kvinde. Konsekvensen af denne konflikt er

skyldfølelse. Også Ulla Björnberg har påpeget, at den offentlige konstruktion af

moderskabet i Europa har negative konsekvenser for udearbejdende mødre; at ”bare være

husmor” er ikke længere socialt acceptabelt, men at være en udearbejdende mor er heller

ikke helt acceptabelt, fordi der fortsat så rejses tvivl om kvindens evner som mor og hendes

evner som ansat. Den udearbejdende mor ”bekræftes og benægtes på samme tid”, og det

giver anledning til selvbebrejdelse, dårlig samvittighed og stress (Björnberg 1992).

Dette har fået mig til at tænke på om ikke debatten om, og fokuset på, de kvindelige

ledere mangler et aspekt, nemlig moderskabsideologiens rolle i kvinders karrierevalg. Hvis

mødre i ”almindelige” fuldtidsjobs er plaget af skyldfølelse i dagligdagen, hvordan

forholder det sig så med mødre i karrierejobs3? Kunne det f.eks. tænkes, at en af årsagerne

til den forholdsvis lille andel af kvindelige ledere i Norge (såvel som resten af

Skandinavien) er, at kvinder må forholde sig til en moderskabsideologi, som er i konflikt

med at gøre karriere? Eller omvendt, at kvinder må forholde sig til en ligestillingsideologi

3 I ”karriere” lægger jeg det samme som Frønes & Brusdal (2000) lægger i ”yrkeskarriere”, når de

skelner mellem industrisamfundets ”jobber” som primært er til for at skaffe penge til at leve for, og

kundskabssamfundets ”yrkeskarrierer” hvor mening og realisering spiller en stærk rolle
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baseret på arbejdslivets premisser, som er i konflikt med at være mor? Jeg skal ikke

forsøge at besvare disse store spørgsmål i en hovedopgave, men vil i denne opgave forsøge

at vise hvordan ti kvindelige ledere i Oslo kombinerer morsrollen med lederrollen,

herunder hvilken betydning moderskabet (i bred forstand) har og har haft for deres

karrierevalg og hvordan de forholder sig til rådende diskurser om moderskab og

ligestilling, samt hvordan de selv opfatter og praktiserer moderskabet.

En ny social gruppe: de kvindelige ledere med småbørn

I 2003 var 10% af de mandlige arbejdstagere i Norge beskæftiget indenfor lederyrker,

mens det tilsvarende tal for kvinder bare var 4,7%, altså omtrent halvt så mange

(www.ssb.no.a). Siden 1970’erne er kvindeandelen i norsk næringslivs ledende stillinger

kun steget langsomt, f.eks. er andelen af kvindelige topledere indenfor NHO-området gået

fra 0% i 1975 til 7,4% i 2001, mens andelen af andre ledere (dvs. de på niveauerne under

topledere) er gået fra 1,1% i 1975 til 11,4% i 2001 (Likestillingsbarometeret 2002). De

kvindelige ledere udgør historisk set således en forholdsvis ny gruppe i samfundet og kan

indtil videre med rimelighed betragtes som en minoritet i ledelsessjiktet i det norske

samfund. I AFF’s lederundersøgelse fra 1999 (Colbjørnsen, Drake & Haukedal 1999), som

Irmelin Drake baserer sin rapport ”Sjef og kvinne – myter og fakta om kvinner i ledelse”

på, var det ydermere bare 23% af de kvindelige ledere som var småbarnsmødre, hvor

omtrent halvdelen af disse havde ét barn barn under 7 år, mens bare en fjerdedel af dem

havde to børn under syv år. I tillæg til dette har de kvindelige ledere ofte et andet bagland,

når det gælder støtteapparat på hjemmefronten, end de mandlige ledere. Mens over 35% af

de mandlige ledere i samme lederundersøgelse havde en deltidsarbejdende eller

hjemmearbejdende partner, havde næsten ingen af de kvindelige ledere dette. Dobbelt så

mange kvinder havde imidlertid en partner, som også selv var leder (Drake 2001), hvilket

kan betyde, at mange kvindelige ledere både har god psykologisk støtte og sikkert god

økonomi på hjemmefronten, men sandsynligvis også en partner, som selv har travlt.

Dermed er de kvinder, som kombinerer et lederjob med livet som småbarnsmor, virkelig

en speciel og interessant gruppe i samfundet, som vi fortsat ikke har meget kundskab om.

De er pionerer og træder ny grund, er derved med til at forme landskabet for fremtidens

kvindelige ledere, både ved at agere som forbilleder og ved på sigt at bidrage til de

moderskabs- og ligestillingsdiskurser, som Elvin-Nowak (1999a) hævder, at moderne

mødre må forholde sig til. Det i sig selv gør det interessant at se på, hvordan de kombinerer
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moderskab og karriere. Irmelin Drake har understreget behovet for kundskabsudvikling på

kvinder og ledelsesfeltet i Norge, som hun betegner som minimal og næsten ikke-

eksisterende. Den manglende kundskabsproduktion på feltet er problematisk i lys af den

samfundsmæssige opmærksomhed, som temaet har haft og fortsat har (Drake 2001).

Problemstilling

Jeg ønsker i denne opgave at undersøge hvordan småbørnsmødre i lederstillinger

kombinerer en karriere med morsrollen, både på det mentale såvel som på det mere

praktiske plan, dvs. deres oplevelse af det, såvel som deres udførelse af det. Til det formål

anlægges et socialkonstruktivistisk perspektiv, idet jeg ønsker at se, hvordan denne

kategori kvinder formidler, at de håndterer kombinationen karriere-familie. Netop fordi

mødre fra forskellige samfundsgrupper praktiserer deres moderskab under forskellige

sociale forhold, kan de opleve moderskabet forskelligt og have forskellige forståelser af

hvad det indebærer, ligesom der også kan være fællesnævnere i oplevelsen af moderskabet

hos kvinder som lever i det samme samfund og i den samme tidsperiode (Elvin-Novak

1999a). Derfor er socialkonstruktivismen velegnet som teoretisk og metodologisk værktøj,

når jeg skal undersøge netop hvordan ti kvindelige ledere i dagens Norge forstår og

begrunder deres egen situation, når det gælder at kombinere moderskab og karriere, eller

sagt med andre ord: hvordan de konstruerer moderskabet. Moderskabet defineres i denne

opgave som en kvindes ansvar og omsorg for egne børn (biologiske eller adoptiv), og i

lighed med Evelyn Nakano Glenn vil jeg anskue denne relation som et historisk og

kulturelt variabelt forhold (Glenn 1994). Dermed ser jeg i opgaven primært på

moderskabet som socialt konstrueret, hvor indholdet i moderskabet varierer alt efter tid,

kultur og social kontekst, på samme måde som man i dag ofte ser på køn indenfor

samfundsvidenskaben. Samtidig ønsker jeg ikke at udelukke de biologiske aspekter (og

mener heller ikke det er muligt) ved moderskabet, hvorfor disse også berøres i opgaven.

Forskningsspørgsmål

Nærmere bestemt ønsker jeg at undersøge, hvordan disse kvinder siger, at de håndterer et

lederjob med samtidig at have omsorg og ansvar for små børn. Opfatter de, at der er nogle

dominante diskurser om moderskab og ligestilling, som hævdes at forespejle dagens mødre

nogle idealer som det er umuligt at leve op til i praksis? Hvis ja, hvordan forholder de sig

til dette? Vil jeg, som Elvin-Nowak (1999a) finde, at også denne gruppe kvinder plages
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dagligt af dårlig samvittighed? Hvilket moderskabsideal har de selv og hvordan praktiserer

de moderskabet og giver det mening? Hvilke rolle spiller børnenes fædre i dette? Jeg vil

forsøge at identificere de træk ved disse kvinders moderskabsidealer og praksiser, som gør

det muligt for dem at kombinere to så krævende roller og samtidig spørge: til hvilken pris?.

De fleste fuldtidsarbejdende mødre ved, at det kan være svært nok at kombinere et

”almindeligt” job med rollen som småbarnsmor – hvordan klarer karrierekvinderne det så?

Har de andre idealer, andre standarder, andre mænd, mere hjælp – eller er de såkaldte

”superkvinder” med tonsvis af energi? Og hvordan synes de i øvrigt, at de generelle vilkår

er for småbarnsmødre, som ønsker at gøre karriere? Dette er spørgsmål, som det er

interessant at få besvaret både i forhold til at fremhæve praksis der kan udgøre forbilleder

for andre kvinder, der ønsker at kombinere familie og karriere, men også i forhold til bedre

at forstå denne livsstil og hvorfor der pr. i dag er så få kvinder i Norge (og resten af

Skandinavien) som faktisk kombinerer et lederjob med familieliv.

Opgavens gang:

Kapitel 2 giver en introduktion og baggrund til emnet om moderskab og job. Her behandler

jeg først begrebet moderskabsideologi, før fremvæksten og udviklingen af et overordnet,

rådende samfundsideal om den ”gode” mor præsenteres, såvel som de skiftende kontekster

”hun” befinder sig i. Jeg ønsker med dette at fremstille moderskabet som en social

konstruktion, der må ses i forhold til både historisk tid og social gruppe/kontekst. Derefter

præsenterer jeg i kapitel 3 hovedindholdet i undersøgelserne til Arlie R. Hochschild (1989,

1997), Angela Hattery (2001), Aasta S. Lubin (1987), Joan K. Peters (1997) og Ylva

Elvin-Nowak (1999a), som er nogle af de litteraturbidrag, jeg hovedsagligt refererer til

igennem opgaven. I kapitel 4 redegøres for valg af metode, udvalg, data og analyse, og jeg

diskuterer kvaliteten af selve undersøgelsen og fundene. Fra kapitel 5 følger så selve

analysen af interviewmaterialet, og dermed besvarelsen af problemstillingens spørgsmål.

Undervejs i analysen relateres fundene til litteratur og teori. I femte kapitel ser jeg på

hvordan kvinderne lægger op hverdagen rent praktisk, såvel som mentalt, for at få alle de

daglige aktiviteter til at gå ihop og for at rekke det hele. I kapitel 6 ser jeg først på

kvindernes egne opfattelser og vurderinger af morsrollen, deres egne moderskabsidealer,

hvilke forbilleder de har haft i egne mødre, og betydningen af alt dette for, hvordan de selv

udøver deres moderskab. Herefter ser jeg på hvordan de forholder sig til dagens såkaldte

rådende moderskabsidealer, sådan som de fremstilles bl.a. af Elvin-Nowak (1999) og
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diskuterer så deres holdninger og handlinger. I kapitel 7 kommer jeg ind på den rolle deres

partnere spiller, både som fædre og ægtemænd, i den udfordring det er at kombinere

morsrollen med lederrollen, og jeg fremstiller kvindernes egne forventninger til en god far

såvel som deres opfattelser af samfundets forventninger til en god far. Kapitel 8 tager for

sig spændingen mellem moderskab og arbejdsliv. Her fremstilles kvindernes forskellige

opfattelser af næringslivets generelle vilkår for at kombinere småbarnsrollen med

karriererollen, deres måde at tilpasse sig disse vilkår, såvel som deres forslag til hvordan de

kunne forbedres. Som afslutning på analysen ser jeg i kapitel 9 på kvindernes mentalitet og

hvad den betyder for at kunne håndtere de krævende roller, og herunder skal jeg bl.a.

behandle den førnævnte dårlige samvittighed. Her ser jeg på hvilken erfaring kvinderne har

med dårlig samvittighed som følge af deres høje prioritering af karrieren, og hvilke

strategier de benytter for at håndtere den. Endelig opsummeres og diskuteres

undersøgelsens fund i kapitel 10.
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KAPITEL 2

Moderskab og job – et forhold i forandring

For delvis at forstå spændingen mellem moderskab og job (andre faktorer, som f.eks.

ligestilling og biologi, gør sig jo også gældende), er det nyttigt at se på hvordan forståelsen

af moderskabet har ændret sig gennem tiden. Fremstillinger og forståelser af moderskabets

form skabes og genskabes af den kulturelle praksis (Bassin, Honey & Kaplan 1994).

Forskellige tiders rådende moderskabsideologier, dvs. opfattelser af passende roller for

mødre, er desuden gensidigt afhængige af kvinders faktiske arbejdsmarkedsdeltagelse, og

omvendt så afspejler tendenser i denne arbejdsmarkedsdeltagelse hvordan

moderskabsideologi påvirker mødres karrierevalg. Konflikten mellem arbejde og familie

som synes at præge nutiden, får ifølge Angela Hattery (2001) større betydning når den

betragtes på baggrund af fraværet af denne konflikt i fortiden. Ligeledes påpeger Scott

Coltrane (1998), at vi kan lære om nutidens forventninger til forældre ved at se på, hvordan

man har taget sig af børn i fortiden4. Hvis det forholder sig sådan, at dagens udearbejdende

mødre præges af indre konflikter og dårlig samvittighed, sådan som Ulla Björnberg (1992)

påstår, og som Elvin-Nowak (1999a) har fundet i Sverige, må vi altså først se på hvilken

forståelse af moderskabet, der præger mødre i dag (og hvor den kommer fra), samt se

denne tidsbetingede forståelse i samspil med kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse. Hattery

(2001) påpeger, at sammen med ændringer i de biologiske og sociale aspekter af

moderskabet (såsom opfindelsen af modermælkserstatning og obligatorisk skolegang), har

også opfattelsen af hvad som er passende roller for mødre ændret sig gennem de sidste to

årtier – f.eks. at udearbejdende mødre, som ikke arbejder af økonomisk nødvendighed,

også kan være ”gode mødre”. Det er dog fortsat den moderskabsideologi, som har rødder

tilbage i efterkrigstiden, der dominerer på mange samfundsarenaer, og dermed definerer

den ”gode mor” for majoriten af dagens småbørnsmødre (Elvin-Nowak 1999a, Hattery

2001).

4 Den litteratur jeg har fundet om dette, behandler stort set middelklassens idealer og praksis. Derfor er

det generelt denne klasse jeg refererer til her).
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Ideologiens natur og konstruktionen af moderskabet

Når jeg i kapitel 5 kommer til analysen af mit interviewmateriale, bliver netop

moderskabsideologi et vigtigt redskab for at forstå og forklare mødrenes situation og

valg/prioriteringer, og derfor er det nyttigt først at forstå hvordan ideologi virker og

hvordan den er med til at forme moderskabspraksis og vice versa.

En ideologi er det begrebsmæssige system som en samfundsgruppe bruger til tænke

omkring, og give mening til, verden (Glenn 1994). Det er en samling af relaterede

overbevisninger omkring et område i det sociale liv, og således kan en person have en

kønsideologi, en religiøs ideologi, eller f.eks. en politisk ideologi. En ideologi er et

kollektivt hellere end et individuelt produkt, som skabes og vedligeholdes af den sociale

struktur, og særligt de som besidder magtfulde positioner i samfundet. Dermed er ideologi

forbundet med den politiske, økonomiske, sociale og historiske struktur i en kultur (Hattery

2001). Forskellige samfundsgrupper udvikler forskellige ideologier, men det betyder ikke

at alle ideologier ”står lige”. En dominerende ideologi repræsenterer en dominerende

gruppes synspunkt, og den prøver at retfærdiggøre denne dominans over andre grupper,

ofte ved at få den eksisterende samfundsorden til at virke uundgåelig (Glenn 1994). På

individniveau er ideologi en række overbevisninger og forventninger om adfærd, som

skaber den menneskelige subjektive oplevelse, for på den måde at kvalificere individer til

at spille forskellige roller i samfundet. Kort sagt definerer en ideologi hvad der eksisterer,

hvad som er godt, og hvad som er muligt (Therborn 1980). Fordi ideologier udvikles og

præsenteres gennem diskursive systemer, f.eks. i medierne, får særligt de dominerende

ideologier et bredt samfundspublikum, og derfor er det ofte sådan at majoriteten i en kultur

accepterer og tilpasses sig dominerende ideologier. Således oplæres mænd og kvinder

ifølge det ideologiske landskab som de vokser op i, og denne oplæring fører til adfærd som

er passende for den rådende ideologi. Dog er graden hvorved ideologi påvirker individuel

adfærd også afhængig af hvor stærkt den enkelte person er tilhænger, og således kan

individer også både afvise og ændre ideologier, hvorved konkurrerende ideologier kan

vinde indpas (Hattery 2001).

Industrialisering og forestillingen om de to verdener

Med industrialiseringen blev produktionen flyttet fra husholdningen til den kapitalistiske

industri, hvilket efterlod husholdningen med ansvaret for ”reproduktionen” – de aktiviteter
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og forhold som var forbundet med at vedligeholde familier på en daglig basis og mellem

generationer. Det ideologiske skel mellem den offentligt organiserede produktion og det

privat organiserede forbrug og reproduktion blev givet konkret form i en doktrine om

adskilte sfærer. En ”naturlig” arbejdsdeling blev antaget; mænd regerede i den ”offentlige”

sfære af økonomi og politik, mens kvinder og børn blev tildelt den indskrumpede ”private”

sfære bestående af husholdningen. I samme periode ændredes synet på barndommen, som

nu kom til at blive set på som en specielt værdifuld periode i livet. Hvor man tidligere

havde antaget at børn trængte til streng disciplinering, blev de nu afbildet som mere

uskyldige væsener med behov for langvarig beskyttelse og omsorg. Disse nye forestillinger

om kønsroller og barndommen, som udviklede sig i over- og middelklassen i Vest-Europa

og Nord-Amerika, krævede en komplementær forestilling om moderskabet som en alvorlig

forpligtelse, der krævede fuldstændig dedikering – en perfekt rolle for kvinden med hendes

antagede medfødte evner for selvopofrelse og moralsk renhed, i tillæg til hendes

begrænsede intellekt (Glenn 1994). Videnskabens vækst i denne periode bidrog desuden til

ny viden om børn og børneopdragelse og blev dermed en ny autoritet på området.

”Eksperter” lagde nu større vægt på morsrollen og mindre vægt på hustrurollen – gennem

moderskabet blev kvinderne set som havende nøglen til den fremtidige generations

skæbne, og dermed også samfundets. En så vigtig opgave kaldte på eksperternes

rådgivning. Hvor mødre tidligere havde lært om børneopdragelse gennem kvindelige

venner og familiemedlemmer, blev denne information nu givet af professionelle eksperter,

som regel mænd (Richardson 1993).

Samtidig blev mandens rolle i husholdningen begrænset; hans forpligtelse overfor

familien var nu primært at forsørge den økonomisk. Hvor han før var en synlig og aktiv

figur i husholdningen, som både opdrog og uddannede sine børn, blev han nu mere

fraværende og fik mindre autoritet. Centrum for middelklassens husholdninger skiftede

”fra patriarkalsk autoritet til moderlig ømhed” (Coltrane 1998: 87). Således opstod et

kritisk skel mellem det betalte og det ubetalte arbejde, hvilket også skabte en rangordning

af mænds og kvinders arbejde, hvor mænds arbejde ansås for mere værdifuldt (Hattery

2001). Efterhånden som mænd havde forladt hjemmet for at søge lønarbejde, opstod idéer

om hjemmet som glorificerede moderskabet og forsikrede middelklassens kvinder om at

deres naturlige plads var i hjemmet. Moderskabet blev placeret på en piedestal; ifølge

idealet om adskilte sfærer skulle middelklassens kvinder realisere deres sande natur

gennem ægteskab, børnefødsler og børnopdragelse, og kvinder blev anset for at være

naturligt kvalificerede til at gøre hjemmet til en ”tryg rede” for både mand og børn, hvor
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der kunne søges tilflugt fra den upersonlige verden af arbejde, politik og andre offentlige

gøremål. Den kontrast der således opstod mellem hjemmet og ”verden udenfor” blev i

stigende grad set på som en kontrast mellem Mand og Kvinde (Coltrane 1998).

1950’ernes glorificering af husmoren

I perioden med genopbygningen efter Anden Verdenskrig bidrog flere strukturelle og

ideologiske kræfter til at den ”isolerede kernefamilie” blev særligt populær i det meste af

Europa og Nord-Amerika (Cheal 2002). Den stereotype kernefamilie skulle bestå af en

forsørger-far, en hjemmegående mor, og to til tre sunde og intelligente børn, boende i eget

hus med have (Coltrane 1998). De økonomiske opgangstider gjorde det muligt for mange

familier at klare sig med én indkomst (mandens), hvilket bidrog til at kvinder gennem

politiske tiltag og den offentlige diskurs blev opfordret til at være husmødre på fuld tid

(Hattery 2001). Særligt på 1950 og 1960-tallet synes husmoridealet (og praksisen) at stå

stærkt, ikke bare hos middelklassen, men i samfundet generelt (Skilbrei 2004). Tidligere

tiders kollektive børneopdragelse syntes helt glemt, nu hvor idealet for mødre var at være

alene om at passe og opdrage sine børn indenfor hjemmets fire vægge, med baby- og

børnehåndbøger som eneste hjælp (Coltrane 1998). Ikke underligt at ”eksperterne” bag

disse håndbøger fik stor indflydelse på forståelsen af moderskabet såvel som kvindernes

deltagelse i arbejdsmarkedet, når de understregede vigtigheden af morens fysiske og

psykiske tilstedeværelse for barnets udvikling (Hattery 2001).

Man kan sige at forestillingen om adskilte sfærer, med den hjemmegående husmor

som middelklassens moderskabsideal, nåede sit højdepunkt i denne periode – godt hjulpet

på vej af samfundsvidenskabelige teoretikere. Fra udviklingspsykologiens side kom John

Bowlbys tilknytningsteori, som understreger morens rolle i barnets udvikling, til at spille

en stor rolle for synet på moderskabet. Bowlby hævdede at barnets tidlige tilknytning til

moren var afgørende for dets fremtidige mentale helse (tilknytninger til andre personer var

mindre vigtige), og implicit i hans teori var derfor ”traditionelle” kønsroller, hvor faren

gennem sin forsørgerrolle gjorde det muligt for moren at være konstant tilgængelig for

barnet. Bowlby var også en af de første psykologer der talte om ”moderinstinktet”, dvs.

mødres naturlige evne til at vide hvad der er godt for deres barn (Bowlby 1953, i

Richardson 1993). Indenfor sociologien var Talcott Parsons og Robert Bales’ struktur-

funktionalistiske perspektiv på familien populær og indflydelsesrig, særlig i USA. Parsons

og Bales mente at mænd og kvinder gennem evolutionen havde udviklet sig biologisk
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såvel som socialt mod at ivaretage forskellige, specialiserede sfærer. De antog altså at

mænd og kvinder var biologisk egnet til at udføre forskellige opgaver i samfundet, og at

mændene som resultat heraf var blevet dominerende i den instrumentelle sfære, mens

kvinderne styrede den ekspressive sfære, dvs. hjemmet. Kvindens ”naturlige” plads i

hjemmet blev forklaret med hendes reproduktive evner (Parsons & Bales 1955, i Hattery

2001).

Feminisme og velfærdsstat

I 1960’erne opstod en stærk kvindebevægelse i USA som hurtigt spredte sig til resten af

den vestlige verden. For de nye feminister var det blandt andet vigtigt at dekonstruere

myter omkring kvinder og mødre, som havde haft så stor trivsel i de foregående årtier (Tuft

& Vibe 1987), eksempler herpå var Betty Friedans ”Myten om kvinnen” (Friedan 1967) og

Hanne Haavinds m.fl. ”Myten om den gode mor” (Haavind 1973). Feminister bidrog

således til at sætte fokus på spændingen mellem moderskab og job i de nye kvindeliv, bl.a.

ved at stille spørgsmålstegn ved de rådende kvinde- og moderskabsidealer. De tog afstand

fra den opståede moderskabsideologi der tilsagde at alle kvinders vigtigste livsopgave er at

være mor, og at mødre nødvendigvis må være tilgængelige for deres børn døgnet rundt for

at være en god mor (Haavind 1973, Tuft & Vibe 1987). Nogle feministiske teoretikere gik

så langt som at sidestille moderskab og børneopdragelse med undertrykkelse (f.eks.

Mitchell 1971 i Bassin, Honey & Kaplan 1994), hvilket jo gav mandlige livsløb og værdier

forrang og devaluerede moderskabet, noget som på sigt sandsynligvis ikke har hjulpet

mødre i forsøget på at kombinere job og familie. I en bog om moderskab og feminisme

peger Anne Roiphe (1997) også på at feminister på 1960 og 1970-tallet betragtede

moderskabet som en hæmsko for kvinders frigørelse fra manden, og derfor nærmest

ignorerede moderskabet5. Uanset, så bidrog feministerne til at kvinderne søgte ud på

arbejdsmarkedet. Andre stærke kræfter var naturligvis økonomisk vækst, efterspørgsel

efter kvindelig arbejdskraft, bedre tilgang på prævention og retten til selvbestemt abort. I

Skandinavien spillede velfærdspolitikken en særlig markant rolle, både ved at tilbyde

børnepasning (om end i begrænset omfang i Norge) og ved at især socialsektoren blev

5 Måske er netop dette en af årsagerne til at der tilsyneladende eksisterer en meget sparsom litteratur om

moderskabet i netop denne periode. Derfor har det ikke været muligt for mig at finde litteratur om synet på

moderskabet/moderskabsideologierne i perioden.
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stærkt udvidet og skabte mange arbejdspladser for kvinder på bl.a. plejehjem, skoler,

socialkontorer og børnehaver (Birkelund & Petersen 2003). Ifølge Gösta Esping-Andersen

er de nordiske velfærdsstater også de eneste hvor socialpolitikken har som eksplisit formål

at maksimere kvinders økonomiske uafhængighed (Esping-Andersen 1999).Velfærdsstaten

har derudover gennem ligestillingspolitik haft som målsætning at fremme ligestillingen

mellem mænd og kvinder, ved at lægge forholdene tilrette for at kvinder med børn kan

kombinere arbejde og familie (Birkelund & Petersen 2003). Fra slutningen af 1960’erne

har norske småbarnsmødre således været på vej ud på arbejdsmarkedet, og ved indgangen

til 1990’erne var majoriteten af småbarnsmødre i Skandinavien i erhvervsarbejde (Leira

1999). Således har de nordiske lande i dag den højeste andel af arbejdende mødre i verden

(Elvin-Nowak 1999a), selvom dette dog også indebærer at mange kvinder (og særligt de

som er gift) arbejder deltid. Hele 40 procent af alle yrkesaktive kvinder i Norge i 2001

arbejdede deltid (Birkelund & Petersen 2003).

Moderskab og job i dag

I dagens Norge kombinerer de fleste kvinder med børn i en eller anden udstrækning

moderskab og job. For de som nu er unge voksne, er børn og familie tidligt i tyverne ikke

en del af det selvfølgelige, men ofte en del af det utænkelige. Med til den nye kvinderolle

hører det selvsagte i yrke og social selvstændighed (Frønes & Brusdal 2000). Men selvom

feministiske krav om ligestilling for længst er ”old news”, og velfærdssstaten længe har

haft ligestilling på dagsordenen, er kønssegregeringen fortsat stærk, og mødre og fædre

deler ikke lige på børneomsorgen, selv i familier hvor begge forældre arbejder (Leira

1999). Blandt norske småbørnsforældre er en kønsmæssig arbejdsdeling klart

dokumenteret: mødre arbejder karakteristisk deltid og bruger mere tid sammen med

børnene end fædre gør, mens småbørnsfædre hører til blandt dem som har mest overtid, og

altså oftest er familiens hovedforsørger (Leira 2001). Selvom dagens mødre bruger

væsentlig mindre tid på husarbejde end mødre i 1970’erne og 1980’erne gjorde, bruger de

næsten tre gange så meget tid som fædre på husarbejde. Dobbeltarbejde og tidspres kobles

da også oftere til kvinde- end til mandsrollen (Kitterød & Lømo 1999). Moderskabsidealer

og ligestillingsidealer har altså ikke tilpasset sig hinanden. Ifølge Elvin-Nowak (1999a) må

svenske kvinder i dag konstruere deres moderskab indenfor rammerne af en

ligestillingsdiskurs der tilskriver mænd og kvinder ens roller på alle områder i samfundet,

og en moderskabsdiskurs der understreger morens rolle for barnet, i en virkelighed hvor
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kvinder fortsat er ansvarlige for familieliv og forældreskab på en langt mere omfattende

måde end mænd er6. Moderne kvinder forsøger at ”ride på to heste”; de identificerer sig

som yrkeskvinder som også er mødre, samtidig som de idealiserer ”den gode mor” som

altid er tilgængelig for sine børn, og denne dobbelthed fører til selvbebrejdelse,

skyldfølelse og stress (Bjørnberg 1992). Også Tone Schou Wetlesen har fundet at fuldtids

yrkesaktive småbørnsmødre har det hektisk i hverdagen, og plages af dårlig samvittighed

over ikke at have nok tid med børnene. Disse kvinder befinder sig i en ”livsfaseklemme”

(Wetlesen 2000). Christina Hughes (2002) hævder at selvom moderskabet i år 2001 kan

udformes på mange forskellige måder, er Bowlby’s forestilling om at børn kommer først

og at morens behov er underordnet det lille barns, ikke forsvundet. Selvom dagliglivet for

forældre har ændret sig, fortsætter denne gamle model for et lykkeligt familieliv at være et

magisk ideal med stærke normative implikationer, selvom virkeligheden har flyttet sig

langt væk fra idealet (Bjørnberg 1992). Kvinders høje andel af deltidsarbejdet bliver da

også forstået som en tilpasning til netop de modstridende krav som rummes i

kombinationen af heltids lønsarbejde og familieforpligtelser (Leira 1999). Alligevel må

man sige at mange kvinder i dag har valgmuligheder som aldrig før, både når det gælder

moderskab og uddannelse og arbejde. Nok trives gamle moderskabs- og familieidealer

fortsat, men i dag vægtes også andre påvirkninger, og den dominerende

moderskabsideologi har fået seriøs konkurrence af alternative ideologier, hvor kvinders ret

til selvrealisering og økonomisk frihed, og hvor deres pligt til at være forbilleder for

selvstændighed for deres børn, understreges (Hattery 2001). Bjørnberg (1992) peger

desuden på at det gamle familieideal står i stærk kontrast til den store værdi, som i dag

tillægges materielt forbrug, og som udgør en stærk motivation til at arbejde hårdt og tjene

penge. Det kan således virke som om både moderskabsidealer og –praksis i dag befinder

sig i en modsætningsfyldt overgangsfase, uden at man dog egentlig kan sige om dette er

rigtigt, eller sige hvor moderskabsidealer og –praksis er på vej hen, før man kan anskue det

historisk.

6 Man må gå ud fra at Elvin-Nowak taler om et ligestillingsideal for den store, brede middelklasse. Som

May-Len Skilbrei (2004) har påpeget, har arbejderklassekvinder ikke samme syn på ligestilling, som

middelklassekvinder. For de arbejderklassekvinder Skilbrei interviewet var det norske ligestillingsprojekt

forbeholdt middelklassekvindens behov og interesser.
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Sammenfattende kommentarer

At se på moderskab og job/arbejdsmarked i en historisk kontekst, klargør at forholdet

mellem de to er gensidigt afhængigt, og at moderskabsidealer og –praksis formes af

samfundsøkonomiske, sociale og kulturelle forhold. For den individuelle kvinde får dette

konkret betydning, når hun overvejer hvordan hun skal forene (eller ikke forene)

moderskab med job. Sæligt moderskabspraksis synes at tilpasse sig ændringer i

arbejdsmarkedet, samt at være underlagt dets præmisser. På relativt kort tid ændrede

kvinder således deres moderskabspraksis fra at være hjemmegående husmødre til at være

udearbejdende, hvilket krævede at de måtte overlade pasningen af deres børn i dagtimerne

til andre. Men moderskabsideologi lader til at være vanskeligere at ændre, og derfor har

der siden kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 1960’erne, været en diskrepans mellem

moderskabsidealer og -praksis. På den ene side ser man at moderskabsideologier også er i

ændring, og at de står i en gensidigt påvirkningsforhold til bl.a. arbejdsmarkedet. På den

anden side sker denne ændring meget langsomt, det er næsten som om der skal skubbes lidt

på. Ifølge Göran Therborn ændrer en dominant ideologi sig langsomt, netop fordi den

tjener de som har magten i et samfund, hvorfor denne gruppe altid forsøger at opretholde

status quo (Therborn 1980, i Hattery 2001). Hattery, hvis arbejde bygger på Therborns

ideologibegreb, ønsker at påpege er, at det i denne sammenhæng er mænd som har magten

i samfundet; det er i deres interesse at bibeholde en traditionel moderskabsideologi, fordi

hovedansvar for børn da fortsat ligger hos kvinden, hvilket bidrager til at magten netop

forbliver hos mænd, både fordi det frigør mænd til at prioritere arbejdet og fordi

konkurrencen med kvinder bliver mindre.

I de sidste halvtreds år har det at være en ”god” mor ifølge den dominerende

moderskabsideologi indebåret at have hovedansvar for børn og familie, og at altid sætte

børns behov før egne. Det kan virke som om dette langsomt er ved at ændre sig i retning af

at en ”god” mor også er en yrkesaktiv mor, som ikke lever lever sit liv gennem sine børn. I

forhold til 1950’erne er der i det moderne samfund flere måder at være en ”god” mor på,

og meget tyder på at fremtidens ideal for en ”god” mor, er en som søger at få det bedste fra

både morsrollen og yrkesrollen (Hughes 2002). I næste kapitel skal det netop handle om

disse moderne kvinder, og hvordan de håndterer at skulle kombinere de to roller.
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KAPITEL 3

Udvalgte studier om moderskab og job

Grundet emnets aktualitet og mediebevågenhed skulle man umiddelbart tro at der

eksisterer masser af akademisk litteratur om karriere/kvindelige ledere og moderskab. Det

gør der for så vidt også, når man ser på ”kvindelige ledere”/”karriere” og ”moderskab”

hver for sig. Når man derimod ser på kombinationen ”kvindelige ledere og

moderskab”/”karriere og moderskab” er det straks begrænset, hvad der eksisterer af

undersøgelser og litteratur7. I min søgen efter relevante studier og litteratur8 er jeg som

oftest stødt på bidrag fra USA, hvor der eksisterer en del allerede fra begyndelsen af

1980’erne, men de forskellige samfundsforhold og velfærdsordninger i USA kontra

Skandinavien, gør det ofte vanskeligt at drage paraleller til norske forhold, og dermed er

meget af den tilgængelige amerikanske litteratur ikke brugbar for en undersøgelse som

denne. Når jeg i dette kapitel alligevel har udvalgt fem amerikanske studier til at belyse

problemstillingen og fundene i denne undersøgelse, skyldes det at de har problemstillinger

som har store ligheder med min, og at de indeholder perspektiver og fund som er relevante

og interessante, også i en skandinavisk kontekst9. Det er påfaldende så lidt skandinavisk

litteratur man finder om emnet, og manglen på kundskab på området i Norge påpeges da

også af Drake (2001).

