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Catharina Calleman
Undersökningar fick visa att gifta kvinnor hade större sjuklighet och 
gjorde fler arbetspauser än andra anställda, att de var utslitna av dub-
belarbete och därför hade mindre ork och styrka till övers för förvärvs-
arbete än andra. Det ansågs göra dem olämpliga som arbetskraft och 
speciellt att inneha statstjänster.3

Många privata arbetsgivare hade som praxis att avskeda kvinnor 
som gifte sig eller blev gravida. Vid personalminskningar brukade de 
fackliga organisationerna hävda principen att de sist anställda skulle 
sägas upp först. Från den principen kunde de tänka sig att göra undan-
tag, t.ex. så att gifta kvinnor, vilkas män hade inkomst, sades upp först. 
Det förekom i vissa branscher, att de gifta kvinnorna tillfrågades av 
sina arbetskamrater om de ville lämna sin anställning frivilligt vid per-
sonalminskningar.4 

I riksdagen restes krav på att också staten skulle avskeda gifta kvin-
nor. Det hävdades att gifta kvinnor inte kunde prestera full arbetsdug-
lighet och det sågs som ”ur samhällelig synpunkt önskvärt att gift 
kvinna kan helt ägna sig åt familjens och hemmets vård”.5 Det fram-
fördes också förslag om att kvinnor skulle uppmuntras att lämna sina 
tjänster frivilligt genom förtidspensionering vid giftermål. 

I mitten av 1930-talet, när arbetslösheten minskade till följd av den 
kraftiga upprustningen, svängde debatten om de gifta kvinnornas rätt 
till förvärvsarbete. Det hade visat sig att kvinnor ofta valde yrkesarbe-
tet framför äktenskapet och att de gifta kvinnorna dessutom födde 
färre barn än någonsin. Detta orsakade i slutet av 1930-talet häftiga 
diskussioner och känslostormar: ”Intet folk med oförsvagad livsvilja 
och livskraft kan inför den i vårt land nu konstaterbara utvecklingsten-
densen underlåta att vidtaga energiska åtgärder för att få en ändring till 
stånd”.6 Faran var att äktenskapsfrekvensen skulle minska ytterligare 
om gifta kvinnor inte tilläts yrkesarbeta. 

Under parollen ”den förvärvsarbetande kvinnans rätt till äktenskap 
och moderskap”7 infördes 1939 ett förbud mot uppsägning av kvinnor 
i anledning av att de gifte sig eller blev gravida. Statliga bostadslån, 

3  SOU 1938:47 s. 9 ff. 
4  A.a. s. 314.
5  A.a. s. 18.
6  Gustav Möller i direktiven till befolkningskommissionen.
7  SOU 1938:47 s. 33.
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utbyggd mödravård och tolv veckors ledighet i samband med barnafö-
dande var andra reformer som hade till syfte att öka familjebildningen. 
Som botemedel mot den låga äktenskapsbildningen och nativiteten på 
1930- och 40-talen förordade bl.a. paret Myrdal samskolor och tvåkö-
nade arbetsplatser: ”Numera diskuteras allt framsyntare faran av isole-
rade kvinnoorter och mansorter, kvinnoyrken och mansyrken (.  . .) Att 
skolor, arbetsplatser och föreningsliv skulle bli mer tvåkönade och 
släppa sin räddhågade isolering mellan könen är från befolkningspoli-
tisk synpunkt nödvändigt”.8 Staten trädde in och organiserade integra-
tionen av könen, heterosexualiteten och äktenskapsbildningen, t.ex. 
genom att införa samskolor. I början av 1950-talet var fler kvinnor 
gifta än någon gång tidigare under 1900-talet. Kvinnorna födde barn i 
allt yngre åldrar och födelsetalen steg påtagligt. När behovet av arbets-
kraft sedan ökade kraftigt på 1960-talet gjordes statliga insatser under 
namnet jämställdhet för att få ut fler kvinnor i förvärvsarbete. De allra 
flesta kvinnor var då gifta och hade omsorgsansvar. Det var i denna 
situation som deltidsarbetet utvecklades och rätten till föräldraledighet 
utökades.9