I det følgende gives præsentationer af seks studier, som jeg i stor udstrækning

kommer til at relatere undersøgelsens fund til. Bidragene er fem forskellige forskeres

indfaldsvinkler til karriere-familie problematikken, og fælles for dem er at de alle forholder

sig til moderskabsideologi på en eller anden måde, dvs. hvordan forståelsen af en ”god

mor” influerer på hvordan kvinder kombinerer moderskab og job. Alle er de enige om at

7 Jeg havde gerne set at der havde været flere tilgængelige studier med fokus på kvindelige ledere og

moderskab, eller karriere og moderskab. I manglen på disse har jeg i stor udstrækning brugt studier, hvor fokus

er på moderskab og job, men hvis problemstilling og fund ikke er mindre relevante for belysningen af denne

undersøgelses problemstilling og fund.
8 Der er søgt efter litteratur i hele BIBSYS databasen (også for kapitler og artikler) og anvendt

søgeordene ”moderskab”, ”mor”, ”kvinnelige ledere”, ”kvinner ”, ”ledere”, ”familie”, ”karriere” både hver for sig

og i forskellige kombinationer, også på engelsk.
9 Der tages forbehold for de forskellige samfundsforhold i USA kontra Skandinavien, hvor dette anses

for nødvendigt.



Karriere eller familie? Ja tak, begge dele!

24

den dominante moderskabsideologi i dag bygger på fortidens moderskabsidealer, og

dermed ikke har udviklet sig i takt med den øvrige udvikling på arbejdsmarkedet. De er på

forskellige måder alle optaget af muligheder og begrænsninger ved at kombinere

moderskab og job. Angela Hattery (2001) ser på hvordan mødre forholder sig til den

rådende moderskabsideologi, samt dennes indflydelse både når de overvejer muligheder og

begrænsninger ved at kombinere job og moderskab, samt når de vælger strategier for at

kunne kombinere. Hattery typologiserer mødrene alt efter hvilken strategi de vælger for at

kombinere, og her ses det at hvad man anser for muligheder eller begrænsninger, afhænger

af hvilken type man er. Både Aasta S. Lubin (1987) og Joan C. Peters (1997) har fokus på

muligheder, på den måde at de har søgt efter, hvad der skal til for at lykkes, dvs. hvordan

man som kvinde succesfuldt og uden at plages af dårlig samvittighed kan forene

moderskab og karriere. Begge disse forskere ser moderskabsideologien som en af de

største (psykologiske) begrænsninger for at kunne kombinere karriere og moderskab. Arlie

R. Hochschild (1989, 1997) er på den anden side optaget af begrænsninger, og på hvorfor

det er så vanskeligt at lykkes i at forene karriere og familieliv for yrkesaktive mødre10. Hun

fremhæver at ligestillingen ikke er fulgt med den øvrige udvikling i økonomien og

arbejdsmarkedet, hvilket har ført til at kvinder i dag er overbelastede med arbejde, fordi de

har to ”skift” at passe. Den paradoksale konsekvens af dette er at hjemmet er blevet til en

arbejdsplads, mens at arbejdspladsen mere og mere føles som et hjem. Også Ylva Elvin-

Nowak (1999a) har sit fokus netop på begrænsninger; hun fremhæver modsætningen

mellem en ligestillingsideologi som foregiver ligestilling mellem kønnene og en

moderskabsideologi som lægger hovedansvaret for børn hos kvinden. I lighed med de

øvrige forfattere ser også hun den dominerende moderskabsideologi som en væsentlig

forhindring.

Hvordan moderskabsideologi påvirker arbejdsmarkedsdeltagelse

I sin sociologiske doktorafhandling ”Women, work, and family – balancing and weaving”

(2001) har Hattery ved hjælp af kvalitative interviews undersøgt hvordan 30

10 I skandinavisk sammenhæng bør man huske at man ikke har de samme familievenlige

velfærdsordninger i USA som man har i Skandinavien, og Hochschilds undersøgelser er da også en ”opsang” til

den amerikanske stat. Det er givetvis vanskeligere at kombinere karriere og familie i USA, end det er i

Skandinavien, fordi staten tager et minimalt ansvar for omsorgen for børn og gamle.
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småbørnsmødre i USA (Upper Midwestern County) i 1995 håndterer kombinationen

familie og job. Hendes informanter er (hovedsagligt) hvide, middelklasse, gifte,

småbørnsmødre i alderen 25-35 år. En tredjedel af disse kvinder er i fuldtidsarbejde, en

tredjedel i deltidsarbejde og en sidste tredjedel er hjemmegående (Hattery betragter valget

om at gå hjemme som en rationel beslutning vedrørende arbejdsmarkedsdeltagelse, samt en

respons på arbejde-familie konflikten, på lige linje med valget om betalt arbejde). Hun har

søgt ikke bare at beskrive hvordan disse kvinder og deres familier løser konflikten, men

også hvordan (dvs. processen) de kommer frem til de strategier, som de benytter. Hattery

mener at betydningen af moderskabsideologi for kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse er

undervurderet i forskningen på området, og hævder at netop ideologi/forståelser af

moderskabet er en ud af flere faktorer som mødre tager i betragtning, når de udvikler deres

strategier for at håndtere kombinationen arbejde-familie. Ifølge Hattery, påvirker

moderskabsideologi både det som kvinder opfatter som mulige løsninger på konflikten,

såvel som de faktiske strategier de vælger for at tilstræbe balance. Hun påstår at den

dominerende moderskabsideologi i USA, ”Intensive mothering”, netop er den model af

moderskabet som opstod i 1950’erne (se kap. 2), hvor en god mor bl.a. er en, som

dedikerer hele sig selv og al sin tid til børn og hjem. I analysen af interviewmaterialet

kommer hun frem til at alt efter hvordan kvinderne responderer på den dominerende

moderskabsideologi, kan de inddeles i fire typer: ”konformister”, ”non-konformister”,

”pragmatikere” og ”fornyere". ”Konformisterne” er de kvinder som accepterer og indretter

sig efter den dominante moderskabsideologi, dvs. de vælger at være hjemmegående mødre,

og er tilfredse med den beslutning, også selvom det betyder et stort økonomisk offer.

”Non-konformisterne” er de kvinder som afviser den dominerende moderskabsideologi, og

hellere tilslutter sig alternative (konkurrerende) moderskabsideologier, hvor moderskabet

indeholder både instrumentelle og ekspressive roller, og de ser derfor økonomisk og

individuel præstation som ønskværdige mål. Disse kvinder ønsker at arbejde, både for at

kunne forsørge sine børn, men også for at opnå personlig tilfredsstillelse. De mener

desuden at det gavner deres børn at blive passet af andre. Non-konformisterne har ofte

svært ved at finde en god balance mellem job og familie, men er ikke desto mindre

tilfredse med valget. ”Pragmatisterne” er de kvinder som både forsøger at leve op til den

dominerende moderskabsideologis krav, men samtidig søger økonomisk uafhængighed og

personlig tilfredsstillelse på arbejdsmarkedet. Disse kvinder gennemgår en rationel

valgprocess, hvor bl. a. både økonomi og moderskabsideologi indgår som faktorer, før de

beslutter på hvilket niveau de ønsker at deltage i arbejdsmarkedet. De idealiserer
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interessant, godt betalt deltidsarbejde, men da dette sjældent er opnåeligt, vælger nogle

også fuldtidsarbejde, og andre at gå hjemme, mens deres børn er små. Netop fordi deres

ideal for at kombinere arbejde og familie er svært at realisere, oplever de fleste

pragmatikere stress og skyldfølelse, enten pga. mistede karrieremuligheder eller fordi de

ikke er nok hjemme. Den sidste gruppe kvinder, ”fornyerne”, accepterer ligeledes den

dominerende moderskabsideologi, men afviser normative måder at balancere arbejde og

familie på. I forsøget på at leve op til moderskabsideologien og samtidig have økonomien i

orden, finder de måder hvorpå de kan forblive i arbejdsmarkedet, uden at benytte sig af

børnepasningsordninger. Mulige strategier er f.eks. at arbejde hjemmefra, at tage barnet

med sig på arbejde eller at have natarbejde. Hattery’s pointe er at når vi inkluderer

moderskabsideologi som værktøj i vore ananlyser, er vi bedre i stand til at forstå og

forklare småbørnsmødres valg når det gælder arbejdsmarkedsdeltagelse.

Hvad gør kvindelige ledere med små børn for at lykkes?

I bogen ”Managing success – High-echelon careers and motherhood” ser Lubin (1987) på

hverdagslivet til kvindelige ledere i USA (New York City)11 i der også er småbørnsmødre.

Bogen er en studie af fem kvinder, baseret på gentagne dybdegående interviews med hver,

deltagende observation af deres dagligdag, og samtaler med deres familie, venner og

bekendte. Informanterne er hvide, middelklasse, højtuddannede, gifte kvinder med børn i

alderen 0-5 år, i ledende stillinger lige under toplederniveauet. Lubin finder disse kvinder

interessante som social gruppe, fordi de er pionerer som træder ny grund, og som ikke har

rollemodeller, men i stedet lever i et eksperiment sammen med resten af deres familier.

Hun ønsker at undersøge hvordan disse kvinder håndterer deres mange roller, hvordan de

opfatter sig selv, hvordan deres dagligdag fungerer, hvordan folk omkring dem ser dem, og

hvor mange mennesker der er nødvendige, for at de selv kan være succesfulde i

arbejdslivet. Hendes informanter, såvel som problemstilling, har således store ligheder med

denne undersøgelses informanter og problemstilling, og selvom bogen er skrevet i 1987

(og hendes dataindsamling dermed er endnu ældre) er den både relevant og tidssvarende i

forhold til min undersøgelse. Lubin finder at hendes informanter både klarer at være ledere

på højt niveau, småbørnsmødre og ægtefæller ved at være strengt organiserede og nærmest

11 Lubin nævner ikke tidspunkt/årstal for indsamlingen af hendes data.
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fungere som en administrationschef for alle de områder i deres liv som må koordineres, for

at få helheden til at fungere. At have succes i arbejdslivet betyder at man må acceptere

mændenes spilleregler, og dermed kan familielivet ikke få lov til at påvirke

arbejdsindsatsen. For disse kvinder vil det sige at gå imod traditionelle forestillinger om

morsrollen og i stedet forlade sig på hjælp fra et udvidet netværk af familie og venner,

samt at uddelegere husarbejdet og børnepasning til andre. Det betyder også i større grad at

trække deres mænd ind i børneomsorgen, og i disse kvinders tilfælde er alle deres mænd

ligeledes engageret, og har succes, i sin karriere. Ligeledes er det en vigtig strategi at

sænke standarderne på traditionelle kvindeområder, såsom rengøring og madlavning.

Lubin finder at kvindernes livsstil er så givende for dem, og at det de opnår ved den, giver

dem masser af selvtillid og energi. Det er ikke nødvendigvis sådan at disse kvinder

besidder mere energi end andre, men det at beskæftige sig med det de har lyst til og så

delegere de mindre lystbetonede opgaver bort (hvilket de kan gøre pga. deres gode

indkomst), resulterer i en ”god cirkel af energi”. Dårlig samvittighed er ikke et tema for

disse kvinder, den kan de ikke bruge til noget konstruktivt. De forsøger hellere at købe sig

til det bedste børnepasning, for dermed at minimere evt. dårlig samvittighed over ikke selv

at passe børnene. Derudover føler de faktisk at arbejdet stimulerer dem og gør dem til

bedre mødre, som har mere at tilbyde deres børn. Reaktionerne på deres livsstil fra deres

omgivelser er blandede og nogle syntes at de prioriterer helt forkert, men det lader til at

kvinderne forsøger at omgive sig med mennesker med samme livsstil som dem selv. Lubin

konstaterer også at kvinderne har erkendt og accepteret at det er en livsstil som kræver at

man trækker på et udvidet netværk, og at det er en vigtig del af nøglen til deres succes at

have opbygget et godt støttesystem på hjemmefronten. På ét punkt er kvinderne dog fortsat

fastlåst i en traditionel kvinderolle: nemlig at det er dem selv, som føler de har ansvaret for

at agere ”administrationschefen” i hjemmet, og som tager denne rolle på sig. Alt i alt

konstaterer Lubin dog med at det fuldt ud er muligt for kvinder at bestride lederstillinger

samtidig som de er småbørnsmødre – men det kræver at de omskriver den traditionelle

morsrolle (hvorved de også forholder sig til den dominante moderskabsideologi) og

opbygger og adminstrerer et støttesystem på hjemmefronten.

To-karriere familien må kende sine begrænsninger

I grove træk er dette også budskabet hos Peters, som i bogen ”When mothers work –

loving our children without sacrificing our selves” (Peters 1997) fremstiller portrætter af
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tolv forskellige familier, som hun har interviewet og observeret12. Fokuset her er ikke

eksplicit på kvindelige ledere, men på to-karriere familen13. Peters’ familier har vidt

forskellig baggrund både m.h.t. etnicitet, geografisk beliggenhed, uddannelse, stillinger,

økonomi og samlivshistorier. Selvom udvalget ikke er statistisk repræsentativt, mener hun

de udgør et godt billede på den amerikanske middelklasse (man kan dog stille

spørgsmålstegn ved, om det ikke rettere er den øvre del af den amerikanske middelklasse).

Det er netop middelklassens forældre af i dag, som er fanget mellem moderskabets idealer

og dagens økonomiske og sociale realiteter, hævder Peters, og derfor også dem hun har

ønsket at portrættere. Peters har en politisk agenda, og gør også sit eget standpunkt helt

klart: hun mener at mødre bør deltage i arbejdslivet på lige fod med mænd, for at bevare

deres egen identitet og for at være positive forbilleder for deres børn. Derfor må særligt

kvinderne i to-karriere familien kende sine begrænsinger, samt handle derefter, hvilket

betyder at de må gå imod traditionelle opfattelser af morsrollen og i stedet sænke

forventningerne til sig selv som mor, såvel som til husarbejdet. De må ligeledes udvide

familiens støtteapparat, såvel som at kræve at fædrene tager sin del af omsorg og

husarbejde. Hendes formål er at vise hvordan disse moderne familier klarer både familieliv

og arbejdsliv, og hun har helt bevidst valgt at fokusere på det positive og på hvordan det er

muligt for to-karriere familien at klare hverdagen, for derved at kunne formulere nogle

konkrete forslag og råd som andre to-karriere familier kan bruge for at opnå balance

mellem arbejde og familieliv. Peters er dermed optaget af hvordan forskningsresultaterne

kan komme til anvendelse og lette hverdagen for to-karriere familien. Konklusionen på

hendes studie er, at for at få moderskab og karriere til at balancere, er mødre nødt til at

indse at de ikke klarer alt, og dermed opgive noget af deres omsorgsansvar for små børn og

overlade det til fædre og andre familiemedlemmer, betalte omsorgsgivere, arbejdspladser

såvel som staten (det sidste er nok en politisk opmuntring til amerikanske læsere). Netop

det at trække på et netværk og i større grad overlade arbejde og uddelegere opgaver til

andre personer, er en af de vigtigste strategier som hun identificerer hos familierne, som

udslagsgivende for at deres to-karriere familieliv fungerer godt. Det betyder at gå imod

traditionelle forestillinger om moderskabet, som de bl.a. kommer til udtryk i baby-

12 Dette litteraturbidrag er mere en populærvidenskabelig bog end en samfundsvidenskabelig fagbog.
13 Fundene er relevante, set i lyset af det faktum at kvindelige ledere med børn oftest befinder sig i en to-

karriere familie, modsat deres mandlige kollegaer (Drake 2001)
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håndbøger, hvor moderskabet i småbørnsfasen ses som en altopslugende og

tilfredsstillende fuldtidsaktivitet for alle kvinder, og hvor morens nærvær og tilknytning til

barnet understreges. Ifølge Peters er det de mødre (og fædre) som klarer at løsrive sig fra

disse traditionelle moderskabsforestillinger, som er bedst til at finde en god balance

mellem arbejdsliv og familieliv, og som undgår den dårlige samvittighed. De samme

mødre og fædre bliver bedre forældre, fordi de også prioriterer deres egne mål i livet og

dermed opnår selvtilfredsstillelse, som igen kan kanaliseres ud til børnene. Gennem de

forskellige familieportrætter viser Peters at andre konkrete strategier som kan bruges for at

opnå balance er f.eks. bevidst at planlægge sit forældreskab indtil både mand og kvinde er

etableret i sin karriere, at søge fleksibelt arbejde (eller arbejdsplads) som levner tid til

familieliv, eller at forsøge at arbejde tæt på sit hjem. Peters’ studie har dermed det positive

budskab at kvinder (og mænd) har mange muligheder til disposition, for tilfredsstillende at

kombinere forældreskab og karriere.

Når hjemmeliv bliver ”det andet skift” og arbejdsliv bliver ”det gode liv”

Hochschilds bøger ”The Second Shift” og ”The Time Bind” er to meget vigtige

sociologiske bidrag som man næsten ikke kommer udenom, når man bevæger sig indenfor

feltet om karriere og familie. I ”The Second Shift” (Hochschild 1989) er halvtreds

ægtepar14 (hvor begger parter er yrkesaktive) interviewet dybdegående om deres

hverdagsliv og fordelingen af de daglige gøremål, ligesom at man har interviewet

forskellige mennesker med tilknytning til disse par (dvs. naboer, venner, barnepassere

m.fl.). I tillæg blev tolv af disse familier observeret mens de udførte deres daglige gøremål.

Dataindsamlingen fandt sted mellem 1980 og 1988. Hochschilds hovedfund i denne studie

er at det er kvinderne som tager størstedelen af det hjemlige arbejde, ”det andet skift”,

selvom både kvinden og manden er yrkesaktive på lige fod. Hochschild kalder dette for

den ”forsinkede” revolution (”stalled revolution”); at mens meget er ændret i måden

kvinder lever deres liv på, er der en mangel på ændringer både i arbejdslivet og hos mænd.

Denne manglende tilpasning, der både gør sig gældende på et ideologisk såvel som et

praktisk plan, skaber en spænding mellem arbejde og familie, særligt for kvinder. Dette

14 Hochschild nævner blot at disse ægtepar er rekrutteret via en stor, urban produktionsvirksomhed, og at

målet har været at finde par som var typiske for ”mainstream America”. Hvor de kommer fra, deres etnicitet eller

alder oplyses ikke.
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medfører at kvinderne er udmattede, får dårligt helbred og at ægteskabet ofte slår revner.

Særligt for kvinder bliver livet som yrkesaktiv mor, et liv præget af arbejde og pligter, hvor

hjemmet, som ideelt set skulle være et sted for familiært samvær og rekreation efter den

”virkelige” arbejdsdag er slut, bliver til en arbejdsplads.

I ”The Time Bind” følger Hochschild op på netop idéen om at hjemmet er blevet til

en arbejdsplads (Hochschild 1997). Bogen er et studie af de ansatte ved en stor bedrift i

Midtvesten i USA, ”Amerco”, som er kendt for sin familievenlige profil. I studien

interviewes ethundrede og tredive kvinder og mænd (de fleste var del af to-indtægts

familier, men nogle få var alene og uden børn), fra alle niveauer af organisationen, om

deres kombinering af arbejde og familie15. Seks af disse familier blev observeret i deres

dagligliv. Dataindsamlingen fandt sted 1990 til 1993. På trods af at de ansatte hos Amerco

kunne benytte sig af forskellige arbejdsordninger, der havde som intention at gøre det

lettere for børnefamilierne at kombinere arbejde og familieliv, noterer Hochschild sig at

næsten ingen af de ansatte benyttede sig af disse ordninger. Gennom sine interviews og

observationer finder hun at de fleste ansatte ikke har noget ønske om at reducere tiden de

tilbringer på arbejdspladsen. Hos Amerco (som hos så mange andre bedrifter i dag) har

man konstrueret et godt arbejdsmiljø, både fagligt og socialt miljø, hvor de ansatte følet sig

værdsat og godt tilpas. Hjemme, derimod, føler mange at der er alt for mange gøremål og

alt for lidt tid, og ingen som takker en for indsatsen. Det hektiske og pligtbetonede

hjemmeliv får derfor mange til at værdsætte tiden de tilbragte på arbejdspladsen. Dette

paradoks, at arbejdspladsen er blevet hjemme og at hjemmet er blevet til en arbejdsplads,

er Hochschilds hovedfund i studien. Hun påpeger at dette måske ikke er så nyt hvad angår

mænd, men nyt hvad angår kvinder. Som i ”The Second Shift” fremhæver hun at det

fortsat er kvinderne som bærer den tungeste byrde hvad angår arbejde-familie balancen,

dels fordi der fortsat ikke deles lige på hus- og omsorgsarbejdet, dels fordi kvinder har

indtaget arbejdsmarkedet på mandlige vilkår, hvilket også betyder at de opvurderer det

betalte arbejde og nedvurderer det ubetalte hus- og omsorgsarbejde. Yrkesaktive mødre er

derfor, ifølge Hochschild, splittet mellem arbejde og familie, og ambivalente i deres

forhold til arbejdet. Derudover (og med særlig relevans for denne undersøgelse) finder

Hochschild at kvinderne hos Amerco fortsat må begå sig i en mandlig kultur hvis de vil

gøre karriere. Strategien de benytter for at håndtere dette, er at følge spillets regler og

15 Hochschild nævner ikke etnicitet og alder på informanterne.
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bevidst nedtone det traditionelt ”kvindelige” eller ”moderlige” ved sig selv, for at blive

betragtet som seriøse medspiller af sine mandlige kolleger. Hochschild peger på at denne

ekstrabelastning er problematisk for de kvindelige ledere, i og med at de mangler den

hustru som de mandlige ledere ofte har. Hochschild peger i den forbindelse på at det er

børnene som synes at betale prisen for den tidsklemme som forældrene er i, og hun er

kritisk til nogle forældres fortolkning af at børnene ikke lider under denne livsstil, blot

fordi de ser ud til at klare sig godt.

Dårlig samvittighed som del af det moderne moderskab

Elvin-Nowak har i sin psykologiske doktorafhandling ”Accompanied by guilt – modern

motherhood the Swedish way” (Elvin-Nowak 1999a) fokus på kvinders begrænsninger, når

det gælder at kombinere fuldtidsarbejde med livet som småbarnsmor. Hun har ønsket at

belyse fuldtids yrkesaktive mødres hverdagslige oplevelser, særligt deres oplevelser af

skyldfølelse i samspillet mellem familieliv og arbejdsliv. I modsætning til både Hattery,

Lubin og Peters som alle fokuserer på det synlige og ydre (hvad kvinder gør), fokuserer

Elvin-Nowak på det indre, følelsesmæssige aspekt ved det at være mor og yrkesaktiv. Hun

anlægger et socialkonstruktivistisk perspektiv for at beskrive hvordan yrkesaktive mødre

konstruerer sig selv som arbejdende mødre i lyset af kulturelt dominante diskurser omkring

moderskab, børns udvikling, ligestilling og yrkesaktivitet. Gennem gentagne

dybdeinterviews (som fandt sted mellem 1995 og 1997) med hhv.både højtuddannede og

lavtuddannede kvinder (i yrker der tilsvarede deres uddannelsesniveau) fandt Elvin-Nowak

at fælles for disse kvinder var, at dårlig samvittighed og skyldfølelse i forskellige varianter

var et særdeles velkendt og tilbagevendende fænomen i deres dagligdag. Generelt følte

kvinderne at de ikke strak til overfor børnene og familien, at arbejdet var noget som tog

dem væk fra børnene. Elvin-Nowak forklarer den dårlige samvittighed med at dagens

svenske mødre må forholde sig dels til en moderskabsdiskurs som fortsat lægger

hovedansvar for børn og familie på mødrene, dels til en stærk ligestillingsdiskurs som

foregiver ligestilling mellem mænd og kvinder, og som ikke tillader mødre ikke at være

yrkesaktive. Ifølge Elvin-Nowak stiller det mødrene i et dilemma, hvor det bliver umuligt

både at se sig selv som en god mor og som ligestillet, og dermed er grundlaget for den

daglige dårlige samvittighed/skyldfølelse lagt. Til forskel fra de foregående forskere,

forholder Elvin-Nowak sig ikke bare kritisk til moderskabsideologi, men også til

ligestillingsideologi (og til den svenske velfærdsstat som promoverer den).
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Derudover fandt Elvin-Nowak at fleksibilitet i jobbet, i forhold til at kunne

kontrollere sin egen arbejdstid, faktisk også skabte grobund for dårlig samvittighed overfor

børn og familie, fordi den skabte en illusion af at effektivt kunne planlægge hverdagen til

alles bedste. De kvinder som ikke selv kunne tilrettelægge sin arbejdstid (de

lavtuddannede), havde faktisk mindre skyldfølelse når de måtte arbejde, netop fordi de i

større grad følte sig tvunget af ydre faktorer, som var uden for deres kontrol. Dette er

interessant i forhold til at ledere oftest har en rimelig grad af fleksibilitet i deres job, når det

gælder hvornår jobbet bliver gjort, men også i forhold til at forskellige former for

fleksibilitet er noget, som i stigende grad præger arbejdsmarkedet (Brandth & Kvande

2003). I modsætning til de to foregående (og amerikanske) forfattere, har Elvin-Nowak

ingen løsningsforslag. Hun ser ikke konflikten mellem moderskab og arbejdsliv som noget

den individuelle kvinde selv kan løse, og her ser man nok forskellen på en amerikansk,

individ-orienteret tankegang og en svensk, samfunds-orienteret tankegang. Problemet

ligger i de nævnte diskurser, som moderne mødre må forholde sig til, og i det faktum at der

rent faktisk ikke eksisterer ligestilling mellem kønnene endnu, især når det gælder

forældreskab.

Sammenfattende kommentarer

Fundene i den her gennemgåede litteratur giver grundlag for nogle forventninger til mit

eget materiale med hensyn til mine informanters moderskabsidealer og –praksis og deres

håndtering af kombinationen karriere-familie.

Som beskrevet fremhæver alle fem forfattere at kvinderne må forholde sig til en

forældet moderskabsideologi, og at de i forskellig grad enten accepterer eller afviser den,

både når det gælder overvejelser omkring karriere-valg, samt når det gælder de mere

hverdagslige overvejelser omkring familie-job ”kabalen”. Jeg forventer at kvinderne i mit

materiale i en eller anden udstrækning forholder sig til den dominante moderskabsideologi,

sådan som Elvin-Nowak (1999a) og Peters (1997) beskriver den, og at denne har spillet en

rolle i deres valg af karriere og kombinationsstrategier. Spørgsmålet bliver da hvordan de

forholder sig til ideologien, samt hvilken rolle den har spillet?

Både Hattery (2001), Lubin (1987), Peters (1997) og Hochschild (1997) identificerer

forskellige strategier, som benyttes af kvinderne for at kunne kombinere moderskab og job.

I Hatterys studie har strategierne at gøre med selve job-valget (hvilken type job og hvor

mange timer), såvel som valget af børnepasning. I Peters’ undersøgelse har strategierne at
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gøre med hvordan kvinderne får hverdagen til at hænge sammen, når de også skal tage

hensyn til ægtefællens karriere (og dermed er det strategier som også inkluderer

ægtefællens deltagelse). I Lubins studie handler det om de ”hjemlige” strategier som

benyttes for at få hverdagen til at fungere, når kvinderne sidder i høje lederstillinger, mens

Hochschild bl.a. identificerer nogle ”arbejdslivsstrategier” som kvindelige ledere benytter

overfor kolleger. Både Peters og Lubin finder at vigtige strategier for disse kvinder er at

udbygge sit støtteapparat på hjemmefronten og overlade mere omsorgsansvar til andre. I

mit materiale forventer jeg, at kvinderne benytter sig af lignende strategier, i karriere-valg

såvel som i hverdagen. Spørgsmålet bliver hvad disse strategier er?

Hvor Elvin-Nowak (1999a) finder at moderne, udearbejdende småbørnsmødre (i

Sverige) på en daglig basis plages af dårlig samvittighed overfor familien, finder Lubin

(1987) at dette slet ikke er et problem for de kvindelige ledere, som hun har studeret, fordi

de har valgt den væk. I Hatterys (2001) studie hænger den dårlige samvittighed sammen

med, om man accepterer eller afviser den dominante moderskabsideologi (de som

accepterer den, har generelt større problemer med dårlig samvittighed, end de som afviser

den). Det er således ikke givet at kvinderne i mit materiale har dårlig samvittighed, men ud

fra litteraturen som er præsenteret her, og ud fra en mere almen ”common sense”

betragtning, forventer jeg at de har et bevidst forhold til den. Spørgsmålet bliver da

hvordan det forhold ser ud? Dette, sammen med mange andre, spørgsmål skal jeg forsøge

at belyse fra og med kapitel fem, men først skal det nu handle om det metodiske aspekt

ved min undersøgelse.
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KAPITEL 4

Metode

Valg af tema og metode

Moderskabet som sociologisk tema begyndte for alvor at interessere mig, da jeg for nu tre

år siden selv blev mor til mit første barn. At jeg samtidig med oplevelsen af mit eget

moderskab og alle dets ringvirkninger startede på mellemfaget i sociologi og fik mulighed

for at fordybe mig i temaområdet ”Familie, sosialisering og kjønn” førte til en intens og

vedvarende interesse for problemstillingerne vedrørende at kombinere job og moderskab.

Det aktuelle fokus både på vanskelighederne ved at kombinere karriere og familie, og

manglen på kvindelige ledere har for mig føltes nær og vedkommende – om kort tid er det

jo mig selv som står med det ene ben i hjemmet og det andet i arbejdsmarkedet. Derfor er

min interesse både personlig og genuin, når jeg i denne hovedfagsopgave ønsker at

undersøge hvordan ti kvindelige ledere kombinerer en krævende karriere med ansvaret for

små børn, og hvordan de oplever dette.

Fordi jeg anlægger et socialkonstruktivistisk perspektiv og har ønsket at få

informanternes egen fremstilling af, og perspektiv på, det at kombinere karriere med

familie, var kvalitativ metode et oplagt valg. Ifølge Pål Repstad (1998) bør man bruge

kvalitativ metode, når man ønsker indsigt i grundtræk og særpræg i et bestemt miljø, uden

at man er så optaget af hvor hyppigt noget forekommer eller hvor vanlig det er. Givet

omfanget af, og formålet med, en hovedopgave, var interviews det bedst egnede valg af

forskningsmetode til at undersøge min problemstilling16. Formålet med det kvalitative

forskningsinterview er netop at belyse et menneskes livsverden, både den aktuelle, således

som personen handler, tænker og føler i den, såvel som den historiske, som denne person

har udviklet sig i og fra. Interviewet er dermed specielt velegnet til at belyse både den

individuelle, personlige udvikling og den kontekst, som er den mere almene baggrund for

udviklingen (Fog 1994), og det er netop dette jeg har ønsket at gøre her.

16 Det ideelle for udforskningen af problemstillingen havde sikkert været en kombination af interviews

(gerne gentagne) og en form for observation . Det kan give et bredere datagrundlag og en sikrere tolkning at ”se

på hvad folk gør og om det er samsvar med hvad de siger”, som Repstad (1998: 24) siger.



Karriere eller familie? Ja tak, begge dele!

36

Udvalget

I denne undersøgelse var jeg på jagt efter informanter med relevant erfaring for opgavens

problemstilling, og det har da været denne (og mit skøn) som har afgjort hvem det var

aktuelt at interviewe, også kaldet et strategisk udvalg (Thagaard 1998). Kriterierne for at

kunne kvalificere som informant var at man var i en ledende stilling (uanset niveau) og var

småbarnsmor (dvs. mindst et barn under seks år/skolealder). To af informanterne var nogle

jeg selv kendte (ikke personligt) og dem tog jeg selv direkte kontakt til. Den ene af disse to

gav mig en ny kontakt, som også kom med i udvalget. Resten af informanterne kom jeg i

kontakt med gennem en klientkontakt til min mand. Han forespurgte på mine vegne om

hun kendte nogle som passede på kritierierne, hvorefter hun vendte tilbage med en liste af

navne, som jeg så kontaktede med hende som reference, og det viste sig at denne person

(som også sidder i en høj stilling i den organisation, hvor syv af informanterne er

rekrutteret fra) var en rigtig ”døråbner”. Først kontaktede jeg de mulige informanter med

en kort e-mail, hvor min undersøgelse og problemstilling var beskrevet i en vedhæftet fil

(se Appendix 1). De fleste vendte så interesserede tilbage efter relativt kort tid, og vi aftalte

tid og sted for interviewet, hvorefter jeg sendte dem en skriftlig bekræftelse på vort møde.

Ifølge Tove Thagaard (1998) må udvalgets størrelse vurderes både i forhold til at antallet

informanter ikke er større end at man kan gennemføre dybdeborende analyser, og i forhold

til et mætningspunkt, dvs. når interviews med flere informanter ikke giver yderligere

forståelse. I denne undersøgelse føltes ti informanter da også som det rigtige antal; under

de sidste to interviews begyndte jeg at føle at jeg ikke fik yderligere forståelse (på det

tidspunkt havde jeg også allerede gennemført ti interviews – se under ”interview-

processen”), og havde jeg haft flere end ti i mit udvalg, havde analysearbejdet

sandsynligvis blevet mere omfattende end hvad som er tiltænkt en hovedopgave.

Kvinderne i mit udvalg er i alderen 32-42 år, har mellem et og fire børn (hvoraf

mindst ét barn er seks år eller derunder), og alle undtagen én er gift. Kvinderne er i ledende

stillinger på forskellige niveauer, i henholdsvis et helsecenter (en kvinde), en oliekoncern

(to kvinder) og forskellige underafdelinger til et industrikoncern (syv kvinder). Alle, på

nær hende som arbejder i et helsecenter, arbejder i det private næringsliv. De er født og

opvokset forskellige steder i Norge (med undtagelse af én, som er af belgisk oprindelse),

men bor og arbejder nu alle i Oslo-området. Herunder følger en kort skematisk

præsentation af hver kvinde og hendes baggrund, samt et sammendrag af hvilke fællestræk

de alle deler, såvel som træk de ikke deler.
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Tabel 4.1: Baggrundsinformation på informanterne

Tabel 4.2: Baggrundsinformation på informanternes ægtefæller

AL-
DER

AN-
TAL

BØRN

UDDANNELSE STILLING ÅRLIG
LØN

CA.UGENTLIG
ARB.TID (inkl.
hjemme/overarb.)

ALICE 32 år 1 Civilingeniør
Leder HR-afdeling i

underafd. til stor norsk
industrikoncern

Mellem kr.
4-600.000 50 timer

BERIT 33 år 1
MSc. i

internationale
relationer

Afdelingschef i
underafd. til stor norsk

industrikoncern

Mellem kr.
4-500.000 40 timer

CHRISTINA 40 år 2 Civiløkonom
Direktør for for-

retnings enhed i stor
norsk industrikoncern

Mellem
kr..800.000-
1.000.000

50 timer

EVA 41 år 4 Dr. Med.
Adm. overlæge ved

helsecenter
Mellem kr.
5-600.000 60 timer

FANNY 36 år 3 Civiløkonom
Info.direktør for

forretn.område i stor
norsk industrikoncern

Mellem kr.
800.000-
1.000.000

50 timer

GRO 42 år 3 Civiløkonom
Direktør i underafd. til

stor norsk
industrikoncern

Mellem kr.
6-800.000 50-55 timer

HANNE 42 år 3 Økonom
Daglig leder for

datterselskab til stort
intern. olieselskab

Mellem kr.
6-700.000 60 timer

IDA 40 år 3 Civiløkonom
Leder for oplæring &
komm. i norsk filial af
stort int. olieselskab

Mellem kr.
6-800.000 45-50 timer

JENNY 42 år 2 Civilingeniør
Revisionschef i

underafd. til stor norsk
industrikoncern

Mellem kr.
6-800.000 50 timer

LENE 38 år 2 Civilingeniør
Leder for forret-

ningsenhed i stor norsk
industrikoncern

Mellem kr.
6-800.000 45-50 timer

UDDANNELSE STILLING ÅRLIG
LØN

CA.UGENTLIG
ARB.TID (inkl.
hjemme/overarb.)

ALICE Civiløkonom Konsulent/projektleder Over kr.
600.000

65-70 timer

BERIT Økonomisk
baggrund

Forretningsmand Over kr.
600.000

50 timer

CHRISTINA Civiløkonom Koncerndirektør
indenfor marketing

Over
kr..600.000

50 timer

EVA - - - -

FANNY Cand. Polit. Konsulent Over kr.
600.000

50 timer

GRO Civiløkonom Leder bedrift indenfor
helsesektoren

Over kr.
600.000

40 timer

HANNE Økonom Forretningsmand Over kr.
600.000

50-60 timer

IDA Civiløkonom Selvstændig (driver
konsulentvirks.)

Over kr.
600.000

50-60 timer

JENNY Dr. Phil. Fakultetsdirektør Mellem kr.
4-600.000

45-50 timer

LENE Dr. Phil. Forsker Over kr.
600.000

40 timer
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Tabel 4.3: Baggrundsinformation på informanternes forældre

Hvad de har har tilfælles i deres baggrund

Uddannelsesmæssigt er dette en speciel gruppe kvinder som har uddannet sig indenfor

mandsdominerede fag: tre er civilingeniører, fire er civiløkonomer, én er økonom og én er

læge. I tabel 4.4 nedenfor fremgår det hvor mange kvinder i forhold til mænd, i mine

informanters aldersgruppe, der har uddannet sig inden de nævnte områder. Tallene viser

tydeligt overvægten af mænd indenfor de fag, som hovedparten af mine informanter har

uddannet sig i, nemlig økonomiske fag, naturvidenskabelige fag og tekniske fag, i den

periode hvor de tog uddannelse.

Tabel 4.4: Personer med højere uddannelse fra universitet eller højskole efter alder, køn og fagfelt 1/10/2002

Køn og alder
Fagfeldt

Mænd
30-39 år

Kvinder
30-39 år

Mænd
40-49 år

Kvinder
40-49 år

Samfundsfag og juridiske fag 5 487 6 444 4 197 2 927
Økonomiske fag 2 315 1 238 831 386
Naturvidenskabelige fag, håndværksfag og
tekniske fag

15 212 6 399 11 780 2 858

Kilde: www.ssb.no/emner/04/01/utniv/tab/-2003-10-31-04.html

Hun som ikke har en traditionelt mandlig uddannelse, er uddannet indenfor politik og

internationale relationer, og samfundsfag er, som det ses, ikke specielt mandsdomineret.

MORS UD-
DANNELSE

FARS UD-
DANNELSE

MORS STILLING FARS STILLING ARBEJSDE-
LING HJEMME

ALICE
Lærer Usikker Lærer Arbejdede indenfor

pharma. industri
Moren gjorde

det meste

BERIT
Lærer Lærer Hjemme indtil skole-

start. Herefter: lærer
Lærer Moren gjorde

det meste

CHRISTINA
Stewardesse Civiløkonom I praksis hjemme-

gående
Leder for egen

virksomhed
Moren gjorde alt

EVA
Psykolog Læge Børnepsykolog Læge De var skilt fra

Eva var ni år

FANNY
Civilingeniør Civilingeniør Først karrierestilling i

en ingeniørvirks., men
valgte senere at und-

ervise (mer fam.venl.)

Leder i ingeniør-
virks., og blev

senere chef for den

Faren bidrog,
men på

traditionel vis

GRO
Sygeplejerske Usikker (”han

arbejdede sig
op”)

Sygeplejerske til Gro
var to år. Derefter

hjemmegående

Usikker (”han steg
i graderne, var næ-
sten ikke hjemme”)

Moren gjorde
det meste

HANNE
Usikker Usikker Havde egen butik Forretningsmand Faren bidrog,

men relativt trad.

IDA
Ingeniør Usikker Hjemme indtil skole-

start. Herefter: lærer
Usikker. Arbejde-
de i stort prod.virk.

Faren bidrog,
men relativt trad.

JENNY
Lærer Lærer Lærer Lærer Moren gjorde

det meste

LENE
Usikker Usikker Hjemme indtil yngste-

mands skolestart.
Herefter yrkesaktiv

Arbejdede på det
lokale jernværk

Moren gjorde alt
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Ligeledes arbejder alle, undtagen Eva som er læge, indenfor mandsdominerede

brancher (olieindustri og metalindustri) ligesom disse ni også selv beskriver sine lokale

arbejdsmiljøer som mandsdominerede. Alle har indtaget arbejdsmarkedet med en

uddannelse på minimum hovedfags-/masterniveau. Det gælder for alle kvinderne at der

aldrig var nogen tvivl om at de ville tage højere uddannelse, men ingen af dem har fra

tidligt af vidst præcist i hvilken retning de ville gå. Deres uddannelses- og karrierevalg er i

større grad præget af muligheder som har budt sig, såvel som tilfældigheder og rationel

beslutningstagen. Ingen, undtagen Gro (som vidste hun ønskede at blive ”noget stort”) har

haft målrettede planer om at blive leder, men det er mit indtryk efter at have mødt dem, at

de alle besidder en slags ”lederpersonlighed” – de slog mig alle som meget selvbevidste,

målrettede og stærke kvinder (om det så er noget de altid har været, eller noget de er

blevet, er selvfølgelig svært at sige).

De fleste, otte af ti, har bevidst ventet med at få børn, til de var fyldt 30 år, for at

realisere planer om uddannelse og job først. Alle, undtagen Eva som må klare sig på én

indtægt, har i dag god privatøkonomi, og har haft det allerede før de fik børn. Syv af de ti

kvinder tjener årligt over kr. 600.000,-. Alle de ni som er gift, har ægtefæller som også selv

er i leder- eller karrierestillinger, og dette er netop en af forskellene på kvindelige og

mandlige ledere (Drake 2001). Mændene arbejder stort set samme antal timer som deres

koner, og de har også god indtægt, otte af ni tjener over kr. 600.000,- om året. Når man

tager i betragtning, at en gennemsnitlig norsk familie, bestående af to ægtefæller og to børn

(det er den mest udbredte familieform) har en samlet indtægt før skat på kr. 660.800,-

(www.ssb.no.b), så lever kvinderne i udvalget her (undtagen Eva) altså i familier, hvor den

samlede indtægt ligger på minimum det dobbelte beløb.

Hvordan de afviger fra hinanden i deres baggrund

Der er forskel på deres stillinger både i forhold til niveau, indhold og ansvar, og følgelig på

deres årsindtægt og arbejdstid. Således befinder tre sig på et niveau der tilsvarer

afdelingsleder (dvs. at man har ansatte, men ikke andre ledere, under sig), fire befinder sig

på mellemleder-niveau (dvs. at man både har ansatte og andre ledere under sig), og tre

befinder sig i noget ”tungere” stillinger på et ganske højt niveau, hvor der ikke er langt til

topledelsen. Der er derfor forskel på det job-press de oplever, og på hvor meget som må

præsteres i jobbet. F.eks. har Berit, som er afdelingleder, et helt andet indhold i sit job og

en noget anderledes hverdag, end Fanny som er ansat i samme koncern, men er direktør og

med i ledelsesgruppen.
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For alles vedkommende virker det som om deres mor har spillet en rolle i deres valg

af livsstil, men på forskellige måder; fem kvinder har haft yrkesaktive mødre som har

videregivet til deres døtre et positivt billede af at være mor og yrkesaktiv på samme tid, og

på den måde været et forbillede, som har gjort uddannelse og yrkesaktivitet til et naturligt

valg. Én kvinde har haft en hjemmegående mor, som var meget selvstændig og ordnede op

i alt, og på den måde været et forbillede for aktivitet og selvstændighed, selvom hun altså

ikke var yrkesaktiv. En anden kvinde har haft en mor som først var hjemmegående og

senere yrkesaktiv, og som tilrettelagde både jobtype og –forløb efter at være nær børnene,

men samtidig formidlede vigtigheden af uddannelse og på den måde gjorde det helt

naturligt at datteren også skulle arbejde. Tre kvinder har mere problematiske

morsforbilleder, som har påvirket dem selv til at handle anderledes; én har haft en mor som

var en pioner både på uddannelse og job, men som senere (og nok til sin fortrydelse) valgte

et mere roligt yrke, som tilpasning til farens karriere. En andens mor var først yrkesaktiv

og valgte så senere at gå hjemme, således at faren kunne satse på sin karriere, noget hun

senere blev bitter over. En tredje opfattede sin mor, der først var hjemmegående og senere

yrkesaktiv, som en uselvstændig kvinde der havde tilpasset hele livet efter sin familie.

Mens de fleste på en eller anden måde altid har vidst at de ville have børn (bare ikke

hvornår det skulle ske), er der tre af kvinderne for hvem det aldrig var helt sikkert at de

overhovedet skulle have børn, og hvor børn egentlig er resultatet af forhandlinger med

partneren og/eller at det var ham som ønskede sig børn mest. Den som nok afviger mest i

sin baggrund fra de andre, er Eva, som valgte at få sit første barn en del tidligere end de

fleste andre (som 23-årig), og som i dag lever alene med sine fire børn, og må klare dette

på én indtægt, hvorfor hendes økonomi også er noget strammere end de øvrige

informanters.

Interview-processen

I alt interviewede jeg i perioden maj-juni 2003 tolv kvinder, men udvalgte senere de ti mest

vellykkede til analysen, da jeg var nødsaget til at fravælge to. Ét interview var blevet

delvist uforståeligt på lydbåndet, p.g.a. tekniske problemer med diktafonen. Det var held i

uheld at jeg i forvejen var i tvivl om jeg skulle bruge netop dette interview, da kvinden på

interviewtidspunktet (som den eneste i udvalget) var midt i sin anden fødselspermisjon. Jeg

var usikker på om det kunne farve hendes perspektiv og holdninger til emnet, at hun

befandt sig i en så atypisk periode i forhold til hendes normale hverdag. Et andet interview
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føltes ikke videre vellykket – jeg fandt aldrig helt tonen med denne informant, som jeg

følte var vældig utydelig i kommunikationen, og det var næsten som om vi talte forbi

hinanden og at jeg ikke fik svar på det jeg spurgte om. Da kravet til antal informanter i en

undersøgelse som min, er minimum ti personer, valgte jeg derfor disse to interviews fra.

Selvom de ikke blev transkriberet og analyseret sammen med de andre interviews, har de

dog helt sikkert bidraget til min forståelse og tolkning.

Alle ti interviews foregik på kvindernes arbejdspladser, ofte i et mødelokale, andre

gange på kvindens kontor. I alle tilfælde blev jeg meget vel og professionelt modtaget,

hvilket rystede nervøsiteten af, og gav mig en følelse af kompetence. Især som nybegynder

som interviewer er dette vigtigt for at hele situationen kan starte og flyde godt. Før vi

startede interviewet, forklarede jeg dem undersøgelsens problemstilling og informerede

dem om deres rettigheder som informanter, om min tavshedspligt og om anonymitet i

rapporten (denne information havde de i forvejen også modtaget på e-mail) . Med nogle

informanter udviklede denne indledende procedure sig naturligt til en mindre samtale, med

andre ikke. Før jeg startede båndoptageren, bad jeg om deres tilladelse til at optage

samtalen, og dette var aldrig noget problem.

Ifølge Karin Widerberg kan det at interviewe ledere medføre visse vanskeligheder;

de kan bl.a. være svære at få fat i og få lavet aftaler med, og så kan de have tendens til at

aflyse og udsætte interviewet i sidste øjeblik (Widerberg 2001). Jeg havde selv forventet

dette, men var positivt overrasket over ikke at opleve nogen af delene. Ligeledes påpeger

Widerberg at det at interviewe ledere er en helt anden situation og relation end at

interviewe ansatte. Hun anbefaler at man ”i forkanten af et lederinterview bør have tænkt

igennem sin egen måde at forholde sig til magt på, og hvordan man har tænkt sig at

håndtere den ”omvendte” magtrelation som begge parter i almindelighed forestiller sig at

et sådant interview er” (Widerberg 2001:99). Jeg valgte her i stor udstrækning at benytte

mig af samme strategi som Widerberg beskriver at hun og hendes kollega selv brugte,

nemlig at optræde sagligt, bestemt, professionel og mindre ”kvindelig” og ”hyggelig” end

man nok ville optræde overfor ansatte. Det var på forhånd min (ubegrundede) opfattelse at

kvindelige ledere nok distancerer sig lidt fra det mange anser som typisk kvindelig ”small

talk” og at jeg skulle holde mig fra det, noget jeg senere fik bekræftet i mine møder med

mange af informanterne.

Interviewet havde et semi-struktureret oplæg. Jeg havde på forhånd udformet en

interviewguide og forsøgt at følge Thagaards (1998) råd om en interviewguide skal

beskrive rækkefølgen af de temaer som skal tages op, men samtidig være fleksibel i
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forhold til denne rækkefølge. Ligeledes anbefaler Thagaard at begynde med et spørgsmål

som informanten let kan svare på, for så efterhånden som tilliden opbygges mellem forsker

og informant at komme ind på mere vanskelige temaer, og så afslutte med forholdsvis

enkle spørgsmål, for på den måde at afrunde interviewsituationen. Dette har jeg også

tilstræbt i interviewguiden (se Appendix 2). Under de første interviews holdt jeg mig

naturligt nok mere til interviewguiden og brugte den lidt mere som ”tjek-liste”, end jeg

gjorde siden hen. Under de sidste interviews var den ganske overflødig, for da vidste jeg

præcis hvad jeg ville spørge om. Således følte jeg også at jo mere jeg blev i stand til at

frigøre mig fra interviewguiden, desto mere lystbetonet blev min interviewteknik. Jeg

forsøgte så vidt muligt at stille åbne og ikke-ledende spørgsmål, selvom det i praksis er

vanskeligt at gennenføre helt, og måske heller ikke ønskeligt i enhver situation. Det

kommer sandsynligvis an på hvem man sidder overfor. I enkelte tilfælde måtte jeg

anstrenge mig ekstra for at holde samtalen flydende og for at få så fyldige beskrivelser som

muligt, men de allerfleste interviews forløb meget tilfredsstillende, sikkert fordi kvinderne

var interesseret i, og havde lyst til at tale om emnet.

Under interviewet brugte jeg kun diktafon. Jeg finder det for vanskeligt at notere,

samtidig som jeg skal lytte og engagere mig i samtale, så derfor ventede jeg med at notere

det som jeg fandt interessant og bemærkelsesværdig til efter interviewet var afsluttet, sådan

som Jette Fog (1994) også anbefaler at man kan gøre. Disse notater viste sig senere at være

til stor nytte. Ved interviewets afslutning bad jeg informanten udfylde et skema for

baggrundsoplysninger (se Appendix 3), og foruden at være en praktisk foranstaltning,

bidrog det også til en god afrunding på situationen. Længden på interviewet varierede fra

mellem en time og et kvarter og op til to timer.

Transkribering

Da jeg havde afsluttet alle interviews, startede transkriberingsprocessen. Jeg hørte

båndene, mens jeg transkriberede, og udelod at nedskrive alle ”øh”, ”hmm” m.m, og de

pauser som jeg anså for irrelevante. Ligesom jeg har valgt at skrive hele opgaven på dansk,

fordi jeg føler at jeg bedst kan udtrykke mig på mit modersmål, valgte jeg også at

oversætte interviewmaterialet fra norsk til dansk. Mest fordi jeg ikke behersker skriftlig

norsk godt nok, og da særligt ikke de forskellige dialekter og måden de skrives på. Da jeg

har boet og studeret fire år i Norge og også er gift med en nordmand, har jeg god forståelse

af det norske sprog, og kan med rimelig sikkerhed garantere at der i oversættelsen fra norsk
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til dansk ikke er gået mening tabt. Udover oversættelsen fra norsk til dansk, er

informanternes sætningskonstruktioner og sprog stort set uændret i deres gengivelse. For at

skjule informanternes identitet, fik de under transkriberingen nye navne, ligesom at

information som gjorde dem let igenkendelige blev ændret. Ved endt transkribering anløb

interviewmaterialet på 149 sider (normal linieafstand).

Selvom arbejdet med transkriberingen er langsommeligt og monotont, var det

alligevel under dette, at analysen virkelig begyndte at tage form. Gennemhøring efter

gennemhøring dukkede mønstre og temaer op i mit hoved, også når jeg ikke var i gang

med transkribering, og det er stort set de samme mønstre og temaer, som er blevet til

indholdet i den færdige, skriftlige analyse.

Analysen af interviewudskrifterne

Adskillelsen mellem interviewfase og analysefase er, som Fog (1994) påpeger, i

virkeligheden fiktiv. Forskeren analyserer og fortolker hele tiden, også under selve

interviewet, og forskeren har formodninger om, hvordan tingene kan hænge sammen, som

gennem interviewet bliver be- eller afkræftet. Analysen er således ikke noget som først

begynder, når man sidder ved skrivebordet med den færdige bunke af interviewudskrifter.

Da transkriberingen af de ti interviews var færdig, blev de (og notaterne)

gennemlæst flere gange. Ved hver gennemlæsning skrev jeg temaer ned, eller

kommenterede hvad jeg fandt interessant. Jo flere gange et interview blev læst, desto flere

temaer gik igen i de forskellige interviews, man begyndte at ane overordnede kategorier og

forskellige mønstre, og de skriftlige bemærkninger blev flere og flere. Da jeg følte jeg

havde fundet de overordnede kategorier, som i opgaven hver især er blevet til kapitlerne 5-

1017, tegnede jeg matriser for hver kategori for at få et visuelt, godt overblik over

undertemaer og mønstre, og for at kunne sammenligne information fra alle informanterne.

Det at forskeren retter fokus mod et udvalgt tema og sammenligner information fra alle

informanterne om dette tema, kalder Thagaard (1998) for ”temacentreret analyse”.

Analysen af materialet kan inddeles i en beskrivende og en tolkende fase (Thagaard

1998), og helt naturligt er min analyse også skredet frem i den rækkefølge (selvom faserne

17 Kapitlerne 1-5: ”Hvordan gør de det?”, ”Moderskabsidealer og –praksis”, ”Fædrene og ligestillingen”,

”Børnene”, ”Moderskab og næringsliv” og ”Den dårlige samvittighed”.
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indimellem også glider over i hinanden), noget som også fremgår af kapitlerne 5-10, som

starter meget beskrivende og bliver tiltagende tolkende. Fortolkningsprocessen har her

været en veksling mellem tekstens helhed og dele, en proces som Repstad beskriver som

en ”hermeneutisk spiral”. Hermeneutik indebærer at vi læser træk og sammenhænge ind i

de konkrete observationer vi gør. Det enkelte udtryk tillægges en mening som rækker ud

over dets umiddelbare og løsrevne fremtræden (Repstad 1998).

Det socialkonstruktivistiske perspektiv som anlægges i denne opgave gør at

kvindernes egne beskrivelser/oplevelser er vigtige at få frem (deskription/deres forståelse),

for dernæst at tolke/analysere disse fortællinger/oplevelser i forhold til relevant teori og

empiri (analytisk distance – min forståelse). I model 1 ses den meget enkle og overskuelige

arbejdsmodel som har udgjort grundlaget for min analyse, og som jeg har fundet meget

frugtbar. Ved at bruge denne model, opnår man både deskription og tolkning af det som er

fælles for informanterne, samt det som ikke er fælles, samtidig som man søger forklaringer

på hvorfor det forholder sig sådan (der hvor det er relevant og interessant for

problemstillingen).

Model 1: Analytisk arbejdsmodel

Metodiske reflektioner: troværdighed og gyldighed

Med hensyn til udvalget havde det sandsynligvis været en fordel om flere forskellige typer

af virksomheder havde været repræsenteret. Som Repstad påpeger, bør udvalgsprincippet

til et strategisk udvalg være, at de som interviewes bør være mest mulig forskellige,

således at forskeren får et bredt indtryk gennem sine interviews (selvom der ikke bliver tale

om nogen statistisk repræsentativitet) (Repstad 1998). Som nævnt er syv af mine

informanter ansat i samme koncern. Det skal dog siges at dette er en af Norges største, som

i kraft af sin størrelse huser mange forskellige enheder under samme tag, og de syv

Hvorfor?

Hvorfor?

1) Deskription 2) Analytisk distance

Fælles
mønstre

Afvig /
det som
adskiller
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informanter fordeler sig da også på seks forskellige områder/afdelinger i organisationen.

Alligevel må der siges at være en gennemgående bedriftskultur som præger hele

organisationen, bl.a. i forhold til ”familievenlighed”. F.eks. er det en organisation der

betaler fuld løn under permisjonen, som har bedriftsbørnehave (der dog ikke garanterer

plads), og hvor der er stor fleksibilitet (mange har hjemmekontor-ordning) i forhold til

hvor og hvornår arbejdet bliver udført, noget som spiller en betydelig rolle for de syv

informanters ”hverdags-kabale”. At jeg alligevel har valgt at medtage så mange fra samme

koncern i udvalget, skyldes både at de trods alt arbejder indenfor forskellige områder i

koncernet, men også det at jeg havde tilgang til en i udgangspunktet svært tilgængelig

gruppe, hvilket ikke er uden betydning i forhold til tidsrammen jeg har haft til rådighed.

I skemaet for baggrundsoplysninger, som informanterne udfyldte efter interviewet,

var ”årlig indtægt” inkluderet, både m.h.t. informanten selv og dennes ægtefælle. Her

kunne informanten sætte kryds i tre kategorier, nemlig ”under 300.000 kr.”, ”3-600.000

kr.” og ”over 600.000 kr.”. Disse kategorier var helt klart for grove, når jeg skulle danne

mig et indtryk af økonomien hos den enkelte informant. Der er f.eks. stor forskel på at

tjene 650.000 og 1,2 millioner, selvom den sidste kategori kunne skjule begge disse tal.

Dette fik jeg delvis rettet op på, ved at rette henvendelse til hver informant for at få

præciseret deres årlige indtægt, men desværre glemte jeg at få det samme for deres

ægtefælle. Derfor kan man nu i tabel 4.1 og 4.2 se, at der er forskel på hvordan

lønkategorierne præsenteres. Selvom det fortsat ikke er præcist nok, hvad angår

ægtefællernes indtægt, er der dog nok information til at udlede at disse familier minimum

har dobbelt så høj indtægt som en gennemsnitlig norsk børnefamilie (www.ssb.no.b).

En vigtig del af analysefasen består i kritisk at vurdere værdien eller gyldigheden af

den information man har samlet ind (Repstad 1998). I denne undersøgelse knytter

spørgsmålet om validitet sig hovedsagligt til informanternes udsagn. I hvor stor grad kan

jeg tage deres udtalelser for gode varer, og hvordan kan jeg vide at informanterne gennem

deres beskrivelser ikke blot har formidlet til mig det selvbillede, som de selv ønsker at se?

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg ”måler det jeg ønsker at måle” sådan som den

smalle definition på validitet lyder (Fog 1994)? Som Erving Goffman (1992) har vist os, er

indtryksstyring en vigtig del af vores selvpræsentation overfor andre mennesker, og der er

grund til at antage disse mekanismer også har spillet ind i interviewsituationen. Netop fordi

jeg tror det, har jeg valgt at behandle indtryksstyringen nærmere i kapitel 9.

Dårlig samvittighed/skyldfølelse omkring moderskab er et sensitivt emne, og jeg

kan aldrig vide helt, om jeg egentlig fangede deres ærlige holdning – det havde muligvis
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krævet enten et længere interview, eller et opfølgningsinterview. Ét interview er

sandsynligvis ikke grundlag nok til en seriøs tolkning, i hvert fald ikke når det drejer sig

om et emne, som berører følelser og værdier. Hvordan man opfatter og begrunder sin

livsstil er formentlig også forskellig afhængig af humør, oplagthed/træthed, hvad en ellers

har oplevet samme dag osv. Dermed er det muligt at informanterne kunne have ”malet” et

andet billede af deres liv for mig, hvis interviewet havde foregået en anden dag. Når det er

sagt, så fandt jeg mønstre og mange ligheder i deres udsagn om både moderskabsidealer og

-praksis, som næppe kan skyldes at de alle har været i en bestemt sindstilstand på

interview-dagen (afvigende fra deres normale sindstilstand).

Det er altid svært at vide, om man har stillet de rigtige spørgsmål i forhold til at

belyse problemstillingen. Fog (1994) nævner at validiteten bl.a. afhænger af spørgsmål jeg

stillede, såvel som spørgsmål jeg ikke stillede. Fik jeg formuleret spørgsmålene ikke-

ledende, åbne og neutrale nok, eller stillede jeg ikke nok ledende spørgsmål, sådan som

Kvale (2001) i nogle tilfælde mener kan være lige så vigtigt? I efterkant ser jeg at jeg

burde have spurgt til informanternes forhold til deres fædre, i stedet for kun at spørge til

deres mødre (fordi jeg ubevidst antog, at det kun var mødrene som kunne agere forbillede).

Det kunne muligvis have givet mig mere information om hvilke forbilleder, og hvorfor,

disse kvinder forsøger at leve op til (hvis de gør det) og hvad som har påvirket deres valg

omkring karriere. Det kunne muligvis også have været en fordel at spørge hvor længe

kvinderne havde siddet i lederstilling, eftersom det kan tænkes at der er forskel på hvordan

man oplever sin situation, alt efter hvor længe man har været i den.

Min egen rolle

Hvordan har min person påvirket den information jeg har fået? Informantens reaktioner på

forskerens spørgsmål er knyttet til hvordan forskeren fremstår for vedkommende, dvs.

både forskerens personlige egenskaber og ydre kendetegn som køn, alder og social

baggrund (Thagaard 1998). Idet jeg havde rekrutteret størstedelen af informanterne

gennem en forretningskontakt til min mand, havde disse informanter muligvis allerede et

billede af mig inden vi mødtes. Mange gange blev min mands job (som partner i et firma,

der er notorisk for at være en meget lidt familievenlig arbejdsplads) tema for den første

lille snak, fra jeg blev hentet i receptionen til vi nåede til mødelokalet eller kontoret, og det

var ofte med til at etablere en fælles social reference, og for informanternes vedkommende,

måske en følelse af at jeg kendte til deres situation og forstod hvad de snakkede om. Dette
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kan både være en fordel, fordi det måske bidrog til mindre social afstand, og omvendt kan

det være en ulempe, som Repstad (1998) peger på, når fortrolighed med miljøet og dets

skik og brug kan føre til at man som forsker tager mere for givet en en forsker bør gøre.

Det kan også tænkes at informanter har undladt at fortælle ting som de har taget for givet at

jeg vidste. Totalt set tror jeg nu at mit kendskab til ”lederlivet” hjalp til en god stemning og

magtbalance i interviewsituationen.

Det at jeg er en kvinde som interviewer andre kvinder om et emne, som kvinder

generelt synes altid at kunne finde fælleskab i, tror jeg ligeledes var en fordel for hele

interviewsituationen. Havde en mand f.eks. skulle interviewe kvinder om deres håndtering

af karriere og familie, kan man tænke sig at nogle kvinder ville indtage en forsvarsposition,

eller lægge en tolkning i mandens spørgsmål, som de ikke tilsvarende ville lægge i en

kvindes. I forhold til problemstillingen tror jeg det var en ubetinget fordel at jeg var

kvinde. Aldersmæssigt var jeg med mine 30 år en smule yngre end gennemsnittet på mine

informanter, men dog ikke mere end at jeg følte mig nogenlunde jævnaldrende med de

fleste. Det at man er yngre kan nok både medføre at man ikke bliver taget seriøst nok, men

i mit tilfælde tror jeg det medvirkede til at informanterne ikke opfattede mig ”truende”.

Fog (1994) understreger vigtigheden af at man som forsker gør sig sine egne

værdier, holdninger og følelser omkring emnet man undersøger klart, og at man så vidt

muligt ikke lader det influere på interviewsituationen, ligesom at man i analysen forholder

sig til hvilken rolle egne værdier, holdninger og følelser spiller. Jeg forsøgte at reagere

relativt neutralt (men ikke ligegyldigt) på informanternes udsagn, men i praksis har man

ikke helt kontrol over sit kropssprog eller verbale udbrud, og således kan jeg ikke afvise at

mine reaktioner på deres udsagn ikke har spillet en rolle for hvad de undervejs har valgt at

fortælle mig. Det er mest under analysen af interviewmaterialet at jeg har været i dialog

med egne holdninger og værdier, på den måde at jeg til tider har tvivlet på den nogle gange

uproblematiske og positive fremstilling informanterne kunne give af deres liv, fordi jeg

selv finder det vanskeligt at kombinere småbarnsansvar med at studere. Derfor har jeg

været bevidst på at høre informanternes beskrivelser med så åbent sind som muligt, men

jeg tror det er uundgåeligt at forskerens egen baggrund påvirker den retning tolkningen

tager.
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Overførbarhed

Overførbarhed har at gøre med om den tolkning som udvikles indenfor rammen af et

projekt, også kan være relevant i andre sammenhænge (Thagaard 1998). Man bør, ifølge

Agnes Andenæs (2000) problematisere hvor de kvalitative resultater skal hen, ikke bare

redegøre hvor de kommer fra. Det er et naturligt ønske hos den som gennemfører en

videnskabelig undersøgelse, at resultaterne kan kaste lys over flere end de som indgår i den

konkrete undersøgelse, dvs. at resultaterne har overføringsværdi.

Denne undersøgelses fund er (efter min opfattelse) særligt relevante for andre

undersøgelser om kombinering af moderskab og karriere, om karriere-fokuserede kvinders

strategier for at kombinere job og familie, eller om kvindelige lederes (med småbørn)

livssituation. Da fokuset i denne undersøgelse primært har været på kvindelige ledere i det

private næringsliv, som også er småbørnsmødre, kan fundene derimod ikke overføres til

alle udearbejdende kvinder med (evt. større) børn eller ”kvinder flest”, ej heller til

mandlige ledere, og kun i mindre grad til kvindelige ledere i offentlig sektor.

Hermed nok om metode. Nu skal det handle om hvad jeg har fundet i analysen af

interviewmaterialet.
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KAPITEL 5

Hvordan gør de det?

Hvordan får mine ti kvindelige ledere en krævende karriere til at hænge sammen med et

familieliv og ansvaret for små børn? I det følgende fremstilles kvindernes beskrivelser af

hverdagens forløb og gøremål, hvilke strategier de benytter sig af for at kunne kombinere,

og deres egen vurdering af den livsstil de har valgt.

Kvindernes hverdagsliv

Den typiske hverdag arter sig en smule forskelligt fra person til person. De som har

au pair/praktikant i huset har færre praktiske gøremål som skal passes ind i timeplanen,

såsom at hente og/eller bringe børn til daginstitution, handle ind, lave middag, vaske tøj

osv., end de som ikke har den form for hjælp. De fleste har indimellem rejseaktivitet i

forbindelse med arbejdet, ligesom at deres ægtefæller har det, så når de i interviewet blev

bedt om at beskrive en typisk hverdag, var der mange som nævnte, at denne netop afhang

af om de, eller ægtefællen, var på rejse eller ikke. De tog dog udgangspunkt i hverdagen

som den er, når de begge var hjemme. Selvom der er forskelle på kvindernes

hverdagsbeskrivelser, er der generelt flere ligheder. Det som gør sig mest gældende er at

hverdagen er nøje planlagt og i nok så faste rammer. Den typiske hverdag starter tidligt;

man er gerne oppe ved seks/halvsyv tiden, får vækket børn og klædt sig selv og dem på,

spist morgenmad sammen, og er ude af døren omkring klokken halvotte/otte, hvor turen

for de flestes vedkommende går først til børnehave/skole, og så på job. I interviewet var vi

ikke direkte inde på, hvad de gør mens de er på arbejde. Det er dog mit indtryk, at de ikke

er på kontoret for at socialicere, men at de har travlt og er effektive mens de er der. Om

dette siger Gro:

Det (moderskabet) giver mig et andet perspektiv på arbejde. For det første er jeg blevet meget
mere bevidst på tiden jeg bruger på arbejdet, fordi alternativet er at være sammen med
børnene og det betyder meget, så….skal jeg først være på arbejde, skal jeg være effektiv og få
resultater, og det tror jeg mange kvinder genkender.

Når kontoret forlades ved fire tiden, går en ny og stram timeplan i gang med evt.

indkøb, madlavning (for de fem som ikke har au pair/praktikant) middagsspisning,

fritidsaktiviteter med børn, badning, kveldsmad, lektielæsning, sengelægning m.m.. Det er

det som Hochschild (1989) så rammende har benævnt ”det andet skift”, at en ny
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arbejdsdag starter i hjemmet, når den første slutter på arbejdspladsen18. Hos Eva er

middagen overstået ved fem-tiden og efter det

…bliver det meget at hente og bringe til fodboldkampe og træning, og indimellem klarer jeg
at sætte vaskemaskinen og opvaskemaskinen på et sted, og så er der kveldsmad ved syv-tiden,
og så lægger jeg de små omkring halv otte. Da vil hun næstældste gerne have selskab, så vi er
sammen til ved halv ni-tiden og laver måske lektier sammen eller sådan, og så kommer den
ældste ned og pusler rundt lidt, og så er det ellers husarbejde og telefoner og den slags til jeg
går i seng ved, ja i princippet lægger jeg mig halv elleve, men den bliver gerne halv tolv.