Hemarbetet i lagstiftningen idag

Idag påverkar den ojämna fördelningen av hemarbetet både inrikt-
ningen på och omfattningen av kvinnors och mäns lönearbete. Vissa 
yrken som har stora likheter med hemarbetet och låga löner är helt 
dominerade av kvinnor. Andra yrken med högre löner är i lika hög 
grad dominerade av män.10 Män med barn under sju år förvärvsarbetar 
fler timmar/vecka än andra män, medan kvinnor med barn under sju år 
arbetar färre timmar än andra kvinnor. Bara en dryg tredjedel av dem 
arbetar heltid.11 För kvinnor betyder barn en kraftig ökning i frånvaron 
från det betalda arbetet medan frånvaron är oförändrad för män.12 

Mot en ojämn fördelning av hemarbetet finns det ingen möjlighet 

8  Myrdal, Alva Folk och familj s. 254.
9  Jfr Lindgren, Anpassning och protest.
10  FoB 1990.
11  AKU 1993 tab. 17.
12  AKU 1993 tab. 1 A. Tidigare redovisade AKU också civilstånd och tabeller från 1885 visade 
att äktenskapet i sig ökade frånvaron för kvinnor och minskade den för män.
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för en enskild kvinna att ingripa med rättsliga medel. Hemarbetet är 
undantaget från lagstiftningen om arbete. När den svenska jämställd-
hetslagen infördes, diskuterades möjligheten att låta lagen omfatta 
hemarbete. Den möjligheten avvisades bestämt: ”Ingrepp genom lag-
stiftning i syfte att ändra människors privata attityder och/eller att 
påverka den enskilda familjens inre liv är i sig inte önskvärda och 
dessutom inte praktiskt genomförbara”.13 

Arbetsrätten särbehandlar även anställningar som liknar hemarbe-
tet. När en anställning gäller arbete i arbetsgivarens hushåll, anser lag-
stiftaren att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är av så 
speciell karaktär, att det inte lämpar sig för lagreglering.14 För dem 
som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll – dem som ”pigde-
batten”15 handlar om – regleras anställningsskyddet i stället i lagen om 
arbetstid m.m. i husligt arbete. Där saknas bestämmelser om att upp-
sägningar måste ske på saklig grund. Där finns inte heller någon 
begränsning i rätten att avtala om anställning på viss tid. Uppsägnings-
tiderna är betydligt kortare än de som gäller enligt anställningsskydds-
lagen (LAS). Från LAS undantas enligt en liknande tankegång också 
arbete som utförs av en medlem av arbetsgivarens familj. I praktiken 
kommer det undantaget ofta att gälla hustrur eller samboende till ägare 
av småföretag. De saknar skydd av lagen, om de skulle bli uppsagda 
från anställningen t.ex. i samband med en separation.

Regeln om ”sist in – först ut”

Anställningsskyddslagen, som infördes 1974, innebar att arbetsgiva-
rens tidigare rätt att fritt säga upp sina anställda upphävdes. Syftet med 
lagen var främst att skydda den äldre arbetskraften. Den innehåller 
bl.a. regler om hur turordningen ska upprättas vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist, dvs. när arbetsgivaren beslutar att minska antalet 
anställda av organisatoriska skäl, t.ex. av lönsamhetsskäl eller på 
grund av medelsbrist. Reglerna om turordning ansågs när de infördes 

13  Prop1978/79:175 s. 21.
14  Prop. 1973:129 s. 195.
15  Under de senaste åren har det i Sverige debatterats om det är moraliskt riktigt att dubbelarbe-
tande kvinnor i socialgrupp I anställer andra kvinnor för att utföra ”deras” hushållsarbete. (Om 
männen i familjerna och deras hushållsarbete har det pratats mindre).
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vara ett ofrånkomligt led i en social skyddslagstiftning. Huvudregeln 
om hur turordningen ska upprättas – den välkända regeln om ”sist in, 
först ut” – finns i 22 §. Den innehåller i grova drag att turordningen 
ska bestämmas med utgångspunkt i arbetstagarnas anställningstid och 
ålder. 