For de fleste gælder det, at der er meget lidt plads til afvigelse fra normale rutiner

eller spontanitet i en hverdag så fuldt besat med gøremål og aktiviteter for både voksne og

børn. Fordi alle kvinderne (undtagen Eva) lever i familier, hvor der er to karrierer at tage

hensyn til, bliver det ekstra krævende for begge forældre at deltage samtidig i ”det andet

skift”, og derfor fordeler man opgaverne imellem sig, og skiftes til at være tilstede i

hjemmet. Dette er en konkret strategi, der bruges for at kunne vedligeholde to karrierer i en

familie. Ifølge Ragni Hege Kitterød og Aase Lømo (1999) er den slags ”skifteordninger”

en vanlig strategi for at få kabalen med børnepasning og to jobs til at gå op. For seks af

kvinderne er det, at hele familien spiser middag sammen i hverdagen, således ikke nogen

selvfølge. På spørgsmålet om børnene siger noget til at deres far sjældent er hjemme til

middag, svarer Hanne:

Nej, de er vant til det. De har aldrig oplevet at han kommer hjem og spiser middag.

For de tre som sidder i de tungeste lederstillinger (Hanne, Christina og Fanny) er det

faktisk karakteristisk, at der i hverdagen sjældent er mere end én forælder til stede ad

gangen, noget som muligvis kan tyde på at jo højere lederstilling man har, desto større er

behovet for at være effektiv med resourcerne under ”det andet skift”. Hos Christina

”planlægger de hårdt” for at opnå at enten hun eller manden altid er til stede. Fanny siger

om dette:

Typisk er det sådan at jeg og min mand deler på at være sammen med børnene, og det er
jo…det tror jeg er et alvorligt tankekors. Vi er næsten aldrig sammen med børnene begge to
samtidig, for vi har jo så meget tryk på…altså én ting er vores jobs, og så sidder du i styret i
den lokale idrætsforening, så har du fodboldtræning med drengene, og så skal du klippe græs.
Altså der er mange ting ikke sandt, sådan at det fordeles…

18 Liv Johanne Syltevik (2000) påpeger at man bør være kritisk til bare at se familiearbejde som pligt og

slid. Arbejdet i familien er af en speciel type, der også involverer en moralsk dimension, og det er også en form

for samvær og en måde at udtrykke kærlighed og omsorg på (Ahlander og Bahr 1995 i Syltevik 2000).
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Hverdagen slutter sent for disse kvinder, der som oftest først lægger sig mellem

elleve og tolv om aftenen, efter en lang dag uden pauser eller hvile. Næsten alle sover kun

det antal timer de minimalt kan klare sig med, og det kan næsten virke som en bevidst

strategi at låne timer fra søvnen, når dagen ikke strækker til. Flere siger ligeud at de sover

mindre end de har behov for. De fleste får først sat sig ned omkring klokken ni om aftenen,

og selv da ikke for at slappe helt af. Som Lene fortæller, er det ikke meget tid der bliver

tilovers til at slappe af, efter at børnene er lagt i seng:

Da plejer jeg at logge mig på pc’en, mens min mand ofte sætter sig og læser nogle
dokumenter som han har med sig hjem fra job...altså jeg plejer ikke at lave noget sådan tungt
arbejde, det gør jeg ikke om aftenen, men hvis der er nogle mails eller rejseregninger eller
sådan noget enkelt, det gør jeg da. Så rundt ti-halvelleve så sætter vi os i sofaen og ser på
Dagsrevyen eller sådan, og vældig ofte så er jeg bare helt færdig på det tidspunkt. Så hvis jeg
vågner før halv tolv, så går jeg og lægger mig (ler), og hvis ikke, så er jeg normalt i seng
klokken elleve.

Kontorarbejdet er, som Lene her er inde på, ofte ikke færdigt når kontoret forlades.

For alle kvinderne er hjemmearbejde et velkendt fænomen, om end i varierende grad. For

Berit gælder det at hun må tage aftenerne til hjælp fire-fem gange om måneden, mens det

for resten af kvinderne er en integreret del af hverdagen, såvel som week-end’er, at måtte

arbejde om aftenen, da gerne efter børnene er lagt i seng, eller mens ægtefællen tager sig af

dem. Mange af dem forklarer det med at de ikke kan nå alt det de skal, indenfor tiden som

er tilgængelig inden de skal hjem, hvilket så altså må indhentes i fritiden

…og så skal ungerne i seng, og så er det ofte jobbing ved pc’en et par timer efter det…en tre
–fire gange om ugen måske. Det er også fordi jeg er nødt til at knibe ind arbejdsdagen for at
nå at både hente og bringe, så…det er hårdt, jeg synes det er hårdt (Jenny)

For alle gælder det at planlægning, organisering og struktur er centrale værktøjer for

at få familien igennem arbejdsugen indenfor de givne rammer. Flere nævner vigtigheden af

at være forberedt til de uundgåelige børneselskaber (der gerne starter ved fem-tiden), ved

altid at have indkøbte fødseldagsgaver og -kort til forskellige aldersgrupper liggende på

hylden. I det begrænsede antal timer som er til rådighed efter middagen, har mange af

kvinderne en omfattende række af aktiviteter, som de skal nå at udføre (og jo flere børn,

desto flere aktiviteter), og derfor er det ikke meget, som overlades til tilfældigheder. I

lighed med dette fandt Hochschild at det hos hendes informanter i ”The Time Bind” var

meget brugt at overføre og anvende teknikker fra arbejdslivet i måden man tacklede tiden

og opgaverne på i hjemmet. Forældre forsøgte at være så effektive som muligt, at gøre to

eller tre ting på samme tid, at planlægge frem i tid, at delegere, at dele aktiviteter i hjemmet

op i kategorier, at købe sig husholdningtjenester udefra, at lægge gøremål tæt op ad
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hinanden og at udføre dem i et højt tempo. Dermed fik hjemmet også mere præg af at være

en arbejdsplads (Hochschild 1997). Det gør sig i stor grad gældende for kvinderne her, at

de benytter samme typer af strategier for at udnytte deres sparsomme tid maksimalt.

Det varierer om kvinderne oplever at være stressede i hverdagen. En del oplever den

som ganske stresset og på kanten af hvad de kan klare. Gro starter f.eks. sin beskrivelse af

en typisk hverdag med at sige at den er ”ekstremt hektisk” og opsummerer med at kalde

den ”et ekstremt program”. Både Ida og Fanny oplever presset så stort at de har planer om

at skifte job engang i fremtiden, ligesom at både Lene og Jenny har planer om at skaffe sig

praktikant, for at reducere presset i hverdagen. Andre synes at mene at de har fået

organiseret hverdagslivet så godt (bl.a. ved at købe sig hjælp i hjemmet), at de nok har

travlt, men ikke er stressede. På spørgsmålet om hun oplever hverdagen som stresset siger

Christina:

Nej, altså jeg synes, nu fungerer det vældig godt, det har været stressende før, men nu føler
jeg at…og så bliver børnene lidt større og det er lidt lettere med dem, og fordi vi har indgået
eller fundet et mønser som passer for os og hvor også forældrene er tilfredse da

Flere er inde på at man i en så struktureret hverdag er særligt sårbar overfor

ukontrollerbare ting, som f.eks. når børnene bliver syge, og andre nævner at man godt kan

blive træt af al det planlagte og strukturerede, og at det havde været fint, om de kunne have

taget dagene lidt mere som de kommer. Den eneste, hvis hverdag ikke fremstår som

specielt hektisk, og som virker som at have overskud til uplanlagt fritid er Berit, hvis

hverdag nok er struktureret, men alligevel ganske ”normal”. Dette hænger sandsynligvis

sammen med at hun som afdelingleder befinder sig på det laveste lederniveau (hun er med

sine 33 år også en af udvalgets yngste) og det faktum at hun endnu ”kun” har ét barn.

Ligeledes er aftenerne hos de som har au pair eller praktikant mindre præget af stress og

huslige pligter, hvilket gør at man kan koncentrere sig om samværet med børnene, eller

f.eks. selv få tid til træning.

På mange måder adskiller disse hverdagsbeskrivelser og selve forløbet i hverdagen

og opgaverne som skal udføres sig ikke stort fra de hverdagsbeskrivelser, man finder i

andre studier af moderne norsk familiepraksis (f.eks. Syltevik 2000, Wetlesen 2000).

Tidsklemme og vigtigheden af planlægning, organisering og struktur gør sig i høj grad

gældende også i ”almindelige” toindtægtsfamilier, som også betegner arbejdet med at få alt

til at passe sammen som et ”puslespil” eller en ”kabale” (Syltevik 2000). Det som måske

særligt adskiller mine kvindelige lederes hverdagsliv fra andre udearbejdende kvinders, er
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deres sene hjemmearbejde ved pc’en, hensynet til deres ægtefællers karrierer (som ofte

også er lederstillinger) og deres forbrug af forskellige tjenester i hjemmet.

Netværk er nøglen

I Lubins studie af kvindelige lederes kombinering af karriere og familie, er et af hendes

hovedfund, at én person ikke kan få succes i arbejdslivet uden andres hjælp (og her mener

hun på hjemmefronten). Faktisk er der mange personer (betalte og ubetalte), en ”sustaining

crowd”, involveret i at skabe og vedligholde én succesfuld karriere (Lubin 1987). Man må

med andre ord skabe sig et netværk, hvis man vil lykkes. Dette er også Peters’ konklusion,

efter at have interviewet to-karriere familier for at se, hvad de gør for at lykkes; nøglen til

at ”få det bedste fra begge verdener” er at undgå kernefamiliens isolation og i stedet skabe

sig, og benytte sig af et netværk af betalt og ubetalt hjælp, altså f.eks. anskaffe au

pair/praktikant, vaskehjælp, bruge venner og familie som babysittere osv. (Peters 1997).

Hanne mener at hvis man gør sig selv til hovedpersonen i hjemmet, så har man ”tabt”, og

siger ligeud at uden hendes netværk, havde der ikke været en karriere:

…jeg har levet med en mand som har arbejdet meget og rejst meget, men jeg kan ikke være
afhængig af én person, så det har været meget vigtigt for mig at have et netværk, at ikke alt
hænger på mig. Hvis alt havde været på mig, hvis han havde sagt at vi ikke skulle have
praktikant, da kunne jeg have pakket sammen .

Alle kvinderne har da også en eller anden form for betalt hjælp i hjemmet. Fem

(Hanne, Ida, Fanny, Christina og Gro) har enten au pair eller praktikant (hvoraf Hanne i

tillæg har vaskehjælp) og fire (Jenny, Alice, Berit og Lene) har vaskehjælp (hvoraf både

Jenny og Lene også overvejer at anskaffe praktikant). Eva er den eneste som ikke køber sig

hjælp, da hun er eneforsørger og ikke har råd, men det er sandsynligt at hun havde købt sig

hjælp, hvis hun havde haft muligheden (hun har tidligere haft au pair da hun var gift). Flere

nævner vigtigheden af ikke at skulle tænke på madlavning og husarbejde, men at kunne

koncentrere sig om børnene, når de først er hjemme. Som Christina svarer på spørgsmålet

om hvordan og hvornår hun og manden ordner husarbejdet:

Det gør praktikanten. Altså det er vældig vigtigt for mig at når jeg kommer hjem, så bruger
jeg tiden sammen med børnene og næsten ikke på noget andet .

At købe sig hjælp, såvel som at overveje det, er også en erkendelse af at man ikke

klarer alting selv, og ifølge Peters (1997) en helt nødvendig erkendelse, hvis man skal klare

at kombinere familie og karriere, uden at måtte agere ”superkvinde”. Også Lubin (1987)
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fandt at et generelt træk ved hendes kvindelige ledere var erkendelsen af behovet for hjælp

fra andre. Ens holdning til at købe sig hjælp spiller sandsynligvis også en rolle, og for

nogle kvinder kan det være en overvindelse at f.eks. skulle åbne sit hjem op for fremmede

eller at turde give ansvar for husarbejde og børneomsorg fra sig. Både Jenny og Lene, som

overvejer at anskaffe au pair eller praktikant, giver udtryk for bekymring over om der mon

bliver tale om et ”tredje barn”, som de også må sørge for. Hanne, der siger at hun betragter

praktikanten som en ansat, har en nok så uproblematisk holdning til det med at åbne

hjemmet op:

…hvorfor flere ikke får sig hjælp, altså det begriber jeg ikke. Folk som har store huse og
muligheden til at placere en praktikant der siger at ”jeg kan ikke lide at have nogen i huset”,
og OK det forstår jeg, men når nu fordelene er så store, hvorfor så alligevel ikke prøve?…Og
det som er vigtigt er jo at man får alle disse år til at gå ihop .

Alice, på den anden side, har ikke lyst til at overlade omsorg for sit barn til flere end

højst nødvendigt. Hun synes ikke at de kvinder, som har lederstillinger på højt niveau i

organisationen, hvor hun arbejder, er et forbillede:

…karrieremæssigt har jeg lyst til at fortsætte med at få udfordringer, ikke bare daglige
rutiner. Samtidig tror jeg ikke helt jeg kan se mig selv i nogle af de kvinder her i
organisationen for eksempel, som pr. i dag har vældig høje lederstillinger, som på en måde
har flere au pairs hjemme som passer deres børn….de ved ikke selv hvad der sker i
børnehaven og blander sig ikke i det, fordi de ikke har lyst personligt. Jeg har lyst til at være
involveret i mit barns liv, og da er det nok vigtigt med karrieren, men også at kunne have tid
med mit barn.

Alice erkender således at hendes holdning til dette, nok har en begrænsning på

karrieren, men siger også at hun har affundet sig med det.

Endelig betyder det at købe sig hjælp jo også et økonomisk indhug, som man må

være instillet på at acceptere. Ikke overraskende er det også de kvinder i udvalget som har

den bedste familieøkonomi (de som har de tungeste lederstillinger), som køber sig flest

tjenester i hjemmet. Det gør sikkert beslutningen om at skaffe sig praktikant lettere, at man

ikke samtidig må undvære andre ting for at få råd til det. Hos Lene er der ikke plads til

praktikant i det hus de bor i, og derfor er de på udkig efter en hybel i nabolaget, som de

eventuelt kan leje til formålet. En praktikant bliver på denne måde ikke nogen billig

løsning. Lene fortæller om sine overvejelser rundt dette

…ja da, den lader sig realisere, hvis du er villig til at gå ned i levestandard…men det er jo lidt
en afvejning det, at gå lidt ned på sine krav til fordel for at få en praktikant ind. Økonomisk
gør det jo ganske stort indhug.
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Alle kvinderne har gode muligheder for at få hjælp med børnepasning, enten fra

familie, venner, faste babysittere eller naboer. Et sådant netværk giver flere fordele. Det

giver indimellem muligheden for at kompensere for tiden som de ikke er sammen med

ægtefællen, og for eksempel gå på kino eller gå ud at spise sammen. Christina og hendes

mand har organiseret det således:

…så har vi sådan en ordning med at vi har barnevagt en gang i ugen, så hvis begge er hjemme
der, så gør vi noget hyggeligt sammen, når børnene er kommet i seng. Så vi prøver på en
måde at vedligeholde lidt sådan ego-ting også, men altid sådan at det ikke skal gå ud over
børnene

De fleste bruger også hjælpen til børnepasning, når de må være ekstraordinært væk i

forbindelse med jobbet, f.eks. ved forretningsmiddage og rejser, men da ikke mere end

højst nødvendigt. Det giver også den fordel at børnene får en positiv følelsesmæssig

tilknytning til andre familiemedlemmer eller venner, og som Gro siger, er det et ”helt

absurd krav” til forældre, at de skal forestå al børneomsorg helt alene. For nogle er det nok

at vide at hjælpen er der, hvis det skulle være, og de vælger derfor i videst mulig omfang at

klare børnepasningen selv. På spørgsmålet om hun har et hjælpe-netværk som hun bruger,

svarer Eva:

…jeg tror egentlig svaret der er, at jeg har et godt netværk, men jeg er ikke specielt flink til
at bruge det….men det er nok sådan for mig at dels det at jeg er en del borte og dels det at der
har været vældig meget utryghed rundt dem da de var små….så jeg har nok prioriteret at være
der selv….Jeg ved jo at netværket er der, og det tror jeg egentlig er det vigtigste, det gør hele
forskellen.

At kvindelige ledere har god tilgang til hjælp, bekræftes af Drake, der i en

kvantitativ undersøgelse af norske kvindelige ledere fandt, at i forhold til sine mandlige

kolleger, henter kvindelige ledere mere støtte fra sit interne og sociale netværk, og at

familie og venner udgør en betydelig ressource for dem (Drake 2001).

Livsstilens omkostninger og belønninger

På spørgsmålet om hvad som er omkostningerne ved den livsstil de har valgt, er svaret det

samme for ni ud af ti: manglen på tid. Det stramme program som køres i hverdagen, gør at

tiden bliver den største mangelvare for disse kvinder. Livsstilen levner for lidt tid til

parforholdet, for lidt tid til sig selv, for lidt tid til fritidsinteresser, og for lidt tid sammen

med børnene. Henholdsvis Jenny og Eva udtrykker det således:

Ulempen er jo at familien er under pres, et konstant pres for tid. At man hele tiden føler når
man snakker med sine børn, at nu må du skynde dig…det er leit at det er sådan (Jenny)
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…så når jeg bliver træt af det her liv, så er det ligesom manglen på fritid, ikke-planlagt fritid,
tror jeg…så det er noget jeg længes efter, sådan ubekymret fritid (Eva)

Gro nævner at de smalle marginer som der opereres med til daglig, gør hverdagslivet

særlig sårbart, således at der opstår ”krise” ved uforudsete hændelser, som for eksempel

sygdom. Eva nævner at jobbet kan optage ens tanker så meget, at man ikke altid er lige

nærværende i samværet med familien, hvilket er synd, set i forhold til den begrænsede tid

man har til rådighed sammen. Ligeledes siger Jenny at hun ville ønske, at hun havde mere

tid sammen med børnene og at hun havde mere overskud, når hun var sammen med dem.

Lene nævner, at det at hun og manden begge har valgt at have udfordrende jobs, betyder at

familien ikke kan bo i Nord-Norge, da der ikke er nok muligheder for dem begge der.

Dette har sin omkostning i form af at de må undvære hjælp fra bedsteforældre, og at

børnene ikke ser bedsteforældrene så meget.

Mange siger at en negativ konsekvens af livsstilen er, at det sociale liv er sat lidt i

skyggen. I dagligdagen er der enten ikke tid til at se familie og venner, eller også

prioriterer man samværet med børnene fremfor andet samvær. Både Ida og Hanne fortæller

at de bevidst fravælger at deltage i sociale sammenhænge i forbindelse med arbejdet,

selvom de gerne skulle have deltaget. At der yderligere kan være negative konsekvenser

ved ikke at pleje ens relationer, er Fanny bevidst på:

Altså den vigtigste konsekvens er vel at vi har vældig lidt kontakt med venner, og det tror jeg
kan betaler dyrt for egentlig…efterhånden. Og så har jeg vældig lidt kontakt med min mand
(ler lidt), og det tror jeg også kan blive vældig kostbart…

Når kvinderne på den anden side skal nævne belønningerne ved livsstilen, er der

stort set enighed om at belønningerne er større end omkostningerne, at det er det værd, og

at man ikke ville have valgt det anderledes. Som Jenny siger, opleves omkostningerne ikke

så store, som de måske kan se ud for en udenforstående:

…jeg tænker ofte, at hvis jeg havde set det liv jeg lever udefra, så havde jeg tænkt ”aldrig i
verden”, altså hvis jeg bare havde set det…men så er det jo samtidig sådan, at man bliver så
optaget af de børn, at man ikke oplever at det koster så meget som det gør. Altså følelsen af at
strække sig er ikke så streng, som det man tror, hvis man bare ser på andre…og det du ikke
ser, når du ser på andre…du ser jo ikke glæden og det med at møde barnet i børnehaven og de
ting der…

De fleste synes at det at kombinere karriere og familie nok er krævende, men til

gengæld meget berigende. Man har et spændende, udfordrende og interessant liv, som

giver overskud og positiv energi. Dette er ikke altid synligt for udenforstående, som Eva

fortæller:



KAPITEL 5

57

…jeg skal f.eks. begynde på en master nu til høsten på BI og det glæder jeg mig vældig til.
Men det er sådan som provokerer folk med én gang, for ”hvordan skal jeg klare det oveni alt
det andet?”, men jeg ved at ting som beriger mig, giver så vældig kraft.

Det at belønningen ved karrieren opvejer anstrengelserne, bekræftes af Lubins studie af

kvindelige ledere; hun fandt at selvom hendes informanter levede et liv, som bestod af

kompromiser, rationelle afvejninger og håndtering af mange roller, følte de at det alt

sammen blev kompenseret for af deres karrieremæssige præstationer, deres ægtefæller,

deres børn, og deres gode økonomi. Lubin fandt videre at kvindernes engagement i

henholdsvis karriere, familie og ægteskab, gav dem glæde og energi til at fortsætte. Der

blev på den måde tale om en ”god cirkel af energi” – præcis det modsatte af en ond cirkel

(Lubin 1987). Gro udtrykker det således:

Jeg synes det er vældig berigende, og jeg tænker ofte på at jeg ikke ville have valgt
anderledes. Jeg ville hverken have valgt jobbet eller børnene fra, for jeg synes kombinationen
er vældig berigende, og det giver meget og er det er lidt intenst…Man træffer mange
mennesker både gennem børnene og arbejdet, man er et team som familie, så jeg er vældig
tilfreds .

Der er også bred enighed om, at det er en fordel at to karrierestillinger giver god

økonomi, høj materiel standard, handlefrihed, noget som også kommer børnene til gode.

En anden fordel der nævnes er, at når begge ægtefæller er i karrierestillinger, får man både

en større fælles platform, hvor man kan give hinanden støtte, forståelse og intellektuelt

modspil, ligesom at man generelt er mere ligestillede i parforholdet.

Ifølge Hatterys typologi, tilhører de fleste af kvinderne i denne undersøgelse, det

som Hattey kalder for ”Non-konformister”, dvs. at de afviser den dominante

moderskabsideologi, og tilslutter sig alternative moderskabsideologier, som siger at en god

mor også er en yrkesaktiv mor. Hattery fandt at denne gruppe kvinder typisk følte sig

pressede i forhold til jobbet og i forhold til at balancere arbejde og familie, men at de

alligevel var tilfredse med deres beslutning (Hattery 2001).

Ønskehverdagen

Som nævnt, er kvinderne enige om at der er flere fordele end ulemper ved den livsstil, de

har valgt. De udtrykker alle tilfredshed over at have valgt at kombinere en karriere med et

familieliv. Dette er måske grunden til at der ikke er mange, som ønsker de store

forandringer, når de i interviewet blev bedt om at beskrive, hvordan den helt ideelle

hverdag skulle se ud, hvis de skulle drømme lidt. Typisk bliver der svaret at man skulle

ønske sig mere fritid, færre deadlines eller mere søvn, men generelt er det ikke de store
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forandringer, der er tale om. Gro ønsker ikke så meget forandret, men ville være tilfreds

hvis døgnet kunne udvides med flere timer. Christina svarer:

Altså jeg er for så vidt ganske tilfreds, sådan som det er nu. Så det havde været mere om der
havde været færre møder på arbejdet (ler højt), det havde været det mest gunstige, sådan at
jeg fik tid til at arbejde…

I interviewet var det nogle gange næsten som om kvinderne ikke helt så pointen med

dette spørgsmål, noget som først virkede overraskende på mig, men senere helt i

overensstemmelse med hvordan de ellers selv vurderede og begrundede sin livssituation.

Disse kvinder fremstår alle som rationelle, selvbevidste individer som i høj grad har taget

ansvar for eget liv og lykke. De fleste har den holdning, at hvis de er utilfredse med noget,

så kan de jo bare selv ændre ved situationen. At de befinder sig der hvor de gør, skyldes at

de selv har valgt det, ellers ville de have valgt anderledes. I lyset af en sådan livsholdning

og tro på sig selv, er det forståeligt, at det er så få, som drømmer om en anderledes

hverdag. Det er den samme type livsholdning/mentalitet som Lubin (1987) fandt hos sine

kvindelige ledere.

Både Jenny og Lene, der begge seriøst overvejer at anskaffe sig praktikanthjælp,

giver netop dét som bud på den hverdag, som de drømmer om. De tror begge at dette vil

kunne forbedre hverdagen:

…som har ansvar for at hente og bringe, og måske lave mad, og som gør at man sparer de to
timer, og kan så måske arbejde en time mere og samtidig få en time mere hjemme. Og så
komme hjem og være fri for…for meget faktisk…som sådan lidt klister derhjemme som kan
få det hele til at passe sammen (Jenny)

…så havde min mand og jeg kommet hjem sådan ved fem-tiden til et dækket bord med
middag (ler)…to blide børn, og så havde vedkommende taget afsted igen. Det tror jeg havde
været en enorm hjælp altså. Da havde vi været mere oplagte, og fået mere søvn, og da tror jeg
vi havde været lidt gladere og kunne have brugt mere tid sammen (Lene)

Ligesom ønskerne om færre møder eller mere søvn, må også praktikant-drømmen siges at

være en meget jordnær drøm, i den forstand at den faktisk lader sig realisere.

Det er bare Eva og Alice som helt konkret giver udtryk for, at de kunne have tænkt

sig at arbejde mindre end de gør nu. Eva siger om dette:

Altså det er greit med fuld børnehavedækning, men tænk hvad det havde betydet for
småbørnsfamilierne med en seks-timers dag! Det der havde gjort mit liv helt anderledes, det
er at begynde klokken ni og slutte klokken tre der gør hele forskellen. Tænk om man havde
fået at vide at ”hvis du er her i seks timer hver dag, år ud og år ind, så har du gjort det virkelig
godt altså”!
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Generelt er der dog ikke noget stærkt ønske om at arbejde mindre, men hellere på anden

måde at at få frigjort nogle ekstra timer, sådan at det andet skift kunne foregå i et lidt

roligere tempo, og man kunne opnå lidt bedre balance mellem job og hjem.
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KAPITEL 6

Moderskabsidealer og –praksis

I dette kapitel skal jeg se på hvilke idealer kvinderne har for at være mødre, og hvilken

praksis de har etableret på dette område. Det handler med andre ord om deres holdninger

og deres handlinger. Hvilke forventninger havde disse kvinder til moderskabet, før de blev

mødre? Tror de, at biologien har betydning for oplevelsen, og udførelsen af, at være mor?

Hvordan definerer de en god mor? Hvordan synes de, at samfundet definerer en god mor?

Og hvordan er de selv som mødre? Endelig: hvordan tror de at børnene påvirkes af den

livsstil de har valgt? Gennem kapitlet vil jeg forsøge at få frem eventuelle spændinger

mellem mellem idealer og praksis, hvor jeg finder at de kommer til udtryk.

Forventninger til moderskabet

Disse kvinder har ikke gået og baseret sin lykke på at skulle have børn. Ni ud af ti fortæller

at de ikke havde de store forventninger til, hvad moderskabet skulle indebære, inden de

blev mødre. Flere nævner, at de aldrig har været specielt optaget af babyer og børn. Alice

siger om sine forventninger:

Jeg tror ikke jeg havde så store forventninger, måske fordi jeg ikke har været så optaget af
små babyer før. Så det var helt nyt for mig, og i den periode hvor jeg var i permisjon, var det
en periode hvor jeg var i en helt anden verden, og selv om jeg på en måde holdt mig fagligt
opdateret, var jeg vældig meget i en verden, hvor jeg ønskede at lære ting om børn. Så jeg ved
ikke om jeg forventede så meget…jeg vidste ikke hvad det var.

For Jenny var den første graviditet uplanlagt, og hun fortæller at det skete så hurtigt,

at hun ”pludselig stod midt oppe i det”, og derfor ikke nåede at opbygge nogle særlige

forventninger. Også Eva fortæller at hun gik ind til det hele med åbent sind, og siger at

netop dette var en af fordelene ved at blive mor som 23-årig; at man er så plastisk som ung,

og dermed lettere tilpasser sig nye situationer. For de resterende otte kvinder var

beslutningen om at få børn velovervejet og planlagt. Man havde gerne snakket med sin

partner om emnet gennem nogle år, samt på forhånd været indstillet på at have karrieren

lagt i rammer først og at være moden til det. På spørgsmålet om hvordan hun tænkte

omkring det at få børn, før hun blev mor, svarer Berit:
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Jo, som sikkert mange andre af min type tænker: færdig med uddannelsen først! Altså først
måtte jeg jo møde den rigtige mand, og ham traf jeg jo til slut, og så ville jeg gerne ud at
arbejde først, og så helst være gift og have et hjem først…have basen i orden. Så fik jeg barn
da jeg var 31, så sådan havde jeg tænkt det da, og sådan blev det (ler).

For størstedelen havde børn været en del af deres fremtidsplaner (om end en fjern

del af planerne) fra slutningen af tenårene, men for Lene, Christina og Gro var det ganske

usikkert om overhovedet ville have børn, helt frem til de faktisk fik dem. For både

Christina og Gro var beslutningen om at få børn stærkt påvirket af, at manden ønskede det

mest.

Når ens forventninger ikke er så høje, eller specifikke, går man nok ind til opgaven

med et åbent sind, og bliver derfor ikke så let skuffet. Næsten alle fortæller om oplevelsen

af at blive mor, at de ”tog det som det kom”. Måske netop derfor oversteg virkeligheden

ofte forventningerne, i positiv forstand. Om forventninger kontra virkelighed siger Gro:

…så vil jeg sige, at virkeligheden faktisk oversteg forventningerne, at det var større end jeg
troede det ville være, men det var sikkert også fordi at jeg jo ikke har gået og længtes efter at
få børn, det var min mand som længtes efter at få børn (ler). Altså det at få børn var ikke et
mål for mig, men jeg syntes det var utrolig hyggeligt, da vi bestemte os for at få børn og så
fik dem (Gro)

Mange nævner dog også, at det var hårdt arbejde at blive forældre. Fanny siger for

eksempel, at det var et ”chok” med den første, og at der gik måneder, før de klarede at lave

varm middag, mens Hanne nævner at det første halve år var slidsomt og skabte et

søvnunderskud, som ikke var væk, da hun begyndte at arbejde igen. Men totalt set ser

kvinderne i efterkant på dette som bagateller, og intet at regne i forhold til alle de positive

oplevelser.

Den eneste, for hvem virkeligheden slet ikke levede op til forventningerne, er Lene.

Efter en meget vanskelig fødsel, fik hun en fødselsdepression (hendes egen diagnose i

efterkant) som varede et år, og som bidrog til at hun begyndte at arbejde allerede to

måneder inde i permisjonen, fordi hun ikke følte, at hun magtede at være alene med sit

barn på dagen. Hun siger om tiden efter fødslen:

…altså den første gang jeg blev mor, så gik jeg og ventede på at få denne her morslykke, som
alle snakkede om. Og jeg var provokeret af, at alle bare snakkede om det som var vældig
positivt, og at ingen trak frem den psykiske nedtur du kunne få. Og jeg følte mig nærmest lidt
bitter på alle dem, som ikke havde nævnt noget om, at du kunne føle dig så utroligt alene…

Forventninger og virkelighed står gerne i et lidt andet forhold med barn nummer to

og tre. På spørgsmålet om hun oplevede moderskabet forskelligt med nummer to og tre,

svarer Hanne:
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Ja, helt anderledes, for da har du rutiner og du vidste hvad du gik til og du laver meget mere
systematik rundt og organiserer disse ting…så sidstemand han hang ligesom bare på
skulderen og….jeg ved ikke om han var i vogn i det hele taget (ler)

Også Jenny oplevede moderskabet anderledes anden gang:

…altså jeg synes nok det var en vældig stor overgang at få to børn. Jeg synes egentlig det var
dér, den egentlige overgang skete, fordi med ét barn, så har du jo stadigvæk lidt plads til dig
selv. Med to børn og to karrierer, så har du ikke den plads, og det synes jeg har været
barskt…

I det store og hele kan man sige, at disse kvinder har haft mange mål i livet, hvor det

at få børn har været ét af disse mål. Måske fordi de samtidig har været engagerede i faglige

ting, og været optaget af karrieren, har de ikke haft så store forventninger til hvad det at få

børn skulle tilføre deres liv, og dermed ikke investeret al deres lykke i rollen som mor.

Biologiske bånd?

Reproduktion er, ifølge Wetlesen (1997), et område hvor spændingsforholdet mellem

biologisk og socialt køn intensiveres. Kvinderne er da også delte i spørgsmålet, om de tror

at mødre har et særligt bånd til deres børn, grundet graviditet og amning. Halvdelen tror at

biologien skaber en særlig tæt forbindelse mellem mor og barn. Alice mener, at

graviditeten giver moren tid for mental forberedelse, sådan at hun lettere og hurtigere end

faren knytter sig til barnet. Berit tror at graviditeten bare har en kortvarig betydning, men

at det mere er amning, der knytter mor og barn sammen, og mener at det at ”de altid

spørger efter mamma”, siger noget om det bånd. Også Hanne tror at graviditeten skaber et

særlig tæt bånd til moren, men mener kun det er i børnenes første leveår. Jenny synes at

biologien gør, at moren bliver mere sårbar end faren. Hun siger:

…jo, der er forskel, og jeg tror den der sårbarhed, som jeg snakkede lidt om i starten, den der
næsten fysiske afhængighed, som du har til en baby og til et lille barn, som er gensidig og
stærk, den er helt speciel og en vigtig del for børn, for at kunne gå videre. Og jeg tror ikke det
er det samme for mor som for far, og det synes jeg også at kunne mærke på den sårbarhed og
den angst for at noget skal ske, at det går vældig på mor.

Ikke overraskende mener også Eva, som jo er læge, at biologien spiller en rolle. Hun

har dagligt gravide til kontrol, og ser at selvom de unge par er meget ligestillede, så er det

altid moren som er hovedpersonen, når hun efter fødslen har dem på seks-ugers kontrollen.

Eva siger videre at:
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…jeg tror jo biologi er stærkt, og jeg tror det har en funktion og jeg problematiserer det ikke.
Jeg tror mænd har sider ved sig som er vældig biologisk forankret, og som jeg ser på mine
gutter og som er bare…det er det jeg mener med, at jeg synes de er lidt rare, men greit
nok…man kan ikke overse et helt kromosom altså (ler).

Kvinderne i den halvdel af udvalget som tror at biologi har betydning for morens

bånd til børnene, er også de som generelt har taget det meste af, eller hele, permisjonen

selv. Det er stort set også de kvinder, som i dagligdagen har størst ansvar for børnene

(sammenlignet med fædrene). Dermed er det muligt, at det specielle bånd, som de føler er

til stede, kommer af at de har tilbragt/tilbringer mere tid med børnene, end fædrene har

gjort/gør (ligesom at det kan tænkes at deres oplevelse af tilstedeværelse af et biologisk

bånd er grundlaget for at de har tilbragt/tilbringer mest tid med børnene).

Kvinderne i den anden halvdel af udvalget, som ikke tror at graviditet og amning har

betydning, er stort set af den opfattelse, at begge forældre har et specielt, og lige stærkt,

bånd til børnene, ganske enkelt fordi de er forældre. Fanny udtrykker det således:

Jo, altså jeg har som mor og som kvinde et specielt forhold til mine børn. Min mand har som
far og som mand et specielt forhold til sine børn. Og det konkurrerer ikke, der er ikke noget
som er stærkere end det andet, men de er forskellige, det tror jeg de er…..ja, jeg ammede og
det betød at jeg måtte være meget sammen med de børn og da lærte jeg de børn at kende og
jeg lærte at respondere på dem. Men det må man jo faktisk have prøvet, for at kunne det, man
må jo faktisk være der og være den, som må få skrigeriet til at stoppe. Og det at min mand
faktisk har været der med dem alene, det gør at han kender dem akkurat lige så godt som jeg.
Så den amning har ikke betydet noget.

Det er således også i denne halvdel af udvalget, at fædrene har taget størst del i permisjon

og børneomsorg generelt, og derfor kan det tænkes, at i netop disse familier har farens

stærke engagement betydet, at børnene har knyttet sig lige stærkt til begge forældre, og

omvendt.

Alle kvinderne i udvalget er dog også enige om, at det er farens deltagelse, der er

afgørende for, om han også får et tæt bånd til børnene, samt at det bånd kan være lige så

stærkt som morens. De som mener at biologien spiller en rolle, mener altså ikke

nødvendigvis, at morens bånd er stærkest. Alle mener ligeledes at en far i udgangspunktet

har samme forudsætninger for omsorg som en mor. I dette ligger implicit, at kvinderne i

det store og hele ser moderskabet som socialt konstrueret, hellere end noget som ligger

naturligt for kvinden. Moderskabet må med andre ord læres, uanset om man er kvinde eller

mand. En sådan tankegang står Sara Ruddick for; hun skelner mellem ”fødselsarbejde”

(som inkluderer amning), som kun kan udføres af kvinder, og ”morsarbejde” som begge

køn kan udføre. Ruddick definerer en mor som en person der tager ansvar for børns liv og

for hvem børneomsorg udgør en betydelig del af voksenlivet. Hun siger videre, at selvom
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der kan eksistere forskellige moderskabspraksiser som kan have rødder i biologiske

forskelle, så er dette ikke grund nok til at antage at det ene køn er mere velegnet end det

andet, til at udføre ”morsarbejde” (Ruddick 1989).

Kvindernes moderskabsidealer

Når temaet om idealer kom op under interviewet, var det typisk at man måtte tænke noget

over svarene, noget som Liv Johanne Syltevik (2000) mener kan hænge sammen med at

idealer på dette område er følsomt, fordi det at være forældre er noget, som alle ønsker at

gøre bedst muligt, og hvor mange føler, at de ikke strækker til. Der er ikke stor variation i

kvindernes svar på spørgsmålet om, hvordan de synes en god mor skal være.

Tilgængelighed, tilstedeværelse og tid er det som nævnes først og oftest. Dette er i samsvar

med hvad Syltevik (2000) fandt i sin undersøgelse af norsk familiepraksis på 1990-tallet;

når det drejede sig om forældreidealer og –praksis, var tid og tilgængelighed meget brugte

begreber, ligesom det at være nærværende mødre og fædre var idealer for alle. De fleste

kvinder nævner også at man bør være optaget af sine børn, lytte til dem og forsøge at forstå

dem. En god mor skal også skabe tryghed, give masser af kærlighed og emotionel støtte,

og være den de kan komme til med alt. Både Christina og Eva siger direkte, at en god mor

bør sætte børnenes bedst først. Indirekte er der flere som tilslutter sig det, når de i anden

sammenhæng siger, at hvis der opstod en situation, som tvang dem til at skulle vælge

mellem børnene og karrieren, så ville børnene altid vinde.

Lene, Hanne, Fanny og Alice lægger desuden vægt på at en god mor i tillæg til sine

omsorgsfunktioner, også skal være et forbillede og en inspirator for sine børn. Særlig

Hanne betoner vigtigheden af dette:

…Men det som jeg synes en god mor skal være, det er en person som er tilfreds med sit liv,
det er lidt sådan, at det er det bedste en god mor kan være. Og så godt humør og
forudsigelighed, og hellere ligesom en interessant person, det synes jeg.

Flere giver direkte eller indirekte udtryk for, at en god mor nødvendigvis må være en

tilfreds og lykkelig kvinde, for at have noget at kunne give noget videre. Hun må med Evas

ord ”have fokus på børnene, uden at være selvudslettende”. Lene udtrykker det sådan:

…jeg vil leve mit liv og jeg vil ikke leve det igennem nogle andre. Og det mener jeg virkelig,
og selvom det næsten er lidt råt at sige, så er du selv den vigtigste person i dit liv, det går ikke
an at komme fra det, mener jeg. Altså hvis ikke du trives, så trives ingen rundt dig.



Karriere eller familie? Ja tak, begge dele!

66

For Fanny betyder netop dét, at hun ikke lever sit liv gennem sine børn, at hun giver dem

frihed fra hende. Dette er vigtigt for hende, fordi hun selv oplevede at hendes egen mors

fravalg af karrieren til fordel for at blive hjemmegående, gjorde at morens lykke blev

børnenes og familiens ansvar. Hun siger om dette at

…det er jeg ganske optaget af overhovedet ikke at gøre mod mine børn, og det tror jeg præger
mig som mor, at jeg er optaget af, at mine børn skal have en mor som er glad og tilfreds med
sit liv, og tager ansvar for sit liv og har det godt, og har masser at give af den grund. Og ikke
én som på en måde er til for dem og de skal måtte føle ansvar for. De skal være fri for det, er
jeg optaget af.

Netop det at give børnene frihed, og opmuntre til selvstændighed og social kompetence,

giver de fleste også udtryk for, at de ser som værende vigtigt og positivt for børnene.

Når kvinderne i interviewet blev bedt om at nævne, hvad de anser for at være

børnenes vigtigste behov i dagligdagen, går mange af de samme ting igen, som blev nævnt

som bud på en god mor. Ni ud af ti nævner først og fremst foældres tilstedeværelse,

forældres tilgængelighed for børnene og at forældre har tid til børnene. Alice, Berit, Eva,

Fanny, Ida og Gro vægtlægger i tillæg tryghed, forudsigelighed og strukturerede rammer i

dagligdagen, mens forældres lydhørhed, forståelse, betingelsesløs kærlighed og omsorg

nævnes af Alice, Berit, Christina, Gro, Hanne, Jenny og Lene. Herudover fremhæver Alice

behovet for samvær med andre børn, mens Hanne fremhæver, at forældre bør være i godt

humør, og Jenny lidt generelt nævner, at børnene har behov for god livskvalitet.

Deres moderskabsidealer indeholder således ”traditionelle” elementer ved

morsrollen såsom prioritering af børnene, tid, tilstedeværelse, nærvær, omsorg, emotionel

støtte og psykologisk forståelse m.m. Men de indeholder også mere moderne elementer

såsom morens selvrealisering, det at være en rollemodel for sine børn, samt at opmuntre

selvstændighed og individualitet i børnene. Dette er i samsvar med, når Syltevik påpeger,

at traditionelle og moderne idealer for moderskabet i dag eksisterer side om side. Samtidig

som lønarbejdet er blevet en integreret del af moderskabet, og en god mor ikke bare skal

koncentrere sig om at være mor, eller bare udforme sit liv rundt børn og familie, har

idealerne omkring hvad børn har bedst af og kvalitetskravene til de opgaver en mor

traditionelt tog sig af, ikke ændret sig i samme grad (Syltevik 2000). I lighed med Syltevik

påpeger Bjørnberg (1992) det paradoksale i, at moderne europæiske mødre både

identificerer sig som yrkesaktive kvinder, samtidig som de idealiserer tilgængelighed for

sine børn, som en god mors pligt. Det sidste kommer særligt til udtryk hos kvinderne i

denne undersøgelse.
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Samfundets forventninger til en god mor

Som nævnt i kapitel to og tre, er der flere forskere som hævder, at den dominante ideologi

om moderskabet fortsat er en, som udnævner mødrene til hovedpersonen i børnenes liv og

at det generelle samfundsideal for en god mor fortsat bærer præg af 1950’ernes

husmorideal (f.eks. Björnberg 1992, Elvin-Nowak 1999a, Hattery 2001). Ifølge Elvin-

Nowak (1999a), må kvinder i dag forholde sig til, og vurdere eget moderskab, i forhold til

denne forældede ideologi, som da oftest ikke er i harmoni med virkeligheden. Også

Hattery (2001) hævder, at moderne kvinder forholder sig til samme ideologi, og at måden

de vælger at forholde sig til den på, medvirker til at påvirke kvinders forskellige

karrierevalg. I den forbindelse er det relevant at spørge, om kvinderne i denne

undersøgelse opfatter at der eksisterer en dominant moderskabsideologi, og hvordan de i

givet fald forholder sig til den? Berit, Eva, Ida og Lene svarer, at de føler der er mere

traditionelle, og større, forventninger til mødre end til fædre, når det gælder omsorg for

børn og deltagelse i deres liv. Berit mener at

…der er mange som forventer, at du som kvinde skal være længere hos dit barn, at du skal
prioritere dit barn og familien foran alt, at du da går ind i en ny fase og…jeg har ikke oplevet
det så meget i min personlige setting, men jeg ved at det er forventninger som man kan møde,
at man skal være mor, og lægge ting væk på grund af det.

De resterende kvinder starter med at svare, at de ikke opfatter den slags

forventninger, og at dette er noget som både afhænger af personlighed og social gruppe.

Christina siger:

…jeg føler ikke at der er ét sådan samfundsideal for en god mor, for det kommer an på
hvilket miljø du kommer fra. Delvis så er det sådan noget, som er forankret i forskellige
partier værdisyn, og en god mor både indenfor Højre og Arbeiderpartiet vil jeg sige er ganske
ens, og at det er en som klarer deltage på begge arenaer, både hjemmearenaen og udearenaen.
Men hvis det er sådan KrF.-syn, så er det mod hjemmearenaen, at det er dér du på en måde
skal se din pligt. Så jeg ser ikke at samfundet har sådan ét syn, men jeg tror nok overvejende
at det er en kvinde, som deltager på begge arenaer da.

Det viste sig dog ofte, når der blev boret lidt i emnet, at med undtagelse af Christina

og Jenny, synes også disse kvinder at der generelt rettes større forventninger mod en mor,

end der gør mod en far. For eksempel starter Hanne med at sige, at hun ikke opfatter den

slags forventninger, og aldrig har taget nogle valg ud fra at der skulle være det, men siger

senere, da vi kommer ind på forventningerne til fædre:
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Altså fædre kan lettere melde sig ud, uden at det bliver set på som negativt, mens mødre da
ikke så let kan melde sig ud. På skolen er det jo mødrene som følger op. Fædrene kan nå til
tredje klasse uden at de ved hvem læreren er, så fremdeles kan de melde sig ud i meget større
grad af disse praktiske ting. Man forventer jo at mødre skal stille op og være til stede,
så….hvis nogen skal reducere sit arbejde, så er det jo moren som skal gøre det.

Den slags modsigelser ses hos flere, især når der tales om samfundets forventninger til

fædre, men kommer også til udtryk andre steder i interviewet, f.eks. er der flere der nævner

specielle forventninger fra ”de 50-årige mænd” (mandlige kolleger) til dem, bare fordi de

er småbørnsmødre. Det kan f.eks. være en forventning om, at de ikke kan yde det samme

som en mand, fordi de givetvis har flere omsorgspligter hjemme.

At der kan være traditionelle forventninger fra forældregenerationen, nævnes af

flere. Disse forventninger kommer til udtryk ved at forældre eller svigerforældre giver

udtryk for, at kvinderne er for lidt hjemme, eller ved at svigerforældrene tilbyder hjælp, når

manden skal ud på rejse. Gro synes det er slidsomt at den generation forventer mest af

kvinden og siger:

…mine forældre, eller specielt min far da, har været ganske tøff i forhold til mig og mine
valg, og har nok indikeret til tider, at jeg ikke har været en specielt god mor og ikke været
tilstede nok for børnene, fordi han har jo en anden rollemodel…

Christina påpeger det ironiske i, at det netop er forældrene som i sin tid opfordrede til

uddannelse og selvstændighed, og som nu kritiserer hende for det samme.

Man kan dermed sige at de fleste af kvinderne opfatter, at der eksisterer det som af

f.eks. Björnberg (1992) og Elvin-Nowak (1999a) beskrives som den dominate

moderskabsideologi, og at de forholder sig til den, men som regel ved at afvise den og i

stedet tilslutte sig en alternativ ideologi, hvor en god mor også er en yrkesaktiv kvinde.

Disse kvinder er ifølge Hattery’s typologi ”Non-konformister”, dvs. de nægter at indordne

sig ifølge den dominante moderskabsideologi, og tilslutter sig i stedet en alternativ

ideologi, hvor moderskabet inkluderer både ekspressive og instrumentelle roller. Hattery

fandt, at de kvinder hun klassificerede som ”Non-konformister” følte sig fuldt berettiget til

at forfølge egne mål og interesser, samtidig som de følte at det faktisk var et gode for

børnene at blive passet af andre personer. Disse kvinder så altså valget om yrkesaktivitet

som noget, der kom både mor og barn tilgode (Hattery 2001). Det samme gør sig i stor

grad gældende for kvinderne her. På spørgsmålet om de nogensinde har tænkt på at være

hjemmegående, svarer ni ud af ti at det slet ikke havde passet for dem, at de er typen som

trives med at arbejde og få udfordringer, og var blevet frustrerede hvis de skulle gå

hjemme. I lyset af det, er det logisk at de ikke idealiserer husmoren. At deres egne idealer
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for en god mor både indeholder traditionelle og moderne aspekter af moderskabet, er det

som Hughes (2002) kalder at tilskrive sig ”best of both worlds” diskurser; at man både

identificerer sig med morsrollen og med karriererollen, ikke kun med den ene eller den

anden. Hughes påpeger desuden, at idealet for denne morsrolle har tilpasset sig markedet,

f.eks. på den måde at en god mor ikke nødvendigvis må være fysisk tilstede for sine børn,

men hun må til gengæld være psykologisk tilgængelig. Det er det at opretholde en

følelsesmæssig og psykologisk tilknytning, på trods af at man er fysisk fraværende, som

bliver set som det vigtigste for kvaliteten i mor-barn forholdet. En sådan holdning kommer,

som allerede nævnt, også til udtryk hos kvinderne i denne undersøgelse.

Kvindernes moderskabspraksis

Hvordan er så forholdet mellem kvindernes idealer og deres praksis? Lever de op til egne

idealer og værdier, og opfylder de det, som de selv anser som børnenes vigtigste behov i

dagligdagen? Det som er mest iøjnefaldende (og paradoksalt) er, at tilstedeværelse og tid

sammen med børnene er det som nævnes først og oftest, men det som i praksis også er

vanskeligst at realisere, givet det hverdagsliv kvinderne og deres familier faktisk lever. Når

det reelle samvær med børn målt i tid begrænser sig til en time om morgenen og tre om

aftenen, kan man spørge om mødre, såvel som børn, finder dette tilfredsstillende? Ud fra

det kvinderne sagde om hverdagslivet, nemlig at de ønskede sig mere tid i hverdagen, må

man antage at kvinderne finder idealet om tid, tilstedeværelse og tilgængelighed

problematisk at realisere. Her er altså en diskrepans mellem ideal og praksis, og det kan

virke som om, mange forsøger at nedtone den. Nogle af dem som nævner tilstedeværelse,

gør det da også med modifikationer, og siger at det er tilstedeværelse ved behov eller at

forældrene er tilgængelige nok, eller at børnene ved at forældrene er der for dem, hvis

behovet skulle opstå. På den måde bliver der mere tale om en psykologisk, hellere end en

fysisk, tilstedeværelse. Flere er inde på at de ikke er tilhængere af kvalitetstidsbegrebet, at

de mener, at der faktisk også må kvantitet til, for at opnå kvalitetssamvær. Samtidig

fremgik det ofte under interviewet at de godt selv kunne se det modsætningsfyldte i det de

sagde (f.eks. ved at man kunne le lidt efter man havde sagt det), fordi den korte tid de

faktisk har sammen med børnene om aftenen, godt kan ligne lidt på ”kvalitetstid”.

Når det er sagt, så ser det ud til at de fleste føler at samsvaret mellem idealer og

praksis er tilfredsstillende, eller ”godt nok”. De fleste giver indtryk af, at de opfatter sig

selv som gode mødre. Den eneste, som giver udtryk for en følelse af mislykkethed og
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utilstrækkelighed som mor, er Lene. Hun fortæller, at hun ikke føler hun gør sig fortjent til

børnenes kærlighed. Lene er da også en af dem, som arbejder mest i sin fritid (faktisk

næsten alle ugens dage) samtidig som hun er en af dem, som har mindst hjælp i hjemmet,

og dermed er det ekstra svært for hende at opfylde det, hun opfatter som de vigtigste behov

hos børnene, nemlig nærhed og opmærksomhed. Generelt er det sådan, at de kvinder som

har praktikant eller au pair, i større grad giver udtryk for at de har mulighed for leve op til

eget ideal om en god mor og at opfylde dét, de opfatter som børnenes vigtigste behov, end

de som har mindre hjælp i hjemmet, og derfor må udføre flere huslige pligter i den tid de er

sammen med børnene. Nærvær i tilstedeværelse er uden tvivl nemmere at opnå, hvis man

ikke samtidig skal lave middag, eller vaske huset.

Det lader også til at man får levet både de traditionelle, såvel som de moderne,

aspekter ved moderskabsidealet ud. Dette er Gro, som i øvrigt betegner sig selv som ”ikke

nogen traditionelt god mor”, et eksempel på:

…jeg gør det lidt bevidst sådan indimellem, f.eks. når jeg har ferie og i weekend’erne, så går
jeg ind i en sådan rigtig traditionel mamma-rolle, sådan at da bager jeg boller og gør ting med
dem…eller begynder at sortere tøj…lidt sådan type hustru-mamma, og det ser jeg, at det
sætter de vældig pris på.

Det kan også se ud til, at kvinderne i forældreskabet tager en traditionel morsrolle, som

indeholder de ”bløde” og ”kvindelige” elementer som at lytte, at forstå, at trøste, at give

omsorg og kærlighed, og at lægge praktisk tilrette osv., mens fædrene i større grad er

aktive og fysiske med børnene. Et tilsvarende komplementært rollemønster er fundet i flere

undersøgelser (bl.a. Syltevik 2000).

Kvindernes egne mødre har i nogen grad haft indflydelse på deres

moderskabsidealer og –praksis, men på forskellige måder. For de fleste har egen mor

udgjort et forbillede, og indeholdt kvaliteter som kvinderne har valgt at føre videre i egen

moderskabspraksis. Der er en tendens til, at de af deres mødre som har været tilfredse med

sine valg og sit liv, enten det har været et liv, hvor de har kombineret yrkesarbejde og

familie, eller et liv som hjemmeværende, har udgjort et positivt forbillede. Christina

fortæller om sin mor, som først var hjemmegående og senere yrkesaktiv:

Min mor gjorde alt hjemme, i grunden alt inkluderet at reparere bilen og den slags (ler) frem
til et vist stadie, og det var da han havde været selvstændig i nogle år, så begyndte min mor
også at arbejde i det firma, og efterhånden arbejdede min far en del i udlandet, mens min
søster og jeg og min mor var en god del alene hjemme, og det betød at vi gjorde alt selv. Vi
huggede selv brænde og min mor og jeg tapetserede, så…(ler)…selvom min mor ikke har
uddannelse, så har hun været vældig dygtig til at ordne op.
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Men for Eva, Hanne og særligt Gro, Fanny og Lene har egen mor har mere udgjort et

skræmmebillede, som har motiveret dem til selv at gøre tingene anderledes som mor. Disse

mødre har været mere ambivalente i forhold til sine valg i livet. Eva og Hanne fortæller om

stærke og selvstændige, yrkesaktive mødre, som til gengæld fik meget tunge liv, fordi det

blev så fyldt med arbejde og pligter, hvilket både Eva og Hanne har taget afstand fra i egen

kombinering af familie og karriere (f.eks. ved at minimere husligt arbejde). Gro, Fanny og

Lene fortæller om mødre, som valgte karrieren væk til til fordel for familien, og senere

blev ganske bitre over denne beslutning (undtagen Lenes mor, som ikke fortrød valget),

noget som bevidst har motiveret Gro, Fanny og Lene til at gøre tingene helt anderledes.

Lene fortæller om tankerne omkring moren som forbillede:

…jeg har mange gange, helt siden konfirmationsalderen tænkt på, at det dér liv vil jeg ikke
have. Og når jeg diskuterede det med hende og spurgte hende, om hun syntes det var ligeså
tragisk som jeg syntes det var, så syntes jeg jo at hun var så låst, det var ligesom, her var
deres arbejdsplads. Så ser jeg jo, at hun har aldrig ønsket sig noget andet end at få unger og en
familie, og det var ligesom målet hendes og hun trivedes og…Men jeg kan ikke forstå det, og
er nok lidt oprørt på hendes vegne på en måde.

Kvinderne fremstår som meget bevidste mødre, i den forstand at de virker

reflekterede og afklarede omkring både egne idealer og praksis. De har tænkt over

påvirkningen fra egne mødre og taget stilling til den, og de har selv valgt at være de mødre

de er, og kan begrunde disse valg. De er dog i mindre grad afklarede omkring deres forhold

til moderskabsideologi, noget som kommer til udtryk gennem selvmodsigelser i

interviewet. De fleste er desuden bemærkelsesværdigt ukritiske til egen mestring af

morsrollen, hvilket kan rejse spørgsmål omkring deres reflekterede og afklarede

holdninger, og om man i interviewet har ønsket at formidle et bestemt indtryk.

Livsstilens konsekvens for børnene

Kvinderne er klar over, at deres valg af livsstil har konsekvenser for børnene. Der er bred

enighed om, at børnene nok kunne have haft gavn af mere opmærksomhed og tid sammen

med forældrene. Flere fortæller at børnene selv giver udtryk for at de ønsker dette, men der

dvæles ikke ved det, eller læses noget alvorligt afsavn ind i dette. Både Hanne og Fanny

siger direkte, at det er lov at savne hinanden, og at det også er en del af livet. For de børn

som må forholde sig til en praktikant eller au pair pige, betyder det bekendtskab også at der

indimellem må siges farvel til en person, de har knyttet sig til. Om det siger Hanne:
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…men det at opleve at folk kommer og går i livet, det er en del af livet. En lærer man har
knyttet sig til skal måske slutte. Et familiemedlem dør. Altså den slags ting er en del af livet.
Og det er klart, at hvis du siger, at vi kan ikke have praktikant, fordi at børnene knytter sig til
dem, uha da de skal rejse om et år, ja da kan du heller ikke have praktikant. Det er faktisk en
del af…at de kommer og skal være hos os en periode, og så gør vi vældig stads af det når de
skal rejse, og så får de billede og gave, og så får de lov at ringe til dem og snakke med dem
og skrive kort til dem. Men så er det sådan med børn, at ude af øje, ude af sind, og efter en
stund så husker de dem og så bliver de borte.

I det store og hele synes ingen af kvinderne at føle, at de tager noget fra børnene, eller at

livsstilen går ud over børnenes livskvalitet. Tværtimod giver de udtryk for, at det kommer

børnene tilgode at have tilfredse forældre, fordi tilfredse forældre er bedre forældre, noget

som netop er et af hovedargumenterne til Peters (1997). Ligeledes vægtlægges at det er et

gode for børnene at have selvstændige og stærke rollemodeller, at lære at blive socialt sikre

mennesker ved at måtte forholde sig til andre end forældrene, og at have gode materielle

rammer. Christina udtrykker dog bekymring i forhold til det med at være rollemodel, fordi

hun også ser, at det er ekstremt vigtig for hendes ældste datter at være dygtig til faglige

ting, og at det på den måde kan blive for meget af det gode. På spørgsmålet om, hvordan

hun tror det påvirker børnene at have en ”karrieremor”, svarer Gro:

Jeg tror det påvirker min datter vældig stærkt. Jeg tror ikke hun får den detaljeomsorg, som
hun ellers ville have fået, hvis jeg ikke havde arbejdet så meget som jeg gør. Samtidig så tror
jeg ikke jeg er typen som ville kunne give den type detaljeret omsorg. Jeg tror hellere, at jeg
ville have udviklet for meget frustration, så jeg tror vi har valgt den bedste løsning. Jeg tror
også, at hun bruger mig som rollemodel, og bliver vældig oppegående og selvstændig af det.
(Gro)

Lene, derimod, er ikke lige så sikker på, om påvirkningen er positiv. Hun siger:

Det som jeg tror da, er at der kan være to ting: det ene kan være, at han ældste selv synes at
han ikke får nok opmærksomhed og at han gør det samme som mig og siger, at jeg skal aldrig
blive sådan som min mor. Eller det kan faktisk være, at han er lidt stolt af mig…

Flere nævner det som en fordel for børnene, at de får et nært forhold til begge sine

forældre, fordi de også tilbringer meget tid sammen med far. I nogle tilfælde er børnene

mere sammen med far end med mor, hvilket de pågældende kvinder fortæller med en vis

stolthed. De er stolte over mandens indsats og måske også over, at de som mødre har klaret

at slippe far til (noget som flere af dem kritiserer kvinder generelt for, ikke at være gode

nok til). For Lene har dette dog en bagside; hun oplever at børnene næsten er stærkere

knyttet til faren, hvilket også gør lidt ondt, og at hun i den forstand er ”gået længere end

hun havde tænkt” med hensyn til at lade faren tage sin del.

At skulle vurdere konsekvensen for børnene af egen moderskabspraksis, bliver for

kvinderne uundgåeligt også en vurdering af dem selv som mødre. En negativ vurdering af
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konsekvenserne for børnene, er således også en negativ vurdering af udførelsen af eget

moderskab. Da det at se sig selv som en god mor, er vigtigt for de fleste mødre, kan man

spørge i, hvor stor udstrækning kvinderne her selv er klar over, hvad som er konsekvenser

for børnene, og hvorvidt de er indstillede på at erkende negative konsekvenser.
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KAPITEL 7

Fædrene og ligestillingen

Ligesom at mødres praksis har ændret sig meget siden 1960’erne, har også faderskabet

antaget nye former, og fædrenes øgede deltagelse i omsorgen for småbørn, er en af de

væsentlige ændringer, som har fundet sted i løbet af de sidste tredive år (Wetlesen 2000).

”Den nye far” og mandens ændrede rolle har i de senere år været i søgelyset indenfor

familiesociologien, og forskningen om fædre har vist, at der i dag er mange forskellige

måder at være far på (Brandth og Kvande 1999). I dette kapitel skal vi se på hvilken rolle

kvinderne opgiver at deres partnere spiller som fædre og ægtemænd, i kombineringen af

karriere og familie.

Permisjon

Fire af kvinderne har ikke delt permisjonen med faren, og har ikke ønsket det heller. Hanne

fortæller at det pga. jobbet aldrig har været muligt for hendes mand at tage permisjon, men

at det passede hende helt fint:

Jeg var vældig egoistisk og tog alt selv (ler)…men jeg syntes det var helt fint, for den ville jeg
gerne have selv. Nu havde jeg arbejdet så hårdt i så mange år, så for mig blev det lidt sådan
luksus at have hele perioden for mig selv.

Også Eva fortæller at hun ville have betragtet det som et stort velfærdstab, hvis hun ikke

havde fået permisjonerne helt for sig selv, også selvom hun rent ligestillingsmæssigt

mener, at deling er det rigtige at gøre.

Seks af kvinderne har i en eller anden udstrækning delt permisjonen med fædrene.

Det mest almindelige er her, at moren har taget mellem syv og ti måneder, mens faren da

har taget mellem tre og fem måneder. For de fleste har det været helt naturligt at dele, og

ikke noget de har måtte kæmpe for at få manden til. De eneste, som har delt permisjonen

helt lige over med fædrene, er Lene og Jenny (for Jenny galdt dette bare første gang, mens

de anden gang fordelte det med otte måneder på hende og fire på ham).

At seks ud af ti har delt permisjonen med manden er tilsyneladende en ganske høj andel.

Til sammenligning fandt Berit Brandth og Elin Kvande i en spørgeundersøgelse, at det

bare var 14% af de adspurgte mænd som delte permisjonen med moren (den såkaldte

forældrepermisjon), selvom det på landsbasis i 1999 var hele 85% af de norske fædre som
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brugte permisjon19 (Brandth og Kvande 2003). At så mange af fædrene i denne

undersøgelse har delt permisjonen med moren, hænger sandsynligvis sammen med at

begge parter i disse ægtepar både har højere uddannelse og er for de flestes vedkommende

i lederstillinger - det som Brandth og Kvande kalder ”højstatuspar”. Jo højere uddannelses-

og yrkesposition mor og far har, desto større chance er der nemlig for, at de deler

permisjonen (Brandth og Kvande 2003). Også Syltevik (2000) fandt i sin studie af

moderne, norsk familiepraksis blandt sytten par med børn, at det var blandt de

højtuddannede fædre, at hun fandt de mænd, som havde taget dele af permisjonen med små

børn, og fædre som kunne tænke sig at prioritere at gå ned i arbejdstid, for at være sammen

med sine børn. Disse fædre havde også haft yrker, hvor det havde været muligt, og haft

positioner som gjorde det relativt uproblematisk. Det gælder også for størstedelen af

fædrene i denne undersøgelse, at de har haft positioner, hvor de enten har haft den

nødvendige fleksibilitet eller haft tilstrækkelig ”forhandlingsmagt” overfor arbejdsgiveren.

De kvinder som har delt permisjonen med faren, fremhæver det ofte som nøglen til

ligestilling i forholdet, ligesom at det nævnes at denne tidlige involvering af faren, har

været af afgørende betydning for, at børnene har fået et tæt forhold til både mor og far.

Fanny undrer sig over at der ikke er flere som deler permisjonen:

…det som vi begge to har været optaget af, og som jeg synes er så tydeligt at se, og helt
utroligt at ikke alle forstår det (ler), er jo at hvis ikke faren har måneder, hvor han også må
tænke på, om der er mælk i køleskabet, og faktisk må tænke igennem, hvad der skal laves til
middag, og selv finde ud af hvad som skal gøres når ungen skriger, og forsøge at forstå hvad
den unge tænker og føler og vil, og hvor det gør ondt og at der sidder noget i klemme i
buksekanten og sådan…altså hvis ikke faren gør det, så kommer du aldrig over det, da er du
stuck med det ansvar, og så nytter det ikke noget at tage pappamåneden på ferietur til Syden,
da kan du ikke klage over det altså.

Citatet illustrerer det, som mange af kvinderne giver udtryk for, nemlig en generel

bevidsthed omkring det at kønsrollemønstre ofte er vanskelige at ændre, når først de er

dannet, og at det derfor er hjælp til selvhjælp at ”slippe far til og lade ham få lov at tage det

ansvar som han måske gerne vil”, som Lene udtrykker det. Jenny påpeger i den

forbindelse, at ligestilling også er at give fra sig noget af kontrollen, noget som hun synes

at mange kvinder ikke har forstået.

19 Permisjonsordningen er inddelt i forskellige dele: fædrekvoten, pappapermisjon, forældrepermisjon,

og tidskonto (Brandth og Kvande 2003).
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Husarbejde og børneomsorg - ligestilling i teori og praksis

Alle kvinderne i denne undersøgelse tilslutter sig et ideal om ligestilling i parforholdet; de

er enige i at kvinden ikke bør have flere pligter i hjemmet, eller større ansvar for børn, end

manden. De tilslutter sig det som Hochschild kalder en egalitær kønsideologi (Hochschild

1989) og udnytter de muligheder de har til rådighed, for at føre sit ideal ud i livet, også

kaldet en kønsstrategi (Hochschild 1989). Alligevel er det i varierende grad, at der

praktiseres ligestilling hjemme hos dem20. I den forbindelse påpeger Thagaard (1996) at

deling af husholdsopgaverne ikke nødvendigvis betyder at begge gør lige meget, ligesom

at de kan være svært at vurdere hvad ”lige meget” indebærer, når han og hun udfører

forskellige opgaver. Christina, Fanny, Jenny, Lene og Berit praktiserer så at sige fuldt ud

ligestilling på hjemmefronten og giver også udtryk for tilfredshed med situationen. Berit

indrømmer dog, at det er hun som har skubbet på og startet diskussionen om det, og at hun

fortsat gør det, ligesom at Jenny erkender, at det trods alt er hende, som er

”administrationsminister” hjemme, som hun kalder det, mens dette ikke ikke har været

noget tema for de tre andre kvinder. For både Christina, og Fanny gælder det, at

henholdsvis praktikant og au pair tager sig af de fleste pligter i hjemmet, og dermed

”fjerner” det som kunne skabe ligestillingsproblemer. Fanny er dog overbevist om at hun

og manden også havde delt på husarbejdet, hvis de havde haft husarbejde.

Også Hanne svarer ja til at hun og manden er ligestillede, men fortæller samtidig at

fordelingen af huslige pligter nok cirka er 60% til hende og 40% til ham, uden at hun er

utilfreds med dette. Hun vælger at opfatte denne fordeling som lige, fordi han er ”flinkere

med børnene” som hun siger, og fordi skævheden til dels er ”hendes egen fejl”, pga. at hun

har højere standarder end han, når det gælder hjemmet. Ida giver også udtryk for at at hun

og manden er nogenlunde ligestillede, men efterhånden som hun svarer på spørgsmålet om

hvordan de fordeler husarbejdet hjemme, kommer det frem at fordelingen alligevel er

noget skæv, såvel som traditionel:

20 I dette afsnit ser jeg bort fra Eva, som er skilt og lever alene med sine fire børn. Hun fortæller dog om

ligestilling i sine ægteskaber, at i det første blev de skilt som konsekvens af at han mente hun måtte opgive

karriere til fordel for morsrollen, mens i det andet ægteskab var hun og manden godt nok ligestillede i

uddannelse, men han havde opnået mest karrieremæssigt og tjente mest, så hun havde ansvaret for familie og hus.