När anställningsskyddslagen infördes, avvisade lagstiftaren möjlig-
heten att låta den innehålla ett särskilt skydd för kvinnors anställning. 
Man ansåg att lagen gav samma skydd åt kvinnor som åt män: ”De nu 
återgivna reglerna innebär ett skydd mot godtycke vid uppsägning och 
ger uppenbarligen samma skydd åt kvinnliga som åt manliga arbetsta-
gare. Uppsägning som sker uteslutande på grund av arbetstagarens 
kön är otvivelaktigt att anse som icke sakligt grundad”.16 Bara sådan 
särbehandling som sker uteslutande på grund av en persons kön sågs 
alltså som könsdiskriminering. Särbehandling, som hänger samman 
med sociala skillnader mellan könen – arbetstider, arbetsuppgifter och 
frånvaro m.m. – räknades inte som otillåten diskriminering. 

En undersökning som jag genomförde år 1985 visade att kvinnor 
fick en sämre placering i turordningen än män.17 Kvinnorna utgjorde 
42 % av de anställda men 52 % av de uppsagda i undersökningen. 
Ändå hade kvinnorna ungefär lika långa anställningstider som män-
nen.18 Den regel, som säger att anställningstidens längd och ålder ska 
avgöra turordningen, skulle ha givit ungefär lika resultat för kvinnor 
och män, om den hade tillämpats. Att det inte blev lika, hängde sam-
man med att avsteg hade gjorts från principen att anställningstiden ska 
avgöra turordningen mellan de anställda. I de flesta fallen hade avste-
gen gjorts genom lokala avtal mellan arbetsgivaren och fackfören-
ingen. 

I förarbetena sågs det som självklart att LAS skulle innehålla bin-
dande rättsregler om turordning som gav de enskilda arbetstagarna 
”rättigheter som i sista hand kan hävdas vid domstol”.19 I 2 § 2 st. sägs 
också att avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker 
arbetstagarnas rättigheter enligt lagen. I fortsättningen av samma para-
graf sägs emellertid att det får göras avvikelser från bl.a. reglerna om 

16  SOU 1978:38 s. 76.
17  Undersökningen presenteras närmare i Calleman 1991 s. 60 ff. 
18  A.a. s. 76 ff.
19  Prop. 1973:129 s. 155.
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turordning ”genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en 
central arbetstagarorganisation”. Turordningsreglerna gjordes avtal-
bara för de kollektivavtalsslutande parterna ”för att arbetsgivaren i 
samförstånd med berörda arbetstagarorganisationer skall ha möjlighet 
att genomföra driftsinskränkningar utan de stundtals onyanserade 
konsekvenser som huvudreglen eljest skulle leda till”.20 I utredningen 
nämndes riskerna för att avtalsfriheten skulle medföra en försämring 
av anställningsskyddet, men det förutsattes att huvudorganisationerna 
på arbetstagarsidan inte skulle eftersätta medlemmarnas intressen.21 

Praktiskt taget alla fackförbund har idag avtal som i ett eller annat 
avseende avviker från lagens regler om turordning. En mycket vanlig 
form av kollektivavtalsregel är att förbunden helt enkelt delegerar sin 
beslutanderätt till de lokala fackliga organisationerna. Det innebär att 
den turordningsregel som en gång var en lagregel, kan sättas ur spel 
vid lokala förhandlingar. 