Da ægteskabet begyndte at gå dårligt, trappede hun op karrieremæssigt, hvilket bidrog til at de kom længere væk

fra hinanden.
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…Men ellers så har det været sådan hos os, at den som kommer først hjem laver middag. Jeg
er nok den som rydder mest op, og gør traditionelt husarbejde, meget mere end det han gør,
det gør jeg nok fortsat, når jeg tænker mig om. Hvis vi ser bort fra det sidste år her, hvor vi
har haft au pair, så er det nok jeg som oftere har taget støvsugeren og vasket, og det er jeg
som har system på børnenes tøj. Det er jeg som køber børnenes tøj, det er det 100%, det har
det altid været og det er det fremdeles. Så jeg har sådan set oversigten over alt som har med
børnene at gøre i meget stærkere grad. Så der er ikke ligestilling sådan set, det er der ikke,
men han gør da mange ting som jeg overhovedet ikke gør, alle sådan nogle tekniske ting, og
det er ham som er en slags vagtmester i vores hus, og slår søm i og ændrer på ting og gør alle
sådan tekniske…altså det er vældig sådan traditionelt sådan set, det er det faktisk.

Alice og Gro er de eneste, som fortæller at de og manden ikke er ligestillede, og som

giver udtryk for, at de er utilfredse med situationen. For Alice gælder det at manden har

meget lidt fleksibilitet i sit job og i det firma han arbejder for, mens hun har stor grad af

fleksibilitet i sit job og arbejder i mere familievenlige omgivelser. Dermed bliver det sådan

at de daglige pligter med hus og barn falder på hende, hvilket hun finder uretfærdigt, men

vanskeligt at ændre ved. For Gro gælder det omvendte, nemlig at det er manden som har

størst fleksibilitet i jobbet, hvilket gør at han i stor grad træder til i børneomsorgen. På

dette punkt virker Gro og manden faktisk ligestillede. Men når det gælder husarbejdet (det

som au pair pigen ikke gør), fortæller Gro, at det er hun som gør det meste, og at hun

prøver at få ham til at gøre mere, men at han mener han gør nok, og hellere vil sidde med

en god bog og en cigar! Det siges dog med et smil, og hun er tilsyneladende heller ikke

vældig oprevet over hans holdning, til dels nok fordi hun er tilfreds med hans deltagelse i

børneomsorgen.

I Sylteviks studie af norsk familiepraksis i slutningen af 1990-tallet fandt hun

gennemgående, at de par hun havde interviewet, havde kønsneutrale idealer omkring

husarbejde og børneomsog, men kønsspecifik praksis, dvs. at parrenes fordeling af

husarbejde og børneomsorg ofte var ganske traditionel, både i den forstand at kvinderne

gjorde mest, og at fædre og mødre udførte traditionelt maskuline og feminine opgaver i

hjemmet (Syltevik 2000). Dette gælder kun i nogen grad for kvinderne i denne

undersøgelse, og mest når det drejer sig om børneomsorg. De fleste er ganske

utraditionelle i fordelingen af de huslige opgaver, i den forstand at det lige så ofte er

manden som tager sig af madlavningen, som det er kvinden, som skifter lyspærer. Den

eneste som praktiserer en ret traditionel fordeling af de huslige opgaver, er Alice (og i

nogen grad Ida). Når det derimod gælder fordelingen af ansvar og omsorg for børn, viser

det sig ofte at det er kvinden, som har det overordnede ansvar og overblik, dvs. det er

hende som har styr på børnenes garderobe, på helsetjek hos lægen, som følger op på

skolearbejde, som sørger for at der er købt gaver når de skal til børneselskaber, at der er

bleer og grød i børnhaven osv.



KAPITEL 7

79

I det store og hele er dette sandsynligvis en gruppe kvinder, hvor der praktiseres

mere ligestilling sammenlignet med kvinder som ikke ”gør karriere” eller som er ledere.

Kvinderne er altså ikke bare pionerer i arbejdslivet, men også når det gælder ligestilling på

hjemmefronten. Brandth og Kvande peger på, at det skaber en strukturel ligestilling, når

begge forældre har samme uddannelsesniveau og/eller samme yrkesstatus, som synes at

føre til større ligestilling i fordelingen af omsorgsopgaverne i familien (Brandth og Kvande

1996). Et af hovedfundene til Peters (1997) var ligeledes at de ægtepar som havde fundet

”formlen” for at kombinere karriere og familie, også var ægtepar som var meget

ligestillede i fordelingen af familie- og husarbejdet. I denne undersøgelse kan det se ud

som om, at det er de med de tungeste lederstillinger (Fanny, Christina og Hanne) som reelt

er mest ligestillede, når det gælder fordelingen af ansvar og omsorg for børnene. Det virker

således næsten som en forudsætning, at ikke alt i hjemmet står på kvinden, hvis hun skal

gøre karriere. Pilen kan altså også tænkes at gå i modsat retning, forstået på den måde at

ligestilling i familielivet også kan føre til strukturel ligestilling. Men selvom kvinderne her

forventer og oplever stor grad af ligestilling i deres liv, er der alligevel en grænse for deres

forventninger til mandens deltagelse. De fleste synes at føle at det ansvar de har for at

administrere familielivet, opvejes af andre ting som manden gør. Det samme mønster

observerede Lubin (1987) i sin undersøgelse af kvindelige lederes kombinering af karriere

og familie, såvel som Thagaard (1996) i sin undersøgelse om arbejde, magt og kærlighed i

parforholdet. Ved at tage rollen som administrationschef på sig, kan man sige at kvinderne

falder ind i en traditionel kvinderolle, til trods for at de ligestillingsmæssigt ellers er langt

fremme.

En god far

At man til gengæld ikke behøver at have overblikket over, eller administrationsansvaret for

børnenes liv, for at være en god far, fremgår af kvindernes definitioner på en god far. Her

er der mange fællestræk for, hvad de opfatter som værende vigtige karaktertræk for en god

far. Berits og Hannes definitioner er karakteristiske:

Det er en, som synes det er sjovt at lege med børnene, og som tager dem alvorligt og lytter,
og er vældig lydhør overfor hvad barnet ønsker. Min mand han er vældig, vældig sensibel når
noget er er galt ligesom, så han tager det op meget tidligt og vil få det ud af vejen der og da,
så det tror jeg er en god ting, at være vældig lydhør…og så ikke bare tænke på barnet, men
også tænke på moren og hele familiens lykke og…lytte, og give tid til barnet (Berit)
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Det som jeg tror er vigtigt er, at han er til stede altså. Det at du har et krævende, og også
tidskrævende job, er helt greit, men det som er vældig vigtigt, det er at du er til stede med
børnene, når du så er der. Hvis du da går og spiller golf en hel lørdag, da synes jeg det er
dårligt gjort. Altså en god far, han er tilstede for børnene og tager del i deres liv (Hanne)

Som ovenstående citater er eksempler på, lægges der vægt på omsorgsansvar og ikke

forsørgeransvar. At faderskabsideologien har ændret sig i retning af at en far skal være

mere som en mor, fremhæves bl.a. af Brandth og Kvande. At være nær og involveret i

omsorgen for barnet, ser ud til at være blevet et kulturelt ideal, hvor nøgleord er tid,

intimitet, kommunikation og deltagelse (Brandth og Kvande 2003). Når Fanny, Ida og

Christina fortæller om deres mænd, er det netop den type moderne fædre, der har delt

permisjonen med mødrene, som har valgt at være hjemmeværende i en periode, og som

ikke mindst har prioriteret familien over karrieren. Fanny fortæller at:

…mange mænd ville vel sige, at han har ofret meget og…men han ville ikke sige det sådan.
For ham er det helt selvsagt, at han skulle være hjemme med børnene.

Typisk adskiller deres definition på en god far sig ikke så meget fra deres definition

på en god mor. Faktisk siger hele syv af kvinderne direkte, at kravene til en god far, er de

samme som til en god mor, og der gives udtryk for, at det er vanskeligt at se de to roller

løsrevet fra hinanden. Samtidig så fortæller de fleste om, at de som mødre og fædre

indtager forskellige roller og har forskellige ting at give til deres børn. Rollerne er med

andre ord komplementære. Ofte bliver det nævnt, at fædrene typisk er mere fysiske og

aktive i samværet med børnene, og at de leger mere med dem. Jenny beskriver det sådan:

Man er nok sammen med børnene på forskellige måder. Jeg ser at vi fylder nok
forskellige…altså far er mere sådan at han gør ting, og tager pigerne med på fisketur, mens
jeg er mere optaget af at være til stede og være en de kan snakke med. Og jeg har nogle gange
forsøgt mig med, ikke at kritisere, men at sige at jeg tror du skal snakke lidt mere med dem og
prøver sådan at vejlede ham, men da får jeg jo på fingrene ganske hurtigt (ler), og jeg må jo
også slippe kontrollen og lade de få ordne det på sin måde. Og jeg ser jo at hans forhold til
dem er lige så nært som mit, men han har haft en anden indgang til det.

I alle kvindernes beretninger er det tydeligt, at fædrenes bidrag til børneomsorgen og –

opdragelsen er anderledes end mødrenes bidrag, på den måde at faren er den aktive og

legende, mens moren er den kærlige og lyttende ”psykolog”. Denne forskel i måden at

være forælder på, har Diane Ehrensaft beskrevet som at fædre ”gør” mens at mødre ”er”

(”doing vs. being”), en forskel som citatet ovenfor netop illustrerer. Ehrensaft

argumenterer for, at fædres måde at gøre tingene på, er ligeså nødvendig og værdifuld som

mødres måde at gøre tingene på (Ehrensaft 1995), og kvinderne i denne undersøgelse synes

at være enige i hendes argument. Generelt gives der udtryk for, at man værdsætter

forskelligheden. Alle roser deres mands (og for Evas vedkommende, eksmands) evner som
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far og udtrykker respekt for hans måde at være sammen med børnene på, og mange

fremhæver at manden selv ønsker at være involveret i børnenes liv, hvilket er i

overensstemmelse med hvad Brandth og Kvande (2003) har fundet. På spørgsmålet om

hvordan en god far skal være, svarer Gro således:

Altså min mand er prototypen på en god far. En utrolig god far. Han er til stede, han giver
omsorg, han…ja, han bryder sig genuint om børnene, leger med dem, tøyser med dem. Det
eneste han ikke gør, som en ideel far gør, er at han ikke tager dem på ture i skoven og spiller
fodbold og…han er ikke så god til at aktivere dem, men tilstedeværelsen og omsorgen er
fantastisk, så han er den ideelle far sådan set.

I nogle tilfælde kan det næsten virke som om farens indsats i forhold til børnene tillægges

større værdi end egen indsats. F.eks. siger Hanne, at hun accepterer den lidt skæve

fordeling af husarbejde, fordi ”han er meget flinkere med børnene”, ligesom at Gro

fremhæver mandens indsats med børnene og siger at han er ”en bedre mor” end hun er, når

hun skal svare på, hvordan de fordeler opgaverne hjemme:

Han er vældig flink med børnene, han er meget flinkere end det jeg er og har sådan en
naturlig omsorgsmåde at være på i forhold til dem. Er god til at motivere dem og tage vare på
dem, han er en bedre mor end det jeg er. Så han er flink med børnene og så rydder han en del
og så laver han mad af og til, og så…det er vel det han gør.

Både Gro og Hanne accepterer, at det er de som ”har regien” i huset og udfører de fleste

pligter, fordi manden til gengæld er en god far. Hochschild har betegnet dette

”gaveøkonomien” (”Economy of gratitude”); at manden eller kvinden betragter enten

noget de giver, eller noget de får, som en gave til den anden. At acceptere at man ikke er

ligestillede i fordelingen af opgaver i familien/hjemmet, fordi man synes manden gør en

god job som far, bliver ifølge Hochschilds ressonnement, et symbol på taknemmelighed,

eller en ”gave” (Hochschild 2003). Selvom det hovedsagligt er kvinderne, som har det

administrative overblik i familien, og de som i det store og hele gør mest, udtrykkes der

altså ikke den store utilfredshed over det mændene ikke gør.

Samfundets forventninger til fædre

Hvilken faderskabsideologi ser kvinderne som den dominante? På spørgsmålet om hvordan

hun synes samfundets forventninger til en god far er, svarer Gro:

Generelt så tror jeg de begynder at justere sig i retning af, at en god far skal kunne give
omsorg, ikke bare være forsørger, så der er jo sket utrolig store ting, synes jeg da. Altså i
gamle dage var en god far en, som kunne forsørge sin familie og opdrage sine børn, så der er
sket en stor udvikling.
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Det Gro siger her er netop det, som påpeges af Brandth og Kvande; at en ny

faderskabsideologi om den nærværende omsorgsfar har afløst den gamle ideologi om den

fraværende forsørgerfar (Brandth og Kvande 2003). Syltevik peger på at denne ændring i

ideologi har ført til, at det er det ikke at være en nærværende og omsorgsfuld far, som er

det valg som må begrundes. Ideologien omkring det involverede faderskab indebærer

imidlertid ikke noget brud med opfattelsen af, at lønarbejde indgår som en væsentlig del af

den mandlige identitet. Syltevik fandt i sin studie af moderne norsk familiepraksis, at når

der var snak om involveret faderskab, drejede det sig om i kortere perioder at kunne

tilpasse lønsarbejde til farsopgaven, ikke om nogen mere radikal omvæltning i retning af at

overordne omsorgen for børnene egen karriere (Syltevik 2000). En sådan tendens gør sig i

nogen grad også gældende i denne undersøgelse; selvom fædrene generelt er involverede,

er der i de flestes tilfælde netop tale om kortere perioder, hvor karrieren underordnes

børneomsorgen. Over halvdelen er dog meget involverede på en daglig basis og har også

gjort større eller mindre justeringer i karrieren for at kunne være det. Disse fædre deltager i

stor grad i de daglige omsorgsopgaver, selvom det altså ikke er dem, som har det

overordnede ansvar og overblik.

I forhold til om der er forskellige forventninger til mødre kontra fædre, er svarene

ikke entydige. De fleste svarer i første omgang, at de ikke oplever den store forskel med

hensyn til hvad der forventes af mødre og fædre, hvilket også er i overensstemmelse med

deres egne definitioner på en god far. Men det kommer alligevel frem, at de både synes at

der forventes mindre deltagelse i børneomsorgen af fædre end af mødre, og at der i tillæg

forventes større forsørgeransvar af fædre. Hanne påpeger f.eks., at mænd langt nemmere

kan ”melde sig ud” når det gælder børneomsorg, end det kvinder kan, og Ida taler om at

hun ”ejer den” (omsorgsopgaven) mere, end han gør. På den ene side kan mænd altså i

større grad vælge, hvor involverede de vil være, og har på den måde større frihed til at

satse på en karriere, uden at støde på fordomme fra omverdenen. Flere af kvinderne

fortæller således også om, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved mænds evner som far,

fordi de f.eks. skal ud at rejse eller arbejde sent. Lene, som i en periode pendlede, og var

væk hjemmefra mandag til fredag, mens hendes mand tog sig af deres et-årige søn, siger

rundt dette:

…men samtidig så tænker jeg jo på, at der jo er mange af mine kolleger i dag, som er mænd,
som er borte fem dage i ugen, og de får ikke spørgsmål om, hvordan det dog kan gå godt.
Samme spørgsmål som jeg fik, og som jeg tror bidrog til, at det ikke gik, fordi du får en
stadig påmindelse fra omgivelserne om, at det her er jo helt unaturligt, hvis det går godt.
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På den anden side har mænd mindre frihed til at prioritere familien fremfor arbejdet, fordi

det (særligt fra arbejdslivets side) netop forventes, at de prioriterer arbejdet fremfor

familien. Flere af kvinderne giver udtryk for, at de som kvinder har større

bevægelsesfrihed til at kunne vælge det, de ønsker i livet, og derfor synes de faktisk lidt

synd på mændene, fordi som Christina udtrykker det

…at forventningerne er mere ensrettede til en mand end til en kvinde. Du skal være stærkere
for at bryde med konventionerne og forventningerne.

Eva mener at mænd befinder sig i ”samme smertefulde konflikt” som kvinder, når det

gælder at kombinere familie og karriere og siger videre at

…der er jo i hvert fald vældig øgede krav til mænd i forhold til deltagelse med børnene, så det
er jo en klar og stærk og ganske vanskelig forventning, tror jeg, til mange mænd som
samtidig møder mindre forståelse for prioritering af familien end det kvinder gør…

Heller ikke Ida misunder mændene. Hun siger:

…det er jo interessant at se, at mange kvinder jo også er lidt forkælede med det, at manden
har forsørgeransvaret, hvilket jo også er uretfærdigt overfor mændene, for det må jo være en
utrolig belastning at vide, at det står og falder på dem. Nej altså, jeg må jo sige at jeg er
vældig glad, at jeg er kvinde, at jeg på mange måder…det ligger på en måde lidt mere i
kortene, at der bliver stillet færre spørgsmål, om jeg var hjemmeværende, end om det var min
mand som var det.

Det kan således virke, som om flere af disse kvinder opfatter, at der i dag eksisterer

henholdsvis en mandlig og en kvindelig ”forventningsklemme”, som skaber en slags

omvendte dilemmaer for mænd og kvinder. Kvinder, på sin side, møder både en gammel

og selvsagt forventning om at de skal prioritere morsrollen og familielivet fremfor karriere,

og en ny forventning om, at yrkesaktivitet og karriere er en selvfølge. Det er netop det,

som Elvin-Nowak siger med andre ord, når hun påstår at svenske kvinder i dag befinder sig

i en konflikt mellem en ligestillingsdiskurs som foreskriver yrkesaktivitet for alle kvinder,

og en moderskabsdiskurs som foreskriver prioritering af børn og familie (Elvin-Nowak

1999a). Mændene møder til gengæld en gammel og selvsagt forventning om, at de skal

prioritere arbejdet og være familiens forsøger, og en ny forventning om, at de skal være

involverede omsorgsfædre. Ifølge Brandth og Kvande (2003) skaber dette en spænding

mellem fravær og nærvær, som den moderne far må forsøge at balancere.
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KAPITEL 8

Moderskab og næringsliv

Hvordan passer kvinderne moderskabet ind i karrieren? Og er der plads til moderskabet i

næringslivet? De skandinaviske velfærdsstater kendetegnes bl.a. ved deres ”de-

familialisering”, dvs. at omsorgsansvar for både børn og gamle ikke ligger hos den enkelte

familie, men i høj grad hviler på staten. (Esping-Andersen 1999). Alle de nordiske lande

har således omfattende permisjonordninger og en aktiv børnehavepolitik (Leira 1999),

hvilket bidrager til at få arbejdsliv og familieliv til at forenes. Men selvom politiske tiltag

helt sikkert hjælper børnefamilierne i dagligdagen, er det ikke de alene, som sætter

agendaen på arbejdspladserne. Samtidig som der i europæisk politik er kommet et øget

fokus på børnefamiliers behov, virker det nemlig som om andre kræfter (markedskræfter

og en konkurrencepræget forretningskultur) gør arbejdsmarkedet mindre familievenligt, og

særligt for de, som ønsker at forfølge en karriere (Hochschild refereret i Crompton &

Birkelund 2000). Bente Rasmussen (2002) peger på at den udvikling i arbejdslivet som har

gået mod nedbygning af hierarki, decentralisering af ansvar, medindflydelse og vægt på

kompetanceudvikling, har en bagside; nemlig et mere krævende, intensivt og grådigere

arbejdsliv. Derudover har familievenlig politik sandsynligvis mindre gennemslagskraft i

den private og markedsorienterede sektor (som kvinderne i denne undersøgelse jo befinder

sig i), sammenlignet med offentlig sektor (Crompton & Birkelund 2000). Som vi skal se i

dette kapitel, er det både marked og mandsdominans som gør, at det ikke er helt enkelt at

finde plads til moderskabet i næringslivet.

At begå sig i en mandligt defineret kultur

At en mandlig kultur dominerer næringslivet er næppe overraskende, taget i betragtning at

de kvindelige ledere er i markant mindretal; flertallet af deres chefer og lederkolleger er

fortsat mænd (Likestillingsbarometeret 2002). Mandekulturen og det såkaldte ”glasloft” i

næringslivet, som efter et vist niveau hindrer kvinder i at nå videre avancement, er blevet

fremhævet som en af årsagerne til, at der fortsat er så få kvindelige ledere (Birkelund og

Petersen 2003). Spillereglerne er lavet af mænd, og for mænd, og vil man som kvinde

bryde glasloftet, må man indrette sig efter mændene, hvadenten det nu gælder den blå-grå

dresscode eller at arbejde elleve timer i døgnet, skriver Susanne Hoeck (2002) i sit essay
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”Hvor er heltinderne?” fra den feministiske antologi ”De røde sko”. Hvad betyder det for

kvinderne her, som småbørnsmødre og ledere, at skulle pleje sin karriere indenfor en

mandlig kultur?

Det kan virke som at første forudsætning for at være ”med i spillet”, er at acceptere

dets ”regler”, og det vil i denne forbindelse sige, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved,

eller gør oprør mod, den mandligt definerede kultur i arbejdslivet. Man spiller med andre

ord med. Både Berit og Alice nævner i den forbindelse, at de kvinder som har opnået høje

positioner i næringslivet, ofte virker som nogle ”lidt tøffe typer” og er ”lidt sådan

mandlige”. Flere af kvinderne forsøger således bevidst at nedtone moderskabet i forhold til

dets betydning for jobbet. Man gør med hensigt ikke omgivelserne opmærksom på, at man

også er mor, fordi man ikke ønsker at andre på arbejdspladsen (sælirgt mænd) skal

forhåndsdømme en, i forhold til om man kan levere rent arbejdsmæssigt. Man ønsker at få

muligheder tilbudt og så selv foretage valget. Ida siger om dette:

I forhold til job så tror jeg, at man skal være lidt taktisk og ikke melde ud at ”jeg er kvinde og
skal bare bruge tiden hjemme” altså, for hvis du først ønsker at arbejde fuld tid og have en
fuld karriere, så tror jeg ikke det er taktisk at prøve at formidle, hvor meget tid man skal
bruge hjemme, fordi du så indirekte formidler et billede af en kvinde, som ikke egentlig har
tænkt at give alt, samtidig som du måske ikke kommer til at få mulighederne i samme grad
som en mand. I mit hoved er det sådan, at jeg ikke er så vældig optaget af at fortælle andre
rundt mig, hvordan jeg prioriterer i mit liv, men jeg vil have mulighederne som kommer op,
og så er det jeg selv, som skal tage valget. Sådan tænker jeg. Jeg vil ikke blive forhånds…at
nogen skal gøre vurderinger på mine vegne, det vil jeg ikke.

Ida, og flere af de andre kvinder, er bange for ikke at blive betragtet som seriøse

medspillere, hvis de lader omgivelserne forstå, at de også har familieforpligtelser, og

derfor har en begrænsning på den tid, de kan give til jobbet. Derfor gør heller ingen af

kvinderne noget stort nummer ud af at signalere, at de også er mødre, hvilket er en helt

bevidst strategi de benytter, for at mandlige kolleger skal betragte dem som ”ligeværdige”.

Et eksempel på dette er Gro. Hun fortæller, at hun med hensigt har undladt at have

fotografier af familien på sit kontor, fordi miljøet hun befinder sig i er ”vældig

mandsdomineret”, hvorfor hun ikke ønsker at tage nogle chancer. På spørgsmålet om hvad

hun tror nogle familiefotografier på skrivebordet kunne føre til, svarer hun:

Jeg tror måske, at de kunne udlede noget om min arbejdsevne, og det er helt absurd, fordi det
er jo en logistiksag. Det har ingenting med arbejdet at gøre…men jeg tror det varierer nok alt
efter hvor i organisationen du sidder, men som sagt, her er der stor overvægt af mænd i femti-
årene, som har voksne børn og support-wife.

I ”The time bind” fandt Hochshild, at netop dette med familiefotografier var problematisk

for karrierekvinder; de kvindelige ledere Hochschild observerede og interviewede i en stor
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virksomhed (”Amerco”) havde helt bevidst ingen eller meget få familiefotografier på deres

kontorer. De ønskede at signalere til mændene, de arbejdede sammen med, at de var

kolleger, ikke mødre og hustruer (Hochschild 1997). Det lader altså til at det kan knibe

med pladsen til moderskabet i næringslivet, og måske især hvis man ønsker at gøre

karriere. At opmærksomhed på morsrollen faktisk kan få konsekvenser, fortæller Berit om:

…jeg blev nemlig indkaldt til en uformel samtale om et nyt job, før jeg gik i permisjon, men
det var før nogen vidste at jeg var gravid, og det var et vældig interessant job indenfor mit
område, som jeg havde ventet på i måske tre år. Og den samtale gik helt perfekt og det var
helt super, men så tænkte jeg, at jeg burde fortælle dem, at jeg var tre måneder på vej, for det
følte jeg var rigtigt at gøre, sådan at han kunne planlægge efter det. Men så var kommentaren
da jeg sagde det, at ”åh, så skal du vel snart have en til du”, så jeg var bare (laver grimasse).
Og så hørte jeg ingenting bagefter, ingen tilbagemelding overhovedet.

Der stilles ikke de samme spørgsmål til om en mand kan klare et job, fordi han er

far, og der stilles sjældent spørgsmålstegn ved hans evner som far, fordi han har en

karriere. De fleste af kvinderne her fortæller om det modsatte; at der stilles spørgsmålstegn

ved om morsrollen forstyrrer arbejsrollen og omvendt. Alice fortæller om mandlige

kolleger som lidt misforstået prøver at ”beskytte” hende mod rejseaktivitet, ved at undlade

at involvere hende i rejserelaterede opgaver, mens Alice selv ønsker at træffe de

beslutninger. Berit nævner at pratsomme (mandlige) taxichauffører ofte undrer sig over,

hvor hendes barn er, mens hun er på arbejde. Ida fortæller om en episode, som også

illustrerer samme dobbeltmoral:

…jeg havde nogle italienere på besøg i sidste uge og havde dem med ude på middag…og så
siger de at ”hvad med dig som mor, har du ikke lyst til at være hjemmeværende og sådan
da?”, og har jeg ligesom allerede haft dem med rundt i bedriften og været vældig faglig med
dem inden middagen. Så da smilte jeg lidt sådan og tænkte, at det spørgsmål havde de aldrig
stillet en mand.

Hanne fortæller, at det ikke altid har været lige morsomt ofte at måtte være den som forlod

mødebordet for at hente børn, og så få en kommentar med på vejen:

…jeg syntes ikke det var sjovt at gå fra møder, hvor alle gutterne sad der rundt bordet, og jeg
skulle gå og hente i børnehaven. Så det er noget med at være stærk nok til at tåle den
kommentar, og så må du bare gå altså. Da må du bare være kynisk og sige, at hvis ikke det
passer sådan, så får jeg finde et andet sted at være.

Også Jenny har erfaring med dette. På spørgsmålet om hun nogensinde har fået

kommentarer på arbejdspladsen, på at hun både er karrierekvinde og småbarnsmor, svarer

hun:
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Der er et par af mine kolleger som stadig lægger møder tidligt om morgenen, og som gør et
stort nummer ud af at ”da kan vel ikke du komme?”, og nu er jeg blevet så irriteret, at jeg har
sagt at ”nej det kan jeg ikke, og det ved du vel nu?”…Men det er ligesom, at de har et behov
for at slå det fast. Og det har jeg tænkt på, om det har været sådan en antydning, fordi de
måske føler det lidt provokerende, fordi de selv er omkring femti og ikke har lederstillinger,
sådan lidt ubevidst…

Som Hanne nævner, må man være ”stærk nok” til at tåle kommentarerne, ligesom at man

må være stærk nok til at tåle de ”ikke så få hug og smæk over fingrene man får som synlig

karrierekvinde” sådan som Eva fortæller. For størstedelen af kvinderne indebærer det at

man er i stand til at ignorere det faktum at vilkårene for kvinder er anderledes, end de er

for mænd, og at man undlader at problematisere den mandligt definerede kultur for meget,

eller irritere sig for meget over den. Disse kvinder kæmper ikke kvindekamp på selve

arbejdspladsen, og det ville sandsynligvis også give dem problemer med at nå

karrieremæssige mål. Det er interessant at de fleste giver udtryk for, at den særbehandling

som de fortæller at de oplever, ikke lader til at påvirke dem specielt. Generelt udtrykker de

irritation over, at man som kvinde må bevise overfor mændene, at man er ligeværdig, men

omtaler alligevel særbehandlingen som en bagatel. Dette til trods for at flere af dem faktisk

har udviklet helt konkrete strategier i det daglige, for at tilpasse sig mandlige kolleger (for

eksempel Gro og Ida). Det er da også kun to, Alice og Lene, som siger direkte at de ser

mandsdominansen i næringslivet som en af de største forhindringer for kvinder på vej til

lederposterne. For kvinder som ikke kan begå sig ligeså taktisk i mands-terrænet, som

mange af kvinder i denne undersøgelse synes at kunne, er det ikke utænkeligt at den faktisk

er det.

Justering af arbejde og ambitioner

For alle kvinderne gælder det, at moderskabet har lagt begrænsninger, i en eller anden

form, på deres karriere. De fleste fortæller, at deres indstilling til arbejdet har ændret sig,

siden de blev mødre, fordi der er kommet noget i livet, som er vigtigere end alt andet,

nemlig børnene. Som Christina og Lene udtrykker det:

…altså jeg giver ikke alt til arbejdet heller, jeg sætter en streg for arbejdet med hensyn til
hvad som er nok (Christina)

Jeg har bevidst skåret ned på jobbet. Siger oftere nej og ligesom…hertil men ikke længere,
det går ikke (Lene)
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Drakes undersøgelse af norske kvindelige ledere viste, at kvindelige ledere i gennemsnit

arbejder fire timer mindre om ugen end deres mandlige kolleger, og at det er

småbørnsmødrene som arbejder allermindst. Men Drake fandt også, at denne forskel på

mandlige og kvindelige ledere ikke gav udslag på vigtige mål for ledereffektivitet, som for

eksempel hvorvidt lederne klarer at ivaretage både langsigtede og kortsigtede gøremål

(Drake 2001). At arbejde færre timer, betyder altså ikke nødvendigvis, at man får udført

mindre end før, eller mindre end ens mandlige kolleger. Det illustrerer også Gros svar, på

spørgsmålet om hun har måtte gøre justeringer i karrieren, efter at hun blev mor:

Det giver mig et andet perspektiv på arbejde. For det første er jeg blevet meget mere bevidst
på tiden, jeg bruger på arbejdet, fordi alternativet er at være sammen med børnene og det
betyder meget. Så skal jeg først være på arbejde, skal jeg være effektiv og få
resultater…selvom jeg til tider arbejder mindre end 100% tilstedeværelse på arbejdet fysisk,
så leverer jeg mere end 100% stilling…Så jeg tror sådan set, at man kan gøre en vel så god
job på kontoret, end om man havde tænkt på den fireogtyve timer i døgnet.

Også Ida fortæller at hun har lagt arbejdsstilen om, uden at det har påvirket hendes

resultater:

…så er jeg blevet bedre til at sige fra og ligesom tænke, at OK alle disse ting kan jeg bare
ikke gøre i forhold til tiden jeg har disponibel, og må blive endnu bedre på at prioritere, og
det føler jeg, at jeg er blevet bedre til på de tre år. Så det drejer sig vældig meget om at blive
god til at sige nej altså. Jeg tror aldrig, jeg har arbejdet så lidt som i fjor og alligevel fik jeg
rigtig gode ratings i evalueringen af mig.

Flere af de andre kvinder bekræfter det Gro og Ida fortæller; at man er blevet mere effektiv

i tiden, man tilbringer på kontoret. Man er desuden ”rå på prioritering”, som Hanne

udtrykker det, hvilket bl.a. betyder at fravælge sociale begivenheder på kontoret. En

ulempe ved at vælge det sociale bort, er at man som kvindelig leder ikke er synlig for

bedriftens øvrige kvinder, som ifølge Hanne beklager sig over den manglende kontakt til

bedriftens kvindelige ledere, som de mener burde udgøre synlige rollemodeller for andre

kvinder. Derudover siger Hanne, at det er vanskeligt at indgå i et netværk, når man ikke

deltager i det sociale spil. Også Ida nævner at det sociale i arbejdssammenhæng bliver

valgt bort, simpelthen fordi døgnet kun har fireogtyve timer, og det derfor ikke er muligt at

være til stede på alt på job og alt hjemme. Ifølge Drake har de kvindelige ledere da også

mere travlt på jobbet end deres mandlige kolleger, netop fordi de tilsyneladende har (eller

tager) færre timer til at udføre arbejdet i (Drake 2001).

Kvinderne har ikke bare gjort konkrete justeringer i deres arbejdsliv, de har også fået

justeret sine ambitioner (hvilket sandsynligvis hænger sammen). Christina og Hanne
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nævner, at noget af det de er gået på kompromis med, er ambitioner om at gøre karriere i

andre bedrifter. De har bevidst valgt at blive i den samme bedrift. Hanne forklarer:

Det som gør at jeg ikke skifter job, er at jeg kender organisationen så godt, at her kan jeg yde
og alligevel have et job på det niveau jeg har. Hvis jeg skulle skifte og arbejde et andet sted,
så ville det koste mig så meget mere at arbejde mig ind i en ny organisation, at det havde jeg
valgt bort. Sådan tror jeg nok ikke mænd tænker…de hopper videre. Så du ser jo det, at
kvinder er sådan tryghedssøgende. Vi ved hvad vi har og ved at dette klarer vi at organisere
og operere indenfor, og ender så op inden for forvaltning og den slags. Det betyder ikke at
arbejdsmængden ikke er så stor, eller at udfordringerne ikke er der, men det er noget med at
der er alligevel nogle trygge rammer omkring en.

Christina nævner også at fordelen ved at blive på samme arbejdsplads i mange år, er at

hendes chefer kender hende og ved at hun gør det godt, hvilket giver ekstra ”goodwill”.

Hun siger dog samtidig, at netop valget af stabilitet har været et slags offer rent

karrieremæssigt, men at det ud fra en heldhedsvurdering er ”helt greit”.

Generelt er der ikke nogen, som har foretaget dramatiske ændringer i karrieren eller

ambitionerne. Der er således ikke snak om, at man direkte har måtte takke nej til

muligheder, fordi man også er småbarnsmor. De justeringer som forekommer, er af en

mere moderat type, forstået på den måde, at man har accepteret at der er nogle

begrænsninger, som indebærer at man for de flestes vedkommende har et roligere

karriereforløb, sammenlignet med hvis man ikke havde haft børn. Det er kun to, Fanny og

Ida, som fortæller at de rent faktisk overvejer at skifte job engang i fremtiden, for at opnå

en bedre balance mellem karriere og familieliv.

I sin undersøgelse af hvordan omsorgsansvar blev kombineret med en langsigtet

karriere blandt britiske og norske ledere indenfor bankvæsenet, fandt Rosemary Crompton

& Gunn Elisabeth Birkelund ingen eksempler i nogen af landene, på familier hvor både

manden og kvinden havde maksimeret sine karrieremål, efter at de havde fået børn,

såkaldte ”two career households” (Crompton & Birkelund 2000). Blandt disse par havde

den ene af ægtefællerne været nødt til at justere på sine ambitioner, og skrue ned (eller af)

for karrieren, for at den anden ægtefælle kunne opretholde sin. Det fund understøttes ikke

af denne undersøgelse; alle kvinderne her lever i to-karriere familier, hvor både de og

ægtefællen over længere tid, har opretholdt en karriere, samtidig som de har haft

omsorgsansvar for små (og større) børn. Forældreskabet har i det store og hele ikke hindret

disse kvinder og deres mænd i at nå sine karrieremål (til gengæld har den fyldte timeplan

dog personlige omkostninger). De fleste af disse kvinder (og deres mænd) har løst

problemet med den værste tidsklemme, ved at skaffe sig au pair/praktikant eller
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rengøringshjælp (eller begge dele) i hjemmet, og dermed gjort det muligt for begge parter

at fortsætte med karrieren, efter de er blevet forældre21.

Konkurrencen med mændene

Yrkesarbejde blev i det industrielle samfund konstrueret som en mandlig form for arbejde,

og selv i dag påvirker det yrkesaktive kvinder. De kvinder som går ind i konventionelt

mandligt definerede karrierer, mangler ofte den fuldtids støtte fra en hustru, som

arbejdslivet tager for givet, og som ligger indbagt i selve jobstrukturen (Ferree 1990). En

del af kvinderne kommer da også ind på, at de konkurrerer på ulige vilkår med mændene,

fordi mange mænd i tilsvarende positioner har en hustru hjemme, som har ansvar for børn

og hjem. Dette bekræftes af Drakes undersøgelse af norske kvindelige ledere; mens over

35% af de mandlige ledere har en deltidsarbejdende eller hjemmearbejdende partner, har

næsten ingen af de kvindelige ledere dette (Drake 2001). Også Crompton & Birkelund

(2000) fandt at blandt de ledere de undersøgte indenfor bankvæsenet i henholdsvis Norge

og Storbritannien, havde mændene i de fleste tilfælde en hustru, som havde ansvaret for de

hjemlige pligter, i modsætning til deres kvindelige kolleger. I denne undersøgelse fortælles

der også om at de mandlige kolleger oftere har ”uddelegeret” ansvaret for hjem og børn til

ægtefællen, hvilket virker som at være deres største konkurrencefortrin, fordi det giver dem

mulighed til i større grad at satse på jobbet. Flere nævner lidt i spøg, at de gerne skulle

have haft en husmor derhjemme, noget som ifølge Myra Marx Ferree (1990) er en ganske

vanlig klage fra karrierekvinder.

Lene synes konkurrencevilkårene er uretfædige, netop fordi mændene ofte er mere

frie til at satse på karrieren, uden samtidig at skulle have dårlig samvittighed overfor

familien, sådan som hun selv har det. Hun siger om dette:

…altså det irriterer mig, at jeg har den, og jeg bliver næsten lidt sådan fandenivoldsk og
tænker, at hvorfor fanden skal jeg have en sådan, når ikke alle de andre gubber som sidder
derude, har det? (ler lidt) Altså vi konkurrerer om de samme jobs og om de spændende
opgaver, men der er helt forskellige premisser. De som har samme type job som mig, de har
en kone hjemme, som er to år yngre end mig, og som har været hjemme i fem år, og som de
kommer hjem til og som har strøget deres skjorter.

21 At denne undsøgelse har fundet noget andet end Crompton & Birkelund (2000), kan hænge sammen

med, at der er tale om undersøgelser i helt forskellige brancher. Det kan f.eks. tænkes, at arbejdslivet indenfor

bankverdenen stiller helt andre krav til deres ansatte, som påvirker privatlivet på en anden måde, end den som er

set i denne undersøgelse.



Karriere eller familie? Ja tak, begge dele!

92

Derudover mener hun, at der fra medarbejdernes side forventes mere empati af hende som

leder, fordi hun er kvinde, ligesom hun føler det forventes, at hun skal få det sociale på

arbejdspladsen til at fungere. Hun mener dette er på grund af, at kvinder traditionelt

associeres med service og støttefunktioner.

Næringslivets vilkår for småbørnsmødre der ønsker en karriere

Når kvinderne bliver spurgt om, hvordan de generelt vurderer vilkårene i næringslivet for

småbørnsmødre som ønsker at gøre karriere, er de delte; seks mener at vilkårene er relativt

gode, mens fire mener de er ganske dårlige. De som mener at vilkårene er gode, mener

ikke nødvendigvis at de er fantastisk gode, men gode nok. Jenny udtrykker det sådan:

Jeg tror, at hvis kvinder vil, og hvis de tager de omkostninger som er, så er der muligheder.

Citatet illustrerer kort og godt det, som disse seks kvinder mener; at man kan hvis man vil,

og er villig til f.eks. at skaffe sig hjælp hjemme, samt at acceptere at det valg man tager,

har konsekvenser. Som Hanne siger:

Altså, jeg tror du må blive lidt realistisk. Du kan ikke både gå på job, have tre børn og et
blomstrende socialt liv og hobbyer altså…da er man næsten dum!

Muligheder hænger altså sammen med ens instilling. Det nytter ikke noget at man selv

både vil stå for alt med børn og hjem og have en karriere; man er nødt til at tilpasse

familielivet til arbejdslivet, som jo nødvendigvis må komme først, hvis man nu engang har

valgt at have en karriere.

Flere er inde på at et lederjob ikke behøver at være vanskeligere at kombinere med

familielivet, sammenlignet med et ”almindeligt job”. Som Fanny her fortæller, kan det

faktisk være en fordel at være leder, fordi man i større grad kan sætte agendaen selv:

Det er jo en fordel ved at være leder, at jeg i større grad kan sætte meget mere…jeg kan
bestemme hvornår møderne skal være i meget større grad, og heldigvis sådan set, så har jeg
ikke så mange kunder som bestemmer det, så jeg har ganske god kontrol på min tid og det er
vigtigt. Det havde været frygteligt stress, hvis nogen anden hele tiden skulle bestemme hvad
jeg skulle gøre.

Christina mener, at arbejdsbelastningen ikke nødvendigvis er større, fordi man er leder,

idet man så ofte har flere at delegere til og så kan koncentrere sig om overordnede

problemstillinger, ligesom at man som leder ofte har god økonomi og derfor kan ”købe sig

ud” af en del huslige pligter. Det forholder sig altså ikke nødvendigvis sådan, at de

”bedste” jobs også er de jobs, som er mindst forenlige med omsorgsansvar, sådan som
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Crompton & Birkelund har fundet (2000). Det omvendte kan også være tilfældet; at ”hvis

du først er der, så er børn ingen hindring”, som Christina udtrykker det. Det er interessant,

at de som mener at mulighederne i næringslivet generelt er gode, stort set også er de som

sidder i de tungeste lederstillinger. Det kan tyde på at man måske ser lysere på vilkårene, jo

længere man er kommet i sin karriere, fordi man så selv har fået muligheder og tilmed er

lykkedes med de muligheder.

De kvinder som mener vilkårene i næringslivet er dårlige, fremhæver den mandligt

definerede kultur og et næringsliv som fortsat ikke er familievenligt nok som årsager. Alice

er optaget af, at den mandlige kultur ikke passer for kvinder:

…lederstillinger er fortsat mandligt defineret, ud fra mandlige værdier, og derfor er det også
de mandlige sider hos en kvinde, som gør at hun får en stilling, og ikke så meget den
kvindelige del af hende…det kan være svært for mødre at arbejde efter børnehavetid….og det
er jo fortsat sådan, at fædre ikke behøver at tænke så meget over det med små børn.

Det at tilpasse sig denne kultur, ved bl.a. at købe sig hjælp til børnene, sådan at man kan

deltage på lige fod med mændene, er for Eva ikke gode vilkår for småbørnsmødre. Hun

siger:

…i min egen fagkreds så føler jeg, at der bare er en mere og mere instrumentalistisk
holdning, at da får man købe sig to au pairs og sætte opdraget bort og få løst det, og for mig er
det lige så forskrækkeligt. Altså karrieremulighederne for kvinder generelt er jo rigtig gode
nu, og jeg tror at disse styrediskussioner som pågår nu f.eks. er meget vigtige. Jeg kender selv
folk, som har centrale positioner i næringslivet og som sikler efter kvindelige ledere, men det
er definitivt uden børn og uden familie, ikke sandt…

Af de fire kvinder som ser med pessimistiske øjne på næringslivets vilkår for

småbørnsmødre, har tre af dem lederstillinger på lavere niveau (afdelingsleder). Som

allerede nævnt, kan der altså være en sammenhæng mellem lederniveau og hvordan man

vurderer vilkårene i næringslivet. Det kan tænkes, at man i lederstillinger på lavere niveau

endnu ikke har de fordele som Christina og Fanny fremhæver, nemlig god kontrol på egen

tid og agenda, mulighed for at delegere en del, samt et lønniveau som giver mulighed for at

købe sig en god del hjælp i hjemmet. Derfor er det muligvis mere stressende at være

småbarnsmor i lederstillinger på lavere niveauer, ligesom at det kan være en psykologisk

faktor, at man muligvis anskuer vilkårene i næringslivet forskelligt, alt efter hvor langt

man er kommet i lederhierarkiet (jo længere man er kommet, desto lysere ser man på

vilkårene og omvendt).

Kvinderne er mere enige, når det gælder hvad de ser som de største forhindringer for

kvinder på vej til lederposterne i dag. Forhindringerne de nævner, er enten knyttet op mod

næringslivets kultur, eller mod hjemmelivet (eller begge dele). Over halvdelen nævner, at
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de ser den mandligt definerede kultur som en væsentlig forhindring. Både Lene og Alice

mener, at det er en forhindring, at kvinder og mænd forskelsbehandles i næringslivet, og at

kvinder derfor må bevise at de er bedre til alt, mens Berit mener at mænd ikke anser

kvinder som fagpersoner, hvilket resulterer i at kvinderne ikke rekrutteres til de virkeligt

tunge lederpositioner, men i stedet ender op i f.eks. personaleafdelinger. Jenny nævner at

for få mandlige ledere tager permisjon, og dermed ikke får signaleret til andre mænd at

dette er en acceptabel mulighed. Dermed forbliver det kvinders lod med omsorgsansvaret,

hvilket altså holder dem tilbage karrieremæssigt. Ifølge Gro er selve kulturen i næringslivet

(som forudsætter mandlige arbejdstagere uden omsorgsansvar) uforenlig med

familieforpligtelser. På spørgsmålet om hvad hun ser som den største forhindring for

kvinder på vej til lederposterne er, svarer hun:

Den traditionelle business-kultur, som er vældig stærk nedover i Europa og i USA, med
urimelig meget rejsning og sene møder og jobbing døgnet rundt. Forventningen om at du er
disponibel døgnet rundt…det tror jeg er den største forhindring.

Også Eva siger at hun ser kravet om at arbejde meget og længe, som en væsentlig

forhindring. Flere mener, at den største forhindring for kvinder er, at de fortsat står for

størstedelen af omsorgen for børn og hjem. Både Jenny og Fanny mener at den bundne

pappapermisjon burde forlænges, for på den måde at tvinge flere fædre til at deltage mere,

og dermed få udvisket de traditionelle kønsrollemønstre (hjemme såvel som på

arbejdspladsen), der ifølge Ida, gør at yrkesaktive kvinder ”udfordres mere på

simultankapaciteten” end mænd.

Når kvinderne bliver spurgt om hvad bedrifterne konkret kunne gøre, for at gøre det

lettere for småbørnsmødre at kombinere karriere med familieliv, er det særligt tre ting som

nævnes; fleksible arbejdsordninger, frynsegoder (i form af f.eks. vaskehjælp hjemme) og at

bedrifterne i større grad skal turde at satse på kvinder. Nogle nævner også at bedrifter kan

indføre, at der ikke skal holdes møder f.eks. efter klokken fire om eftermiddagen. Det man

til gengæld selv kan gøre, er at søge ind på en arbejdsplads som er ”familievenlig”,

praktisere ligestilling på hjemmefronten og ikke have forventninger til sig selv, om at man

skal kunne klare alt. Ligesom det virkede overraskende, da kvinderne blev bedt om at

beskrive ”ønskehverdagen” (kapitel fem) og ikke gav udtryk for at ønske nogle dramatiske

forandringer i sine liv, kan det også virke overraskende, at der ikke er flere, som har nogle

mere ”farverige” bud på, hvad bedrifterne kunne gøre for at hjælpe. På dette punkt kan det

tænkes at mange har resigneret lidt; at det kendskab de har fået til arbejdslivet, og den

mandsdominerede kultur i det, gør at de føler at det er urealistisk at fantasere om
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ændringer, som måske alligevel ikke kommer til at ske foreløbig. Hanne og Gro giver disse

råd til andre småbørnsmødre som ønsker en karriere:

Sørg for at have god hjælp hjemme, uanset hvordan du organiserer det. Det er det vigtigste
råd, for da bliver du ikke den ene, som alle bliver afhængig af, da har du tabt, tror jeg. For da
klarer du ikke at frigøre dig til at yde, eller det gør du jo, men da bliver der et meget stærkere
pres på dig selv, jobmæssigt. Og jeg siger ikke at der er én løsning, men der kan være mange
måder at ordne sig på. Så at finde løsninger, tror jeg er det vigtigste (Hanne)

…ikke giv afkald på det ene eller det andet…jeg tror de må gøre som mig, jeg tror de må ikke
være perfektionister, men må finde nogle løsninger som er gode nok, plus så at være tilfredse
med de løsninger, og ikke løbe rundt og have dårlig samvittighed for, at man ikke klarer alt.
Jeg tror det handler om at have energi og kunne give energi (Gro)

Disse råd er i øvrigt stort set identiske med de råd som Peters (1997) formulerer til

yrkesaktive mødre, efter at have interviewet og observeret tolv forskellige tokarriere-

familier for at identificere, hvad det var som gjorde at de havde fundet ”balancen”22.

22 Undersøgelsen er beskrevet i kapitel 3.
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KAPITEL 9

Følelser og fornuft

Udover hvordan kvinderne rent praktisk har indrettet sig, som vi allerede har været inde på,

hvordan tænker og føler de så omkring det? Er de tilfredse med de valg de har taget, og er

de komfortable i den situation, de befinder sig i? Og hvad kan tænkes at ligge bag deres

begrundelser og holdninger til dette? I dette kapitel ser jeg på kvindernes selvforståelse,

deres følelser og mentalitet omkring deres livsform, som det kommer til udtryk i

interviewmaterialet. Det indebærer i langt højere grad en problematisering og en tolkning

af kvindernes egen forståelse, i forhold til tidligere kapitler, som har været af en mere

deskriptiv art. Jeg støtter mig i den forbindelse til Thagaard, når hun siger at

”udgangspunktet for tolkningen er den forståelse forskeren udvikler af hvordan

informanten forstår sig selv og sin livssituation. Det indebærer ikke nødvendigvis at

forskeren er enig i informantens selvforståelse. Forskeren tolker dataene ud fra sit faglige

ståsted, og det kan give en anden forståelse end informantens. Forskerens tolkninger kan

være nært knyttet til informantens selvforståelse eller de kan repræsentere en kritisk

stillingtagen til informantens perspektiv” (Thagaard 1998: 170).

At have eller ikke have…spørgsmålet om den dårlige samvittighed

Som nævnt tidligere, har Elvin-Nowak (1999a) fundet, at en psykologisk omkostning ved

at være yrkesaktiv småbørnsmor i Sverige er en dagligt tilbagevendende skyldfølelse over

ikke at være nok sammen med familie og børn. I bogen ”A mothers eye – Motherhood and

Feminism” kalder Roiphe (1997) denne type skyldfølelse eksplicit for moderlig

skyldfølelse (”maternal guilt”), og hun påstår videre, at uanset hvordan mødre vender og

drejer det, så slipper de aldrig helt af med denne særlige følelse. I denne undersøgelse er

det én ud af ti (Lene), som fortæller at hun i det daglige har skyldfølelse overfor børnene,

fordi det er vanskeligt i dagligdagen at opfylde de behov for nærhed og opmærksomhed,

som Lene selv anser som børnenes vigtigste behov. Hun siger om dette:
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…altså når man står op klokken seks og kommer hjem klokken fem og det er gået i et, ikke
noget tid for dig selv, og det eneste du kan tænke dig er ligesom at tage en joggingtur og være
dig selv og tænke ting igennem helt alene. Så skal du ligesom storme i gang igen og…der er
nogen der ikke vil slippe dig, og for det første så er det en glæde altså, at nogen kan blive så
glad for at se dig, men jeg føler ligesom, at jeg ikke klarer at leve op til den glæde. Jeg har
dårlig samvittighed, når jeg ser hvor stærkt behovet er for at have mig der, og jeg egentlig
ikke har lyst til at være der…

Lene fortæller, at hun har haft den dårlige samvittighed længe og at hun selvfølgelig ikke

ønsker at have den, men at hun ikke ”får den væk”. For hende er denne dårlige

samvittighed en stadig kilde til irritation og selvkritik.

For halvdelen af kvinderne er følelsen knap så intens. Alice, Christina, Eva, Gro og Ida

fortæller, at de kender til at have dårlig samvittighed, men at den bare optræder af og til.

Desuden har de et bevidst og ganske rationelt forhold til den, hvilket i praksis betyder, at

de er bedre til at ”få den væk”. Eva siger om hendes forhold til dårlig samvittighed:

Altså, jeg synes jo den der gnavende, dårlige samvittighed det er…den er definitivt til stede,
men det er en af de kræfter i mit liv som jeg har et bevidst forhold til og har arbejdet med at
få greb på…men principielt synes jeg dårlig samvittighed, det er noget utrolig dumt altså, jeg
har ikke stor sans for det. Det er et nyttigt korrektiv, hvis du har stjålet tyggegummi i
butikken, men det er jo stort set ikke det den dårlige samvittighed, som de fleste strever med,
handler om. Det er en sådan gnavende utilstrækkelighedsfølelse, som bare er lammende og
smertefuld og destruktiv. Så jeg har den nok, for der er vældig mange ting som jeg ikke får til,
så der er al mulig grund til, at den skal blusse op. Men jeg er nok vældig hurtig til at bruge
sådan kognitive teknikker og sige til mig selv, at OK du har dårlig samvittighed og hvad har
du tænkt dig at gøre med det? Så det synes jeg fungerer ganske godt, og at jeg er blevet ret
god til at håndtere den dårlige samvittighed, for den er temmelig værdiløs…

Ligesom Eva, mærker både Gro og Ida den dårlige samvittighed indimellem, særlig over

ikke at være nok til stede, men også de er gode til at håndtere den:

Dårlig samvittighed leder jo ikke til noget, så jeg prøver ikke at have det. Og det tager meget
energi, som du kunne have brugt til andre ting, så jeg prøver at arbejde bevidst med min
indstilling. Altså hvis der er noget du er i færd med at få dårlig samvittighed for, spørger jeg
mig selv ”hvorfor det og hvad kan jeg gøre anderledes?”, så det er en træningssag…(Gro)

…jeg vælger det bort at give mig selv dårlig samvittighed, fordi det tager så meget
energi…hvis jeg går og har dårlig samvittighed, da er der et valg jeg må tage, som er
anderledes end det jeg gør nu. Jeg bliver ikke noget bedre menneske af at gå og have dårlig
samvittighed, da må jeg hellere tage andre valg altså, for livet foran mig er fuldt af valg og
der er hele tiden en konsekvens af at jeg er dér jeg er, på godt og ondt altså (Ida)

Christina fortæller, at hun af og til plages af samvittigheden, hvis hun f.eks. har været ude

at rejse, mens der har været vigtige begivenheder for børnene, som hun så ikke har kunne

deltage i. Hun indrømmer at dårlig samvittighed indimellem gør, at hun nok er mere

eftergivende overfor børnene, fordi hun heller ikke ønsker at være ”den der hekse-

mamma”, når hun så endelig er der.
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De resterende fire kvinder (Gro, Hanne, Berit og Fanny) fortæller at de slet ikke har

dårlig samvittighed. Jenny siger:

…man læser jo hele tiden om den kvindelige skyldfølelse, og sådan har jeg det ikke. Jeg kan
være frustreret, jeg kan føle det er for meget, at jeg må give i alle retninger, og nogle gange
revurdere situationen og spørge, om det sådan vi vil have det? Men jeg har ikke skyldfølelse.

Hanne, Berit og Fanny giver ligeledes udtryk for, at dårlig samvittighed slet ikke er et tema

for dem. Disse fire lader ikke til at være nævneværdigt utilfredse med egen indsats som

mødre. Hanne siger desuden, at der ikke er plads til at have dårlig samvittighed i livet som

leder og småbarnsmor:

…jeg tror at hvis man først begynder med sådan en dårlig samvittighedsrejse, så kan man sige
tak for sig og gå hjem altså…

Det bliver ganske enkelt for vanskeligt at kombinere karriere og familie, hvis man samtidig

skal gå rundt og have det dårligt med situationen. Dette er højst sandsynligt et af de

stærkeste argumenter for at fravælge den dårlige samvittighed.

Hvor Elvin-Nowak (1999a, 1999b) fandt at den dårlige samvittighed var fast følge

hos dagens svenske yrkesaktive småbørnsmødre, er dette altså langt fra tilfældet for

kvinderne i denne undersøgelse. For ni ud af ti er dårlig samvittighed ikke noget tema,

forstået på den måde, at det ikke er nogen plage i dagligdagen. Fælles for disse kvinder er,

at de har et rationelt forhold til den dårlige samvittighed; de har enten udviklet teknikker til

at ”få den væk” eller ”valgt” ikke at have den (eller begge dele). For de fleste gælder det, at

man godt kan erkende, at man har en følelse af ikke at strække til, enten overfor arbejdet

eller overfor børnene, eller begge dele. Men det betyder ikke nødvendigvis at de også har

dårlig samvittighed for ikke at strække til.

Der er sandsynligvis flere forklaringer på dette, og flere/alle forklaringer spiller nok

ind samtidig. Hvor Elvin-Nowaks informanter var småbarnsmødre med forskellig

uddannelsesbaggrund og forskellige jobs (dvs. ”kvinder flest”) (Elvin-Nowak 1999a),

udgør kvinderne i denne undersøgelse en speciel gruppe kvinder; de er småbørnsmødre

med højere uddannelse (hovedsagligt indenfor mandsdominerede fag23) og i lederstillinger.

Denne gruppe repræsenterer ikke ”kvinder flest” (hverken i Sverige eller i Norge), og

tilslutter sig heller ikke det, som påstås at være den dominante moderskabsideologi, som

ifølge Hattery (2001) desuden er for majoriteten i et samfund. Som en minoritet er det ikke

23 Uddannelserne var mandsdominerede på det tidspunkt disse kvinder var under uddannelse.
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overraskende, at denne gruppe kvinder tilslutter sig en alternativ moderskabsideologi, hvor

kravene til en god mor ikke inkluderer at leve op til traditionelle forestillinger om en altid

nærværende og selvopofrende mor, men derimod inkluderer at være en kvinde, som ikke

bare sørger for sine børns, men også for sin egen lykke. Dette bekræftes af Lubin (1987),

som fandt at en af grundene til at de kvindelige ledere hun undersøgte, ikke var plaget af

skyldfølelse overfor børn og familie, var deres genuine tro på deres ret til at realisere sig

selv gennem deres karriere.

En anden forklaring kan være, at for at have den ”moderlige skyldfølelse”, må man

ifølge Elvin-Nowak (1999b) føle og tage på sig et ansvar særligt overfor børnene, som man

så føler at man ikke lever op til. I Elvin-Nowaks studie af skyldfølelsens betydning, hvor

hun så på tretten yrkesaktive mødres erfaringer med skyldfølelse, fandt hun at skyldfølelser

opstod i situationer, hvor kvinderne følte, at de ikke levede op til deres ansvar som mødre.

Kvinderne i denne undersøgelse giver generelt ikke indtryk af, at de har taget dette særlige

ansvar overfor børnene på sig. De fremhæver netop, at de deler ansvaret med fædrene og

andre omsorgspersoner, og at de er komfortable med at dele, og det virker derfor forståeligt

at skyldfølelsen ikke har fået samme grobund hos disse kvinder, som Elvin-Nowak (1999a,

1999b) fandt hos de kvinder, hun undersøgte. Om man som mor påtager sig dette særlige

ansvar overfor sine børn, hænger igen også sammen med i hvor stor grad man tilskriver sig

den dominante moderskabsideologi. Jo mere man forsøger at leve op til et moderskabsideal

som vægtlægger selvopofrelse og fysisk tilstedeværelse, desto mere vil man sikkert tage

ansvaret for børnene på egne skuldre, og omvendt.

En tredje forklaring på at kvinderne generelt ikke har dårlig samvittighed, kan være

en kombination af flere psykologiske faktorer, f.eks. at det ikke hører med til den rolle man

ønsker at identificere sig med, sådan som Gro udtrykker det her:

…det er lidt denne klassiske kvinderolle, lidt sådan offerrolle, hvor man er lidt frustreret og
klager, og nogle bliver vældig gode på at klage og har det som en hobby. Jeg prøver ikke at
havne i den.

Dette kan både hænge sammen med ens selvopfattelse, og hvordan man ønsker at blive

opfattet af andre.Det er én ting at sige at man ikke har dårlig samvittighed, og en anden

hvorfor man siger det. Indenfor socialpsykologien er det velkendt at der eksisterer et

komplekst samspil mellem menneskers holdninger og deres handlinger, hvor påvirkningen

kan gå begge veje. Fordi at vi ikke bare handler ud fra vore holdninger, men også ubevidst

justerer vore holdninger efter vore handlinger, kan det være svært at fastslå, hvorfor vi

tænker, taler og handler som vi gør, både overfor os selv og overfor andre. Det er med
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andre ord vanskeligt at sige, om en person udtrykker sin ”sande” holdning, eller måske

forsøger at opretholde en facade med den holdning (hvis det overhovedet er muligt at sætte

sådan et skille). Dette behandles mere indgående i de følgende afsnit.

”Dette har jeg valgt”

Typisk for disse kvinder er, at de giver udtryk for i høj grad selv at kunne vælge. De

fortæller at de ser livet som fuldt af muligheder og valg, og giver udtryk for at det er dem,

som selv bestemmer hvordan deres liv skal forme sig. De venter ikke på at ting skal ske af

sig selv, men handler og får ting til at ske. Med undtagelse af Eva, så befinder alle disse

kvinder sig desuden i en så komfortabel økonomisk situation, at de strengt taget ikke

behøver at arbejde. Denne frihed understreger netop valget og det at de arbejder, fordi de

selv ønsker det. Om dette valg siger Fanny:

…altså jeg har valgt den livsstil og det liv, og det har jeg jo valgt, fordi jeg synes det er
utroligt spændende, og det står jeg for. Det er ikke noget som er blevet påtvunget mig eller
som jeg er ked af eller fortryder, men det er noget med at det er udfordrende og utroligt…jeg
vokser jo masse, og har vokset masse længe, og det er jo sjovt så længe man ligesom føler at
man mestrer det, og det føler jeg at jeg har gjort så langt.

Generelt tager disse kvinder ansvar for deres egen livssituation, sådan som Fanny fortæller

det her. De befinder sig der hvor de gør, fordi de selv har placeret sig der og ønsket sig

derhen. Hvis man så ønsker sig en anden situation, så ændrer man selv på den, for da er der

som Ida siger ”et nyt valg man må tage”. Kvindernes oplevelse af i høj grad at kunne

vælge, er i samsvar med hvad Syltevik fandt i sin undersøgelse af moderne norsk

familiepraksis: det er i familierne, hvor begge forældre har højere uddannelse, at man i

størst grad oplever at man har valg, og hvor man planlægger og organiserer for at nå sine

mål, mens at man i familier hvor forældrene har lavere uddannelse oftere fortæller, at det

ved tilfældigheder ”bare blev sådan” (Syltevik 2000). Dette hænger naturligvis også

sammen med, at de med højere uddannelse ofte har højere indtægt, og god økonomi er

også lig med at have valgmuligheder. God økonomi giver også muligheden for at kunne

betale sig fra det, man ikke selv ønsker at gøre (f.eks. rengøring), og så vælge det man

ønsker (f.eks. samvær med børnene). Som Hanne udtrykker det:

…hvis du er god til at vælge det som er morsomt og vælge bort det som er kedeligt, og så
ikke blive stresset af alt med huset…til jul f.eks. kan man blive vældig god til at planlægge alt
det som er kedeligt, og så vælge det som er morsomt. Da får du det vældig spændende.
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Størstedelen af kvinderne har den holdning at hvis man er utilfreds med noget i sit

liv, så får man tage et nyt valg, i stedet for at klage over situationen. At klage anses af disse

kvinder som en ukonstruktiv aktivitet, der ikke fører til noget positivt. Men, som Gro er

inde på her, er det heller ikke ligeså socialt acceptabelt at klage over det selvvalgte:

…som kvinde der arbejder og har børn, så er man jo lidt udsat der, for klager man for meget,
kan man hurtigt få høre, at du har jo valgt det selv, ikke sandt?

Når disse kvinder ikke klager, men fremhæver eget ansvar for egne valg, kan det altså også

tænkes, at det er fordi det ligger i vores kultur, at man ikke har lov til at klage over det

selvvalgte, også selvom man jo ikke selv har valgt premisserne, eksempelvis i

næringslivet. Bente Rasmussen mener netop at denne vægtlægning af egne valg er

kendetegnende for det ”senmoderne og ligestillede individualistiske samfund”, hvor

magtstrukturerne i øgende grad skjules bag indvidernes egne valg. Hun påstår, at dette er

særligt problematisk for kvinder, fordi de strukturelle forskelle som fortsat eksisterer

mellem kønnene (bl.a. når det gælder ansvar for reproduktionen, eller forskellen på antallet

af kvindelige og mandlige ledere), fremtræder som resultatet af kvinders individuelle,

private valg. I det nye kunskabsbaserede arbejdsliv, hvor mange arbejder af lyst og

interesse, opfattes det øgende arbejdspres og de lange arbejdsdage, ifølge Rasmussen, som

eget ansvar og derfor som helt legitimt. I en sådan forståelse bliver det kvinders eget

ansvar at håndtere arbejdslivets og dets mange krav med børneomsorg. Problemer med

stress og udbrændthed fremstår dermed også som deres egne valg (Rasmussen 2002). Dette

stemmer godt overens med den holdning flere af kvinderne i denne undersøgelse giver

udtryk for; nemlig at det deres eget ansvar at skabe plads til børneomsorg og familieliv,

ikke bedriftens eller samfundets.

Ligesom mange andre aspekter ved deres liv, ser kvinderne på samvittigheden som

et valg man har og derfor selv har ansvar for. Flere siger direkte at de ”vælger den væk”.

Man kan i den forbindelse stille spørgsmålstegn ved, om det reelt set er muligt selv at

vælge, hvordan man føler, og om man vil have dårlig samvittighed eller ikke? Bliver der i

givet fald blot tale om med fornuften at undertrykke sine følelser? Og hvad er
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omkostningen ved det? Emnet er sensitivt24 og psykologisk set mere komplekst end det

som ligger indenfor rammerne af denne undersøgelse, men det er spørgsmål som havde

været interessante at få belyst nærmere.

At være tilfreds med ”godt nok”

En del af kvinderne er inde på at man er nødt til at acceptere at ens valg også har

konsekvenser. De er meget realistiske omkring, at man kan ikke ”få alt”. Jenny siger om

dette:

…man kan ikke både have et perfekt hjem, hvor alt er under kontrol, og små børn og en
karriere og alt på én gang. Man må tage nogle valg, og alle valg har nogle omkostninger, og
det er der en del kvinder som ikke er sig bevidste, synes jeg.

Der er bred enighed om, at man ikke kan få ”alt på én gang”, som Jenny siger. Derfor er

der heller ikke nogle der tilstræber perfektionisme på hjemmefronten, ligesom at man

erkender at man må prioritere ganske målrettet i jobsammenhæng. Man synes at være

indforstået med, at det at være leder også betyder en længere arbejdsuge, således at man

bruger noget af tiden hjemme til at arbejde (gerne efter børnene er lagt i seng). Ingen af

kvinderne udtrykker nogen særlig utilfredshed over det faktum, at de ofte må arbejde til

sent ud på aftenen. Det synes i det store og hele at være OK, måske fordi hjemmearbejdet

(det professionelle) netop gør, at man klarer at levere det man skal. Det handler, som Gro

siger, om at ”finde nogle løsninger som er gode nok”, dvs. at acceptere at der må

kompromisser til. Dette har også sammenhæng med at skaffe sig hjælp i hjemmet. Disse

kvinder er klar over, at de ikke kan have som ideal at hele familien skal sidde samlet om

middagsbordet hver dag (som vi har set, er der flere familier her hvor der ofte kun er én

forælder til stede ad gangen, eller hvor f.eks. faren aldrig er hjemme til middag), ligesom at

de ikke idealiserer det hjemmelavede, det være sig julekort eller boller. Man beslutter sig

for at dette er acceptabelt, selvom det muligvis kunne være bedre (f.eks. madlavningen

eller kvantiteten af tid man er sammen), vel vidende at man ikke klarer alt At være bevidst

på, at det ikke er rationelt at forsøge at maksimere alle ens mål samtidigt, men i stedet for

24 Som nævnt i metodekapitlet, er det sandsynligvis ikke nok med ét interview for at kunne komme i

dybden på så følsomt og værdiladet et emne som skyldfølelse. Det havde været bedre at tage emnet op under flere

interviews, for på den måde at kunne behandle emnet mere indgående, samt bygge op tilliden og komme mere

”under huden” på informanterne.
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satse på at maksimere et tilfredsstillende antal af dem, kaldes også for ”satisficing”

(Collins 1994) og er en strategi som synes essentiel for overhovedet at kunne håndtere

denne type livsstil. Som Lubin konkluderer i sit studie af karrieremødres kombinering:

”The women who need to cook a great meal every day are in trouble” (Lubin 1987: s. 158).