I de centrala kollektivavtalen saknas vanligen konkreta riktlinjer för 
hur turordningslistorna ska utformas. De centrala kollektivavtalen är 
allmängiltigt och könsneutralt formulerade och reglerna där är bara i 
undantagsfall så utformade att de i praktiken skulle göra skillnad mel-
lan kvinnor och män.22 Några exempel är att olika turordningskretsar 
ska upprättas för hemarbete respektive för fabriksarbete eller att 
endast anställning på minst halvtid får tillgodoräknas vid placering i 
turordningen.23 Sådana bestämmelser skulle, om de tillämpades, 
typiskt sett ge olika behandling av kvinnor och män. Det väsentliga är 
emellertid vilket utrymme avtalen ger för olika behandling av olika 
kategorier anställda. Det utrymmet är mycket stort.

Kvinnor och män i turordningen

Turordningen innebär en typ av rangordning av de anställda. Den 

20  SOU 1973:7 s. 189.
21  A.a. s. 158.
22  Calleman s. 58 ff.
23  Sådana exempel fanns 1985 i beklädnadsarbetarförbundets avtal respektive bankavtalet och 
förordningen om turordning för lärare vid folkhögskolor. Avtal som särbehandlar deltidsan-
ställda skulle möjligen i dag anses utgöra sådan indirekt diskriminering som är otillåten enligt 
jämställdhetslagen.
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innebär en värdering av anställningstider, arbetsuppgifter och arbetsti-
der. Därför ger den många möjligheter till jämförelser mellan kvinnors 
och mäns villkor i det avlönade arbetet. Placeringen i turordningen 
avgör hur framtida medel för försörjning fördelas. Men placeringen i 
turordningen har inte bara ekonomiska konsekvenser. Den påverkar de 
rangordnades självkänsla liksom placeringen i vilken annan hierarki 
som helst. En svag placering leder till dålig självkänsla och kan skapa 
beredskap för underordning i framtida sammanhang och vice versa.

Den förnämsta placeringen i turordningen24 ges till chefer, yrkesut-
bildade arbetare, tekniskt och ekonomiskt kvalificerad personal eller 
till heltidsarbetande; allt beroende på vilken typ av arbetsplats det gäl-
ler. En försämring i sin placering riskerar de äldre, de deltidsarbe-
tande, de som har stor frånvaro, de som är fackligt oorganiserade/oin-
tresserade och de som inte hävdar sin bättre rätt i samråd med de fack-
liga representanterna.

När man gör avsteg från turordningen är bristande kvalifikationer 
det som oftast anges som orsak i de konkreta fallen. En stor andel av 
de kvinnor, som blir uppsagda genom avsteg från turordningen, arbe-
tar som kontorister, sekreterare eller maskinskriverskor. I industriar-
bete har de arbetsuppgifter som städning, paketering eller avsyning 
eller är maskinoperatörer. LAS gör det möjligt att ställa ”tillräckliga 
kvalifikationer” som villkor för en omplacering av den som förlorat 
sina arbetsuppgifter vid en omorganisation.25 Också flera centrala kol-
lektivavtal tillåter att turordningen påverkas av de anställdas kvalifi-
kationer.26 En omplacering över gränserna mellan könens arbetsområ-
den blir för det mesta otänkbar, eftersom den tillåtna omskolningsti-
den till den nya befattningen är för kort. Även när en omskolning på 
kort tid skulle vara möjlig, hindras en omplacering ofta av uppfatt-
ningar hos alla inblandade om vad som är naturligt för kvinnor och 
män. En omplacering över könsgränserna övervägs därför sällan.

De deltidsarbetande, som ofta har relativt långa anställningstider, 
sägs upp i högre grad än de heltidsarbetande. LAS jämställer deltids-
arbete med heltidsarbete vid beräkning av anställningstiden, men 
effekterna av denna regel kan upphävas av att arbetsgivaren konstate-

24  Här redovisas kortfattat resultaten av 1985 års undersökning.
25  22 § 2 st. LAS.
26  Se t.ex. Träindustriavtalet, Omställningsavtalet eller TurA-S. 
105



Catharina Calleman
rar arbetsbrist på just deltidsbefattningar. De deltidsarbetande erbjuds 
ibland omplacering till heltidsarbete som de inte kan ta av familjeskäl. 
På liknande sätt kan kvällsarbetande kvinnor erbjudas omplacering till 
dagtidsarbete, som de också måste avböja. För kvinnorna blir just 
arbetstiderna ofta avgörande vid överväganden om omplaceringsmöj-
ligheter. På kvinnodominerade arbetsplatser, som t.ex. varuhus, kan 
män med heltidsarbete få behålla sina anställningar, medan kvinnor 
med längre anställningstider blir uppsagda från sina deltidsarbeten. En 
speciell typ av uppsägning, som drabbat bara kvinnor, är uppsägningar 
från en del av anställningen. Det vanligaste är då att de fått gå ner till 
deltid från en heltidsanställning, men också minskning från lång deltid 
till kort deltid förekommer. 

Föräldralediga kvinnor och gravida kvinnor har blivit uppsagda i 
strid med turordningen. Ledigheterna har i några fall uppgivits vara 
orsaken till uppsägningen.27 I andra fall har kvalifikationer eller över-
tygelsen om att kvinnan i fråga ändå inte vill komma tillbaka efter sin 
ledighet etc. uppgivits vara orsak till uppsägningen.

I vissa fall har avsteg ifrån turordningen samband med civilstånd 
och försörjningsbörda. Det är t.ex. gifta kvinnor som har blivit upp-
sagda från delar av sin tjänst. Å andra sidan händer det att gifta män 
med barn får behålla sin anställning med motiveringen att de har en 
större försörjningsbörda: ”Företaget har en annorlunda syn på perso-
nalpolitik. Försörjningsplikt måste gå hand i hand med kompetens. 
Man frågar sig t.ex.: Är han så mycket sämre än den som är utan för-
sörjningsplikt att vi inte kan låta honom gå kvar i stället?”28 Inga 
exempel där avsteg gjorts till förmån för kvinnor som varit försörjare 
har nämnts av de fackliga representanterna. Också vid de s.k. äldreav-
gångarna29 har familjeförhållanden och hemarbete spelat roll.

Kvinnors äktenskap spelar ibland en iögonenfallande roll för deras 
anställningsskydd. Att män har makten på arbetsplatserna – är chefer, 
ägare e.d. – kan ta sig uttryck i att det är kvinnorna som blir uppsagda, 
när deras äktenskap med arbetsplatsens ägare upplöses. En kvinna 

27  En uppsägning som görs på grund av ledigheten kan ogiltigförklaras enligt 10 § lagen om 
ledighet för vård av barn.
28  Ur intervju med arbetsgivare.
29  ”Äldreavgångar” innebar fram till 1992 att anställda som vid uppsägningstidens utgång var 
58,3 år eller äldre, gavs förtidspension av arbetsmarknadsskäl fr.o.m. det att de fyllde 60 år. Fram 
till 60 år fick de ha sin försörjning genom arbetslöshetskassan eller av annat arbete.
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hade varit sambo med ägaren och blev ”utsparkad” samtidigt med en 
separation från honom. ”Vi har inte drivit att hon ska få vara kvar. Man 
måste ta hänsyn till kvinnan i fråga – hon kunde få svårigheter”.30 I 
sådana fall skyddar inte LAS, eftersom medlemmar av arbetsgivarens 
familj är undantagna från lagen. I undersökningen har emellertid posi-
tiva effekter (i ett begränsat perspektiv) för kvinnors anställnings-
skydd av nära relationer till män oftare blivit synliga: Några kvinnor 
har fått behålla sina anställningar på bekostnad av andra kvinnor tack 
vare sina äktenskapliga band till antingen manliga chefer eller kvalifi-
cerade anställda. En annan typ av nära band med överordnade män, 
som skyddar kvinnors anställningar, är arbeten som chefers oundgäng-
liga sekreterare.

Och hur ser det ut idag?

I mitt nuvarande forskningsprojekt skymtar liknande tendenser.31 På 
Pappersbruket hade arbetsgivaren och facket under turordningsför-
handlingarna kommit överens om att skiftgång skulle vara ett villkor 
för fortsatt anställning. Alla anställda erbjöds att gå över till skiftar-
bete. Två kvinnor av tre kunde inte ta sådant arbete och blev därmed 
uppsagda. På Dataföretaget hade sju deltidsanställda med långa 
anställningstider blivit uppsagda: ”Om uppsägningarna görs för att 
spara pengar, är det ju märkligt att man gör så här. De sju kvinnorna 
kostar ju tillsammans mindre än en av våra högt betalda män!”32

En relativt ny företeelse är uppsägningar av kvinnor i stora antal 
från statliga anställningar. På det statliga området ska en turordnings-
krets omfatta dem som har ”jämförbara arbetsuppgifter”. På Myndig-
heten var 41 av 44 uppsagda kvinnor. Det var kvinnor med mycket 
långa anställningstider, som inför nedskärningarna hade blivit place-
rade i turordningskretsar som benämns ”enklare kontorsuppgifter” 
eller ”allmänna kontorsgöromål”. Indelningen i turordningskretsar 
blir i praktiken ofta färgad av subjektiva överväganden: ”Man resone-

30  Ur intervju med företrädare för grafikerna.
31  ”Turordningsreglerna i tillämpning”, pågående forskningsprojekt. Arbetsplatserna i fortsätt-
ningen är anonyma och har fått namn efter sin bransch.
32  Citat av facklig företrädare, SIF (kvinna). 
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rar och det blir flytande gränser. Vi kunde skönja personer bakom 
kretsindelningen. Man plockar in dem i rätt kategori, så att man ska få 
ut rätt folk i slutändan”.33 

Under år 1994 fanns en regel som tillät arbetsgivaren att behålla två 
arbetstagare i strid med turordningen enligt LAS. Det undantaget gjor-
des inte sällan på så sätt att det drabbade just föräldralediga.34 Vikari-
erna fick fast anställning av arbetsgivaren. När han sedan minskade 
personalen genom uppsägningar, kunde han behålla de tidigare vikari-
erna med hjälp av undantagsregeln, trots att de hade kortast anställ-
ningstid. De föräldralediga kunde bli uppsagda i stället. Trots att 
många uppsägningar gjordes, som säkerligen skulle anses strida mot 
jämställdhetslagen, har JämO inte fått in någon anmälan om diskrimi-
nering vid tillämpningen av ”frikvotsregeln”. Okunnigheten om hur 
regeln skulle tillämpas var stor. Men det behöver inte vara den enda 
förklaringen till att det inte har gjorts några anmälningar: ”Förtroende-
männens och medlemmarnas åsikter speglar attityderna i samhället. 
Och dit kan höra att småbarnsföräldrar inte har någon plats i organisa-
tionen”.35

Avslutande tankar

Jämställdhetslagen innehåller regler, som ger arbetsgivaren skyldighet 
att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Man skulle kunna tänka sig 
att arbetsgivaren ålades att vidta jämställdhetsåtgärder vid nedskär-
ningar. Sådana åtgärder skulle kunna innebära ett skydd för kvinnor i 
många av de situationer som nämnts. Reglerna om aktiva jämställd-
hetsåtgärder gäller emellertid anställningar och befordran. Personal-
minskningar nämns inte bland de situationer där jämställdhetsåtgärder 
bör vidtagas. Till JämO har 1994 kommit en anmälan av ett fall där 
arbetsgivaren har använt kvotering vid uppsägningar – till förmån för 
män. På ett sjukhus hade turordningslistan upprättats på så sätt att män 
behövde bara fem års anställning, medan kvinnor behövde fjorton års 

33  Citat av facklig företrädare, ST. F.ö. en relativt allmän uppfattning om hur indelningen i tur-
ordningskretsar går till.
34  Enligt uppgifter i mina intervjuer för Turordningsreglerna i tillämpning. Ett annat exempel 
presenteras i Lag & Avtal nr 5 1994. 
35  Citat av HTF-företrädare i intervju 1995.
108



Om kvinnor och anställningsskydd
anställning för att få behålla sina arbeten. Arbetsgivarens motivering 
var att båda könen behövde vara representerade ur säkerhets- och 
behandlingsperspektiv. Arbetsgivaren framhöll särskilt att inga andra 
kriterier än anställningstid och kön hade varit avgörande för turord-
ningen.

Män hävdar ibland att de inte kan ta ut föräldraledighet, vare sig 
som hel ledighet eller i form av förkortad arbetstid, därför att det inte 
skulle fungera med de arbeten de har. Om man ser till resultaten av tur-
ordningsförhandlingarna, är det på sätt och vis ett riktigt påstående. 
Män som är föräldralediga blir nämligen behandlade på samma sätt 
som kvinnor i den situationen. Deltidsarbetande män blir uppsagda i 
lika hög grad som deltidsarbetande kvinnor. I den meningen är turord-
ningsförhandlingarna exempel på könsneutrala processer.

Vissa delar av processen är emellertid inte könsneutrala. Det gäller 
de förhandlandes föreställningar om manligt och kvinnligt, om försör-
jarroll etc. Hit hör t.ex. föreställningar om vilka arbetsuppgifter som 
lämpar sig för kvinnor och män, försörjartänkande när gifta kvinnor 
sägs upp från en del av sin anställning eller föreställningar om att man 
inte kan lägga sig i uppsägningar som har samband med privata rela-
tioner. Hit hör också bedömningar av kvinnornas utseende och attrak-
tivitet som vissa uttalanden vittnar om. En del beslut grundas vidare på 
antaganden om de föräldraledigas eller deltidsarbetandes beteenden 
och önskemål, utan att man förhör sig om hur det förhåller sig. De 
samråd som förekommer med de anställda inför personalminskningar 
är säkerligen inte heller en könsneutral process. Det verkar t.ex. troligt 
att kvinnor och män under samråden beskriver betydelsen av sitt eget 
arbete på olika sätt.36 Det kräver ett självförtroende som kvinnor har 
mera sällan än män att framhäva sina kunskaper och sin kompetens 
vid omplaceringar och dylikt: ”Har någon velat vara kvar, har de fått 
bevisa att de kan de här jobben, men då har de backat ur”.37 Det verkar 
också troligt att de fackliga företrädarna inte alltid använder samma 
argument, när de försöker få en kvinna att acceptera en uppsägning, 
som när de resonerar med en man om samma sak. Sådana samråd och 

36  Reservanterna i lönediskrimineringsmålet AD 1984:40 har framhållit att kvinnor och män 
använder språket olika när de beskriver sina arbetsuppgifter. Företeelsen har också analyserats 
av Susanne Schlyter i ”Undersökning av språket i en jämställdhetsrättegång”.
37  Ur intervju med företrädare för fabriksarbetarförbundet. 
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förhandlingar skulle med fördel kunna undersökas ur könsperspektiv.
Vid en jämförelse mellan dagens förhållanden och situationen i mit-

ten av 80-talet, förefaller vissa saker föråldrade. Det gäller inte resul-
taten av turordningsförhandlingarna. Det gäller i stort sett inte heller 
de fackliga representanternas synsätt. Men jag tror att det finns en 
skillnad hos kvinnorna. Det håller inte riktigt längre att beskriva upp-
sagda kvinnor som att de ”inte protesterar därför att de inte är vana att 
sätta sina egna behov främst” eller att de deltidsanställda upplever det 
som ”naturligt” att de har blivit uppsagda, eftersom de inte upplever 
sig själva som fullvärdig arbetskraft. Jag tror alldeles bestämt att kvin-
nor idag är både argare och betydligt mer offensiva.
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