Hvad ligger bag det, at stort set alle kvinderne (undtagen Lene) udtrykker denne

tilfredshed med egne valg og næsten ikke giver udtryk for et ønske om at noget skulle være

anderledes? Hvad der for en udenforstående nemt kan se ud som en hektisk livsstil, hvor

der må prioriteres hårdt, træffes en del vanskelige valg, samt indgås forskellige

kompromisser, fremstilles af næsten alle kvinderne (undtagen Lene og Eva) som relativt

uproblematisk. Det kan godt tænkes, at det virkelig forholder sig sådan, men man kan også

spørge, om det kan være et udtryk for, at man bekræfter sig selv i, eller forsvarer, de valg

man har taget. Når vi har foretaget et valg eller taget en vigtig beslutning, har de fleste af

os en tendens til at efterrationalisere eller retfærdiggøre den beslutning vi har taget, for at

eliminere den usikkerhed, som ofte er forbundet med at vælge. Fordi vi ønsker, at de valg

vi foretager os skal være de rigtige, har vi en tendens til at bekræfte os selv i de valg, ved at

fremhæve de positive sider ved valgene. Græsset er i dette tilfælde ikke altid grønnere på

den anden side (Myers 1996). I interviewsituationen handler det sandsynligvis også om de

psykologiske mekanismer, som generelt spiller ind i kommunikationen mellem mennesker,

som f.eks. hvordan man ønsker at fremstå for andre. Fra socialpsykologien kommer teorien

om selvpræsentation, som antager at vi ofte udtrykker holdninger, som overfor andre får os

til at virke konsistente. For ikke at virke inkonsistente på andre, eller for at gøre det bedst

mulige indtryk på andre, har vi tendens til at udtrykke holdninger, der er i samsvar med

vore handlinger, også kaldet indtryksstyring (Myers 1996). I Goffman’ske termer ønsker vi

at være troværdig i vores ”rolle” (Goffman 1992).

Kognitiv dissonans?

Generelt giver kvindernes fortællinger det indtryk, at der er et godt samsvar mellem deres

idealer og praksis; de føler i store træk at de lever op til det, de selv definerer som en god

mor, ligesom at de fleste fortæller, at egne mænd også lever op til de krav, de stiller til en

god far. Der gives også generelt udtryk for, at man er ligestillet i parforholdet, selvom det

alligevel oftest er kvinden, som har det overordnede ansvar for børn og hjem, og dermed

den som gør mest. Og når kvinderne bliver spurgt om, hvordan deres ønskehverdag ideelt

set skulle se ud, er der som nævnt stort set ingen, som giver udtryk for ønsker om de store
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ændringer. På spørgsmålet om hvilket råd de ville give til andre kvinder, som ønsker at

kombinere karriere og moderskab, er der ligeledes mange som fremhæver netop det, de

selv har gjort, som det de ville råde andre kvinder til at gøre. Man lever altså

tilsyneladende det liv man ønsker. Dette kan naturligvis hænge sammen med at kvinderne,

som vi tidligere var inde på, selv vælger og handler, og dermed netop får det som de vil

have det. Men det at give udtryk for at det meste i ens liv harmonerer og at man er godt

tilfreds med tingenes tilstand, kan også have rødder i det, som Jon Elster kalder for ”sour

grapes” fænomenet – at ”rønnebærrene er sure fordi man ikke kan nå dem” - dvs. at det

som er alternativerne til det man nu har valgt, vurderes som værende mindre attraktivt. På

et ubevidst plan tilpasser ens preferancer sig de muligheder som findes (eller netop ikke

findes) og man rationaliserer sine valg ved at foretrække eller opvurdere den situation man

befinder sig i, fremfor andre situationer (Elster 1983). For kvinderne i denne undersøgelse

kan det således også tænkes, at deres positive vurderinger af hele livssituationen er en form

for opvurdering af egen situation, at der gøres ”en dyd ud af nødvendigheden”.

”Sour grapes” er én måde ud af flere, at reducere kognitiv dissonans på. Leon

Festingers teori om kognitiv dissonans siger, at vore holdninger ændrer sig, fordi vi på et

ubevidst plan er motiverede til at bibeholde konsistens blandt vore erkendelser

(”kognitioner”). Når to tanker eller overbevisninger er psykologisk usammenhængende –

man bliver f.eks. opmærksom på at man gør noget (en handling) som ikke stemmer

overens med det man tror på (ens holdning) - oplever vi en indre spænding (”dissonans”).

For at reducere denne ubehagelige følelse, retfærdiggør vi vore handlinger og justerer så

ofte vores holdninger (Festinger 1957, i Myers 1996). Dårlig samvittighed er ét eksempel

på, at man oplever kognitiv dissonans – som Ida udtrykker det:

…det som jeg mærker på, når jeg har dårlig samvittighed er, at så ser jeg et andet billede af en
mor, end det jeg er selv.

For at reducere den kognitive dissonans, sådan som Ida her beskriver den, kan man

eksempelvis vægtlægge, at man faktisk bliver en bedre mor ved at realisere sig selv

karrieremæssigt. De fleste af kvinderne fremhæver netop deres karriere som et gode for

børnene, fordi de føler de bliver mere tilfredse kvinder, som har mere at give deres børn. Et

interessant spørgsmål er, om det kan tænkes at være et ubevidst forsøg på at reducere

kognitiv dissonans?
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Et rationelt livssyn

Sat lidt på spidsen kan man sige, at fornuft fremfor følelser synes at præge kvinderne i

undersøgelsen. Det at vælge ubehagelige ting bort (som f.eks. rengøring og dårlig

samvittighed), at vælge det man ønsker, og så være tilfreds med de valg, handler i høj grad

om mentalitet. Det som i høj grad kendetegner kvinderne i denne undersøgelse er, at de

alle har en rationel indstilling, hvor man forholder sig til det som er fakta og hvor man

anskuer ting fornuftigt og analytisk (måske ikke overraskende, set i lyset af deres

uddannelsesbaggrund). Den form for indstilling lader også til at være en grundlæggende

positiv holdning til livet, hvor fokus er på muligheder og på at være konstruktiv og finde

løsninger. Også Lubin bemærkede dette karaktertræk ved de kvindelige ledere, hun

undersøgte:

”You ask about problems; they stare at you, repeating: ”Problems? What problems? There are
no problems. Only opportunities.” They shake their heads in a bewildered fashion at similarly
obtuse questions. ”Overwhelmed? What do you mean? You just do it, that’s all.”” (Lubin
1987: s. 27)

Som Lubin (1987) fremhæver, så tænker man ikke i problemer, men i udfordringer. Man

er drevet af at komme frem og videre, ikke af at sidde og tænke over, hvordan det kunne

have været, eller hvor hårdt det hele er. Dette kommer frem i Hannes svar på spørgsmålet,

om hun har fået positive reaktioner på den livsstil, hun har valgt:

Positive reaktioner kan man få på, at man klarer at organisere sin hverdag og at man er
tilfreds, og at man ikke er med i en sådan sutreklub, hvor arbejdet er slitsomt og jobbet er
slitsomt og børnene er slitsomme, altså det er jo utrolig vigtigt ikke at havne i en sådan
setting, for da bliver det jo slitsomt. Hvis du begynder at tænke efter, så er det jo slitsomt,
vældig slitsomt (ler).

Det Hanne siger her er, at det er helt afgørende, at man har evnen til at fokusere på det

positive og ikke problematisere det negative for meget. Fordelen ved sådan en indstilling

er, at man får udført noget og opnår ting, men ulempen kan muligvis være at man ikke

problematiserer nok, f.eks. når det gælder livsstilens effekt på børnene.

Man kan undre sig over hvordan disse kvinder klarer et liv præget af konstant pres,

samt om de holder til det i længden? Organisationspsykologen Ingeborg Baustad, som har

mange års erfaring indenfor feltet om kvinder og ledelse, siger om det at kvinderne har

valgt en positiv indstilling, at det helt sikkert hjælper dem i hverdagen, men at det kan være

problematisk på længere sigt, fordi der kan være tale om at de skubber en del problemer

foran sig. Hun fortæller, at hun i dag møder mange udbrændte kvinder i næringslivet, der

som kvinderne i denne undersøgelse, har været del af det hun kalder ”strukturerede
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tokarrierepar”, og som har klaret sig fint i mange år, men som det ”pludselig” bliver for

meget for. I efterkant ser disse kvinder, at de har fortrængt meget og i stor grad lukket

øjnene for problemstillinger både hjemme og i jobbet, fortæller Baustad (personlig

kommunikation).

Det er ikke usandsynligt at lige så vigtige forudsætninger som det er med

uddannelsesbaggrund, karriereforløb, muligheder der byder sig osv., lige så vigtig en

forudsætning er det, at man har den rigtige mentale indstilling til at kunne klare livet som

leder og småbarnsmor. En rationel og positiv indstilling bliver på denne måde et helt

nødvendigt stykke værktøj, for at kunne kombinere en lederstilling med et familieliv. At

kunne tage rationelle beslutninger, være handlekraftig, ikke være for følelsesladet i jobbet,

at godtage spillereglerne, at se udfordringer i stedet for problemer, og så selvfølgelig være

ambitiøs, kan virke som lige så nødvendige ingredienser, i kombinationen karriere-familie,

såsom de mere konkrete ting som at anskaffe sig hjælp i hjemmet eller praktisere

ligestilling på hjemmefronten. På grundlag af AFF’s lederundersøgelse fra 1999

(Colbjørnsen, Drake & Haukedal 2001) hævder proffessor ved Norges Handelshøyskole

Tom Colbjørnsen i en artikkel i Dagens Næringsliv (10/06/02), at en af grundene til at der

ikke er flere kvindelige topledere i dagens Norge er, at kvinder ikke ønsker at blive ledere,

fordi de generelt ikke synes, det er bryet værd. Det kan således tænkes at en medvirkende

faktor til at der er så få kvindelige ledere i dagens Norge, er at man som kvinde skal være

af en speciel støbning for at kunne klare at kombinere lederlivet med familielivet, og at der

ganske enkelt ikke findes mange småbørnsmødre, som har den særlige mentalitet som

kræves. Som kvinderne i denne undersøgelse har fortalt, så er det en ganske intens og

arbejdsom livsstil, og man skal nok først og fremst virkelig ønske karrieren, for at synes at

det er bryet værd at skulle magte en så krævende situation.
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KAPITEL 10

Opsummering og konklusioner

Med udspring i de senere års store fokus på manglen på kvindelige ledere, var det

overordnede formål med denne opgave at undersøge hvordan en gruppe kvindelige ledere i

Oslo kombinerer en karriere med småbørn og familieliv. Som vi har set, er der ikke noget

enkelt svar på dette. At kombinere karriere og familieliv vedrører så forskellige aspekter,

som hvordan man lægger op hverdagslivet, hvilken rolle børnenes far spiller, hvilken slags

mor en kvinde ønsker at være, hvordan man vurderer børnenes behov, hvilke strukturelle

rammebetingelser der gælder i næringslivet, og ikke mindst hvordan man vælger at

forholde sig til alle disse ting, dvs. ens indstilling til at kombinere karriere og familie.

På det praktiske plan har vi set at disse kvinder benytter sig af forskellige strategier,

for at kunne håndtere deres krævende roller. De er ofte afhængige af at have hjælp i

hjemmet og hjælp til børnene, både betalt og ubetalt hjælp. En vigtig og grundlæggende

erkendelse er, at man ikke både kan have et krævende job og ordne alt med hjem og børn

selv. De omgiver sig derfor ofte med det som Lubin (1987) kalder en ”sustaining crowd”;

et netværk af ”hjælpere” som er nødvendigt, for at kunne leve op til jobbets krav. Det kan

se ud som om at man betaler sig fra husligt arbejde i det omfang, man økonomisk set har

mulighed for det. Ingen af disse kvinder idealiserer det hjemmegjorte eller har som

forventning, at hjemmet skal være perfekt, men foretrækker at bruge den fritid de har på

samvær med familien. Den vigtigste strategi i hjemmet synes da også at være et erkendt

mål om ikke at være perfektionist, enten det nu gælder middagsmaden, boligindretningen

eller oprydningen. De fleste planlægger og organiserer hverdagslivet detaljeret, sådan at alt

flyder som det skal, for der er ikke tid til at stoppe op alt for længe ad gangen, da alle

døgnets timer helst bør udnyttes, for at få kabalen til at gå op. Man forsøger at undgå at

lade arbejdet påvirke samværet med børnene, og indhenter hellere det forsømte ved at

logge sig på computeren, når børnene er lagt i seng. Alle de kvinder som lever i parforhold,

fortæller om ægtefæller som selv gør karriere, og størstedelen af dem deltager på (næsten)

lige fod, både med det huslige såvel som med børneomsorgen, hvilket også har ført til at

deres børn har lige stærke tilknytninger til faren som til moren. Selvom kvinderne fortæller

om ligestilling, har de fleste dog alligevel påtaget sig rollen som ”administrationschef” i

hjemmet, hvilket vil sige at det ofte er dem, som står for at organisere og planlægge

hverdagslivet, og som dermed har hovedansvaret for børn og hjem. Derfor gør de fleste
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kvinder totalt set også mere end deres ægtefæller. Selvom de fleste af disse kvinder ikke

praktiserer reel ligestilling, er de tilsyneladende tilfredse med fordelingen. At de oplever

deres ægtefæller som gode og involverede fædre, spiller muligvis en rolle, når de vurderer

fordelingen af opgaverne i hjemmet. At de er tilfredse med mandens indsats som far, og

det faktum at han støtter hendes karrierevalg, kan tænkes at bidrage til at de accepterer den

lidt skæve arbejdsfordeling.

Som nævnt indledningsvis har flere forskere (bl.a. Björnberg 1992, Elvin-Nowak

1999a) påpeget at moderne mødre må evaluere sit eget moderskab i forhold til en

dominant, men forældet, moderskabsideologi, som bl.a. vægtlægger morens særlige bånd

til barnet, hendes fysiske nærvær, og hendes selvopofrelse. Krav som strengt taget bare kan

opfyldes af hjemmegående mødre. Kvinderne i denne undersøgelse tilskriver sig ikke

denne moderskabsideologi, og giver udtryk for at det bare er i begrænset udstrækning, at

de opfatter at den eksisterer. De afviser, at man må opfylde krav som disse, for at være en

god mor, og tilslutter sig i stedet en alternativ (og konkurrerende) moderskabsideologi,

hvor det at være yrkesaktiv og opfylde egne behov, anses som værende forudsætninger for

at kunne være noget for andre. Moderskabet er for dem ikke en altopslugende identitet,

men en del af deres identitet. Fordi man langt hen ad vejen føler, at man lever op til det

ideal, man selv har for en god mor, og der derfor ikke er nogen synlig modsætning mellem

moderskabssideal og –praksis, er dårlig samvittighed heller ikke noget problem for

størstedelen af disse kvinder (med undtagelse af Lene, for hvem samvittigheden udgør et

væsentligt problem). Hvis det var det, ville de højst sandsynligt ikke kunne klare livsstilen,

i hvert fald ikke på længere sigt (strengt taget ved vi jo heller ikke, om de kan det). At

kvinderne tilslutter sig en moderskabsideologi som passer på deres praksis, er sikkert ikke

tilfældigt (som vi har været inde på i forrige kapitel), men uanset så understreger det netop

det konstruerede i moderskabet, dvs. at indholdet i moderskabet ikke er ens for alle

samfundsgrupper. Denne gruppe kvinder udformer moderskabet på en måde, som passer

for dem og som er meningsfuld for dem, og på den måde er de med til at ændre på den

dominante ideologi, som af flere påstås af være forældet og tiltrængt modernisering (f.eks.

Elvin-Nowak 1999a, Hattery 2001). Kvindelige ledere er synlige kvinder, ikke bare for

deres egen familie og bekendtskabskreds, mens også over for andre kvinder (og mænd) på

deres arbejdsplads. Netop fordi de er synlige, er de også med til at påvirke den dominante

opfattelse i samfundet, af hvordan en mor kan og bør være, og de kan på den måde være

med til at nuancere og modernisere det dominante moderskabsideal. Kvinderne i denne
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undersøgelse tilskriver sig en alternativ og konkurrerende ideologi, som sandsynligvis vil

vinde mere indpas fremover, fordi den er mere i samsvar med moderne kvinders livsstil.

Siden Elvin-Nowak i sin studie af yrkesaktive mødres oplevelser med skyldfølelse

fandt, at den dårlige samvittighed på en daglig basis tog så stor plads i det moderne

moderskab (Elvin-Nowak 1999a, 1999b), virkede det ved første øjekast overraskende at

samvittigheden ikke var et større tema for størstedelen af kvinderne i denne undersøgelse. I

efterkant synes det næsten indlysende, at samvittigheden ikke var et større tema end den

var; de fleste af disse kvinder havde ikke været dér hvor de er, hvis de skulle have have

været ”accompanied by guilt” som Elvin-Nowak (1999a) udtrykker det. Hvis ikke man er i

stand til at afvise eller undgå den dårlige samvittighed, bliver livet som leder og

småbørnsmor simpelthen for vanskeligt. Selv med tilnærmet ligestilling og hjælp i

hjemmet, er dette en krævende livsstil, fysisk såvel som mentalt. Kvinderne sover minimalt

og har praktisk talt ingen pauser i løbet af en dag. Flere fortæller at der gerne først er tid til

lidt afslapning kort før de skal lægge sig, og den tid som mange andre mennesker om

aftenen tilbringer foran tv-skærmen, bruger de fleste af disse kvinder foran computer-

skærmen med at arbejde. En forudsætning for at kunne ”rumme” og håndtere de to

krævende roller som henholdsvis småbørnsmor og leder, synes desuden at hænge sammen

med den mentalitet, som præger alle kvinderne; de har en bevidst positiv livsholdning,

hvor de ser udfordringer i stedet for problemer. Og når de er i færd med at opfatte noget

som et problem, er de gode til at huske sig selv på at det er en udfordring, dvs. at huske på

at tænke konstruktivt, ikke destruktivt. De anskuer problemstillinger analytisk og rationelt,

vel vidende at alle valg har sine omkostninger. Endnu vigtigere er måske, at de accepterer

de omkostninger, fordi de er klar over, at man ikke får alt på én gang. Desuden føler de i

stor grad at livsstilen er selvvalgt, og udtrykker tilfredshed med dette. Deres rationelle

indstilling er medvirkende til at de ikke har dårlig samvittighed (med undtagelse af én),

idet de enten bevidst arbejder med at få den væk, eller ”vælger” den væk, fordi de anser

den som destruktiv og værdiløs. Det virker som om denne indstilling er en vigtig del af

årsagen til deres succes, faktisk næsten essentiel. At have kontrol over sin indstilling, kan

næsten se ud som at føre til kontrol over sit liv.

Måske havde disse kvinder også kontrol over det indtryk de formidlede til mig i

interviewsituationen? De giver nemlig i stor grad udtryk for, at de lever sådan som de

ønsker, og at de i det store og hele er tilfredse med tingenes tilstand. Det kan virke

påfaldende så godt idealer og praksis er i samsvar på flere områder. De fleste giver udtryk

for at leve op til det ideal, som de har for en ”god mor”, ligesom at dette ofte også er
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tilfældet når det gælder deres ægtefæller, dvs. at de ser egen mand som en ”god far”. Når

de skal nævne børnenes vigtigste behov, fremstilles de oftest i det store og hele som ikke

værende i konflikt med det, de selv har at tilbyde som mødre, ligesom at der er tendens til

at fremhæve de positive effekter af karrieren for børnene (f.eks. at man som mor har ”mere

at tilbyde”, eller de materielle fordele), og i mindre grad problematisere livsstilens

konsekvenser for børnene. Det havde i den forbindelse været interessant at få børnenes

eget perspektiv frem på dette. Som jeg var inde på i forrige kapitel, kan dette

”glansbillede” både være et udtryk for at der her er tale om en gruppe særdeles tilfredse

kvinder, ligesom at det kan tænkes at de tilpasser deres holdninger til deres handlinger for

at reducere kognitiv dissonans. Et længerevarende, og mere dybdegående studie, ville

formentlig have givet mere information om dette.

Prisen for at kombinere et lederjob med småbørn og familieliv er, at kvinderne lever

under konstant pres. De har en presset hverdag med store krav til produktivitet og

effektivitet, både på jobbet og på hjemmefronten. Der levnes ikke meget tid til socialt

samvær med venner, de ikke har så meget tid sammen med ægtefællen, og de er ikke så

meget sammen med børnene, som de skulle ønske. Hvad dette kan føre til på sigt, er

vanskeligt at spå om, men det kan tænkes at belaste både helbred, parforhold og sociale

relationer, og som Fanny siger ”koste dyrt”. Men der er sikkert ikke noget facit her; det har

med stor sandsynlighed også omkostninger på mange plan, hvis en person ikke lever det liv

man ønsker, hvis man føler at jobbet suger energien ud af en (modsat kvinderne i denne

undersøgelse), eller hvis man efter en længere periode som hjemmegående mor erfarer, at

man karrieremæssigt har ”brændt sine broer”. Kvinderne er enige om, at belønningerne i

det store og hele opvejer omkostningerne; de føler de har spændende og udfordrende liv,

og at deres selvrealisering gør, at de på flere måder har mere at tilbyde sine børn. Det at de

udretter ting, som de synes er vigtige, giver dem stor tilfredsstillelse og energi. Jobbet er

ikke noget som tager energi fra dem, men tværtimod noget som giver dem energi, og dette

er sandsynligvis en medvirkende årsag til at de klarer så meget som de gør.

Beskrivelserne af vilkårene i næringslivet tegner et billede af en kultur, hvor der

ikke levnes meget plads til moderskabet. Det bedste er åbenbart hvis omgivelserne i

arbejdslivet ikke er klar over, at man har familieforpligtelser, fordi man ellers kan blive

forhåndsbedømt og måske forbigået karrieremæssigt. Morsrollen får således sjældent lov

til at forstyrre arbejdsrollen, mens det omvendte oftere er tilfældet, f.eks. når man må på

arbejdsrejse og derfor går glip af begivenheder og samvær med børnene. Deres holdning til

næringslivets vilkår for småbørnsmødre der ønsker at gøre karriere er, at det fortsat er
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vanskeligere for en kvinde, men at der alligevel generelt er gode muligheder for kvinder i

dag, hvis man altså er villig til at tage omkostningerne. De er enige om, at det at kombinere

en karriere med et familieliv, kun er muligt hvis kvinder løsriver sig fra traditionelle

forestillinger om, hvad de skal præstere som mor og hustru.

En kvalitativ undersøgelse som denne giver ikke noget reelt grundlag for at kunne

foreslå forklaringer på det store spørgsmål om, hvorfor der ikke er flere kvindelige ledere

(og særligt topledere) i dagens norske næringsliv. Til det er gruppen af informanter for lille

og for speciel, idet der som tidligere nævnt er tale om en gruppe kvinder, hvor størstedelen

har uddannet sig indenfor mandsdominerede fag og hvor størstedelen (syv af kvinderne)

arbejder indenfor samme organisation. Strengt taget kan man med en undersøgelse som

denne bare udtale sig om dem, man har undersøgt; resultaterne kan ikke overføres til alle

kvindelige ledere med småbørn, ej heller til kvindelige ledere i andre typer bedrifter

(herunder offentlige organisationer), af andre (mindre) størrelser eller i andre brancher.

Men undersøgelsens fund kan alligevel give en idé om nogle generelle vilkår, som

kvindelige ledere i norsk næringsliv er underlagt. F.eks. er den mandligt definerede kultur i

næringslivet noget som gennemsyrer det meste af det private næringsliv, ligesom at de

kræfter som i tiltagende grad har gjort arbejdsmarkedet mindre familievenligt, sådan som

blandt andre Crompton & Birkelund (2000) påpeger, jo gælder for hele næringslivet.

Dermed kan en undersøgelse som denne fungere som ”pegepind”, i forhold til hvad det

kunne være interessant for anden forskning at belyse nærmere. Gennem kvindernes

beskrivelser af deres hverdagsliv, deres moderskabspraksis, deres strategier i arbejdslivet,

og gennem den mentalitet som de både direkte og indirekte formidler, får man et klart

indtryk af et arbejdsliv, som fortsat ikke er familievenligt nok. At kombinere en

lederstilling i det private næringsliv med rollen som småbarnsmor, er definitivt ikke for

”alle og enhver”, men kan lade til at kræve at man som person indeholder den rette

kombination af høje ambitioner, en god portion energi, en positiv og rationel holdning til at

mestre udfordringer, samt en følelse af at mestre egen livssituation. Det havde været

interessant at få belyst dette nærmere i en undersøgelse som gik nærmere ind på de

strategier som kvindelige ledere benytter, praktiske såvel som mentale, for at kombinere

karriere og familie. Hvis man tilmed undersøgte dette blandt en gruppe kvindelige ledere

over en længere periode, kunne man få indsigt i hvordan disse kvinder klarer livsstilen

over tid, og evt. hvilke konsekvenser den måtte have for børn, parforhold og egen helse.

Det havde også været interessant at studere kvinder som ”nøler” med at påtage sig

lederansvar i arbejdslivet, eller kvinder som har valgt at hoppe af karriereløbet, for at få
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deres perspektiv på de krav, som stilles til kvindelige ledere med

småbørn/familieforpligtelser. Den type undersøgelser kunne give efterlyst kundskab til

feltet om kvinders kombinering af yrkesaktivitet/karriere og familie. Kundskab som er

vigtig, ikke bare for forskningen, men for de politikere og andre ledere i samfundet, som

har muligheden for at ændre forholdene for småbørnsfamilier til det bedre. Noget som med

stor sandsynlighed er nødvendigt, hvis vi skal få flere kvinder i lederstillinger i norsk

næringsliv.
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Appendix 1 – forespørgsel om interview

Oslo, 10. juni 2003

Kære (navn),

Jeg er sociologi-studerende ved Universitetet i Oslo og arbejder for tiden på min
hovedopgave der omhandler kvindelige lederes moderskabsidealer og -praksis. I denne
opgave skal jeg interviewe ”karrieremødre” med børn i alderen 1-6 år, bl.a. om hvordan de
kombinerer en lederstilling med at være småbarnsmor (mentalt såvel som praktisk), hvad
de mener er idealet for en god mor, hvordan de har oplevet eget moderskab og ikke mindst,
deres syn på moderskabets rolle i problematikken omkring manglen på kvindelige ledere.
Til grund for undersøgelsen ligger primært en socialkonstruktivistisk forståelse af
moderskabet – dvs. at moderskabet og dets indhold ses som samfundsskabt og derfor ikke
så ”naturligt” for kvinder som det ofte er blevet fremstillet. Men jeg forsøger samtidig at
inkorporere moderskabets biologiske aspekter, for eksempel betydningen af graviditet og
amming.

Formålet med undersøgelsen er at få belyst ”karrieremødres” forståelser af, og idealer for
moderskabet. I den forbindelse ønsker jeg at identificere de træk og strategier ved disse
kvinders moderskabsidealer og –praksis, som gør det muligt for dem samtidig at have en
ledende stilling og være småbarnsmor, fordi der generelt mangler forbilleder for de kvinder
som gerne vil have børn og familieliv, men ikke ønsker at opgive ambitionerne.

Jeg ville sætte stor pris på hvis du har lyst, og kan finde tid, til at deltage i min
undersøgelse! Dette indebærer at deltage i et interview, der foregår som en uformel
samtale, hvor jeg er interesseret i at høre om dine forestillinger, holdninger og erfaringer
med at være småbarnsmor og kvindelig leder på samme tid. Interviewet vil vare i ca. 1-1½
time og kan finde sted hvor og når du ønsker det – gerne i løbet af juni måned. Jeg tager
kontakt med dig sidst på ugen, for eventuelt at sætte op en aftale (du er selvfølgelig også
velkommen til at kontakte mig først).

Har du nogle spørgsmål om undersøgelsen eller om mig, er du velkommen til at kontakte
mig på telefon 22 60 06 83 (hjemme) eller 40 45 52 96 (mobil).

Med venlig hilsen

Maria Ørskov Akselvoll
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Appendix 2 - interviewguide

INTERVIEW-GUIDE

Informanter:
Udvælgelseskriterier: småbørnsmødre i lederjobs (defineret som et job med lederansvar og
hvor der er muligheder for avancement), min. 1 barn i alderen 0-6 år

Hvad ønsker jeg at undersøge i interviewet?
Hvordan karrierekvinder, som også er småbørnsmødre, håndterer et lederjob med samtidig
at være småbarnsmor. Hvilket moderskabsideal disse kvinder har, samt hvordan de
praktiserer moderskabet og giver det mening. Jeg ønsker at identificere de træk ved disse
kvinders moderskabsidealer og –praksiser som gør det muligt for dem at være
karrierekvinder og småbarnsmødre på samme tid. Deres syn på den kvindelige
lederproblematik og deres bud på hvordan kvinder kan kombinere ambitioner og omsorg.

Begynd med at :
1. spørge om det er OK at jeg optager samtalen på bånd?
2. sige at der er ingen rigtige eller forkerte svar
3. sige at hvis informanten lurer på hvorfor jeg spørger om noget, er det bare å si fra
4. informere om at informanten selvfølgelig har ret til ikke at svare, ligesom hun har ret til

at trække sig når som helst både i interviewet og i undersøgelsen. Alt informanten siger
bliver behandlet konfidentielt (jeg har tavshedspligt); i min opgave vil hun være
anonym som person, mens at citater af det som bliver sagt, vil fremstå slik hun har sagt
det.

Rækkefølgen i interviewet:

1. BAGGRUND:
• Kan du fortælle om familien du voksede op i (familiens sammensætning,

forældrenes yrker under opvækst og arbejdsdeling hjemme)
• Kan du beskrive fremtidsplaner fra du var i slutningen af tenårene (var børn en del

af planen?), samt faktisk uddannelses- og karriereforløb indtil nu
• Kan du beskrive indholdet i dit job? Hvad liker du bedst ved det? Hvad synes du er

mindre morsomt?

2. BØRN:
• For nogle er det at få børn en bevidst og målrettet beslutning, andre lader i større

grad skæbnen råde, eller tænker kanskje ikke på det i det hele taget – hvilke tanker
havde du omkring det at få børn, før du blev gravid (første gang)?

• Hvordan forløb graviditeten/graviditeterne? Jobbet du?
• Hvordan forløb fødselspermisjonen/fødselspermisjonerne (delte du med manden)?
• Ammede du?
• Hvordan har du oplevet det at blive mor ? (hint: personlige ændringer)
• Mange kvinder oplever i en eller anden udstrækning at forventningerne til at blive

mor og virkeligheden ikke stemmer helt overens - hvilke forventninger havde du til
at blive mor før barnet/børnene kom? - hvordan de svarede til virkeligheden?
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• Hvilken type barnepas har du ordnet for barnet/børnene? – hvorfor denne type? Er
du tilfreds med ordningen?

• Har du på noget tidspunkt overvejet at gå hjemme? – hvorfor/hvorfor ikke?

3. BALANCERING AF JOB OG FAMILIELIV:
• Kan du beskrive en typisk hverdag i familien, fra dere står op til dere går i seng.
• Både morsrollen og jobrollen er jo tidskrævende - hvordan har du rent praktisk

fået til at kombinere en karriere med rollen som småbarnsmor? (hints:
justeringer i karrieren, såvel som justeringer på den hjemlige front f.eks.
husarbejde, hobbyer, det sociale liv, mere effektivitet, mindre søvn)

• Hvordan oplever du fordele og ulemper i.f.t. den livsstil du og familien har
valgt?

• Hvordan tror du det påvirker barnet/børnene at have en ”karrieremor”?
• Hvad ser du som barnets/børnenes vigtigste behov i dagligdagen?
• Hvordan er dit sociale netværk når det gælder hjælp til barnepas og den type

ting? – bruger du det aktivt ?
• Er bedriften og miljøet du jobber i ”familievenligt”? – hvordan/hvordan ikke?
• (hvis der er tid: Kan du beskrive ”ønskehverdagen” for familien?)

4. MANDEN:
• Hvordan fordeler du og din mand opgaverne i hjemmet (husarbejdet) – hvem

gør hvad? Er du tilfreds med fordelingen?
• Hvordan fordeler dere ansvaret for barnet/børnene? Hvad gøre dere i tilfælde af

sygt/syge barn?
• Vil du betegne forholdet deres som ligestillet?
• Hvordan har det påvirket din mands liv at han blev far? (hints: justeringer i

karrieren, såvel som justeringer på den hjemlige front)
• Har han måtte tilpasse sin karriere/sit liv til din karriere? – på hvilke måder?

5. KONKRETE MODERSKABSIDEALER:
• Hvordan synes du en god mor skal være?
• Hvilke forventninger synes du generelt at samfundet retter mod mødre? Hvad er

”samfundsidealet” for en god mor? Er det vanskeligt at leve op til?
• Hvad tænker du når du hører ordet ”superkvinde”?
• Hvordan synes du en god far skal være? Og hvilke forventninger rettes til fædre

fra samfundets side?
• Sammenlignet med en far, tror du en mor har et særligt bånd til sine børn? –

hvordan? (hint: betydningen af graviditet og amming)

6. SKYLDFØLELSE:
• Mange kvinder oplever en følelse af ikke at strække til, at det er vanskeligt

samtidig at leve op til ansvaret som mor og ansvaret i jobben - hvordan oplever
du dette?

• Hvordan har du det med at andre end dig selv er så mye sammen med dit/dine
barn? At måtte overlade så meget ansvar til andre?

• Hvilke reaktioner har du mødt fra omgivelserne på din prioritering af karrieren?
• (Hvis ”skyldfølelse” ikke er kommet op endnu): Dårlig samvittighed og

skyldfølelse er ofte fast følge hos udearbejdende mødre – hvad er din erfaring
med det?
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7. FREMTIDEN:
• Hvordan fornemmer du at vilkårene generelt er i arbejdslivet i dag for

småbarnsmødre som ønsker en karriere?
• Hvad ser du som de største forhindringer på vej til lederposterne for kvinder

med børn?
• Hvordan kunne bedrifterne gøre det lettere for småbarnsmødre at blive ledere?
• Hvilke råd ville du give til andre kvinder som både ønsker at forfølge

moderskabet og ambitionerne?
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Appendix 3 – skema for baggrundsoplysninger

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER

DEG SELV ↓
Alder: Bosted:

Sivilstand Antal barn og alderen deres:

Utdanning: Stillingsbetegnelse:

Type bedrift: Årlig innkomstnivå: under kr. 300.000 ( )

kr. 300.000-600.000 ( ) over kr. 600.000 ( )
Gjennomsnittlig lengde på arbeidsuke:

Oppvekststed: Antall søskende:

DIN PARTNER ↓
Alder: Bosted:

Utdanning: Stillingsbetegnelse:

Type bedrift: Årlig innkomstnivå: under kr. 300.000 ( )

kr. 300.000-600.000 ( ) over kr. 600.000 ( )
Gjennomsnittlig lengde på arbeidsuke:

Oppvekststed: Antall søskende:

Hans mors yrke under opvekst: Hans fars yrke under opvekst:


