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Abstract 

Author: Calleman, Catharina 
Title: Kvinnors anställningsskydd 

Women's employment protection 

This book deals with women's employment protection. 
Legislation about women's waged labour has balanced the 
needs of the labour market and society's need for family sta
bility and childrearing. This balancing has added to the sub
ordination of women in waged labour and to the institutio
nalization of part-time labour for women. Housework, which 
is the basis for the inequality between women and men in 
the labour market, has been excluded from legislation as has 
waged work that is similar to housework. Although the Swe
dish employment protection law should give the same pro
tection to women as to men, important resolutions in it can 
be overridden by contracts between the employers and the 
unions. 

An investigation of 75 workplaces presented in this 
book, shows that although women's employments are almost 
as long as men's, women are fired more often than men, due 
to negotiated exceptions from the legal rules. The firing of 
the women is connected with the kind of work they are 
doing and very often with the fact that they are part-time 
workers. Other women have had their hours of employment 
reduced. Women who are pregnant and women who are on 
maternity leave have been fired. Women's right to keep their 
jobs has also been influenced by their marriages or relation
ships to male bosses or more qualified co-workers. 
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En undersökning av reglerna om turordning i arbetslivet ger 
möjlighet att studera kvinnors villkor och relationen mellan 
könen på flera vägar. Turordningen innebär en typ av rang
ordning av de anställda. Den innebär en värdering av anställ
ningstider, arbetsuppgifter och arbetstider och ger därför 
många möjligheter till jämförelser mellan kvinnors och mäns 
villkor i det avlönade arbetet. 

Placeringen i turordningen avgör hur medel för försörjning 
fördelas mellan de anställda. Hur dessa resurser fördelas 
mellan kvinnor och män kommer indirekt att avgöra i v ilken 
mån kvinnor blir beroende av individuella män för sin för
sörjning. 

Placeringen i turordningen har inte bara ekonomiska kon
sekvenser. Jag utgår ifrån att den - liksom placeringen i vil
ken hierarki som helst - påverkar de rangordnades själv
känsla. En svag placering leder till då lig självkänsla och kan 
skapa beredskap för underordning i framtida sammanhang 
och vice versa. 

Denna bok är en omarbetning av en licentiatuppsats i 
arbetsrätt. Uppsatsen blev färdig 1989. Vid samma tid pekade 
forskning om kvinnors arbetslöshet av Karen Davies, Joke 
Esseveld och Lena Gonäs på tendenser som är mycket lika 
dem som skildras i detta arbete. Då var nedskärningar i 
arbetslivet relativt ovanliga. Sedan dess har stora och snabba 
förändringar skett. Nedskärningar och nedläggningar har 
genomförts i rask takt och arbetslösheten har ökat på alla 
områden. Det föds fler barn än på mycket länge samtidigt 
som fördelningen av hemarbetet är oförändrat ojämn. I för
värvslivet har den allmänna avregleringen ytterligare minskat 
LAS' b etydelse och därmed har det relativa skydd försvunnit 
som den givit kvinnor. Den offentliga sektorn strävar efter att 
efterlikna den privata. Så anställer t ex själva arbetsmark
nadsverket inte kvinnor över fyrtio vid sina rekryteringskam
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panjer, något som skulle varit otänkbart för några år sedan. 
Allt detta sammantaget gör att det finns anledning att tro att 
de tendenser som beskrivs i boken har förstärkts kraftigt 
under den allra senaste tiden. 

I det historiska kapitel som inleder rapporten försöker jag 
visa på bakgrunden till kvinnors situation i lönearbetet och 
på hur lagstiftningen om kvinnors avlönade arbete har 
påverkats av äktenskapsfrekvens och födelsetal. I kapitel 2. 
ger jag en översikt över skillnaderna idag mellan kvinnors 
och mäns arbete, i hemmet och i lönearbetet. Kapitel 3 
handlar om lagregler om de två formerna av arbete i anställ
ningsskyddslagen. Kapitel 4. behandlar innehållet i lag- och 
avtalsregler om turordning vid uppsägningar och visar i vil
ken mån reglerna ger utrymme för olika behandling av män 
och kvinnor. I de följande kapitlen följer så presentationen 
av undersökningen om kvinnors plats i turordningen på 75 
arbetsplatser. 

Detta arbete har kommit till tack vare ekonomiskt bidrag 
från Humanistisk - Samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Jag vill tacka min handledare Anna Christensen. Hennes 
synpunkter på arbetets struktur har varit värdefulla. Ulla 
Wikander har inspirerat mig i uppsatsarbetets slutskede. Eva 
Tiby och Kerstin Munck har kritiskt granskat delar av manu
skriptet. Ruth Sundberg och Ester Wennberg på länsarbets
nämnden i Stockholm har med sin hjäpsamhet underlättat 
mitt arbete med varselundersökningen. Slutligen har jag upp
skattat samarbetet med Dina Koutsikouri på Norstedts Juri
dikförlag. De kvinnogrupper där jag vistats har gett mig 
inspiration i arbetet. 

Stockholm den 21 oktober 1991 

Catharina Calleman 
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1 Kort historik 

ii 

1.1 Husbondeväldet 

Under senare delen av 1800-talet rådde fortfarande husbon
deväldet i Sverige. Husbonden hade bestämmanderätt över 
familjens medlemmar. Utan hans samtycke kunde de t ex 
inte ta tjänst. Alla kv innor i Sverige var omyndiga, vilket bl a 
innebar att de måste ha sin förmyndares tillåtelse för att ingå 
arbetsavtal. 

Drygt 40 % av alla vuxna kvinnor i Sverige levde vid 
denna tid ogifta. Deras möjligheter till försörjning var begrän
sade. För alla människor som inte hade tillträde till h antverk 
och handel, och som inte "genom egna medel eller arbete 
ärligen sig försörjer eller njuter barmhärtighetsanstalts vård 
och understöd", gällde legostadgans arbetstvång. För att äga 
'laga försvar' måste de skaffa sig årstjänst hos husbonde (1 § 
legostadgan). För kvinnor innebar detta vanligen att ta tjänst 
som tjänstepiga. Pigan räknades som medlem i det hushåll 
där hon tjänade och stod under husbondens bestämmande
rätt. Husbonden men inte hjonet hade rätt att bryta avtalet, 
som i r egel ingicks för ett år i taget. Enligt 10 § i legostadgan, 
som avskaffades först 1926, hade husbonden rätt att vräka ett 
hjon ur tjänsten, om det inte var "gudfruktigt, troget, flitigt, 
lydigt, nyktert och sedigt". För pigorna innebar detta bland 
annat att de vanligen blev avskedade om de blev gravida. 
Förutom att deras arbetskraft blev nedsatt ansågs de dra 
skam över huset. Graviditeten kunde också väcka misstankar 
mot husets söner eller husbonde.1 

Kvinnorna lämnade landsbygden i högre grad än män
nen. I städerna levde ett stort antal ogifta kvinnor med barn.2 

De sökte sig i stor utsträckning till industrier som textil-, 

1 Frykman, Horan i bo ndesamhället s 159 f. 
2 Qvist, Konsten att blifva en god flicka sid 31. 
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tobaks-, glas- och papperstillverkningen. De näringarna hade 
nämligen inte tillhört skråväsendet, som utestängde alla kvin
nor från all handel och hantverk. Också inom fabrikerna och 
hantverket rådde husbondeväldet. En fabriksidkare var t ex 
skyldig att "faderligt vaka över arbetarna" och att rätta 
felande (36 § fabriks- och hantverksförordningen). För lyd
nadsplikt och uppsägning m m gällde samma bestämmelser 
som för tjänstefolk på gårdarna. 

Ogifta kvinnor som fyllt 25 år kunde bli myndigförkla
rade genom kunglig dispens och hade från år 1858 möjlighet 
att bli myndiga efter ansökan hos domstol. År 1846 gav 
fabriks- och hantverksförordningen samt handelsordningen 
myndigförklarade kvinnor ett begränsat tillträde till försörj
ning. I särskilda författningar stadgades vilka näringsgrenar 
som var tillåtna. Kvinnor kunde bl a idka nipperhandel, kläd-
makeri, mångleri och tobakshandel (46 § handelsordningen). 
Också änkor, frånskilda hustrur och ogifta kvinnor gavs rätt 
att idka dessa näringar på villkor bl a att de rådde över sig 
själva och sin egendom (5 § mom 1 fabriks- och hantverks
förordningen). 

En kvinna som hade blivit myndigförklarad blev omyn
dig på nytt om hon gifte sig. Husbondeväldet gav mannen 
rätt att fordra att hustrun skulle ägna sig åt vården av familj 
och hem och hon kunde inte disponera över sin arbetskraft 
utan mannens samtycke.5 Vid sidan av sitt arbete i hemmet 
hade gifta kvinnor ofta arbete i hem- och förlagsindustrin 
eller gjorde tjänst som hjälphustrur, städerskor eller tvätter-
skor. (Detta arbete, som hade stora likheter med hemarbetet 
förblev för det mesta helt obemärkt i st atistiken). Arbetsavtal 
i industrin och i jordbruket ingicks av familjefadern för hela 
familjens räkning och lönen betalades ut till honom.4 

De bestämmelser som gav kvinnor tillträde till handel 
och hantverk, hade inte som syfte att ge ett ekonomiskt obe
roende utan hade snarare karaktären av fattigvård för oför
sörjda kvinnor. De hade införts "av omtanke om sådana sam
hällsmedlemmars försörjning, vilka för det mesta är vanlot
tade och saknar annan tillgång än den förvärvade, vanligen 
till något mindre lönande yrke inskränkta arbetsförmågan". I 

3 Prop 1920:15 s 131. 
4 SOU 1938:47 s 47. 
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förarbetena gavs det en försäkran om att kvinnornas verk
samhet inte skulle kunna bli förnärmande för hantverkerier-
nas egentliga idkare. I de fall där hantverket fordrade mäster
skap eller skicklighetsbevis, krävdes att kvinnan styrkte sin 
skicklighet i yrket "varvid dock mästerskap eller burskap ej 
må äga rum" (5 § 1 mom fabriks- och hantverksförord
ningen). 

1.2 Skyddslagstiftning för familjen och släktet 

Industrin växte snabbt under framför allt två blomstringspe-
rioder på 1870- och 1890-talen. Under denna tid var arbets
lösheten periodvis omfattande. I och med att skråväsendet 
upphävdes, infördes den fria konkurrensen på arbetsmarkna
den. Tillgången på arbetskraft i yrken som fordrade meka
nisk färdighet och obetydligt kapital var stor och konkurren
sen kom att bli mycket hård, inte bara bland män och kvin
nor utan också bland barn. Åldersgränsen för lärgossar 
(flickor fick inte tillträde till skråna) hade varit 14 år på skrå
väsendets tid, men den sänktes år 1846, då det blev tillåtet 
att anställa barn under 12 år. Barnarbetet bredde ut sig och 
kom ofta att diskuteras i r iksdagen från 1870-talet och framåt. 
Krav restes på lagstiftning för att sätta en gräns för vanvården 
om de minderåriga. Protesterna från industriägarna var emel
lertid massiva och den skyddslagstiftning som så småningom 
(år 1900) infördes, var mycket begränsad. Den infördes först 
när industrins behov av barnarbetare hade minskat på grund 
av teknologiska förändringar.5 Skyddslagstiftningen för barn 
motiverades bl a med att man inte längre kunde blunda för 
följderna för framtiden av vanvården av barnen.6 

Samma motiv - det framväxande släktets väl - låg 
bakom de diskussioner om skyddslagstiftning för kvinnor, 
som fördes i samband med skyddslagstiftningen för barn. Ett 
par föreskrifter för kvinnliga arbetare utfärdades, emedan 
"skyddet för kvinnor skulle kunna utvidgas, utan väsentlig 
olägenhet för industrin men till mycken fromma för familje
livet och det uppväxande släktet".7 Den ena föreskriften var 
5 Olsson, Då barn var lönsamma. 
6 Betänkande angående minderårigas antagande och användande i fab rik, 

hantverk eller annan hantering, 1877. 
7 Prop 1900:57 s 8. 
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ett förbud mot att använda kvinnor i arbete under jord i gru
vor och i stenbrott. Den andra var ett förbud mot att syssel
sätta kvinnor i industriella yrken under fyra veckor efter 
barnsbörd (7 § lag ang minderårigas och kvinnors använ
dande till arbete i industriellt yrke). Vid denna ledighet för 
barnafödande kvinnor utgick ingen ekonomisk ersättning till 
modern. Ledigheten utökades 1912 till sex veckor. 

De ogifta kvinnornas yrkesintensitet (i de yrken som 
redovisades i statistiken) steg kraftigt i början av 1900-talet. 
De tog anställning på kontoren, inom handeln och inom 
industrin, där textilindustrin hade det största antalet kvinnor 
anställda. Bara 5 % av de verksamma i dessa yrken var gifta.8 

I industrin liksom i jordbruket arbetade kvinnorna till löner 
som var högst två tredjedelar av männens. De framväxande 
fackföreningarna byggde på skrånas organisationsprinciper 
och utestängde i de flesta fall kvinnor.9 

Efter en internationell konvention av år 1906 infördes år 
1909 ett nattarbetsförbud för kvinnor. Förbudet hade som 
uttalat syfte att skydda kvinnorna mot de vådor som det 
industriella nattarbetet medförde. Ett skydd ansågs påkallat 
"icke blott av hänsyn till s läktets fortbestånd och utveckling 
utan även i viss mån av hänsyn till de kvinnliga arbetarna 
själva, till s kydd för deras hälsa och arbetsförmåga, samt till 
arbetarfamiljernas hushållning och hemliv".10 Förbudet var så 
utformat att det påverkade kvinnornas möjligheter att ta och 
behålla en anställning i de delar av industrin, där de enligt 
avtalen hade samma löner som männen. 

När nattarbetsförbudet antogs av riksdagen, trots starka 
protester från bl a kvinnorörelsen, skedde detta framför allt 
med hänvisning till dess internationella karaktär.11 Många 
yttranden i riksdagsdebatten visar att också andra intressen 
var inblandade: "Jag tror att kvinnans, mannens och hela lan
dets lycka mycket mera beror på många och tidiga giftermål 
än på att kvinnorna kunna komma in i fabriksarbetet. Detta 
medför ofta för den ogifta kvinnan ett visst välstånd, som 
hon sedermera inte gärna byter mot strävandena i eget hem. 
Och det är väl inte så, att den lilla ö kade förtjänst kvinnorna 

8 Qvist s 105. 
9 Lindgren, Anpassning och protest, s 35. 
10 Lagutskottets utlåtande 1908:76. 
II Lagutskottets utlåtande 1909:43. 
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kunna få genom nattarbete, rimligen kan uppvägas av den 
fara som deras hälsa röner därav, för att nu inte tala om den 
moraliska sidan av saken".12 

Lagens tilllämpningsområde begränsades till industrier 
med fler än tio anställda; den kom därför inte att skydda fler
talet av de nattarbetande kvinnorna som fanns på sjukhus, 
restauranger, i bagerier och hemindustrin där även betal
ningen var låg. Det var framför allt i dessa arbeten som de 
gifta kvinnorna fanns. I riksdagen hade man diskuterat möj
ligheten att begränsa nattarbetsförbudet till de gifta kvin
norna, men man avstod ifrån en sådan begränsning, eftersom 
den ansågs kunna leda till en minskning i äktenskaps
frekvensen.13 

1.3 Kvinnor till underordnade positioner i lönearbetet 

Nattarbetsförbudet fick som effekt att konkurrensen från 
kvinnorna minskade inom några industrigrenar, där de hade 
samma lön som männen. Det bidrog samtidigt till ö kningen 
av kvinnor inom områden där de redan konkurrrerade med 
varandra om låga löner. Förbudet överfördes senare oförän
drat till 1931 års lag om arbetarskydd, trots att en utredning 
hade konstaterat att det ledde till ett försämrat konkurrens
läge för kvinnorna om vissa välbetalda arbeten. Nattarbets
förbudet bidrog på detta sätt - om än i liten skala - till den 
uppdelning av allt arbete i manligt och kvinnligt, som 
skedde när kvinnorna trädde in i lönearbetet. En konsekvent 
uppdelning genomfördes i manliga högre betalda arbetsupp
gifter och kvinnliga lägre betalda arbetsuppgifter. Uppdel
ningen minskade hotet om konkurrens från kvinnorna mot 
de manliga arbetarna på ett sätt som var lättare att genom
föra än lika lön för män och kvinnor eftersom den hade stöd 
i t raditioner och fördomar och innebar konserverandet av en 
sedan gammalt bestående arbetsfördelning.14 

Den privata arbetsmarknaden var starkt könsuppdelad 
med skilda löneskalor för kvinnor och män. I de nyinrättade 

12 Första kammarens protokoll 1908. 
13 Lagutskottets utlåtande 1908:76. 
14 SOU 1938:47 s 451. 
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statliga verken föredrog man att anställa kvinnor, då de 
kunde betalas långt mindre än vad som ansågs rimligt för 
män. Alltifrån senare delen av 1800-talet hade kvinnor i stora 
antal anställts i lägre tjänster som folkskollärare, som tjänste
män vid posten och telegrafen och som sjuksköterskor.15 

Tillträdet till högre tjänster inom staten var stängt för kvin
nor. 

1.4 Gifta kvinnors rätt till betalt arbete 

Giftermålsfrekvensen hade länge varit sjunkande i hela lan
det. Den var som lägst kring 1920, då andelen ogifta kvinnor 
var drygt 42 %.16 I motioner till riksdagen krävdes åtgärder 
för att öka äktenskapsfrekvensen. Målsmannaskapet ansågs i 
allt större kretsar tryckande för den gifta kvinnan och "ej 
utan all skuld till den sjunkande äktenskapsfrekvensen och 
det ökande antalet konkubinat".17 En ny giftermålsbalk 1920 
avskaffade mannens målsmannaskap över hustrun och i och 
med behörighetslagen gavs kvinnor år 1925 rätt att också 
inneha vissa högre statliga tjänster. Lagen betraktades som 
ett erkännande av principen om könens likställighet,18 men 
principen ansågs inte kunna genomföras utan vissa inskränk
ningar. Kvinnor fick därför inte tillträde till t ex militära och 
diplomatiska tjänster eller till yrken som innebar ansvar för 
allmän ordning och säkerhet och inte heller till prästyrket. 

Som avsikten hade varit steg äktenskapsfrekvensen så 
småningom, men debatten om gifta kvinnors rätt till a vlönat 
arbete fortsatte under 1920- och 30-talen. I debattens tidigare 
skede, som var präglat av stor arbetslöshet, ifrågasattes 
denna rätt, ibland med stor hätskhet. I en rad motioner till 
riksdagen ställdes krav på lagstiftning och andra åtgärder 
mot gifta kvinnors förvärvsarbete. Det hävdades bl a att ung
domsarbetslösheten krävde en omprövning av arbetsfrihe-
tens principer.19 Undersökningar visade att gifta kvinnor 
hade större sjuklighet och gjorde fler arbetspauser än andra 

15 Qvist s 98. 
16 Qvist s 102. 
17 Prop 1920:15 s 135. 
18 Prop 1922:241 s 6. 
19 SOU 1938:47 s 9. 
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anställda, att de var utslitna av dubbelarbete och därför hade 
mindre ork och styrka till ö vers för förvärvsarbete än andra. 
Detta ansågs göra dem olämpliga som arbetskraft och speci
ellt att inneha statstjänster. 

De privata arbetsgivarna inom SAF:s o mråde hade en i 
princip oinskränkt uppsägningsrätt. Arbetsdomstolen hade i 
en dom 1932 (AD 1932:100) fastslagit att arbetsgivaren hade 
rätt att fritt säga upp ett anställningsavtal utan att ange skäl 
för uppsägningarna, så länge de inte stred mot bestämmelser 
i lagar eller avtal. Många privata arbetsgivare hade som 
praxis att avskeda kvinnor, när dessa gifte sig eller blev gra
vida. På kollektivavtalsreglerade arbetsplatser förekom det att 
man följde en turordning vid uppsägningar pga arbetsbrist: 
Då flera anställda hade lika skicklighet och lämplighet 
bestämdes turordningen ofta så att anställningstiden och för
sörjningsbördan fick avgöra.20 Den fackliga kampen på 
anställningsskyddets område hade främst syftat till att skydda 
föreningsrätten och att ge företrädesrätt till arbete för fackför
eningsmedlemmar. 

Enligt en intervjuundersökning på 30-talet erkände de 
fackliga organisationerna bara en princip vid permitteringar 
hos privata arbetsgivare, nämligen den att de sist anställda 
skulle permitteras först. Från denna regel kunde de emeller
tid tänka sig att göra undantag: att de gifta kvinnorna, vilkas 
män hade inkomst, sades upp först. Det förekom i vissa 
branscher att de gifta kvinnorna tillfrågades av sina arbets
kamrater om de ville lämna sin anställning frivilligt vi d per
sonalminskningar.21 

I riksdagen restes krav på att också staten skulle 
avskeda gifta kvinnor. Det hävdades att gifta kvinnor inte 
kunde prestera full arbetsduglighet och det sågs som "ur 
samhällelig synpunkt önskvärt att gift kvinna kan helt ägna 
sig åt familjens och hemmets vård".22 Det framfördes också 
förslag om att kvinnor skulle uppmuntras att lämna sina tjän
ster frivilligt genom förtidspensionering eller ekonomisk 
ersättning vid avgång för giftermål. Ett annat förslag var att 
kvinnors tjänstgöringsskyldighet skulle minskas till hälften 

20 a a s 314. 
21 a a s 314. 
22 a a s 18. 
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med motsvarande avdrag på lönen när de gifte sig.2^ 1935 
tillsattes på riksdagens begäran sakkunniga för en utredning 
om gifta kvinnors förvärvsarbete m m - Kvinnoarbetskom-
mittén. 

I mitten av 30-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 i valet mellan yrkesarbete och äktenskap ofta valde 
yrkesarbetet. Detta bidrog till att äktenskapsfrekvensen fort
for att vara låg och att födelsetalen sjönk. "Knappt ha de av 
massarbetslösheten vållade försörjningsbekymren lättat i och 
med återhämtningen inom näringslivet och som en följd 
därav en viss avspänning inträtt i s triderna om arbetslöshets
politiken, förrän ett krisproblem av oändligt mycket större 
räckvidd pockar på svenska folkets uppmärksamhet: befolk
ningsproblemet" .24 

De gifta kvinnorna födde färre barn än någonsin, vilket 
i slutet av 1930-talet orsakade häftiga diskussioner och käns
lostormar: "Intet folk med oförsvagad livsvilja och livskraft 
kan inför den i vårt land nu konstaterbara utvecklingstenden
sen underlåta att vidtaga energiska åtgärder för att få en 
ändring till s tånd".25 Det blev tydligt att faran var att äkten
skapsfrekvensen skulle minska ytterligare, om gifta kvinnor 
inte tilläts yrkesarbeta. Åsikterna om de gifta kvinnornas för
värvsarbete svängde helt och man konstaterade att det "var
ken kan undvaras eller bör hejdas".26 

1.5 Reformer ger fler hustrur och mödrar 

Problemet med att kombinera förvärvsarbete och äktenskap 
för kvinnor formulerades hädanefter inte längre som "den 
gifta kvinnans rätt till förvärvsarbete" utan som "den förvärvs
arbetande kvinnans rätt till äktenskap och moderskap".27 I 
familjebildningens och befolkningsökningens intresse inför
des 1939 en lag med förbud mot avsked i anledning av 

23 a a s 21. 
24 Ur en motion i andra kammaren, citerad på s 33, a a. 
25 Gustav Möller i d irektiven till befo lkningskommissionen. 
26 SOU 1938:47 s 348. 
27 a a s 33. 
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äktenskap och havandeskap.28 Den nya lagen skyddade 
kvinnor, som hade minst två års anställning hos en arbetsgi
vare med minst tre anställda. 

En rad reformer genomfördes som syftade till att under
lätta familjebildningen och att öka barnafödandet. Sådana 
reformer var statliga bostadslån, utbyggd mödravård, rätten 
till m oderskapspenning och rätten till to lv veckors ledighet i 
samband med barnafödande. År 1945 gjordes lagen med för
bud mot uppsägning pga äktenskap eller trolovning eller 
havandeskap tillämplig på alla arbetsplatser oavsett storlek. 
Kravet på anställningstid för att uppsägningsförbudet skulle 
tillämpas minskade från två till ett års anställning när det 
gällde havandeskap och togs bort i fråga om äktenskap och 
trolovning. Rätten till led ighet vid barnafödande utökades till 
sex månader. År 1 947 infördes bestämmelser i vissa statliga 
avlöningsreglementen som underlättade deltidsarbete och år 
1948 infördes det allmänna barnbidraget. 

Bristen på arbetskraft i hemmen kom att framstå som ett 
stort problem. Kring år 1930 hade en fjärdedel av alla yrkes
verksamma kvinnor haft tjänst i husligt arbete, men de läm
nade arbetet som pigor/hembiträden i stora antal när till
gången på andra arbeten ökade för kvinnor, t ex inom 
industri, handel och restaurang. När legostadgan upphävdes 
1926 hade den inte ersatts av någon ny lagstiftning som 
reglerade hembiträdenas förhållanden.29 

Arbetstiden i husligt arbete uppgick till i g enomsnitt tolv 
timmar om dagen, men husligt arbete hade undantagits från 
lagstiftningen om åtta timmars arbetsdag och om arbetar
skydd. Befolkningskommissionen ansåg att om behovet av 
hembiträden inte tillgodosågs, skulle det innebära "att hus
mödrarnas bundenhet vid det husliga arbetet ökas i sådan 
utsträckning att viljan att fostra barn motverkas".3° Som ett 
led i strävandena att öka befolkningen infördes 1944 en ny 
hembiträdeslag. Den nya lagens regler kunde emellertid 
avtalas bort. De gavs inte heller, till skillnad från arbetstidsla
gen och arbetarskyddslagen, någon statlig övervakning, då 
den allmänna meningen antogs med "synnerlig skärpa vända 

28 Prop 1939:114. 
29 Moberg, Från tjänstehjon till hembiträde s 17 ff. 
30 Prop 1944:217 s 20. 



20 

sig mot ett system, som förutsatte en statlig övervakning av 
förhållanden som rörde hemlivet och hemmen".31 

Som botemedel mot den låga äktenskapsbildningen och 
nativiteten på 1930- och 40-talen förordade bl a paret Myrdal 
samskolor och tvåkönade arbetsplatser: "Numera diskuteras 
allt framsyntare faran av isolerade kvinnoorter och mansor
ter, kvinnoyrken och mansyrken (...). Att skolor, arbetsplat
ser och föreningsliv skulle bli mer tvåkönade och släppa sin 
räddhågade isolering mellan könen är från befolkningspoli-
tisk synpunkt nödvändigt".^2 Staten trädde in och organise
rade integrationen av könen, heterosexualiteten och äkten
skapsbildningen, t ex genom att införa samskolor. Allt fler 
kvinnor gifte sig under de år som följde: I början av 1950-
talet var fler kvinnor gifta än någon gång tidigare under 
1900-talet. Kvinnorna födde också barn i allt yngre åldrar 
och födelsetalen steg kraftigt, från 14 % i slutet av 30-talet till 
närmare 19 % i mitten av 40-talet. Kvinnornas förvärvsinten
sitet stagnerade vid drygt 30 % fram till in på 1960-talet. 

1.6 Deltidsarbetet utvecklas 

Under mitten av 40-talet hade parollerna om lika lön för lika 
arbete börjat resas och lönepolitiken under 60- och 70-talen 
innebar att kvinnolönerna kom att närma sig manslönerna. 
Den "solidariska lönepolitiken" fick emellertid som konse
kvens att de kvinnodominerade branscherna i stor utsträck
ning slogs ut, då de vanligen hade dålig lönsamhet. Struktur
omvandlingarna på 1950- och 60-talen innebar att flera kvin
nodominerade industrigrenar som textil- och konfektions-
och livsmedelsindustrin eller sko- och läderindustrin gick till
baka eller stagnerade, medan verkstadsdindustrin däremot 
expanderade starkt. Andelen kvinnor inom industrin min
skade därför. Den sjönk också som en följd av att arbets
marknadens parter motarbetade deltidsarbete, samtidigt som 
alltfler kvinnor var gifta och hade omsorgsansvar.33 Också 
andelen kvinnor som var småföretagare sjönk kraftigt från 
denna tid. 

31 Prop 1944:217 s 21. 
32 Myrdal, Alva, Folk och familj s 254. 
33 Lindgren, Anpassning och protest s 40. 
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Från mitten av 1950-talet expanderade tjänstemannasektorn 
och särskilt den offentliga sektorn. Kvinnor som hade 
omsorgs- och serviceansvar för barn och vuxna män tog 
anställning i den offentliga sjukvården, barnomsorgen och 
åldringsvården, som ökade mycket kraftigt från 1965 och 
framåt. En mycket stor andel av alla kvinnor kom härmed att 
till låga löner och i underordnade positioner utföra samma 
eller liknande arbetsuppgifter i lönearbetet som de utförde 
som obetalt hemarbete. 

Under denna period, då behovet av kvinnlig arbetskraft 
var stort, gjordes statliga insatser för att öka kvinnors för
värvsfrekvens, nu under namnet jämställdhetsarbete. 1971 
slopades sambeskattningen för att stimulera gifta kvinnor till 
att förvärvsarbeta. Lönearbetet framställdes ofta under denna 
tid som vägen för kvinnor till oberoende och självkänsla. 
Mellan åren I960 och 1979 fördubblades antalet kvinnor som 
hade förvärvsarbete från knappt en miljon till knappt två mil
joner.^4 Andelen heltidsarbetande bland kvinnorna ökade 
däremot obetydligt. Deltidsarbetet utvecklades inom de kvin-
nodominerade sektorerna av arbetsmarknaden. "Kvinnorna 
anpassade sig till det oavlönade arbetets nödvändiga krav 
och arbetsgivarparten anpassade sig till den enda tillgängliga 
arbetskraftens speciella karakteristika. Resultatet blev deltids
arbetet".^ 

1.7 Kvinnor ges ökad rätt till ledighet 

Från och med år 1965 sjönk barnafödandet åter starkt och 
minskade med 22 % på fyra år.^6 D et hängde samman med 
att en ökande andel unga kvinnor inte födde några barn, vil
ket i sin tur hängde samman med nya preventivmetoder. 
Tendensen fortsatte och förstärktes på 70-talet. Detta ledde 
till en ny befolkningsdebatt och utredningar om vad som låg 
bakom de låga födelsetalen. Kraftiga åtgärder genomfördes 
för att öka familjebildningen och barnafödandet. 

År 1973 reformerades äktenskapslagstiftningen. Jäm

34 Dahlberg, Förtryck eller gynnande s 32. 
35 Lindgren, Anpassning och protest s 43. 
36 Få ba rn, SCB s 15. 
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ställdheten mellan könen framhölls som en viktig princip i 
den nya lagstiftning som infördes, då "nya rättsregler behövs, 
om äktenskapet skall kunna fylla sin funktion också i framti
den". Rätten till föräldraledighet utökades 1974 från sex 
månader till sju månader. Förbudet mot avsked vid arbetsta
gares äktenskap eller havandeskap ersattes år 1977 med ett 
förbud mot uppsägning i lagen om rätt till föräldraledighet. 
Rätten till föräldraledighet har successivt utökats kraftigt både 
i lagstiftning och i avtal, vilket lett till att det på vissa avtals
områden ges rätt till tjä nstledighet fram till d ess att barnet är 
tre år. En rätt för småbarnsföräldrar att förkorta sin arbetsdag 
till tre fjärdedelar av "normal" arbetstid, dvs heltid, infördes 
år 1979. När denna rätt infördes förutsågs det att den skulle 
komma att orsaka problem på arbetsplatserna. Det förutsat
tes emellertid att problemen skulle komma att lösas under 
medverkan av arbetsmarknadens organisationer. Dessutom 
"vägde intresset av en meningsfull samvaro mellan barn och 
föräldrar tyngre än eventuella negativa verkningar som en 
förkortning av arbetstiden skulle kunna få på arbetsmarkna
den".^7 

Nativiteten steg återigen i början av 80-talet för att så 
småningom öka kraftigt. Kvinnornas frånvaro för vård av 
barn ökade, medan männens frånvaro av samma orsak för
blev oförändrad.38 Andelen kvinnor som arbetade lång deltid 
ökade, medan män oförändrat hade heltidsarbete. 39 Kvinnor
nas förvärvsfrekvens ökade kraftigt - från knappt 60 % 1970 
till 80 % i slutet av 80-talet,40 men en stor del av denna 
ökning är en ökning av frånvaron för vård av barn - en 
tredjedel av kvinnorna med förskolebarn är frånvarande från 
sitt avlönade arbete. 

När det gällde fördelningen av hemarbetet mellan kvin
nor och män stannade det statliga jämställdhetsarbetet vid en 
betoning av attitydförändringar. Som ett led i attitydföränd
ringarna formulerades lagreglerna om hemarbete m m köns-
neutralt. Hemmafruförsäkringen döptes år 1971 om till hem-
mamakeförsäkring och moderskapspenningen blev 1974 till 

37 Prop 1977/78:104 s 18. 
38 Arbetsmarknaden i siffror 1970-88. SCB. 
39 Arbetsmarknaden i siffror 1970-88. SCB. 
40 Arbetsmarknaden i siffror 1970-88. SCB. 
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en föräldraförsäkring.41 Också den nya lagstiftningen om för
äldraledighet gjordes könsneutral. I jämställdhetens namn 
gavs båda föräldrarna rätt till ledighet i stället för som tidi
gare bara modern. År 1 980 antogs en lag om jämställdhet i 
arbetslivet som innehöll ett förbud mot diskriminering p g a 
kön och bestämmelser om aktiva jämställdhetsåtgärder. Jäm
ställdhetslagstiftningen begränsades emellertid till lönearbe
tet; politiskt och fackligt arbete liksom hemarbetet uteslöts, 
eftersom lagstiftning om familjens inre liv inte ansågs önsk
värd.42 

41 Dahlberg, Jämt eller ibland s 42. 
42 Prop 1978/79 s 21. se också vidare i ka pitel 3. 
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2 Hemarbete och lönearbete 

Min utgångspunkt är att den arbetsdelning som råder i 
familjen1 har påverkat och ständigt påverkar organiseringen 
av lönearbetet. En kort beskrivning av hemarbetets innehåll 
och omfattning inleder därför översikten över kvinnors 
arbete i hemmet och på arbetsmarknaden.2 

2.1 Hemarbetet3 

Hemarbetet består i skötsel och vård av barn och vuxna 
inom hushållet. Det består i att föda barn och säkra deras 
uppväxt, att forma och fostra människor, ge allsidig praktisk 
service åt vuxna samt vård och omsorg om sjuka och gamla. 
Hemarbetet innebär också att skapa och utveckla mellan-
mänskliga relationer. Innehållet i och omfattningen av de 
praktiska arbetsuppgifterna i hemarbetet har studerats av 
konsumentverket i "Tids nog - en undersökning om svenska 
folkets tidsanvändning". De mest omfattande arbetsuppgif
terna i hemmen var: 

1 Se Widerberg, Sverige - gammalt patriarkat ... om heterosexualiteten 
som organiserande princip för arbetsdelningen. 

2 Kapitlet bygger i huvudsak på offentlig statistik, främst arbetskraftsunder
sökningarna (AKU 1985), konsumentverkets rapporter om tidsanvänd
ning samt lönestatistik. Så långt det har varit möjligt gäller statistiken 
undersökningsåret, nämligen 1985. 

3 Hemarbete används här synonymt med hushållsarbete. I konsumentver
kets undersökning består hemarbete av hushållsarbete och underhåll av 
bostad, bil och båt. Om tidsanvändning i underhållsarbete se vidare 
nedan. 
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Matlagning med bakning, infrysning, konservering och duk-
ning 
Städning inklusive undanplockning, dammsugning och tvätt 
av fönster m m 
Sömnad inklusive lagning samt stickning och virkning 
Skötsel av barn, som t ex matning, bad, blöjbyten m m 
Hämtning och lämning av barn till o ch från daghem och fri
tidsaktiviteter 
Matinköp 
Andra inköp och ärenden 
Disk med undanplockning 
Tvätt med strykning och mangling 

I konsumentverkets undersökning redovisas hur lång tid 
kvinnor och män lägger ned på de praktiska arbetsuppgif
terna i hushållet. Undersökningen omfattar däremot inte den 
tid som går åt för att skapa och utveckla sociala relationer 
inom familjen. I beräkningen av den tid som används till 
vård av barn ingår t ex inte tid för att umgås och leka eller 
läsa läxor med barnen. 

Enligt konsumentverkets undersökning ägnar kvinnor 
som är ensamboende4 21 timmar i veckan åt hemarbete. 
Ensamboende män ägnar 14 timmar åt hemarbete.5 

För kvinnor som är samboende blir hemarbetstiden längre -
31 timmar/vecka, och för samboende män blir den kortare 
än för ensamboende - 9,3 timmar/veckad När en man och 
en kvinna flyttar ihop, ökar alltså kvinnans hemarbetsbörda 
medan mannens minskar. 

När en samboende kvinna och man skaffar barn, ökar 
kvinnans hemarbetstid ytterligare till 36,9 timmar/vecka och 
mannens till 12 timmar/vecka.7 Att ha barn under 16 år ökar 
både kvinnors och mäns arbetsbörda, men det ökar kvinnors 

4 Samboende mellan en man och en kvinna samt ensamboende är de 
boendeformer som redovisas. Den stora arbetsbesparing som t ex kol
lektivt boende eller samboende med en annan kvinna kan innebära för 
en kvinna framgår därför inte. 

5 Tids nog sid 16. Skillnaden dem emellan gäller framför allt den tid de 
lägger ned på klädvård, vilket förmodligen delvis hänger samman med 
att män köper sådana tjänster som kvinnorna utför själva. 

6 Tids nog tabell 7. 
7 Tids nog s 19. 
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arbete betydligt mer än mäns. När det minsta barnet är 0-4 
år, lägger kvinnor ned i genomsnitt 47,8 timmar/vecka och 
män 17,5 timmar/vecka på hushållsarbete.8 

Ensamstående mödrar med barn under 16 år använder i 
genomsnitt 32,8 timmar och ensamstående fäder 20,7 tim
mar/vecka till hushållsarbete.9 Ensamstående mödrar använ
der därmed mindre tid till hushållsarbete än samboende 
mödrar, medan ensamstående fäder använder betydligt mer 
tid än samboende fäder. 

2.2 Det avlönade arbetet 
2.2.1 Kvinnoyrken och mansyrken 
Av de tjugo största yrkena i Sverige är tio helt dominerade av 
kvinnor i den meningen att de till 80 % eller mer innehas av 
kvinnor. Tio andra yrken är i lika hög grad dominerade av 
män. De kvinnodominerade yrkena är i storleksordning: 

sekreterare/maskinskriverska 
sjukvårdsbiträde 
affärsbiträde10 

städerska 
barnsköterska 
kontorskassörskor och bokförare 
klasslärare 
sjuksköterska 
köksbiträde 
hemvårdare 

Det är lätt att se att arbetsuppgifterna i dessa yrken har stora 
likheter med arbetsuppgifterna i ett hushåll. Arbetet innebär 
vård och uppfostran av barn i e tt par fall (för barnsköterskor 
och klasslärare) och vård och skötsel av vuxna i några fall 

8 Tids nog tabell 8. 
9 Tid över? sid 14 Ensamstående mödrar är en relativt stor grupp = när

mare 300.000 personer, medan ensamstående fäder är en relativt liten 
grupp = c:a 25.000 personer. De ensamstående fäderna har genomsnitt
ligt äldre barn än de ensamstående mödrarna. 

10 Andelen kvinnor är här något under 80 %, nämligen 78 %. 
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(för sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor och hemvårdare). Stä
derskorna och köksbiträdena utför praktiska arbetsuppgifter, 
som också utförs i ett hem. De övriga yrkena innebär service 
åt vuxna. Många yrken, t ex de som har benämningen 
"biträde" innebär underordning under och assistans åt en 
annan person, som ges större betydelse. Dessa personer är 
vanligen män. 

Ytterligare en likhet med hemarbetet är att verksamhe
ten i dessa yrken ofta är behovsorienterad.11 Kvalifikationer 
som krävs är inlevelseförmåga och medvetenhet om andras 
behov. De övriga tio av de tjugo största yrkena domineras 
helt (till minst 80 %) av män. De är i storleksordning: 
lant-, skogs-, och trädgårdsbrukare12 

motor- och maskinmontör/reparatör 
motorfordons- och spårvagnsförare 
handelsresande, inköpare 
verkstadsmekaniker 
ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete 
lager- och förrådsarbetare 
byggnadsarbetare 
elektriker 
ingenjörer och tekniker med byggnadstekniskt arbete 

Dessa yrken medför arbete med maskiner, motorer och for
don eller byggnadsarbete. Arbetet är relativt rörligt och inne
bär inte sällan resor. Till skillnad från hemarbetet har verk
samhet av denna typ kallats uppgiftsorienterad. Den är inrik
tad på att utifrån givna förutsättningar förverkliga framtida 
mål.13 Föremålet för verksamheten är ting, som subjektet inte 
har känslomässiga förhållanden till. 

De tjugo största yrkena är alltså antingen utpräglade 
kvinnoyrken eller utpräglade mansyrken. Könsuppdelningen 
återkommer konsekvent inom olika områden i samhället: 
Bland tjänstemän inom industrin dominerar kvinnor helt 
befattningarna som sekreterare (99 %) och de befattningar, 
som innebär att utföra vad som kategoriseras som rutinarbete 

11 Prokop. 
12 Andelen män är här något under 80 %, nämligen 75 %. 
13 Prokop. 
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(80 %) samt arbete i servicefunktioner.14 Män dominerar som 
produktionsledare (98 %), inom tekniskt arbete och kon
struktion (90 %) samt inom marknadsföring och försäljning 
(80 %).15 Bland de kommunalt anställda dominerar kvin
norna helt områdena social omsorg och sjukvård. Männen 
dominerar arbetsområdena gator och vägar, parker, energi, 
vatten och avfall samt brandförsvar.1^ Inom landstinget 
dominerar kvinnorna likaså hälso-, sjukvårds- och omsorgs
arbete samt utbildnings- och kulturverksamhet. Män domine
rar där inom några mindre yrkesgrupper såsom ambulansfö
rare, vaktmästare och reparatörer. Inom den centrala förvalt
ningen och inom sociala verksamheter är könsfördelningen 
mera jämn.17 Bland de statligt anställda finns yrkesgrupper 
motsvarande alla dessa kategorier representerade och köns
fördelningen är densamma. 

Bland de trettio största yrkena finns det ett som har en 
jämn (40-60 % av vardera könet) könsfördelning, nämligen 
"lärare i teoretiska ämnen". För grupperna "detaljhandlare" 
och "anställda i allmänt samhällsadministrativt arbete" samt 
"lant-, skogs- och trädgårdsbrukare" närmar sig det under-
representerade könet 40 %.18 

2.2.2 Makten över arbetet 

Kvinnor sysselsätts vanligen i underordnade och kontrolle
rade funktioner. Manliga arbetsuppgifter värderas högre än 
kvinnliga och män förväntas inte ta order av kvinnor. Skillna
derna i makt mellan kvinnor och män kan belysas med sif
ferexempel ur den offentliga lönestatistiken: Inom industrin 
har 631 kvinnor och 15.105 män vad som kategoriseras som 
ledande ställning.19 Inom staten är 1.519 män och 83 kvinnor 
anställda enligt chefslöneavtal.20 I kommunens fem högsta 
lönegrader finns två kvinnor och 65 män. I landstingets fyra 

14 SOS löner 1985, del 1. 
15 SOS löner 1985 del 1. 
16 SM Primärkommunal personal 1985. 
17 SM Landstingskommunal personal 1985. 
18 Kvinno- och mansvär(l)den s 98-99. 
19 SOS Löner del 1. 
20 Statsanställda 1985 tabell 3. 
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högsta lönegrader finns O kvinnor och 40 män. Inte något av 
de 170 aktiebolag som finns registrerade på Stockholms 
fondbörs har en kvinnlig VD eller styrelseordförande.21 

Arbetsdelningen och samarbetsformerna mellan könen 
hämtar sina modeller från familjelivet.22 I en studie av förhål
landena i statsförvaltningen2^ beskrivs t ex hur kontrollen 
över den övervägande kvinnliga personalen i underordnad 
ställning upprätthålls dels genom den hierarkiska strukturen 
och dels genom direkt, personlig och manlig övervakning i 
arbetet. Män möter vanligtvis opersonliga regler och bestäm
melser, medan kvinnor oftare tycks tvingas anpassa sig till 
regler, som är speciella för deras personliga relation med en 
manlig arbetsledare.24 

Samman med makt och heterosexualitet hör att kvinnor 
också i l önearbetet förväntas behaga män. I kvinnors arbets
uppgifter ingår ofta att vara tillmötesgående och attraktiva, 
t ex som receptionister och sekreterare, expediter, servitriser 
och värdinnor av olika slag. Även maktutövningen i lönear
betet får ofta sexuella inslag, vilket blir tydligt t ex i sexuella 
trakasserier. I ett JämO-projekt ses sexuella trakasserier som 
en verklighet för hundra tusentals kvinnor på arbetsmarkna
den och som "ett allvarligt hot mot kvinnors arbetsglädje, 
hälsa, ekonomi och möjligheter i arbetslivet".25 

2.2.3 Arbetstider i det avlönade arbetet 

För att kunna sköta hemarbetet väljer kvinnor ofta arbetstider 
snarare än arbetsuppgifter/yrken, när de tar en anställning 
och kvinnornas förvärvsarbete anpassas ofta till de övriga 
familjemedlemmarnas tider. 

21 Kvinno- och mansvär(l)den s 181. 
22 Haavind s 22. 
23 Ressner. 
24 Ressner s l6. 
25 FRIDA-projektet. 
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Tabell 1. Procentuell andel kvinnor och män i arbetskraften 
som arbetar heltid och lång respektive kort deltid, fördelade 
på civilstånd och efter om de har barn under sju år. Uppgif
terna är hämtade från AKU 1985 tab 1 A.26 

Kvinnor Heltid 20-34 < 20 Män Heltid 20-34 < 2i 

Ogifta 
utan barn 68,9 21 6,4 Ogifta 88 4,5 3,2 
Gifta 
utan barn 48,6 41,6 7,8 Gifta 92,4 4,6 1,5 
Gifta Med 
med barn 35,9 53,6 8,3 barn 95 2,7 0,5 
Ogifta 
med barn 40,6 48 6,4 - - -

(De resterande 2-3 % - en inom varje kategori utgörs av 
arbetslösa). 

Denna tabell visar bl a att så gott som alla gifta män med 
barn under sju år arbetar heltid och att bara en dryg tredjedel 
av kvinnorna gör det. Deltidsarbete har starkast samband 
med att ha barn under sju år, men det är tydligt att också 
äktenskap i sig ökar sannolikheten för att kvinnor ska del
tidsarbeta. 

Också kvinnor med äldre barn arbetar deltid i stor 
utsträckning. 51 % av kvinnorna med barn "endast i åldern 
7-16 år" (gifta och ogifta) arbetar heltid (Tab 1A). 42 % av 
dem arbetar 20-34 timmar/vecka. En stor del av de deltids
arbetande arbetar på obekväm arbetstid. Ju fler och ju yn gre 
barn en kvinna har, desto större är sannolikheten att hon 
arbetar på obekväm arbetstid.27 

26 I AKU redo visas olika uppgifter för kvinnor och för män. För män finns 
inte på samma sätt som för kvinnor en uppdelning på civilstånd och 
med eller utan barn. Eftersom antalet ej gifta män med barn under 7 år 
är mycket litet, blir siffrorna för män med barn under 7 år relativt jäm
förbara med siffrorna för gifta kvinnor med barn under 7 år. Observera 
att det bland kvinnorna "utan barn" finns en relativt stor grupp med 
barn i å ldrarna 7-16 år, vilket kan förklara en del av deltiderna i g rup
pen. 

27 SOU 1979:56 s 119. 
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Mäns genomsnittliga arbetstider är som längst i de åldrar 
då de ofta har små barn, 35-44 år. För kvinnor är arbetsti
derna i stället som längst i åldern 20-24 år, varefter de blir 
kortare och håller sig på samma nivå i alla åldrar (Tabell 
18 A). Mäns deltidsarbete beror oftast på andra saker än att 
de vårdar barn. Bland yngre män beror deltidsarbete oftast 
på studier vid sidan av förvärvsarbetet, bland äldre män på 
deltidspensioneringar. 

2.2.4 Frånvaro från det betalda arbetet 

I AKU redovisas statistik över frånvaro från arbetet under 
den vecka då undersökningen genomfördes. Här ingår alla 
typer av frånvaro, såväl ledigheter som semester och sjuk
dom. 

Ogifta kvinnor och män utan barn har ungefär lika stor 
frånvaro (cirka 15 %). Med äktenskapet följer en ökning i 
frånvaron för kvinnor (16,7 %) och en minskning för män 
(12,8 %). En betydande andel (30,9 %) a v de gifta kvinnorna 
med barn under 7 år är frånvarande. Den största frånvaron 
har ogifta kvinnor med barn under 7 år (35,8 %). En tredje
del av alla kvinnor med barn under sju år är alltså frånva
rande från arbetet. Män med barn under 7 år - för det allra 
mesta gifta - har däremot den minsta frånvaron av de 
nämnda grupperna (12,6 %). 

För kvinnorna med barn under sju år är vård av barn 
den vanligaste orsaken till frånvaro. Den uppgår till hela 
57 % av deras frånvaro. För alla de övriga kategorierna är 
semester den vanligaste frånvaroorsaken. Männen står för 
8 % av frånvaron för vård av barn. Gifta kvinnor har en 
större obetald tjänstledighet för vård av barn än ogifta och 
deras frånvaro av "övriga" orsaker är betydligt större än 
ogifta kvinnors. Frånvaro för egen sjukdom är något lägre för 
män än för kvinnor.29 

28 Uppgifterna är hämtade ur AKU 1 985, tabell 1A. Ty värr redovisas inte 
samma uppgifter för kvinnor och män. För kvinnor men inte för män 
finns uppgifterna fördelade på både civilstånd och barn. Eftersom anta
let ej gifta män med barn under 7 år är mycket litet, blir siffrorna för 
män med barn under 7 år relativt jämförbara med siffrorna för gifta 
kvinnor med barn under 7 år. I statistiken saknas också uppgifter om 
kvinnor utan barn under 16 år fördelade på civilstånd. 

29 Uppgifterna är hämtade från tabell 26 A AKU 1985. 
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2.3 Kvinnors och mäns totala arbetstid 

De nu redovisade uppgifterna om arbetstider har gällt för 
personer i arbetskraften, när de är i arbete. Kvinnors och 
mäns genomsnittliga tid i förvärvsarbete blir en annan, när vi 
också räknar med dem som är frånvarande från förvärvsarbe
tet, är arbetslösa eller inte alls i arbetskraften. Det görs i kon
sumentverkets undersökningar av tidsanvändning,3° där 
också tiden i h emarbete redovisas. 

Tabell 2. Total genomsnittlig veckoarbetstid för samboende 
kvinnor och män med och utan barn. 

Utan barn 1 barn 0-18 år 2 barn 0-18 år 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Förvärvs
arbete 27,2 20,2 35,0 27,4 37,8 19,5 
Hushålls
arbete 9,3 31,0 12,0 36,9 10,7 37,3 
Underhålls
arbete* 6,5 2,1 9,1 1,0 9,4 2,2 
Summa 43,0 53,3 56,1 65,3 57,9 59,0 

* Med underhållsarbete avses underhåll av bostad, bil och båt samt 
trädgårdsskötsel. 

Av tabellen framgår bl a att samboende mäns arbete i hus
hållet är relativt konstant, oavsett den totala arbetsbördan 
där. Samboende kvinnors totala arbetstid minskar först när 
de minskar sin avlönade arbetstid. Heltidsarbetande mödrar 
har en total arbetstid på c:a 75 timmar/vecka oavsett om de 
är sambo/gifta eller ensamstående.31 Samboende kvinnor 
vars yngsta barn är 0-4 år förvärvsarbetar genomsnittligt 15,3 
timmar/vecka och hushållsarbetar 47,8 timmar/vecka. Män 
med barn i samma ålder använder 38,2 timmar till f örvärvsar
bete och 17,5 timmar till hushållsarbete.32 

30 Tids nog, Tid över? 
31 Tid över? s 16. 
32 Tids nog tabell 8. 
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Tabell 3- Andel av den totala arbetstiden som är betald för 
olika kategorier. 33 

Total arbetstid Därav betald 

Kvinnor, totalt 51 19 
Män, totalt 46 30 
Ensamstående mödrar 63 29 
Ensamstående fäder 62 37 
Samboende mödrar 62 22 
Samboende fäder 57 36 

Män arbetar totalt 6,8 miljarder timmar, varav 4,5 miljarder är 
betalda. Kvinnor arbetar totalt 9 miljarder timmar, varav 2,5 
miljarder är betalda.34 

2.4 Värdering av kvinnors och mäns arbete 

En mycket större andel av mäns arbete än av kvinnors arbete 
är alltså betalt. Härtill kommer att mäns avlönade arbete är 
högre betalt än kvinnors. Löneskillnaderna mellan könen är 
olika stora hos olika arbetsgivare, men mäns löner är överallt 
högre än kvinnors: För statligt anställda är kvinnolönerna -
beräknade för heltidstjänstgöring - 91 % av manslönerna. För 
komunalt anställda är de 87 % och för landstingsanställda 
75 % av manslönerna (Kvinno- och mansvär(l)den sid 127). 
Bland industriarbetare är kvinnolönerna ungefär 90 % av 
manslönerna och bland tjänstemän inom industrin 70-75 % 
av manslönerna.35 

Lönemarknaden är liksom arbetsmarknaden tudelad 
efter kön. I lönestatistiken kan man oftast finna en lönenivå, 
som de flesta män befinner sig ovanför och de flesta kvinnor 
befinner sig under. Löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män kan inte förklaras av skillnader i utbildning, befattning, 
ålder e d.36 

33 Tids nog tabell 2 och Tid över? 
34 SCB Välfärdsbulletinen 1982:1. 
35 SOS Löner bland tjänstemän inom privat sektor s 13. 
36 Ministerrådet s 160. 
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Löneutvecklingen i individers liv har samband med hemar
betet och fördelningen av det. Löneutvecklingen är den
samma för kvinnor och män fram till den ålder då kvinnorna 
börjar föda barn - i 25-årsåldern - då löneskillnader uppstår 
och blir mycket markanta. Därefter står kvinnornas löner 
stilla under nästan tio år, medan männens löner ökar kraftigt 
under samma period.Kvinnornas genomsnittliga inkomster 
ligger i alla åldersgrupper över 25 år under 2/3 av männens 
inkomster. Av det sammanlagda värdet av alla löneutbetal
ningar i Sverige går ungefär dubbelt så mycket till m än som 
till kvinnor. 39 

2.5 Mellanformer mellan hemarbete och förvärvs
arbete 

Lönearbetet värdesätts av samhället som ett arbete av första 
rang. Hemarbetet har en viss status och rang men värdesätts 
inte ekonomiskt. Förutom hemarbetet och lönearbetet finns 
det en tredje arbetsmarknad för kvinnor. Den marknaden 
omfattar tjänster som utförs i närmiljön, utanför den registre
rade lönearbetsmarknaden men också utanför kärnfamiljen. 
På den marknaden utbjuds sådant arbete som kvinnor kan 
göra i f örlängningen av hemarbetet, i närmiljön, för familjen 
o d. Det kan vara arbete för andra i andras hem eller i eget 
hem. Arbetet på den tredje marknaden är osynligt, om det 
inte betalas med pengar som uppges till skattemyndighe
terna. För kvinnor som arbetar "svart" på detta sätt är det inte 
fråga om större eller mindre lönsamhet utan om inkomst 
eller inte inkomst: varken arbetsgivaren eller arbetstagaren 
har råd att registrera arbetet. Att arbetet inte registreras, bety
der att arbetstagaren inte heller får de sociala rättigheter som 
hon skulle ha fått på lönearbetsmarknaden.40 

En annan mellanform mellan hemarbete och förvärvsar
bete är medhjälp i en familjemedlems företag. Drygt 100.000 

37 SCB På tal o m kvinnor och män. 
38 Kvinno- och mansvär(l)den s 131. 
39 Arbete och löner s 90. 
40 Stäng Dahl II s 24. 
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kvinnor som 1979 var gifta eller samboende med egna före
tagare var medhjälpare i företaget 1-35 timmar/vecka utan 
att ha förvärvsarbete utanför företaget. De flesta av dessa 
kvinnor var varken delägare eller anställda i företaget.41 

41 SOU 1979:89 s 88. 
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3 Lagstiftningen om hemarbete och avlönat 
arbete 

3.1 Hemarbetet i familjerätten 
Lagstiftningen om hemarbete har en helt annan karaktär än 
lagstiftningen om avlönat arbete. Medan det avlönade arbetet 
behandlas i stora regelkomplex i arbetsrätten, regleras det 
oavlönade hemarbetet i ett par stadganden i familjerätten: 

Man och hustru är skyldiga varandra trohet och bistånd. De skall 
gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för barnens 
bästa. (GB 5.1)1 

Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll 
som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga 
behov. De skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. (GB 5:2) 

Dessa familjerättsliga regler är formellt könsneutrala men 
reellt könsspecifika. Äktenskapsavtalet har nämligen olika 
betydelse och olika verkningar för kvinnor och för män. För 
män innebär underhållsplikten i princip att bidra till he mmet 
med sin inkomst. För kvinnor innebär den att utföra hem
arbete mot ersättning i natura. Frågor om underhållspliktens 
innehåll och omfång är i stort sett överlåtna åt privat praxis 
inom äktenskapet. Rättsreglerna om underhållsplikt är - i alla 
fall så länge äktenskapet består - alltså mer diffusa än rätts
liga förpliktelser i allmänhet.2 

"De förväntningar som ställs på en kvinna från barnsben 
om att hon ska sköta ett hushåll, får rättskraft i och med att 
ett äktenskap har ingåtts. Det förväntas av henne att hon då 

1 Motsvarande regler återfinns efter 1987 i ÄktB 1: 2 o ch 4 §§. 
2 Stäng Dahl (red.) Kvinnerett II s 15. 
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tar sig an hus, man och eventuella barn och dessutom 
arbetsuppgifter för omsorgsbehövande släktingar i övrigt. 
Inom kärnfamiljen är omsorgsförväntningarna så starka att 
det gränsar till en särskild kvinnlig arbetsplikt (åtminstone 
utifrån ej lagfästa principer, eftersom äktenskapslagstift
ningen själv är könsneutral). Åtminstone är kvinnans rätt att 
vägra utföra hemarbete eller att kräva likadelning med man
nen illusorisk. Om han inte vill ta del i hemarbetet, kan hon 
t ex inte åberopa jämställdhetslagen, som uttryckligen un
dantar familjelivet från sitt tillämpningsområde".3 

Detta uttalande gäller norska förhållanden, men samma 
rättsliga villkor för hemarbetet gäller i Sverige. De officiella 
svenska jämställdhetssträvandena har huvudsakligen bestått i 
insatser för att få kvinnor att öka sitt avlönade arbete. Den 
manliga förvärvsfrekvensen har då varit riktmärke för strä
vandena. Det är det avlönade arbetet som berörs av jäm
ställdhetslagen. Vid vad som ofta är grunden för ojämlikhe
ten i lönearbetet - hemarbetet - fästs däremot sällan avse
ende i la gstiftningssammanhang. Vid införandet av den sven
ska jämställdhetslagen diskuterades möjligheten att låta lagen 
omfatta hemarbete. Den möjligheten avvisades bestämt: 
"Ingrepp genom lagstiftning i sy fte att ändra människors pri
vata attityder och/eller att påverka den enskilda familjens 
inre liv är i sig inte önskvärda och dessutom inte praktiskt 
genomförbara" .4 

Lagstiftaren stannar här framför familjens dörr och över
låter åt kvinnorna att på egen hand lösa problemet med det 
dubbla arbetet. 

3.2 Hemarbetet i anställningsskyddslagen 

Lagstiftarens inställning till hemarbete/kvinnoarbete skymtar 
även i arbetsrätten. Ett exempel är bestämningen av anställ
ningsskyddslagens tillämpningsområde. Från lagens tillämp
ning undantas nämligen sådant lönearbete som utförs i nära 
anknytning till "den enskilda familjens inre liv". Två av de 

3 Stäng Dahl (red.) Kvinnerett II s 15. 
4 Prop1978/79:175 sid 21. 
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fyra5 undantag som nämns i 1 § an ställningsskyddslagen har 
den karaktären. De är: 
a. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och 
b. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens 

hushåll 

Det första undantaget gäller framför allt make och anför
vanter i rakt upp- och nedstigande led och dessutom avlägs
nare släktingar, om de lever i gemensamt hushåll med ar
betsgivaren. Även samboende undantas från lagens tillämp
ningsområde (enligt AD-domen 1977:196). I praktiken kom
mer undantaget främst att gälla hustrur och samboende till 
egna företagare. Som framgår av 2.5. är kvinnor som arbetar 
i företag som tillhör deras män ofta varken anställda eller 
delägare, utan det oavlönade arbete som kvinnorna utför blir 
ett slags förlängning av hemarbetet. Genom regeln i 1 § LA S 
undantas alltså bland andra dessa kvinnor från anställnings
skydd, även när de är anställda. Att medlemmar av arbets
givarens familj undantogs från lagens tillämpning motivera
des med att "förhållandet mellan dem och arbetsgivaren är 
av så speciell karaktär att deras anställning inte lämpligen 
bör göras till föremål för lagreglering".6 

Undantaget under b., vilket innebär att hembiträden 
som enda yrkesgrupp undantas från anställningsskydd enligt 
LAS, kommenterades på följande sätt i propositionen: "De 
husligt anställda måste vara tillförsäkrade ett visst mått av 
anställningsskydd. Det är emellertid också klart att de intar 
en så speciell ställning i förhållande till arbetsgivaren att 
skyddet inte kan utformas på samma sätt som för andra 
grupper".7 

Ju närmare hemarbetet en viss typ av lönearbete befin
ner sig, desto mindre skyddsvärt anses det i lagstiftningen. I 
sitt remissyttrande anslöt sig t ex LO till uppfattningen att 
husligt anställda borde undantas från lagens regler, men var 

5 De två andra undantagen är 
1/Arbetstagare som med hänsyn till a rbetsuppgifter och anställningsvill
kor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. 
2/Arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete, skyddat arbete eller 
arbete i un gdomslag. 

6 Prop 1973:129 sid 195. 
7 Prop. 1973:129 s 195. 
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samtidigt noga med att andra anställda inte skulle behandlas 
på samma vis: "Lagen om anställningsskydd får givetvis inte 
kringgås genom att arbetstagare formellt anställs i arbetsgiva
rens hushåll, medan de egentligen huvudsakligen fullgör 
andra arbetsuppgifter".8 

Båda dessa undantag från anställningsskyddslagens till
ämpningsområde utgör tydliga förlängningar av hemarbetet. 
I det första fallet är likheten den, att arbetet utförs för 
makens eller en annan familjemedlems räkning, i det andra 
att arbetsuppgifterna är desamma som i hemarbetet. I båda 
fallen framhålls i förarbetena att det är relationen till arbetsgi
varen som inte lämpar sig för lagreglering. 

Att dessa grupper är undantagna, innebär framför allt att 
de inte omfattas av kravet på att en uppsägning ska ske på 
saklig grund och dessutom att reglerna om uppsägningstid 
och om turordning inte gäller för dem. För dem som är 
anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll regleras anställ
ningsskyddet i lagen om arbetstid m m i husligt arbete. Där 
saknas bestämmelser om att uppsägningar måste ske på sak
lig grund. Där finns inte heller någon begränsning i r ätten att 
avtala om anställning på viss tid. Uppsägningstiderna är 
betydligt kortare än de som gäller enligt LAS. 

3.3 Allmänt om anställningsskyddet 

Anställningsskyddslagen infördes 1974. LAS innebar först och 
främst att arbetsgivarens tidigare rätt att fritt säga upp arbets
tagaren ersattes av principen att uppsägning av anställningen 
kräver saklig grund. Så kallad arbetsbrist är emellertid alltid 
saklig grund för uppsägning. Begreppet arbetsbrist definieras 
av arbetsgivaren: "Ytterst måste det vara arbetsgivarens 
bedömning av behovet att genomföra en driftsinskränkning 
och dennas återverkningar på arbetsstyrkan, som får bli 
avgörande för huruvida arbetsbrist skall anses föreligga"9 och 
"Det kan i princip inte vara en ändamålsenlig ordning att 
domstol i d et särskilda fallet skulle ha att gå in på frågor om 
det berättigade från företagsekonomisk synpunkt i att över

8 Prop. 1974:88 s 119-
9 Prop 1973:129 s 199. 
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huvudtaget genomföra en driftsinskränkning, eller att ge
nomföra den på det sätt som företaget har kommit fram till". 

Arbetsbrist är alltså ett giltigt skäl till uppsägning, oav
sett om arbetsbristen har föranletts av omständigheter utanför 
arbetsgivarens kontroll eller av hans egna åtgärder, t ex 
genom sammanslagningar eller rationaliseringar, flyttningar 
av driften till an dra orter eller länder e d. Från kvinnorättslig 
synpunkt innebär detta att LAS inte kan användas för att 
ingripa mot strukturella förändringar på arbetsmarknaden, 
som speciellt drabbar områden där kvinnor haft sina försörj
ningsmöjligheter, t ex mot nedskärningar inom kontorsarbe
tet eller inom den offentliga sektorn. 

Syftet med anställningsskyddslagen var främst att skydda 
den äldre arbetskraften: "De från trygghetssynpunkt betydel
sefulla frågorna om turordning vid permittering och uppsäg
ning och om rätt till å teranställning måste vara så utformade 
att de ger ett verksamt skydd för de arbetstagargrupper som 
är särskilt utsatta på arbetsmarknaden och hindrar en sko
ningslös gallring bland de anställda under åberopande av 
effektivitetsskäl".10 De äldsta arbetstagarna ansågs vara de 
som drabbades hårdast av strukturomvandlingarna: De hade 
visats utgöra en allt större del av de arbetslösa och deras 
arbetslöshetstider blev allt längre. 

Reglerna om turordning sågs som "ett ofrånkomligt led i 
en social skyddslagstiftning" och deras syfte var först och 
främst att tillgodose trygghetsbehovet hos den arbetskraft 
som har svårast att klara sig på arbetsmarknaden.11 

Huvudregeln om hur turordningen ska upprättas - den 
välkända regeln om "sist in, först ut" - finns i 22 § och lyder: 
"Arbetstagarens plats i turordningen bestäms med utgångs
punkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos 
arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har 
företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. 
Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde." 

Redan före anställningsskyddslagens tillkomst fanns det 
i ett flertal kollektivavtal regler om att turordningen skulle 
bestämmas efter anställningstidens längd, vilket typiskt sett 
gynnar de äldsta anställda. Därutöver skapades i LAS i de 

10 Prop 1973:129 s 115. 
11 Prop 1973:129 s 155. 
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äldres intresse två nya bestämmelser om turordningen. Den 
ena gav vid lika anställningstid hos två eller flera anställda 
företräde åt den arbetstagare som hade högst ålder. Den 
andra var en regel om beräkning av anställningstid, som gav 
arbetstagare rätt att tillgodoräkna sig en extra anställningsmå
nad för varje anställningsmånad som han eller hon hade 
påbörjat efter fyllda 45 år, dock högst 60 sådana månader 
(3 § 2 s t). 

För arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga skapades 
en särskild skyddsregel: En arbetstagare som beretts särskild 
sysselsättning hos arbetsgivaren på grund av sin nedsatta 
arbetsförmåga, ska få företräde till forts att anställning obero
ende av turordningen, om det kan ske utan allvarliga olägen
heter (23 §). 

LAS gälle r alla arbetstagare med undantag för fyra kate
gorier anställda. Förutom de grupper som nämnts ovan 
under 3.2. undantas arbetstagare i företagsledande ställning 
och personer i beredskapsarbete, skyddat arbete eller arbete 
i un gdomslag. 

3.4 Skydd för kvinnors anställning 

Rättsreglerna om det avlönade arbetet är liksom reglerna om 
hemarbetet könsneutrait formulerade. Det innebär att kvin
nors och mäns arbete behandlas efter samma regler. Att 
regler formuleras könsneutralt har varit ett viktigt led i de 
statliga jämställdhetssträvandenas starka betoning av attityd
påverkan (till skillnad från t ex ingrepp för att organisera 
produktionen så att den anpassas till den mänskliga repro
duktionen12). Jämställdhetskommittén har tagit fasta på den 
könsneutrala formuleringen, när den har hävdat att reglerna i 
LAS "uppenbarligen ger samma skydd åt kvinnliga som åt 
manliga arbetstagare" (se nedan). 

När Åmanutredningen 1974 lade fram sitt förslag till lag 
om anställningsskydd, övervägde den möjligheten att föreslå 
särskilda regler för att förbättra också kvinnors anställnings
skydd. Den stödde sig då på undersökningar som visat att 
inte bara de äldre utan även kvinnorna drabbades hårt av 

12 Widerberg, Sverige - gammalt patriarkat... s 22. 
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strukturarbetslösheten.13 Tanken på att införa ett särskilt 
skydd för kvinnor avvisades emellertid av både utredningen 
och departementschefen. Departementschefen hänvisade till 
jämställdhetsdelegationens arbete: "Jag har därför i samråd 
med delegationen stannat för att inte för närvarande förorda 
några särskilda bestämmelser som speciellt tar sikte på 
kvinnliga arbetstagare. Jag vill påpeka att det förut nämnda 
samarbetet mellan arbetsmarknadsmyndigheter, fackliga 
organisationer och arbetsgivare i sin mån bör kunna med
verka till en förbättring av kvinnornas situation på arbets
marknaden". 14 

Senare yttrade sig ' emellertid jämställdhetskommittén 
(som efterträtt jämställdhetsdelegationen) på följande sätt om 
reglerna i anställningsskyddslagen: "De nu återgivna reglerna 
innebär ett skydd mot godtycke vid uppsägning och ger 
uppenbarligen samma skydd åt kvinnliga som åt manliga 
arbetstagare. Uppsägning som sker uteslutande på grund av 
arbetstagarens kön är otvivelaktigt att anse som icke sakligt 
grundad".15 Kommittén anlade alltså samma syn på diskrimi
nering som återfinns i jämställdhetslagen: Bara sådan särbe
handling som sker uteslutande på grund av en persons kön 
ses i lagen som könsdiskriminering. Särbehandling, som 
hänger samman med sociala skillnader mellan könen: utbild
ning, arbetsuppgifter, arbetstider och frånvaro m m, räknas 
inte som otillåten diskriminering. 

Jämställdhetslagen definierar det som ett otillåtet miss
gynnande på grund av kön, om en arbetsgivare "säger upp 
ett anställningsavtal, omplacerar, permitterar eller avskedar 
någon eller vidtar en annan jämförlig åtgärd till skada för en 
arbetstagare, om åtgärden beror på arbetstagarens kön" (4§ 
3. JämL). I Jämställdhetslagens 3 och 4 §§ finns förbud mot 
könsdiskriminerande anställningsbeslut, anställningsvillkor 
och arbetsledning mm. De bestämmelserna förutsätter en 
jämförelse med en person av motsatt kön. I bestämmelsen 
om uppsägning krävs ingen sådan jämförelse. Det krävs där
emot att arbetstagaren kan visa, dels att åtgärden berott på 
hennes/hans kön och dels att åtgärden varit henne/honom 
till skada. 

13 Prop 1973:129 s 20-24. 
14 Prop s 116. 
15 SOU 1978:38 s 76. 
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Jämställdhetslagens förbud mot diskriminering komplet
teras av regler som ger arbetsgivaren skyldighet att bedriva 
ett aktivt jämställdhetsarbete. 6 § ålägger arbetsgivaren att 
vidta åtgärder för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för 
både kvinnor och män. Arbetsgivaren ska också verka för att 
lediga anställningar söks av båda könen och ska främja en 
jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av 
arbete. När det inte råder i h uvudsak jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss 
kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställ
ningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det under-
representerade könet och söka se till att andelen arbetstagare 
av det könet efter hand ökar. 

Reglerna om aktiva jämställdhetsåtgärder tar alltså främst 
sikte på åtgärder vid anställningar och befordran. Personal
minskningar nämns inte bland de situationer där jämställd
hetsåtgärder bör vidtagas. Jämställdhetslagen ger inte något 
stöd för att beakta jämställdhetsaspekter vid nedskärningar, 
t ex så att det underrepresenterade könets andel bibehålls 
eller ökas vid personalminskningar.1^ Reglerna om aktivt 
jämställdhetsarbete kan liksom turordningsreglerna avtalas 
bort och ersättas av andra regler i kollektivavtal. Den statliga 
tillsynen över det aktiva jämställdhetsarbetet (10 §) upphävs 
dessutom, när kollektivavtal har ersatt lagreglerna. På större 
delen av arbetsmarknaden har jämställdhetsavtal ersatt lagens 
regler. Inte heller de ger några möjligheter till jämställdhets
åtgärder vid nedskärningar.17 

16 Dahlberg Jämt eller ibland s 61. 
17 Dahlberg Jämt eller ibland s 61. 
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4 Turordningen i lag och kollektivavtal 

4.1 Turordningen enligt LAS 

Enligt 22 § LAS är anställningstiden avgörande för turord
ningen. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde 
framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika 
anställningstid ger högre ålder företräde. Arbetstagaren får 
tillgodoräkna sig anställningstiden inom företaget och dess
utom enligt 3 § LAS tiden i ett annat företag inom samma 
koncern eller hos en tidigare arbetsgivare i samma företag. 
Vid beräkningen av anställningstiden spelar anställningens 
art eller omfattning ingen roll. Varje dag räknas lika, heltid 
som deltid. Den tid då en arbetstagare varit sjuk eller tjänstle
dig eller permitterad räknas på samma sätt som arbetad tid.1 

Anställningstiden avgör turordningen inom turordnings
kretsen. En turordningskrets är en grupp arbetstagare som 
omfattas av samma turordning. Enligt 22 § LAS ska varje 
driftsenhet utgöra en turordningskrets. Med driftsenhet me
nas den del av ett företag som är belägen inom en och 
samma byggnad eller inhägnade område, som t ex en fabrik, 
butik eller restaurang etc. Om arbetstagarna inom driftsenhe
ten är eller brukar vara bundna av kollektivavtal, ska varje 
avtalsområde utgöra en turordningskrets (22 § 3 st 2 p). Nor
malt finns det alltså inom ett företag åtminstone två turord
ningskretsar, en som omfattar tjänstemännen och en annan 
som omfattar de kollektivanställda. 

Fortsättningen av 22 § lyder: "Kan en arbetstagare 
endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgi
varen, gäller som förutsättning för företräde enligt turord
ningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det 
fortsatta arbetet". För att en arbetstagare ska kunna behålla 

1 Lunning s 360. 
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sin anställning, måste arbetstagaren antingen få behålla sina 
tidigare arbetsuppgifter eller omplaceras till ett arbete, som 
hon eller han har tillräckliga kvalifikationer för. Kravet på 
tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren ska ha de 
allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som 
söker arbetet i fråga. Arbetstagaren kan därför inte göra 
anspråk på arbetsuppgifter som skulle kräva omskolning 
eller yrkesvana eller särskild behörighet.2 För övrigt krävs 
bara att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Vem 
som har de bästa kvalifikationerna är utan betydelse i sam
manhanget.3 

4.2 Turordningsreglerna görs avtalsbara 

1 förarbetena sågs det som självklart att LAS sku lle innehålla 
bindande rättsregler om turordning som gav de enskilda 
arbetstagarna "rättigheter som i sista hand kan hävdas vid 
domstol".4 I 2 § 2 st sägs att avtal är ogiltiga i den mån de 
upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt 
lagen. I fortsättningen av samma paragraf sägs emellertid att 
det får göras avvikelser från bl a reglerna om turordning 
"genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en 
central arbetstagarorganisation". Reglerna om turordning har 
gjorts dispositiva för de kollektivavtalsslutande parterna, som 
kan avtala om andra regler. 

I fö rarbetena nämndes två skäl till att reglerna gjorts dis
positiva. Det ena skälet var att det skulle "medföra alltför 
stora svårigheter att tillämpa generella regler på arbetstagar-
grupper eller branscher med speciella förhållanden".5 Det 
andra skälet var att arbetsmarknadens parter inte skulle för
lora alltför mycket av sitt inflytande över rättsbildningen på 
arbetsmarknaden. Det framhölls i förarbetena som något 
negativt att domstolsavgöranden skulle få ersätta fackliga 
avgöranden. Därför gjordes lagstiftningen dispositiv "på vissa 
punkter". De punkterna är högst väsentliga. De är bl a upp
sägningstidens längd, kvalifikationer för längre uppsägnings

2 Lunning s 357. 
3 Lunning s 358. 
4 Prop s 155. 
5 SOU 1973:7 s 169. 
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tider, företrädesrätt till åte ranställning, turordningen vid upp
sägning, permittering och återanställlning samt varsel före 
permitteringar och uppsägningar.6 Bestämmelserna om avvi
kelser från lagens regler finns i 2 § LAS. Trots att de inte 
omfattas av uppräkningen i 2 §, an ses också bestämmelserna 
i 3 § om beräkning av anställningstid och om ålderstillägg 
dispositiva, eftersom andra lagregler som berör anställningsti
den är det.7 

Turordningsreglerna gjordes dispositiva "för att arbetsgi
varen i samförstånd med berörda arbetstagarorganisationer 
skall ha möjlighet att genomföra driftsinskränkningar utan de 
stundtals onyanserade konsekvenser som huvudregien eljest 
skulle leda till".8 I utredningen nämndes riskerna för att 
avtalsfriheten skulle medföra en försämring av anställnings
skyddet, men det ansågs ligga en garanti mot en försämring i 
att undantagen från lagens regler måste göras av en central 
arbetstagarorganisation. Utredningen framhöll att "ett värn 
mot köpslagan i samband med turordningsöverenskommel
ser" ligger i att det är arbetstagarnas organisationer som på 
förbundsnivå bestämmer om avsteg från lagens regler. "Det 
får nämligen förutsättas att huvudorganisationerna på arbets
tagarsidan inte eftersätter medlemmarnas intressen".9 

4.2.1 Bestämmanderätten till de lokala parterna 

Praktiskt taget alla LO-förbund har idag avtal som i ett eller 
annat avseende avviker från lagens regler om turordning. 
Vad gäller tjänstemännen ger t ex det s k trygghetsavtalet 
mellan SAF och PTK de lokala parterna rätt att träffa uppgö
relser som avviker från lagens regler. Mycket vanliga är 
avtalsregler som lyder ungefär så här: "Vid uppsägning och 
permittering på grund av arbetsbrist samt vid företrädesrätt 
enligt lag vid återintagning efter sådan åtgärd äger de lokala 
parterna träffa överenskommelse om turordningen mellan 
arbetarna" (16 § 2 mom Verkstadsavtalet -83). 

Förbunden har helt enkelt delegerat sin beslutanderätt 

6 SOU 1973:7 s 131. 
7 Lunning s 77. 
8 SOU 1973:7 s 189. 
9 SOU 1973:7 s 158. 
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till d e lokala fackliga organisationerna. Arbetsdomstolen har 
godkänt innehållet i e tt sådant avtal (AD 1982:65) och samti
digt prövat ett tillägg till bestämmelsen som lyder: "Före
ningen och förbundet äger, när synnerliga skäl föreligger, 
begära central förhandling om sådan överenskommelse". AD 
ansåg att en lokal överenskommelse inte kan upphävas vid 
en central förhandling annat än om parterna vid den centrala 
förhandlingen är överens. Detta innebär att den turordnings
regel, som en gång var en lagregel, numera kan sättas ur 
spel vid lokala förhandlingar. Det innebär också att förbun
den har avhänt sig rätten att ompröva överenskommelserna 
på alla de arbetsplatser som har bestämmelser av den 
nämnda typen i sitt kollektivavtal. 

Det förekommer att kollektivavtalen ger riktlinjer för 
innehållet i de lokala avtalen om turordningar. Träindustriav
talet säger t ex att: "Därvid kan exempelvis, förutom anställ
ningstid, även beaktas yrkesskicklighet, lämplighet samt sär
skilt stor försörjningsplikt" (11 § 2 mom). Den vanliga kon
struktionen är i sådana fall att bestämmelsen behåller lagens 
regel om längsta anställningstid som huvudregel och sedan 
anger möjliga/tillåtna undantag därifrån. 

4.2.2 Avtalsfrihetens gränser 

För möjligheten att avtala om turordningslistan finns vissa 
gränser. Ett avtal är ogiltigt enligt 5 § j ämställdhetslagen i den 
mån det föreskriver skillnader mellan kvinnor och män i 
fråga om anställningsvillkor eller på annat sätt tillåter sådant 
missgynnande på grund av kön som anges i 3 och 4 §. Med 
detta avses även s k indirekt könsdiskriminerande avtal.10 

Enligt jämställdhetslagens 4 § 3 p är det ett otillåtet miss
gynnande p g a kön, om arbetsgivaren säger upp ett anställ
ningsavtal eller omplacerar, permitterar eller avskedar någon, 
om åtgärden beror på arbetstagarens kön och om åtgärden 
är till skada för arbetstagaren. 

Fackliga förtroendemän skyddas från uppsägningar 
enligt 8 § förtroendemannalagen i och med att de ges före
träde till fortsatt arbete, om det är av särskild betydelse för 

10 Prop 1978/79:175. 
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den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. En uppsägning i 
strid med denna bestämmelse ska förklaras ogiltig på 
yrkande av förtroendemannen (2 st samma §). 

Enligt föräldraledighetslagens 10 §, st udieledighetslagens 
8 § och 6 a § lagen om rätt till svenskundervisning ska en 
uppsägning förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren, om 
den sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar 
i anspråk sin rätt till ledighet enligt lagen i fråga. 

Enligt värnpliktsledighetslagens 5 § ska en uppsägning i 
strid med lagen ogiltigförklaras på yrkande av arbetstagaren. 

I förarbetena till LAS anges att föreningsrättskränkande 
avtal är ogiltiga: "En turordningsöverenskommelse saknar 
verkan när den endast går ut på att slå ut andra organisatio
ners medlemmar eller oorganiserade från arbetsplatsen".11 

Avvikelser får inte heller strida mot god sed på arbets
marknaden. (Jfr AD 1967:26, 1978:40 1982:40, 65 och 112 
samt 1983:46 och 1983:107.) 

4.3 Turordningen enligt avtal 
Vilka riktlinjer ges till de lokala parterna då de centrala kollektivav
talen överlåter beslutet om turordningen till dem? Vilka andra krite
rier för placeringen i turordningen än lång anställningstid och hög 
ålder förekommer i de centrala kollektivavtalen? På vilka olika sätt 
kan indelningen i turordningskretsar ske enligt avtalen? Utifrån bl a 
dessa frågor har jag gått igenom de centrala kollektivavtalen. Syftet 
med genomgången har varit att se vilket utrymme de ger för olika 
behandling av kvinnor och män. Redogörelsen nedan för de avvi
kelser i kollektivavtalen som gjorts med stöd av 2 § 2 st LAS bygger 
på en genomgång av de viktigaste avtalen inom vart och ett av 
medlemsförbunden inom LO, TCO och SACO/SR En översiktlig 
genomgång av avtalen 1991 visar att de är i stort sett oförändrade. 
(24 LO-förbund, 18 TCO-förbund och 26 SACO/SR-förbund.) 

4.3.1 LO-förbundens avtal med privata arbetsgivare 
De allra flesta LO-förbundens avtal med privata arbetsgivare med
ger att turordningen bestäms på annat sätt än efter lagen. Undantag 
är avtalen för frisöranställdas förbund och musikerförbundet. 

11 Prop 1973:129 s 233-234. 
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Det vanligaste är att förbunden i de centrala kolllektivavtalen direkt 
och utan riktlinjer överlämnar rätten att avtala om turordningen till 
de lokala fackliga organisationerna. Sådana bestämmelser utan rikt
linjer finns i avtalen för 

beklädnadsarbetarförbundet, 
fabriksarbetarförbundet, 
fastighetsanställdas förbund, 
grafiska förbundet, 
gruvindustriarbetarförbundet, 
handelsanställdas förbund, 
livsmedelsarbetarförbundet, 
metallindustriarbetarförbundet 
pappersindustriarbetarförbundet och 
sjöfolksförbundet 

- alltså många av de största förbunden inom LO. Avtalsbestämmel
serna lyder då ungefär som i 16 § 3 mom Verkstadsavtalet (se 
ovan). I andra fall kan formuleringarna var mera återhållsamma, 
som t ex i Handelsansställdas förbunds avtal (2 § 2 mom): "Enligt 
lagen om anställningsskydd bestämmes vid arbetsbrist turordning 
vid uppsägning och permittering med utgångspunkt från arbetsta
garens anställningstid hos arbetsgivaren. Efter överenskommelse 
mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationerna kan i 
aktuella fall härutöver andra faktorer beaktas vid fastställande av 
turordning vid uppsägning" eller i Sjöfolksförbundets avtal (16 § 1 
moml: "Arbetstagare med längre anställningstid har företräde fram
för arbetstagare med kortare anställningstid. Undantag från denna 
regel får emellertid göras i de fall särskilda skäl föreligger". 

När riktlinjer ges för hur turordningen ska upprättas, brukar 
de gälla två frågor: 

1. Bland vilka anställda ska turordningen upprättas? Detta kan 
också uttryckas som: Vilka anställda ska ingå i turordningskret
sen? 

2. Hur ska turordningen mellan de anställda inom turordningskret
sen bestämmas? 

Vid indelningen i turordningskretsar kan kretsens omfattning 
uttryckas i bl a driftsenheter, avtalsområden, yrkeskategorier eller 
anställningsformer. På alla dessa indelningsgrunder finns exempel i 
LO-avtalen. Ju vidare turordningskretsen definieras, desto större 
genomslagskraft får principen om att anställningstidens längd ska 
avgöra turordningen. 

Lagens huvudregel säger att turordningen ska bestämmas för 
varje driftsenhet för sig, i de fall då arbetsgivaren har flera driftsen
heter (22 § 3 st LAS). Verkstadsavtalet, pappersindustriarbetarför
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bundets avtal och bleck- och plåtslagarförbundets avtal innehåller 
regler som liknar lagregeln, medan elektrikerförbundets avtal inne
bär en inskränkning: "Såsom driftsenhet vid bestämmande av tur
ordning skall betraktas inom ett företag upprättad avdelning eller 
annan enhet med särskild inriktning på visst slag av montage som 
kräver särskiklda kvalifikationer". Definitionen av driftsenhet blir 
här mycket snäv och går samtidigt över i en definition av yrkes
grupper. Till skillnad från transportarbetarförbundet (15 § åkeriavta
let) har dessa förbund inte skrivit in sin rätt enligt lagen (22 § 3 st 3 
p.) att begära gemensam turordning för samtliga driftsenheter på 
orten. 

I fråga om avtalsområden säger 22 § 3 st 2 p LAS att "om 
arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, faststäl
les särskild turordning för varje avtalsområde". Bara ett av förbun
den, transportarbetarförbundet, har i sitt avtal en bestämmelse som 
ger en vidare turordningskrets än lagens: "Omfattar driftsenheter 
flera avtalsområden med Svenska Transportarbetarförbundet som 
part kan lokal överenskommelse träffas om att turordningen skall 
avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten" (Åkeriavta
let 15 § 3 st). De övriga förbunden saknar avtalsregler om avtals
områden eller har formuleringar som ligger mycket nära lagens. 

Lagen innehåller ingen bestämmelse om indelning i yrkes
grupper vid upprättandet av turordningen. Flera avtal innehåller 
däremot sådana regler och medför därmed en insnävring av turord
ningskretsen i förhållande till lagreglerna. Bleck- och plåtslagarför
bundets avtal innehåller en formulering om att turordningen så 
långt som möjligt ska fastställas för varje yrkesgrupp för sig. Bygg
nadsarbetarförbundets och elektrikerförbundets avtal innehåller 
regler om att turordningen ska bestämmas för varje yrkesgrupp för 
sig. Skogsarbetarförbundets och lantarbetarförbundets avtal gör det 
möjligt att fastställa turordningen bland arbetstagare med "likartade 
arbetsuppgifter" (4 § 4 mom 4 st resp. 2 § 14 mom). Målarförbun-
dets avtal säger att turordningen ska fastställas särskilt för vart och 
ett av yrkesområdena målare, materialarbetare, järnmålare och 
övriga arbetare (6 § 1 st). Hotell- och restauranganställdas avtal 
innebär att turordningen ska bestämmas för hotell-, ekonomi-, och 
serveringspersonal var för sig (12 §). Ekonomipersonalen delas i sin 
tur in i sex olika grupper. 

Flera av LO-förbundens avtal innehåller bestämmelser om att 
yrkesskickligheten skall kunna ge företräde i turordningen. Sådana 
avtal finns för transportarbetarförbundet, bleck- och plåtslagarför-
bundet och elektrikerförbundet. Träindustriarbetarförbundets avtal 
säger att man vid överenskommelserna förutom anställningstid kan 
beakta yrkesskicklighet, lämplighet samt stor försörjningsplikt" 
(21 § 12 mom). 
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4.3.2 Tjänstemannaförbundens avtal med privata arbetsgivare 

Av de privatanställda tjänstemännens organisationer ingår en stor 
majoritet i Privattjänstemannakartellen (PTK). Alla dessa förbund 
har genom PTK ingått ett sk trygghetsavtal. I trygghetsavtalet finns 
reglerna om turordning vid uppsägning. De lyder: 

"Arbetsgivaren och den lokala tjänstemannaparten får i anslut
ning till aktualiserad personalminskning träffa överenskommelse 
om avvikelse från bestämmelserna i 22 § lagen om anställnings
skydd vad gäller turordningen vid uppsägning. Det förutsättes att 
arbetsgivare som önskar träffa turordningsöverenskommelse till
handahåller tjänstemannaparten sådant faktaunderlag att denna kan 
samråda med honom om det behov i fråga om personal, som före
tagets fortsatta verksamhet kräver. Riktmärket vid träffandet av 
sådan överenskommelse skall vara att med minsta möjliga olägen
het för berörda tjänstemän bibehålla en personal vid företaget som 
gör att dess effektivitet icke eftersättes" (4 § 3 mom Trygghetsavta
let). 

Några av TCO- förbunden - bankmannaförbundet, försäk-
ringstjänstemannaförbundet, skogs- och lantbrukstjänsemannaför-
bundet och teaterförbundet - ingår inte i PTK. Inte heller något av 
deras avtal håller fast vid lagens regler. För alla förbunden gäller att 
lokala överenskommelser är tillåtna. Formuleringarna i avtalen skil
jer sig åt sinsemellan: PTK: s formulering ser ut att ge ett mycket 
stort utrymme för avsteg från lagens regler; försäkringstjänsteman-
naförbundets avtalsregler (5 §) säger att avvikelser från turordnings
regeln i LAS kan göras "i särskilt fall" och teaterförbundets avtal 
säger uttryckligen att lagens regler inte ska tillämpas på vissa kate
gorier av personalen (4 § 6 mom). 

Alla avtalen innehåller riktlinjer av något slag för turordnings
överenskommelserna. Avtalen mellan SAF och PTK säger att rikt
märket ska vara att "bibehålla en personal vid företaget som gör att 
dess effektivitet icke eftersätts". Detta ska ske "med minsta möjliga 
olägenhet för berörda tjänstemän". Vad gäller turordningskretsar 
säger teaterförbundets avtal att turordningsreglerna ska tillämpas 
"gruppvis för personal i enlighet med arbetsuppgifternas art". 
Skogs- och lantbrukstjänstemännen låter tjänstemän "med jäm
ställda arbetsuppgifter och likvärdiga yrkeskvalifikationer" bilda 
turordningskretsar. Båda dessa bestämmelser innebär insnävringar 
av turordningskretsarna jämfört med lagens regler. Vad gäller tur
ordningen inom kretsen innehåller både försäkringstjänstemanna-
förbundets och banktjänstemannaförbundets avtal regler om att 
ordinarie tjänstemän ska ha företräde framför icke ordinarie. Med 
ordinarie anställda kan enligt banktjänstemannaförbundets avtal 
jämställas den som är anställd enligt avtalet för anställda med min
dre än 15 timmar/vecka m fl och har lång anställningstid "med 
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beaktande av vederbörandes kvalifikationer och lämplighet" (8 § 3 
st). I övrigt ska uppsägning i första hand avse tillfälligt anställda 
och anställda med mindre än 15 timmar/vecka med mindre än två 
års anställningstid, eller aspiranter. 

4.3.3 Avtalsregler för kommunalt anställda 

För anställda av alla kategorier med kommunalt reglerade anställ
ningsvillkor hos kommunen och landstinget gäller Allmänna 
Bestämmelser, ett avtal som är slutet mellan landstinget och kom
munförbundet å ena sidan och kommunalarbetarförbundet (LO) 
och kommunaltjänstemannaförbundet, hälso- och sjukvårdens 
tjänstemannaförbund, SALF och facklärarförbundet m fl TCO-för-
bund (genom KTK) samt näst intill samtliga SACO/SR - förbund 
(genom SACO/SR -K) å andra sidan. Med ett par mindre undantag 
gäller lagens turordningsregler i Allmänna bestämmelser. Ett 
undantag är att kollektivavtal får innehålla avvikelser från lagens 
regler om driftsenhet: "Vid upprättande av sådant kollektivavtal 
skall eftersträvas att utsträcka räckvidden för turordning och före
trädesrätt så långt som det är praktiskt möjligt från tillämpningssyn
punkt. Företrädesberättigad arbetstagares önskemål om anställning 
även utanför avtalets räckvidd skall i möjligaste mån beaktas. Om 
överenskommelse icke träffas, avses med "verksamhet" styrelses 
eller nämnds förvaltningsområde" (2 § 5 mom AB 8). Vad gäller 
turordningskretsen i övrigt säger 2 § 4 mom e att gemensam turord
ning skall gälla för anställda med samma yrksebeteckning oavsett 
om de tillhör samma avtalsområde eller inte (ett exempel på detta 
kan vara kuratorer, vilka kan tillhöra både SKTF och SSR eller 
sekreterare på handläggarnivån, vilka kan tillhöra flera olika avtals
områden). Denna regel är en utvidgning av turordningskretsen 
jämfört med reglerna i LAS. För övrigt gäller reglerna i LAS inom 
den kommunala sektorn. 

4.3.4. Avtalsregler för statligt anställda 

För anställda i staten ingick Statens Arbetsgivarverk å ena sidan 
och SACO/SR, TCO-S och Statsanställdas förbund å andra sidan år 
1984 två avtal som berör frågor om personalminskningar, däribland 
turordningen mellan de anställda vid uppsägningar. De två avtalen 
är Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S, och 
Trygghetsavtal för arbetstagare hos staten, TrA-S. 

TurA-S innehåller bl a bestämmelser om turordningskretsens 
utseende i olika avseenden. 3 § säger att turordningen ska upprät



53 

tas för arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos 
myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. AD har fastslagit 
att "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" ska betyda att arbets
uppgifterna ska vara av i stort sett samma beskaffenhet och inrikt
ning; de ska vara utbytbara. Regeln innebär alltså en inskränkning i 
förhållande till LAS och innebär en mycket snäv indelning i turord
ningskretsar. Regeln får inte ändras genom lokala kollektivavtal. 
Däremot får arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisatio
nerna enligt 5 § sluta avtal om att turordningen i stället ska omfatta 
arbetstagare med jämförbara arbetsuppgifter på: 

1. en del av myndigheten på en viss ort 
2. delar av myndigheten på mer än en ort eller 
3. myndigheten i dess helhet 

Denna regel ger möjligheter både till att utvidga turordningskretsen 
och till att inskränka den. För den inbördes turordningen mellan de 
anställda inom kretsen gäller reglerna i LAS om att anställningsti
dens längd och arbetstagarens ålder är avgörande. 

För vissa anställda i statligt reglerad tjänst hos icke-statliga 
arbetsgivare finns speciella förordningar om turordning utfärdade. 
Förordningen om vissa turordningsfrågor för skolledare, försäk-
ringskasseanställda m fl har stora likheter med Tur A-S. 5 § säger 
här att turordningskretsen kan bestämmas genom lokalt kollektiv
avtal till att omfatta arbetstagare vid enbart någon eller några för
valtningsenheter. Förordningen om turordning och företrädesrätt 
till återanställning för lärare vid folkhögskolor säger att turord
ningen vid uppsägning ska fastställas för varje enskild folkhögskola 
för sig (4 §). Lärarna delas upp i fyra olika turordningsgrupper: 

1. lärare med arvodestjänst som timlärare 
2. lärare med extra tjänst med tidsbegränsat förordnande 
3. lärare med extra eller extra ordinarie tjänst som lärare med tids

begränsat förordnande 
4. lärare som innehar ordinarie tjänst 

En lärare i en turordningsgrupp med högre nummer har företräde 
framför en lärare i en grupp med lägre nummer. Inom grupperna 
turordnas lärarna efter sin sammanlagda anställningstid. Därvid till
godoräknas bara anställning på minst halvtid. 

Förordningen om turordning vid uppsägning av vissa lärare 
med statligt reglerad anställning i kommunen innehåller mycket 
detaljerade och komplicerade turordningsregler för lärare. Enligt 
11 § ska lärarna delas in i sex olika turordningskretsar och inom 
varje krets fördelas på sex olika turordningsgrupper. Dessutom ges 
i förordningen regler för olika beräkningsgrunder för anställnings
tid beroende på var läraren varit anställd. 
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Dessa förordningar innebär betydligt snävare turordningskretsar än 
reglerna i LAS. 

I TrA-S, trygghetsavtalet för statligt anställda, har avtalspar
terna enats om vissa principer, bland annat det s k trygghetsmålet. 
Det innebär främst att eventuella personalavvecklingar ska ske 
genom naturlig avgång, omplacering och andra personaladministra
tiva åtgärder. TrA-S innehåller också regler om olika vägar att "sti
mulera personalrörligheten" genom frivilliga åtaganden av de 
anställda, som t ex omställningsutbildning, tjänstledighet, ersättning 
vid flyttning samt ekonomisk ersättning av olika slag. Reglerna i 
TrA-S gäller endast i förhållande till en organisation, som är part i 
avtalet eller tillhör en sådan part (8 § 2 st) och gäller inte för föl
jande grupper av anställda: 

1. arbetstagare med tidsbegränsade anställningar 
2. arbetstagare som varit anställda kortare tid än tre år 
3. arbetstagare med beredskapsarbete eller arbete i ungdomslag 
4. arbetstagare stationerade utom riket 
5. arbetstagare som har mindre än 40 % av heltidstjänstgöring 

Innan arbetsgivaren har bestämt vilka anställda som ska ingå i en 
s k övertalighetsgrupp, får han vidta åtgärder som bygger på frivil
liga åtaganden från de anställdas sida. Sådana åtgärder kan riktas 
även till anställda som inte omfattas av TrA-S. Arbetsgivaren behö
ver då inte iaktta turordningen (4 § 3 st TrA-S). Sedan övertalighets-
gruppen fastställts, ska det under en niomånadersperiod vidtas 
åtgärder för de arbetstagare som omfattas av TrA-S för att om möj
ligt undvika uppsägningar. Hit hör information, inrättandet av 
omställningsgrupper, omplaceringar, tjänstledigheter och förtids
pensioneringar. Omplaceringar behandlas i 17-20 §§ i TrA-S. 18 § 
anger bl a att omplacering bör ske till en anställning "som arbetsta
garen är lämpad för och med beaktandet av kravet på att verksam
heten fullgörs på ett riktigt sätt". Om övertaligheten finns kvar vid 
niomånadersperiodens slut, får uppsägningar göras. 

4.4 Kommentarer 

Den garanti mot en försämring av anställningsskyddet, som 
vid lagens tillkomst ansågs ligga i att avtalet slutits av huvud
organisationerna på förbundsnivå, har idag upphävts av 
samma huvudorganisationer. Det har skett i och med att de 
överlåtit sin rätt att förhandla om turordningen till d e lokala 
fackliga organisationerna. Delegeringen gjordes i många fall i 
omedelbar anslutning till att lagen trädde i kraft. Av lagtexten 
framgår inte att en sådan delegering är möjlig. I propositio
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nen nämns helt kort att lagtexten borde jämkas så att det 
framgår att beslutanderätten kan delegeras i fråga om vissa 
anställningar, där förhållandena är "så särpräglade att de inte 
lämpar sig för kollektivavtalsreglering". 

Också enligt de statliga reglerna ska personalminsk
ningar ske på andra sätt än enligt LAS. Det anges där att per
sonalavvecklingarna ska ske "smidigt" och i samråd med per
sonalen och personalorganisationerna, men i av talet saknas i 
stort sett riktlinjer för vem som ska bli föremål för åtgärder. 
Förhandlingsprotokollets 5 § 6 mom antyder att avtalen inne
bär stora förändringar i anställningsvillkoren för de statligt 
anställda: "Avtalen innehåller regler om åtskilliga frågor som 
inte tidigare behandlats i kollektivavtal och som är av stor 
betydelse för enskilda arbetstagare, för förhållandet mellan 
parterna och för arbetet hos myndigheterna. Eftersom avtalen 
innehåller nykonstruktioner är det svårt att på förhand fullt 
ut överblicka avtalens verkningar. Det är därför angeläget att 
parterna sedan avtalet satts i kraft följer tillämpningen och 
gemensamt verkar för en smidig behandling av trygghetsfrå
gorna". 

Detta betyder inte att reglerna om anställningstidens 
längd har förlorat sin betydelse. Principen om att anställ
ningstidens längd ska avgöra var vedertagen redan före infö
randet av LAS. Men av talsreglerna ger utrymme för en arbets
givare att säga upp i stort sett de anställda han önskar vid 
arbetsbrist, förutsatt att den lokala fackklubben samtycker till 
det. Han behöver inte heller redovisa sina skäl att säga upp 
just d em som han har valt att säga upp. Det räcker med att 
han hänvisar till att turordningslistan gjorts upp tillsammans 
med de fackliga organisationerna. Gränserna för vad som är 
tillåtet bestäms av andra lagar och av god sed på arbetsmark
naden. 

Att den utveckling som skett inte var oväntad framgår 
på olika sätt av förarbetena. Lagen är så formulerad att den i 
flera avseenden bäddar för just den utvecklingen. Ett e xem
pel är övergångsbestämmelserna. Enligt dem skulle lagens 
regler inte ersätta reglerna i gällande kollektivavtal, som var 
avsedda att fortsätta löpa då lagen trädde i kraft. Avtalens 
fortsatta giltighet skulle göras beroende av "sedvanlig avtals
tolkning". Detta är något som skiljer sig från t ex övergångs
bestämmelserna i MBL. När MBL trädde i kraft förlorade 
reglerna i gällande kollektivavtal sin verkan. I fråga om LAS 
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däremot utgick utredningen från att "hithörande frågor upp
märksammas och tas upp till erforderlig behandling av 
avtalsparterna". Ett exempel är turordningsregeln i överens
kommelsen mellan SAF och PTK, som började gälla nästan 
ett år innan lagregeln trädde i kraft och sedan satte lagregeln 
ur spel. Utredningen ansåg dessutom att parterna hade rätt 
att avtala om avvikande övergångsbestämmelser utan att det 
behövde anges särskilt i lagen, då det "är önskvärt att bestå
ende rättsförhållanden i minsta möjliga mån rivs upp, så att 
lagen kan genomföras utan genomgripande förändringar i 
övrigt".12 

Också när turordningsregler för statligt anställda inför
des, blev det tydligt hur avsikten var att de vid behov skulle 
avtalas bort. Departementschefen ansåg att turordningsreg
lerna inte borde införas, förrän avtal om sådana förhållanden 
kunde träffas också i statliga anställningar: "De allmänna 
reglerna om turordning och företrädesrätt till ny anställning 
bygger på föreställningen att de genom kollektivavtal ska 
kunna anpassas till de olika förhållanden som råder på 
arbetsmarknaden".13 Ett annat exempel på hur avtalen gyn
nas på bekostnad av, lagreglerna är en bestämmelse i 2 § 
4 st. Den ger arbetsgivaren rätt att tillämpa det kollektivavtal, 
som han är bunden av, även på anställda som inte är med
lemmar i den avtalsslutande organisationen. Detta gäller vare 
sig de är oorganiserade eller medlemmar i en organisation 
som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren. Ytterligare ett 
exempel på hur avtalen gynnas, är att kollektivavtalsreglerna 
ska gälla även under kollektivavtalslösa tillstånd, om inte 
parterna är oense om det.14 

Diskussionerna om anställningsskydd fördes hela tiden 
parallellt med diskussionerna om medbestämmande. När det 
gäller de statligt anställda har fackföreningarna t ex drivit 
krav på avtalsfrihet och medbestämmande i frågor om an
ställning och uppsägning. Liksom i debatten om anställnings
skyddet på den privata arbetsmarknaden, har det ofta fästs 
större vikt vid vem som fattar besluten och formerna för 
besluten än vid vilket beslut som fattas. 

I förarbetena till LAS ges de kollektivavtalsslutande 

12SOU 1973:7 s 166. 
13Prop 1974:88 s 172. 
14Lunning s 71 f. 
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huvudorganisationerna ansvar för tillämpningen av lagstift
ningen: "Ansvaret för att den nya lagstiftningen får den 
avsedda skyddseffekten för arbetstagarna ligger i första hand 
på de fackliga organisationerna". Resonemang om fackföre
ningarnas ansvar är återkommande i förarbeten och avtals
texter m m från denna tid. I exemplet ovan nämns de fack
liga organisationernas ansvar för skyddseffekten för arbetsta
garna, men för övrigt nämns "samhället" och "det gemen
samma intresset" betydligt oftare än medlemmarna. 

Enligt PTK:s trygghetsavtal med SAF och SFO har de 
fackliga organisationerna en skyldighet att verka för ompla
ceringar och för att de enskilda arbetstagarnas anpassning till 
förändringar ska underlättas. Ett aktivt engagemang krävs 
tom av de fackliga organisationerna för "en successiv 
anpassning av personalen till ändrade förhållanden". Enligt 
trygghetsavtalet för statligt anställda, TrA-S, åtar sig arbetsta
garna och arbetstagarorganisationerna att verka för att det s k 
trygghetsmålet nås. Medan riktlinjer för vem som ska bli 
föremål för åtgärder i s tort sett saknas, betonas det starkt att 
personalminskningar ska ske "smidigt" och i samråd mellan 
arbetsgivaren, personalorganisationerna och personalen. 

4.5 Avtalsreglerna från kvinnosynpunkt 

Mitt ursprungliga syfte med genomgången av kollektivavta
len var att undersöka om reglerna där ger olika konsekven
ser för kvinnor och män. Så t ex ville jag se i vilken mån 
avtal för kvinno- och mansdominerade branscher skiljer sig 
åt. Men avtalens mestadels mycket vaga och allmängiltiga 
formuleringar gör sådana jämförelser omöjliga. De vaga for
muleringarna och det faktum att avtalen i många fall ingicks i 
mer eller mindre omedelbar anslutning till att lagen trädde i 
kraft, pekar snarast på att deras huvudsakliga syfte är just att 
avtala bort lagens regler. Liknande tillvägagångssätt kan iakt
tas i fråga om/annan arbetsrättslig lagstiftning. Arbetsmarkna
dens parter har t ex genom att snabbt sluta - nästan till int et 
förpliktande - jämställdhetsavtal visat "sitt partsgemensamma 
intresse av att minimera jämställdhetslagens förpliktelser om 
aktivt jämställdhetsarbete".15 

15 KvT nr 3 /86 s 29. 
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Enligt 5 § jämställdhetslagen är ett avtal ogiltigt i den mån det 
föreskriver skillnader mellan kvinnor och män i fråga om 
anställningsvillkor eller på annat sätt tillåter sådant missgyn
nande på grund av kön, som anges i 3 och 4 §§. I turord
ningsavtalen finns inte några exempel på föreskrifter som är 
missgynnande på grund av kön. I avtalen och förordningarna 
finns det emellertid några exempel på bestämmelser vars 
tillämpning typiskt sett ger skilda konsekvenser för kvinnor 
och män. 

I hotell- och restauranganställdas avtal finns ett exempel 
pä indelning i turordningskretsar efter arbetsuppgifter. Där 
ska personalen först delas in i hotell-, serverings- och eko
nomipersonal. Därefter ska ekonomipersonalen i sin tur in
delas i: 

1. chefskockar 
2. förste kockar 
3. kallskänkor eller styckmästare 
4. diversearbetare 
5. restaurangassistenter och 
6. restaurangbiträden 

Ett annat exempel är beklädnadsarbetarförbundets avtal, som 
har skilda turordningskretsar för hemarbete och fabriksar
bete. Ett tredje exempel är TurA-S, där det inte görs någon 
specificering av arbetsuppgifter, men där turordningskretsen 
ska bestå av arbetstagare med jämförbara arbetsuppgifter. 
Med dessa indelningar hamnar kvinnor och män typiskt sett i 
olika turordningskretsar. Vilka som sedan blir uppsagda, 
beror på var arbetsbristen anses råda. 

Vad gäller arbetstider finns några bestämmelser om sär
behandling av korta arbetstider. En sådan bestämmelse i för
ordningen om turordning för lärare vid folkhögskolor säger, 
att endast anställning för minst halvtid får tillgodoräknas vid 
placeringen i turordningen (6 §). Enligt bankmannaförbun-
dets avtal ska uppsägningar i första hand avse tillfälligt 
anställda och anställda med mindre än 15 timmar/vecka, 
med mindre än två års anställningstid (8 §). TrA-S, slutligen, 
undantar dem som är anställda på mindre än 40 % av heltid 
från arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att und
vika uppsägning. 

Den nyss nämnda förordningen för lärare vid folkhög
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skolor (5 §) och förordningen för vissa lärare med statligt 
reglerad anställning i kommunen (11 §) gör skillnad mellan 
lärare med olika typer av förordnanden. 

Dessa bestämmelser skulle, om de tillämpades, typiskt 
sett ge olika behandling av kvinnor och män. För övrigt är 
det intressant att se främst vilket utrymme avtalen ger för 
olika behandling av olika kategorier anställda. Det utrymmet 
är som vi sett mycket stort. 
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5 Undersökningen av turordningen på 75 
arbetsplatser - syfte och metod 

Vilken placering i turordningen vid uppsägningar får kvin
nor? Vilka konsekvenser får tillämpningen av turordningsreg
lerna för kvinnors anställningsskydd? För att få svar på de 
frågorna genomförde jag under perioden oktober 1984 -
september 1985 en undersökning av turordningsförhandling
arna på 75 arbetsplatser. Urvalet av arbetsplatserna grundade 
sig på varsel om uppsägningar som lämnats till länsarbets
nämnden. 

Huvudreglerna i anställningsskyddslagen har gett upp
hov till följande frågor: 

1. Vilka konsekvenser för kvinnors möjligheter att behålla 
sina anställningar får regler som låter anställningstidens 
längd vara avgörande för turordningen? 

2. Vilka konsekvenser får det för kvinnors placering i tur
ordningen att ålder ges betydelse på så sätt att den som 
fyllt 45 år får tillgodoräkna sig extra anställningstid enligt 
22 § och 3 § 2 st LAS? 

3. Vilket samband med kön har tillämpningen av den regel 
som säger att tillräckliga kvalifikationer är en förutsätt
ning för omplacering till annat arbete i de fall där arbets
tagarens arbetsuppgifter ska dras in (22 §)? 

Ett par frågor utgår ifrån den situationen att de lokala par
terna gör avsteg från lagens regler genom avtal: 

1. Vilka k onsekvenser för kvinnors placering i turordningen 
får indelningar i turordningskretsar utifrån t ex avdel
ningar, yrkesområden eller anställningsformer? 

2. Vilket samband med kön har de kriterier för att frångå 
turordningen som används vid förhandlingarna? 

3. Används sociala hänsyn och stor försörjningsbörda som 
argument vid upprättandet av turordningarna? Får de kri
terierna i så fall samma innebörd för kvinnor och män? 
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Följderna av den ojämna fördelningen av hemarbetet för 
kvinnors och mäns lönearbete är utgångspunkten för föl
jande frågor: 
1. Vilket samband finns mellan kvinnors arbetsuppgifter och 

placeringen i tu rordningen? 
2. Vilket samband finns det mellan kvinnors arbetstider, 

främst deltidsarbete, och placeringen i tu rordningen? 
3. Vilken roll spelar användandet av rätten till förä ldraledig

het för placeringen i turordningen? 
4. Vilket samband finns mellan de anställdas kön och civil

stånd å ena sidan och förkortning av deras arbetstider i 
samband med personalminskningar å andra sidan? 

5-1 Urvalet bland varslen till länsarbetsnämnderna 
Urvalet av arbetsplatserna har grundat sig på varsel om upp
sägningar som lämnats till länsarbetsnämnden. En arbetsgi
vare som avser att genomföra en driftsinskränkning som 
berör minst fem arbetstagare, ska varsla länsarbetsnämnden 
skriftligen 2-6 månader innan driftsinskränkningen genom
förs (1 och 2 §§ frä mjandelagen). Detta gäller arbetsgivare i 
både privat och offentlig verksamhet. Förfarandet vid perso
nalminskningar i offentlig verksamhet medför att varsel till 
LAN är mindre vanliga där än i privat verksamhet (se vidare 
nedan). 

Enligt främjandelagens 5 § ska varslet till länsarbets
nämnden innehålla uppgifter om orsaken till och arten av 
driftsinskränkningen, den tidpunkt då den är avsedd att 
genomföras samt antalet berörda arbetstagare fördelade på 
yrkesgrupper. (På arbetsmarknadsverkets formulär ska också 
antalet berörda kvinnor uppges}. I stället för ett varsel kan 
arbetsgivaren lämna en skriftlig underrättelse om att han 
påkallat MBL-förhandlingar om driftsinskränkningen. En 
sådan underrättelse ska innehålla samma uppgifter som ett 
varsel (6 §). En arbetsgivare som underlåter att varsla om 
driftsinskränkningen kan åläggas att betala en särskild varsel
avgift. Så snart det kan ske, ska arbetsgivaren meddela läns-
arbetsnämnnden vilka arbetstagare som berörs av driftsin
skränkningen. Gör han inte det, kan länsarbetsnämnden 
förelägga honom att vid vite fullgöra skyldigheten. Enligt 
länsarbetsnämndens information till arbetsgivarna bör dessa 
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härefter tillsammans med de fackliga organisationerna och 
arbetsförmedlingen informera de anställda om driftsinskränk
ningen. 

Syftet med urvalet har varit att ge en så mångsidig bild 
som möjligt av kvinnors placering i turordningen vid perso
nalminskningar. Undersökningen omfattar därför arbetsplat
ser av olika storlek och inom olika branscher och geogra
fiska områden samt - så långt urvalsmetoden tillåter (se 
nedan) - i både privat och offentlig anställning. Urvalet grun
dar sig på varsel som lämnats in under ett år, närmare 
bestämt under perioden oktober 1984 - september 1985. 

Antalet varsel om uppsägningar i hela landet är mycket 
stort. Under 1985 varslades 35.188 personer på 1.558 arbets
ställen om uppsägningar. För att få ett hanterbart antal ar
betsplatser har jag koncentrerat undersökningen till tre län: 
Stockholms, Älvsborgs och Kopparbergs län. Stockholms län 
har jag valt, därför att det största antalet varsel görs där och 
därför att länet har stor rörlighet på arbetsmarknaden och låg 
arbetslöshet relativt sett. Som motvikt till Stockholm i dessa 
två avseenden har jag v alt två län i stödområdet. Älvsborgs 
län är starkt präglat av textil- och konfektionsindustrin, en 
bransch med en majoritet kvinnor bland de anställda. Kop
parbergs län har å andra sidan ett starkt inslag av mansdomi-
nerade branscher som järn- och stålverk samt verkstadsin
dustri. 

Länen skiljer sig också åt i några andra avseenden som 
kan vara av betydelse för undersökningen. I Stockholm arbe
tar två tredjedelar av kvinnorna i a rbetskraften heltid, medan 
i Älvsborgs och Kopparbergs län bara 54 % respektive 50 % 
arbetar heltid. Andelen gifta kvinnor är större i Älvsborgs och 
Kopparbergs län - 57 resp 53 % - än i Stockholm, där de 
gifta utgör 47 % av kvinnorna i åldrarna 16-74 år. Andelen 
kvinnor med barn under 7 år är däremot densamma, 
16-17 %, i all a tre länen. 

Eftersom en jämförelse mellan kvinnors och mäns pla
cering i t urordningen varit ett av undersökningens huvudsyf
ten, omfattar undersökningen bara arbetsplatser som har 
både kvinnor och män anställda. Kravet gäller det eller de 
avtalsområden som är föremål för varslet. Om t ex ett bygg
nadsföretag har varslat om uppsägningar bland byggnadsar
betarna, som samtliga är män, ingår den arbetsplatsen inte i 
undersökningen, även om det finns kvinnliga tjänstemän på 
företaget. 
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Turordningar till forts att anställning förutsätter att åtminstone 
någon del av verksamheten ska fortsätta. Alla varsel som gäl
ler nedläggningar av verksamheten är därför uteslutna ur 
undersökningen. 

Min ursprungliga plan var att låta undersökningen 
omfatta 20-30 arbetsplatser, varsel från ett halvt år. Vid en 
genomgång av det första 20-talet varsel, som motsvarade alla 
kriterierna ovan, visade det sig emellertid att små arbetsplat
ser och tjänstemannaturordningar var kraftigt överrepresente
rade, medan turordningar från större LO-arbetsplatser nästan 
helt saknades. Därför utvidgades undersökningen till att 
omfatta varsel från ett år. 

Arbetsplatser inom den offentliga sektorn blir underre-
presenterade med den urvalsmetod jag an vänt. Där kommu
nen och landstinget är arbetsgivare är varsel till länsarbets
nämnden ovanliga, beroende på att "övertalighet" vanligen 
löses med att arbetsgivaren underlåter att tillsätta vakanser. 
På statliga arbetsplatser ska enligt trygghetsavtalet för statligt 
anställda en rad alternativ till u ppsägningar prövas under en 
treårsperiod, innan länsarbetsnämnden får varslas. Statliga 
arbetsplatser blir därför relativt ovanliga i varse lstatistiken. 

5.1.1 Genomförandet av urvalet 

Enligt AMS:s statis tik har antalet varslande arbetsställen och 
varslade personer under perioden oktober 1984 - september 
1985 i de olika länen uppgått till: 

Län Antal Antal Därav 
varslande varslade kvinnor 
arbetsställen personer 

Stockholm 259 5.186 1.716 
Älvsborg 95 2.299 1.046 
Kopparberg 64 1.499 189 

Hos LAN registreras alltså ett mycket stort antal underrättel
ser och varsel om driftsinskränkningar, om konkurser och 
andra nedläggningar samt om flyttningar. Det enda som är 
offentliga handlingar hos LAN är de varslande arbetsgivarnas 
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namn och adress. Personalen på LAN har varit mig till stor 
hjälp och minskat min arbetsbörda betydligt genom att i fö r
teckningarna över varslande arbetsplatser utelämna dels 
arbetsgivare som lagt ned sin verksamhet, dels arbetsgivare 
som har uteslutande män eller uteslutande kvinnor anställda. 
Upplysningar om varslens orsaker och art mm har jag fått 
genom telefonkontakt med de fackliga företrädarna på 
arbetsplatserna 

Genomgången av varslen har bjudit på en hel del prak
tiska problem. Varselskyldigheten fullgörs långtifrån alltid. 
Uppgifterna till LAN är ofta ofullständiga eller blanketterna 
felaktigt ifyllda. LAN s änder påminnelser och krav på kom
pletteringar till arbetsgivarna. Varslen och underrättelserna 
görs ibland till fel länsarbetsnämnd och de återtas inte alltid 
när driftsinskränkningarna inte genomförs. 

Geonom förfrågningar hos de fackliga företrädarna på 
arbetsplatserna, alternativt ibland hos arbetsgivaren, har jag 
kunnat sluta mig till, att 81 varsel i Stockholms län, 29 varsel 
i Älvsborgs län och 18 varsel från Kopparbergs län under 
den undersökta tidsperioden har gällt personalminskningar. 

Av de varslande arbetsställena hade enligt uppgifter hos 
länsarbetsämnderna 25 arbetsplatser endast män anställda: 12 
i S tockholms, 10 i Älvsborgs och tre i Kopparbergs län. I de 
allra flesta fall gäller dessa varsel säsongsmässiga uppsäg
ningar inom byggnads- och anläggningsverksamhet. Bland 
samtliga varsel har jag bara kunnat finna tre från arbetsställen 
med endast kvinnor anställda. Dessa varsel härrörde från två 
konfektionsaffärer med fyra respektive tretton anställda och 
från ett fastighetsbolag med fem kvinnor anställda som stä
derskor. 

Arbetsgivarnas varselskyldighet gäller driftsinskränk
ningar, som omfattar minst fem personer. Bland varslen har 
jag f unnit flera som omfattar färre än fem anställda. Jag har 
inte sett någon anledning att utesluta dessa "små varsel". 

5.1.2 Varselstatistiken som mått på antalet uppsägningar 

I AMS:s statistik ingår ett större antal arbetsplatser med per
sonalminskningar (103 i Stockholm, 34 i Älvsborg och 24 i 
Kopparberg) än det jag kommit fram till vid mina förfråg
ningar hos företagen (se ovan). Orsaken till denna skillnad 
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är troligen att AMS:s statistik bygger på förhållandena då 
varslet lämnades, medan min undersökning bygger på för
hållandena, då jag tog kontakt med arbetsplatserna. Under 
tiden som gått däremellan kan mycket ha hunnit ändra sig. 
Företagsledningen kan ha beslutat lägga ned hela verksam
heten eller den kan ha kommit fram till a tt uppsägningarna 
"inte behövdes" - orderingången kan ha förbättrats eller an
ställda kan ha slutat självmant - utan att varslen återtagits. Ur 
kvinnosynpunkt är det värt att lägga märke till en annan 
skillnad mellan uppgifterna i va rslen till LA N och uppgifterna 
från företagen om antalet faktiskt uppsagda. Kvinnornas 
andel av de faktiskt uppsagda enligt uppgifterna från arbets
platserna är större än deras andel av de varslade. 

När uppsägningarna är ett faktum, ska arbetsgivaren 
meddela LAN vilka anställda som berörs av driftsinskränk
ningarna. På 25 arbetsplatser har jag fått tillgång till dessa 
uppgifter. På de arbetsplatserna har 108 av 123 varslade 
kvinnor (88 %) blivit uppsagda, medan endast l60 av 263 
varslade män (61 %) faktiskt blivit uppsagda. Under tiden för 
förhandlingarna har antalet anställda som omfattas av perso
nalminskningarna minskat, både för kvinnor och för män, 
men i betydligt högre grad för männen. Några större metall
industrier har varslat kraftigt i överkant och så småningom 
tagit tillbaka varslen, så när som på för några få anställda. På 
andra arbetsplatser har det skett en förskjutning till fördel för 
de manliga anställda. 

Dessa skillnader tyder på att varselstatistiken är missvi
sande som mått på hur uppsägningar fördelar sig mellan 
könen. De uppgifter från de fackliga företrädarna, som 
denna undersökning bygger på, stämmer mycket väl överens 
med de uppgifter som företagen sänder till AM S o m "perso
ner berörda av driftsinskränkning", när förhandlingarna om 
turordning är slutförda. Över de uppgifterna förs emellertid 
inte någon statistik. 

5.1.3 Återtagna varsel m m 
21 av de sammanlagt 103 varslen var inte aktuella för under
sökningen av olika skäl. Femton av varslen hade återtagits 
från länsarbetsnämnden redan vid den tidpunkt då jag fick 
uppgifterna därifrån. Att varslen har återtagits betyder att 
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inga personalminskningar genom uppsägningar har genom
förts. Fyra arbetsplatser har flyttats: 

1. En juvelerarfirma flyttade hela sin verksamhet till Malmö . 
Två personer - VD o ch en marknadsförare - följde med 
företaget vid flyttningen och de övriga, tio kvinnor och 
två män, blev uppsagda. 

2. Ett bolags kontokortsavdelning fördes över till G öteborg, 
dit bara två anställda män följde med. Fem kvinnor 
omplacerades till ett annat bolag inom samma koncern. 
Fyra anställda blev förtidspensionerade och de övriga, 
elva kvinnor och sex män, blev uppsagda. 

3. Ett textilföretag minskade sin verksamhet och skulle 
hädanefter bara tillverka möbeltyger. Verksamheten flyt
tades samtidigt till e n annan stad, där all personal nyan
ställdes, eftersom ingen av de tidigare anställda väver
skorna, varperskorna och kontoristerna följde med till 
den nya orten. 

4. Ett statligt verk flyttade från länet i fråga. Personalen - 12 
kvinnor och 17 män - var på väg att bli omplacerad 
genom SAMN, men processen var ännu inte slutförd. 

Ingen turordning har upprättats i dessa fall, utan den perso
nal som inte var beredd att flytta med arbetsplatserna, blev 
uppsagd. Vid flyttningar av arbetsplatserna är det troligt att 
kvinnor i högre grad än män förlorar sina anställningar. 
Kvinnor väljer ofta arbeten där tider och geografiskt läge är 
anpassat till fam iljens behov, vilket innebär att det är otänk
bart för dem att flytta med arbetet: "Man räknar med att 
kunna placera alla som vill flytta till systerföretaget. Men vi 
vet att det redan är en hel del som har avböjt. - Det gäller 
kanske mest kvinnor - de har tagit jobb här därför att de bor 
här". 

Slutligen har jag undantagit två arbetsplatser, därför att 
förhållandena där var alltför speciella för att kunna jämställas 
med de övriga turordningarna. De arbetsplatserna var två 
teatrar. Varslen gällde skådespelare som inte ingick i säsong
ens uppsättning och som sökte andra arbeten, tills det blev 
dags för en ny uppsättning. 
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5.1.4 Bortfallet 
Av tidsskäl har jag måst utesluta tre större arbetsplatser, där 
förhandlingarna inte var slutförda den 1/12 1985. Det gällde 
ett järnverk, ett bageri och ett studieförbund. 

Två arbetsplatser har måst utgå ur undersökningen 
eftersom företagens namn på begäran av arbetsgivaren har 
hållits hemliga av LAN. En sådan begäran kan arbetsgivaren 
göra enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder. 

Från två arbetsplatser har jag inte lyckats få tillräckliga 
upplysningar för att kunna upprätta en turordning. Den ena 
arbetsplatsen är en maskinindustri med 124 anställda tjänste
män, varav 31 kvinnor. Åtta k vinnor och en man har varslats 
om uppsägning. (Bland arbetarna genomfördes samtidigt 
äldreavgångar. Denna del av resultatet av förhandlingarna 
finns redovisat i undersökningen). På maskinindustrin väg
rade den facklige förtroendemannen att svara på mina frågor 
"av hänsyn till de anställdas integritet". Den andra arbetsplat
sen är ett sjukhem, där uppsägningarna orsakats av att tvätte-
riverksamheten lagts ut på entreprenad. I tvätten arbetade 
fem kvinnor och en man, som alla hade långa anställningsti
der. De hade erbjudits omplacering till vårdavdelningarna, 
men fem av dem hade avböjt, då de inte var beredda att gå 
över till schemalagd arbetstid. De blev uppsagda. På sjuk
hemmet mötte jag ointresse och fick inte svar på mina frå
gor. 

I fråga om de tre första stora arbetsplatserna finns det 
ingenting som säger att resultaten där skulle avvika från 
resultatet på andra stora arbetsplatser med utdragna förhand
lingar. Upplysningarna från sjukhemmet tyder på att resulta
ten från förhandlingarna där stämmer överens med andra 
resultat. Ifråga om de tre övriga arbetsplatserna, de två som 
hållits hemliga och maskinindustrin, finns det däremot anled
ning att anta att resultaten vid förhandlingarna avvikit från 
resultaten av förhandlingarna på andra arbetsplatser. 

5.2 Arbetsplatserna och de anställda 
Totalt 75 arbetsplatser med ungefär 9-300 anställda kom att 
ingå i urvalet. På nio av dem har uppsägningar skett inom 
två olika avtalsområden samtidigt. 84 turordningar ingår där
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för i urvalet. 39 av turordningarna gäller tjänstemän och 45 
gäller kollektivanställda. Två av arbetsplatserna saknar fack
lig organisering. De är båda handelsföretag och har trettio 
respektive sex tjänstemän anställda. 

Bland tjänstemannaarbetsplatserna med kollektivavtal 
fördelar sig turordningsförhandlingarna på de olika förbun
den så här: 
Industri tjänstemannaförbundet (SIF): 26 
Handelstjänstemannaförbundet (HTF): 9 
Statstjänstemannaförbundet (ST): 1 
Lärarförbundet (LF): 1 

Bland LO-förbunden fördelar sig turordningarna så här: 
Handelsanställdas förbund (HAF): 1 9 (16 inom samma kon
cern som led i en och samma rationalisering) 
Metallindustriarbetarförbundet: 12 
Beklädnadsarbetarförbundet: 4 
Träindustriarbetarförbundet (STIAF): 2 
Grafiska förbundet: 2 
Fabriksarbetarförbundet: 1 
Pappersindustriarbetarförbundet ( SPIAF): 1 
Hotell och restauranganställdas förbund (HRF): 1 
Transportarbetarförbundet: 1 
Kommunalarbetarförbundet (SKAF): 1 
Livsmedelsarbetarförbundet: 1 

Bara fyra av arbetsplatserna tillhör den offentliga sektorn. 
Bland dem finns lågstadieskolorna inom en kommun, ett 
statligt elevhem och en kommmunal städningsverksamhet. 
Dessutom har en av metallindustrierna landstinget som 
arbetsgivare. 

Arbetsplatsernas fördelning på näringsgrenar liknar för
delningen på näringsgrenar i varselstatistiken. Andelen 
arbetsställen som tillhör tillverkningsindustri och gruvor är 
45 % (i varselstatistiken 46 %). Till off entliga tjänster hänförs 
5 % (i varselstatistiken 6 %). Byggnadsindustrin ligger däre
mot lägre i urvalet än i riksstatistiken, 6 % jämfört med 12 %, 
vilket beror på att en stor andel arbetsplatser inom den 
näringsgrenen bara anställer män och därför är uteslutna ur 
urvalet. Varuhandeln har en större andel i undersökningen 
än i statistiken, 27 % jämfört med 18 %. Det beror troligen på 
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att ett stort antal (12) arbetsplatser inom Stockholms län 
hamnat i urvalet genom en och samma omorganisation. 

28 turordningar är upprättade på arbetsplatser med färre 
än 50 anställda, 25 på arbetsplatser med 50-100 anställda 
och 31 på arbetsplatser med fler än 100 anställda. 

Personalminskningar har genomförts uteslutande genom 
"äldreavgångar" på 26 stora arbetsplatser i undersökningen. 
På dessa arbetsplatser har ålder varit det enda kriteriet för 
avsteg från turordningen. Arbetsuppgifter, arbetstider och 
tjänstledigheter etc, som är föremålet för denna undersök
ning, har inte påverkat valet av vilka personer som ska sägas 
upp. Arbetsplatserna blir därför inte aktuella för undersök
ningens huvudfrågor och ingår inte i karakteristiken av 
arbetsplatserna nedan. Äldreavgångarna och omständighe
terna kring dem beskrivs i ett särskilt kapitel (6.4.1). 

Om vi bortser från de arbetsplatser där äldreavgångar 
varit de enda uppsägningarna, ingår 58 arbetsplatser i under
sökningen. På dessa arbetsplatser fanns 1.058 kvinnor och 
1.446 män, totalt 2.504 personer, anställda inom de avtalsom
råden där uppsägningarna skett. 

Andelen kvinnor i undersökningen är alltså drygt 42 %. 
Den siffran är lägre än andelen kvinnor bland de anställda i 
hela landet, som är drygt 48 ^o.1 Att andelen är lägre i under
sökningen beror säkerligen på att den offentliga sektorn är 
underrepresenterad där. Andelen kvinnor bland de anställda 
i enskild tjänst i hela landet är nämligen bara 35 %, medan 
den bland de kommunalt anställda är 77 %.2 På de fyra 
arbetsplatser i materialet som har staten eller kommunen 
som arbetsgivare är 70 % kvinnor. Andelen kvinnor är unge
fär densamma på arbetsplatserna i S tockholm och i s tödom
rådet och ungefär densamma bland tjänstemännen och de 
kollektivanställda. Däremot är kvinnorna något flera på de 
små arbetsplatserna, drygt 50 %, ä n på de stora. 

Av kvinnorna i undersökningen är 495, dvs drygt 
4 6 %, deltidsarbetande. Av männen arbetar 60, dvs 4,1 %, 
deltid. Det kan jämföras med att 44,2 % av alla kvinnor och 
6,3 % av alla män i S verige arbetar deltid.3 Andelen är alltså 

1 AKU 1985 t abell 9A. 
2 AKU 1985 t abell 9A. 
3 AKU 1985 ta bell 9D. 
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något högre för kvinnor och något lägre för män än i ri kssta
tistiken. Kvinnor arbetar deltid i ungefär lika hög grad i den 
offentliga som i den privata sektorn. Män däremot arbetar 
deltid i något högre grad i den offentliga sektorn än i den 
privata, nämligen 8,3 %. En bättre representation av den 
offentliga sektorn skulle troligen ge en något större andel 
deltidsarbetande män i undersökningen. 

Andelen deltidsarbetande kvinnor är betydligt större i 
undersökningen från stödområdet än från Stockholmsområ
det, 59 % jämfört m ed drygt 33 %. Arbetskraftsundersökning
arna visar på liknande skillnader mellan de olika länen.4 För 
männens del är förhållandet det omvända - de arbetar heltid 
i något högre grad i stödområdet än i Stockholmsområdet, 
både i urvalet och i statistiken - men skillnaderna där är 
små. 

I undersökningen är 25 kvinnor och två män tjänst
lediga för vård av barn i s amband med barnets födelse. Det 
motsvarar 2,4 % av kvinnorna och 0,13 % av männen, vilket 
kan jämföras med att 3,0 % av alla förvärvsarbetande kvinnor 
och 0,11 % av alla förvärvsarbetande män är tjänstlediga av 
denna orsak.5 Riksstatistikens siffror är alltså något högre än 
urvalets. Återigen kan skillnaden bero på att den offentliga 
sektorn är underrepresenterad i undersökningen. AKU re
dovisar inte tjänstledigheten fördelad på kön och arbetsgi
vare, men av tab 26 B AKU g år det att sluta sig till a tt 55 % 
av all betald tjänstledighet i samband med barns födsel finns 
inom näringsgrenarna offentlig förvaltning, undervisning, 
sjukvård, socialvård m m. Nio av de 27 föräldralediga i urva
let återfinns på de fyra arbetsplatserna inom den offentliga 
sektorn, vilket också antyder att en rättvisande representation 
av offentligt anställda skulle ge en högre andel föräldrale-
diga. 

I turordningssammanhang är det framför allt åldern 58 
år och äldre som brukar ges betydelse. Det är den ålder från 
vilken reglerna om förtidspensionering av arbetsmarknads-
mässiga skäl ofta tas till intäkt för att säga upp de äldsta 
anställda genom avsteg från turordningsreglerna. I urvalet 
har 114 = 10,8 % av kvinnorna och 145 = 10,0 % av männen 
uppgivits vara äldre än 58 år. De anställda i denna ålders

4 AKU 1985 tab ell 1C. 
5 AKU tabell 26 A jämförd med tabell 9 A. 
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grupp fördelar sig ganska jämnt över de olika kategorierna 
arbetsplatser, men en viss skillnad finns mellan de olika 
länen. I Stockholm är andelen anställda över 58 år större 
bland kvinnorna än bland männen. I de två andra länen är 
det tvärtom: Andelen anställda över 58 år är relativt stor 
bland männen och relativt liten bland kvinnorna. En lik
nande men svag tendens finns i länsstatistiken.6 

5.3 Undersökningen på arbetsplatserna 
5.3.1 Turordningslistorna 
Stommen i undersökningen utgörs av de turordningslistor, 
som upprättats vid förhandlingarna om uppsägningar på 
arbetsplatserna. En turordningslista brukar upprättas på så 
sätt att de anställda inom avtalsområdet antecknas i den ord
ning de blivit anställda med de först anställda högst upp. När 
anställningstiden beräknas, inkluderas ålderstillägg för 
anställda över 45 års ålder. Arbetsbristens omfattning anges i 
antal personer. Man räknar från slutet av listan och sätter ett 
streck på listan ovanför samma antal anställda. Under 
strecket hamnar då de anställda med kortast anställningstid. 
Dessa personer är de som sägs upp om anställningstidens 
längd får avgöra. När avsteg görs kommer i stället personer 
ovanför strecket att bli uppsagda, medan personer under 
strecket får behålla sin anställning. 

Exempel: 
M 
K 
M 
K deltid 
M 
K t 
K 
K deltid 
M 
M 

6 AKU 1985 tabell 10. 
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På denna arbetsplats har arbetsbristens omfattning bestämts 
till fyra personer. Två kvinnor och två män (markerade på 
listan med K re sp M) har blivit uppsagda. Om anställningsti
dens längd hade fått avgöra, skulle uppsägningarna också ha 
gällt två kvinnor och två män. Däremot skulle bara en del
tidsarbetande ha blivit uppsagd. I det här fallet har i stället 
två deltidsarbetande blivit uppsagda. Det är de uppsagda 
ovanför strecket som tilldrar sig intresset i undersökningen. 

Materialet till t urordningslistorna och arbetsplatsbeskriv
ningarna har bestått av datalistor med förteckningar över 
personalen, förhandlingsprotokoll, kopior av "Förteckning 
över personer berörda av driftsinskränkningar" (LAN:s for
mulär) och/eller redan upprättade turordningar. Ibland har 
det skriftliga materialet varit mycket knapphändigt och/eller 
svårbearbetat, andra gånger utförligt och noggrant genomar
betat. Några gånger har jag bara fått muntliga redovisningar 
av resultatet för olika kategorier anställda. 

5.3.2 Intervjuerna 
Informationen om turordningslistorna har jag fått vid inter
vjuer. Jag har i första hand bett att få tala med det lokala 
ombud som deltagit i förhandlingarna, eftersom de lokala 
ombuden bäst känner till fö rhållandena på arbetsplatsen. Då 
det inte funnits något lokalt ombud på arbetsplatsen eller då 
den lokala representanten hänvisat mig dit, har jag i stället 
talat med den förbundsombudsman, som deltagit i förhand
lingarna. I några fall, då den lokala fackliga representanten 
varit oanträffbar eller då facklig organisering saknades på 
arbetsplatsen, har jag vä nt mig till personalchefen eller mot
svarande. Om inte annat anges i presentationen av turord
ningslistorna, har jag fått uppgifterna från representanten för 
den fackliga organisationen. 

Intervjuerna har för det mesta gjorts med bara en per
son och vid bara ett tillfälle. De har nästan alltid skett vid 
besök på arbetsplatsen respektive fackförbundets kontor. I 
några fall har jag i stället fått informationen per post och i två 
fall per telefon. Många gånger har jag i efterhand bett om 
kompletteringar per brev eller telefon. 

De personer som jag intervjuat har förhållit sig mycket 
olika till undersökningen. En del har varit fåordiga och 
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restriktiva med upplysningar, andra har berättat ingående om 
ståndpunkter och argument som framförts vid förhandling
arna. Medan somliga utan reservationer har lämnat ifrån sig 
protokoll och personliga upplysningar, har andra inte velat 
yppa någonting utan en försäkran om att det kommer att 
vara omöjligt att identifiera företaget i fråga. Bara en person 
har - med hänvisning till de anställdas integritet - helt vägrat 
att lämna upplysningar. Den stora majoriteten av intervjuper
sonerna har varit män. Vad gäller ämnet för undersökningen 
- Kvinnors anställningsskydd - har de flesta förhållit sig 
neutrala. Några har skämtat: "ja h ade vi inte dem, så hade vi 
inga problem", andra har prisat kvinnor som arbetskraft och 
ett par personalchefer har hållit fram företagets jämställdhets
politik. I alla intervjuer utom två (med två kvinnliga fackliga 
representanter) har de intervjuades utgångspunkt varit att det 
inte existerar någon skillnad mellan hur kvinnor och män 
blir behandlade i turordningssammanhang. De har inte på 
eget initiativ diskuterat konsekvenserna av uppsägningarna 
ur könsperspektiv. De intervjuades intressen har pekat åt 
andra håll. Deras engagemang har gällt framför allt företagets 
överlevnad, frågan om de oorganiserade eller de äldres 
"trygghet". 

Eftersom skriftligt material nästan alltid legat till grund 
för sammanställningarna av förhandlingsresultaten, räknar jag 
med att intervjupersonernas position och attityder inte spelat 
någon större roll för det statistiska resultatet. Däremot måste 
attityder ha spelat stor roll för uppgifterna om orsakerna till 
avstegen från turordningen. 

Antalet arbetsplatser som ingår i materialet är omfat
tande och beskrivningen från var och en av dem måste där
för bli relativt kortfattad och ytlig. En osäkerhetskälla är att 
turordningslistor med anställningstider m m inte alltid gått att 
skaffa fram. Dessa två omständigheter gör att materialet har 
vissa brister. När det gäller de deltidsarbetande insåg jag 
snart att de fackliga ombuden inte alltid så noga visste vilken 
typ av deltidsarbete det var fråga om - en deltidstjänst eller 
en deltids tjänstledighet eller en deltidspensionering etc. 
Hellre än att blanda in felaktigheter likställde jag d ärför alla 
typer av deltidsarbete i de statistiska sammanställningarna. 
Bland "deltidsarbetande" ingår därför både föräldralediga 
och andra deltidsarbetande småbarnsmödrar, delpensionärer 
och andra deltidsarbetande. 
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I f råga om de arbetsuppgifter som de anställda utfört har jag 
fått nöja mig med beteckningar som är grova och kan vara 
missvisande. Så har t ex män ofta fått beteckningen "-chef", 
medan kvinnornas yrkesbeteckning helt enkelt är "inköp", 
"produktutveckling" e d, vilken antyder en skillnad i kompe
tens dem emellan, som inte behöver finnas där. Jag har alltså 
inte gått bakom eller ifrågasatt de definitioner av kompetens 
eller kvalifikationer som intervjupersonen haft. 

Bland annat innebär det att jag ha r måst bortse från den 
viktiga frågan om förändringar i kvalifikationer, som skett 
inom arbetsplatsen, som t ex - "Vilka mekanismer har lett 
fram till att en kvinna nu har blivit uppsagd i egenskap av 
okvalificerad avsynare, medan en man går kvar i egenskap 
av självlärd oumbärlig reparatör, när de båda anställdes som 
operatörer ett tiotal år tidigare?" Frågan om kvalifikationer 
blir väsentlig, när det gäller omplaceringar. Här har jag på 
samma sätt varit tvungen att ta intervjupersonens uppgifter 
för goda om att det varit omöjligt att omplacera någon - med 
eller utan närmare motivering. 

Min ursprungliga avsikt var att också intervjua kvinnor 
som blivit uppsagda, främst för att få en allsidig och fyllig 
bild av orsaken och bakgrunden till uppsägningarna. På tre 
av de fem arbetsplatser där jag har försökt få namnen på 
kvinnor som blivit uppsagda, var varken facket eller 
arbetsgivaren villiga at t ge mig dem eller gav mig dem ytterst 
motvilligt: "Vi ska inte riva mer i den här saken nu" eller 
"Här har varit tillräckligt mycket upprörda känslor" eller "Vi 
måste ta hänsyn, hon måste få vila nu" etc. 

I de fall då jag har fått tillgång till namnen på de upp
sagda, har kvinnorna ofta inte visat något större intresse för 
intervju. Mitt intryck har då varit att en mindre grupp - de 
som varit arga - har accepterat intervju, medan andra som 
varit likgiltiga, uppgivna eller ledsna har sagt nej. Att det 
varit så svårt att få referenser till d e uppsagda, skulle kunna 
antyda att det finns något som företagsledningen och facket 
vill dölja. I de samtal med uppsagda som jag haft, har jag 
emellertid inte fått stöd för sådana tankar. Önskan om 
arbetsro, att slippa ifrån de uppsagdas ilska och besvikelse, 
kan vara ett tillräckligt skäl för arbetsgivaren och facket att 
göra motstånd mot intervjuerna. 

Att göra intervjuer med de uppsagda skulle säkert ha 
varit betydligt enklare om jag hade stannat kvar en tid på 
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arbetsplatsen ifråga. Tiden har emellertid inte tillåtit det. 
Oavsett undersökningens uppläggning, skulle det snabba 
förfarandet vid många personalminskningar orsaka problem 
för en sådan intervjuundersökning. Vid den tidpunkt då jag 
hade fått underrättelse om varslet och fått kontakt med ar
betsplatsen, hade t ex flera av de uppsagda vanligen redan 
hunnit sluta. Också vid intervjuerna med de fackliga repre
sentanterna var tidspressen kring nedskärningarna flera 
gånger ett hinder. 

Redogörelsen för äldreavgångarna illustreras av citat ur 
intervjuer med de uppsagda. När det gäller äldreavgångar är 
uppsägningstiderna långa och förfarandet ofta utdraget. Där
för blev det möjligt att göra ett tiotal korta intervjuer på en 
av arbetsplatserna. 
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6 Undersökningens resultat 

6.1 Resultat i siffror 
Det vanligaste kriteriet för avsteg från turordningen är ålder. 
Omfattande personalminskningar har genomförts genom 
"äldreavgångar" - som enda uppsägningar - på 26 mestadels 
stora arbetsplatser i undersökningen (17 av dem ingår i 
samma koncern). C:a 250 personer, ungefär lika många kvin
nor och män, har blivit uppsagda på detta sätt. Genom att 
säga upp de äldsta anställda har man gjort de nästan största 
tänkbara avsteg från huvudregeln om att anställningstidens 
längd ska avgöra turordningen. De 26 arbetsplatserna och 
äldreavgångarna presenteras i ett särskilt kapitel (6.4.1). Där 
diskuteras också eventuella samband mellan äldreavgångar 
och kön. 

På 58 arbetsplatser i undersökningen har andra kriterier 
än enbart ålder gällt vid uppsägningarna. Inom de avtalsom
rådena där uppsägningar gjorts på dessa arbetsplatser fanns 
1.058 kvinnor och 1.446 män, totalt 2.504 personer anställda. 
Av kvinnorna har 250 (23,6 %) och av männen har 233 
(16,1 %) blivit uppsagda. Förhållandet kan också uttryckas så 
att kvinnorna utgör 42 % av de anställlda och 51,8 % av de 
uppsagda. Utöver dessa uppsägningar har elva kvinnor blivit 
uppsagda från en del av sin anställning. Ingen man har på 
liknande sätt fått omfattningen av sin anställning minskad. 

Indelningen i turordningskretsar har dessutom fått som 
konsekvens att kvinnorna drabbats av fler uppsägningar än 
de annars skulle ha gjort (se 6.2.3). De som blivit uppsagda 
genom denna typ av avsteg ingår inte i "resultat i siffror", 
eftersom deras antal inte går att fastställa. 

Avsteg från turordningen till nackdel för de kvinnliga 
anställda är vanligare i tjänstemannaturordningarna än i tur
ordningarna på LO-området. Mellan företagsstorlekar och 
regioner syns ingen skillnad. 
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6.2 Lagreglernas betydelse 
6.2.1 Reglerna om anställningstid och ålder 
Ett skä l till att kvinnorna utgör en större del av de uppsagda 
än männen skulle kunna vara att de helt enkelt har kortare 
anställningstid. För att pröva denna förklaring har jag gjort 
två undersökningar. Den första avser anställningstidens längd 
för samtliga anställda på 17 av arbetsplatserna. 

Tabell 4. Genomsnittligt antal anställningsmånader för kvin
nor och män på 17 arbetsplatser, med och utan ålderstillägg 
för personer över 45 års ålder (enligt 3 § 2 st LAS): 

Utan ålderstillägg Med ålderstillägg 
Kvinnor Män Kvinnor Män 

132 175 132 209 
102 69 128 78 

32 58 32 67 
141 178 170 199 
168 72 199 82 
102 157 113 177 
137 135 169 162 
132 132 162 177 
101 99 113 118 
106 92 126 100 
230 205 280 250 
151 129 166 129 
130 154 155 182 
169 174 199 224 
253 280 269 307 
73 121 97 144 
99 144 105 159 

Summa 2 258 2374 2615 2764 

Enligt denna undersökning är kvinnornas genomsnittliga 
anställningstid något kortare än männens. Skillnaden mellan 
könen är emellertid liten och variationen mellan olika arbets
platser är stor. (Att beräkningarna av genomsnittliga anställ
ningstider stannar vid de 17 turordningarna beror på att 
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uträkningarna är mycket tidskrävande, speciellt på stora 
arbetsplatser. En blick på de turordningslistor som presente
ras som exempel längre fram i fr amställningen visar emeller
tid att tendensen är genomgående på arbetsplatserna. Statis
tik över anställningstider finns inte). 

Den andra undersökningen avser hur många kvinnor 
respektive män som skulle ha blivit uppsagda, om reglerna i 
LAS om anställningstid hade följts, dvs om samtliga 
anställda "under strecket" hade blivit uppsagda. Om anställ
ningstidens längd hade följts utan undantag på alla arbets
platserna, skulle 200 kvinnor och 283 män ha blivit upp
sagda (i stället för som nu 250 kvinnor och 233 män). Det 
skulle ha motsvarat 18,9 % av kvinnorna och 19,6 % av män
nen. Att andelen uppsagda skulle ha varit så lika för kvinnor 
och män, betyder att deras andel av de relativt nyanställda är 
lika stor och antyder att deras genomsnittliga anställnings
tider är lika. 

Detta innebär att den regel, som säger att anställnings
tidens längd ska avgöra turordningen, skulle ge ungefär lika 
resultat för kvinnor och män, om den tillämpades. Kvinnor
nas förvärvsavbrott respektive byte av arbetsgivare, när de 
föder barn och vårdar barn, verkar uppvägas av männens 
rörlighet mellan olika arbetsplatser av andra skäl. På de 
arbetsplatser som ingår i undersökningen, är det betydligt 
fler män än kvinnor som sagt upp sig själva, därför att de fått 
andra anställningar. 

Regeln om ålderstillägg har tillämpats på alla arbetsplat
serna vid upprättandet av turordningslistan. En beräkning av 
anställningstiderna med tillägg på de 17 arbetsplatserna visar 
att den får samma effekt för kvinnor och män. (Att åld erstill
ägget i et t par fall inte gör någon effekt, beror helt enkelt på 
att det inte finns några anställda över 45 år på arbetsplat
serna i f råga).Det faktum att andelen anställda över 58 år på 
arbetsplatserna är densamma för kvinnor och män: 10-11 %, 
stöder också antagandet att ålderstillägget får samma effekt 
för kvinnor och män. 

6.2.2 Regeln om tillräckliga kvalifikationer 
Tillämpningen av regler, som bygger på anställningstid och 
ålder, får alltså ganska lika konsekvenser för kvinnor och 
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män. När nu betydligt fler kvinnor än män blivit uppsagda, 
måste förklaringen sökas någon annanstans. 

På min inledande fråga om avsteg ifrån turordningen 
har de fackliga representanterna nästan undantagslöst svarat 
att några sådana inte har gjorts, utan man har följt turord
ningen. Under intervjuns gång har de sedan visat på det ena 
avsteget efter det andra. De har då presenterat avstegen som 
något ganska exceptionellt: "Normalt gör vi inga undantag, 
men det här är ett speciellt fall" har de sagt alltsomoftast, 
eller "Just det här företaget har en speciell prägel som gör att 
vi måste tillåta undantag", "Läget var prekärt - vi blev 
tvungna att gå på företagets linje". 

När det gäller vilka kriterier som motiverar avsteg från 
den legala turordningen är följande svar representativa: "Vi 
måste tänka på tryggheten för dem som blir kvar. Här måste 
vara folk som kan sitt jobb och finns på arbetsplatsen". "För
bundet hade rått oss att gå efter lagturlistan. Därför gjorde vi 
så att vi gick efter anställningstidens längd och satte ett 
streck vid den trettonde från slutet. Men inom den grupp 
som då bildades gjorde vi undantag för nyckelpersoner. 
Dessutom återanställdes några av de uppsagda samtidigt 
med att de sades upp". "Fackets uppgift är att tala om vilka 
jobb företaget inte klarar sig utan". "Förutsättningen för att 
det ska gå att fortsätta driften nu är att de som stannar kvar 
kan sitt jobb. Företaget gjorde en lista på dem som måste gå 
och facket lämnade den till förbundet för godkännande". 

Speciellt bland tjänstemännen är kriteriet för att en 
anställd ska få behålla sin anställning ofta att vederbörande 
"platsar i en ruta" i organisationsplanen: "Klotsarna är klara, 
men vi har inte fyllt på dem med innehåll ännu". "Man u tgår 
ifrån organisationen och sedan ställer man frågan: Vem kan 
sköta det jobbet? Beroende på vilken person man talar om, 
vinklar man sedan diskussionen så att det blir som man vill 
ha det". Bristen på klara och entydiga kriterier gör att frågan 
om sambandet mellan kön och kriterier för avsteg inte kan 
besvaras på ett givande sätt. 

Bristande kvalifikationer har varit det vanligaste svaret 
på mina frågor om varför avsteg har gjorts i d e konkreta fal
len. På frågan om vilken regel man då har stött sig på har jag 
fått olika och ofta svävande svar "Ja, d et är ju en ligt avtalet" 
(och detta har gällt även i fall där avtalet i fråga inte nämner 
kvalifikationer), "Det står ju i lagen att man får göra avsteg 
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för kvalifikationer" eller "det man stöder sig på är 22 § 2 st, 
som man ger en vidare tolkning".1 "Är det någon som är 
djävligt mycket borta från jobbet, då hänger det ofta ihop 
med att han struntar i jobbet. Men då är det inte frånvaron i 
sig som avgör att han hamnar på listan - då blir det kvalifi
kationer". "I lagen eller kanske i domslut, säger man att man 
ska ta hänsyn till speciella yrkeskvalifikationer eller andra 
kvalifikationer, när man diskuterar listan". 

Eftersom mycket talar för att reglerna inte är stommen i 
resonemangen kring turordningen, har jag valt att inte sepa
rat behandla tillämpningen av regeln om kvalifikationer som 
förutsättning för omplacering. Sambandet mellan kvalifikatio
ner och avsteg ifrån anställningstidens längd behandlas i 
kapitlet om arbetsuppgifternas betydelse för placeringen i 
turordningen (6.3.1). 

6.2.3 Indelningen i turordningskretsar 
Utöver de indelningsgrunder för turordningskretsar som 
nämns i lagen (se 4.1) - driftsenheter och avtalsområden -
har indelningen i turordningskretsar på arbetsplatserna i 
undersökningen skett efter avdelningar, yrkesområden och 
anställningsformer. I några fall har en sådan indelning i tur
ordningskretsar skett redan innan turordningen upprättades. 
Delar av verksamheten har på så sätt undantagits från upp
sägningar. Det tillvägagångssättet har inneburit att de 
anställda på de undantagna avdelningarna inte har ingått i 
diskussionerna om turordning. 

På RESTAURANGEN skedde indelningen enligt hotell- och 
restauranganställdas avtal, som lyder: "Vid uppsägning, per-
mittering och återanställning skall turordningen mellan olika 
anställda bestämmas för hotell-, ekonomi- och serveringsper
sonal var för sig" (12 §). På restaurangen gjordes det uppsäg
ningar bara bland serveringspersonalen, som bestod av 

1 22 § 2 st LAS lyder : "Kan en arbetstagare endast efter omplacering bere
das fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för före
träde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 
för det fortsatta arbetet". Se 4.1. 
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många äldre med lång anställningstid: "Arbetsgivarna vill 
absolut ha unga "balla" servitörer och servitriser nu". Tre 
kvinnor och fyra män - de sju senast anställda bland serve
ringspersonalen - blev uppsagda. De sju senast anställda 
totalt sett var män som arbetade i köket, vilket alltså var 
undantaget från nedskärningarna. 

METALLINDUSTRIN var indelad i verkstaden och ljudavdel
ningen. På verkstaden arbetade 37 yrkesutbildade män. På 
ljudavdelningen arbetade 27 kvinnor och 41 män, många 
med "djävligt trassligt liv". Enligt ett lokalt avtal undantogs 
verkstaden från uppsägningar: "Fråga om vilka personer som 
skulle komma i fråga för avsked ventilerades. Enligt metall 
kunde till äventyrs den mekaniska verkstaden undantas om 
en strikt turordning inom ljudavdelningen tillämpas". Verk
staden undantogs sedan från turordningen. Någon strikt tur
ordning tillämpades däremot inte på ljudavdelningen, utan 
undantag från uppsägningar gjordes för dem som "öron-
märkts" för en ny typ av produktion. Sju kvinnor och fem 
män blev uppsagda där. 

BOKFÖRLAGET v ar uppdelat i administrationen och försälj
ningen. Med administrationen arbetade sex kvinnor och sex 
män. Med försäljningen arbetade 20 män. Försäljarna blev 
genom ett lokalt avtal undantagna från turordningslistan och 
uppsägningarna. Bland den administrativa personalen blev 
fyra kvinnor och en man uppsagda. 

Resultatet av indelningen i kretsar på dessa vis skiljer sig 
ganska avsevärt från det man skulle ha uppnått med en 
gemensam lista. Det är också tydligt att indelningen i kretsar 
har varit till nackdel för de kvinnliga anställda. Konsekven
serna av avstegen kan tyvärr inte anges i antal, eftersom det 
inte funnits lättillgängliga uppgifter om anställningstider för 
dem som undantogs (och därför inte fanns med på de upp
rättade turordningslistorna). 

De följande exemplen gäller indelningar i turordnings
kretsar efter det att alla anställda inom avtalsområdet har 
upptagits på listan. Inte på någon av de arbetsplatser, där 
avtalsområdet och driftsenheten varit den enda indelnings
grunden för turordningskretsar, har anställningstid och ålder 
helt fått avgöra turordningen. På ett par arbetsplatser har tur
ordningen emellertid relativt nära anslutit sig till anställnings
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tidens längd. Närmast kommer en turordningslista som är 
upprättad inom metalls avtalsområde på en av elektronik
firmorna: 
På ELEKTRONIKFÖRETAGET gick arton anställda under 
metallavtalet. Tre män på lagret var oorganiserade. De fem 
senast anställda, alla män i tjugoårsåldern, blev uppsagda. 
Tre av dem arbetade på verkstan och två på lagret. Företaget 
hade velat behålla en av de oorganiserade killarna på lagret, 
"som arbetade bra". Facket pekade då på att det krävdes 
längre utbildning på verkstaden, vilket var ett argument som 
företaget lyssnade till. Man följde turordningen och killen på 
lagret fick gå. I g engäld gjorde man avsteg från turordningen 
för återanställning, så att han var den förste som skulle åter-
anställas vid en eventuell vakans. Det fanns planer på att 
återanställa honom inom kort. 

Begreppet turordningskrets har haft en skiftande innebörd 
och användning från arbetsplats till arbetsplats och från fack
förbund till fackförbund. Det följande är några exempel på 
hur indelningen i turordningskretsar har gått till på några 
olika arbetsplatser: 

På RADIOFÖRETAGET delades kontoret in i tre turordnings
kretsar efter avdelningar - lager, service och ekonomi. För
säljarna undantogs från turordningen inom ekonomiavdel
ningen och därefter sades de anställda med kortast anställ
ningstid inom avdelningen upp. Inom serviceavdelningen 
följdes turordningen, när tre av fyra anställda sades upp. 
Inom lageravdelningen däremot blev en deltidsarbetande för
bigången av en heltidsarbetande pga bristande kvalifikatio
ner. 

På SKOLAN fö ljdes anställningstiden med några från början 
klart uttalade avvikelser, när övertalighet uppstod bland låg-
och mellanstadielärarna. Enligt lärarförbundets avtal skulle 
lärarna delas in i olika turordningskretsar: De grupper som 
"satt lösast" var obehöriga och pensionerade lärare. Därefter 
kom de visstidsanställda. Vid beräkningen av anställningsti
den skulle hela tiden i anställning i kommunen i fråga inräk
nas och halva tiden i annan kommun. För lärarna fanns ett 
trygghetsavtal och syftet med det var att många ska hjälpa till 
att finna lösningar, så att någon ska kunna behålla sin tjänst. 
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De olika alternativ som gavs där var tidig pension, om
skolning, tjänstledigheter och att starta eget. "Man kan inte 
rädda sig själv utan bara någon annan genom att gå in på 
något av dessa alternativ". Fem år från nedre gränsen för 
pensionen kunde man ansöka om avgång med årlig ersätt
ning, om det skulle lösa en övertalighet. Den här gången 
gällde uppsägningarna bara tillsvidareanställda. Fyrtio kvin
nor och nio män var lärare av den kategorin. Fyra lärare 
valde att pensionera sig. Åtta k vinnor och två män blev upp
sagda. 

Också på BOKTRYCKERIET användes en indelning i turord
ningskretsar i förhandlingarna. Varje avdelning där - sätte
riet, reproavdelningen, bokbinderiet, tryckeriet och dataav
delningen - utgjorde en krets. Man talade även om att göra 
olika bolag av de olika avdelningarna så att de inte skulle slå 
ut varandra. På bokbinderiet, där den minst kvalificerade 
personalen arbetade, blev tre personer uppsagda. På sätteriet 
och datasättningen, där kvalificerad personal arbetade, blev 
vardera en person uppsagd. På reproavdelningen där de kor
taste anställningstiderna finns, gjordes ingen uppsägning. 
Med två av de äldsta med långa anställningstider gjorde före
taget "specialöverenskommelser". 

GATUKÖKET skulle inte längre drivas av bensinstationen. 
De som arbetade i g atuköket var, liksom en del av dem som 
arbetade i butiken, anslutna till HAF. På bensinsidan var de 
anställda anslutna till Transport. De två fackförbundens med
lemmar brukade gå in på varandras områden och hade 
ibland till och med haft schemalagd arbetstid på varandras 
områden. Både HAF och arbetsgivaren ville ha gemensam 
turordning för de båda avtalsområdena. En rundfråga visade 
också, att alla anställda ansåg att man skulle ha gemensam 
turordning, men Transport gick inte med på det. Åtta kvin
nor som arbetade med gatuköket blev uppsagda, alla deltids
arbetande. De tillhörde alla Handels utom en långtissjuk 
kvinna, som tillhörde Transport. 

På andra arbetsplatser har man utan att tala om turordnings
kretsar konstaterat arbetsbrist på t ex kvällsstädningen, på 
utvecklingsavdelningen eller reklamavdelningen och sagt 
upp de anställda där. Begreppet turordningskrets visade sig 
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ha haft en antingen vag eller mycket skiftande innebörd 
under förhandlingarna. Det är möjligt att använda sig av en 
indelning i turordningskretsar efter avdelningar, yrkesområ
den eller anställningsform och därefter lämna vissa grupper 
utanför uppsägningarna. Det är också möjligt att säga upp 
olika stora delar av personalen inom de grupper som inrät
tats eller att hävda att arbetsbrist föreligger bara på en enda 
befattning. Det går att åstadkomma en "branschanpassning" 
av reglerna som också avviker från de riktlinjer som angivits 
i de centrala kollektivavtalen - så länge arbetsgivaren och de 
lokala parterna är överens. 

Indelningen i turordningskretsar kan inte sägas ha 
någon självständig betydelse för kvinnorna på arbetsplat
serna, utan snarare de bakomliggande skillnaderna mellan 
de anställda vad gäller arbetsuppgifter, arbetstider etc. Resul
taten av turordningsförhandlingarna presenteras i det föl
jande utifrån de frågor i u ndersökningen som utgår, inte från 
lagens bestämmelser, utan från kvinnors särskilda villkor 
både inom och utanför arbetsplatsen. 

6.3 Behandlingen i turordningssammanhang av 
kvinnors arbetsvillkor 

6.3.1 Kvinnors arbetsuppgifter i turor dningen 

Den största yrkesgruppen bland kvinnorna i u ndersökningen 
(liksom i hela samhället, se 2.2) är sekre terare och kontoris
ter. Ett myck et stort antal kvinnor har yrkesbeteckningar som 
löne-, lager-, eller inköpskontorist, respektive marknads
utvecklings- eller VD-sekreterare. En stor grupp kontorsan-
ställda har en mer ekonomisk inriktning och uppges arbeta 
med kassa, ekonomi eller redovisning. Näraliggande områ
den är fakturering, leveranskontroll, arkivering och order
mottagning. Också arbetet i telefonväxlar och receptioner 
utförs genomgående av kvinnor. Bland de kollektivanställda 
kvinnorna i undersökningen är affärsbiträdena en stor grupp. 
De är anställda på en stormarknad, i varuhus och i mindre 
butiker. Bland industriarbetarna är d e största kvinnliga yrkes
grupperna sömmerskor, maskinoperatörer och sättare/grafi-
ker. På de kemiska industrierna och livsmedelsindustrierna 
utförs vissa arbetsuppgifter bara av kvinnor, t ex avsyning 
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och paketering, som görs för hand eller maskinellt. På alla 
industrierna utförs arbete i kök och matsal samt städning av 
kvinnor och likheten med hemarbetet blir ibland slående: 
"På metallsidan finns sju kvinnor och 106 män. Alla kvin
norna arbetar deltid. Två av dem arbetar i köket, tre städar 
och två arbetar i produktionen med att sy tält som ingår i en 
skyddsutrustning. " 

Bland männen på kontoren är stora yrkesgrupper 
ingenjörer/konstruktörer och försäljare. Påfallande många av 
männen i materialet har beteckningen "chef". Där kvinnor är 
"-sekreterare" eller "-kontorist" är män "-chef" eller "ansva
rig": ekonomichef, inköpschef, lagerchef, regionchef, utveck
lingschef, sysalschef eller ritkontorschef. Manliga arbetsområ
den är också typiskt sett lager och service (service av maski
ner, apparater o d) samt vaktmästeri. Stora mansdominerade 
yrkesgrupper på industrierna är verkstadsmekaniker som 
svarvare, fräsare, svetsare, slipare samt verktygsmakare. På 
trä- och pappersindustrierna och tryckerierna är snickare, 
målare, rullare, sättare, tryckare och bokbindare stora yrkes
grupper. På alla industrierna är reparatörerna och elektri-
kerna samt mestadels också arbetsledarna män. 

I undersökningen förekommer också att kvinnor gått in 
på områden som domineras av män. På verkstadsindustri
erna finns ofta ett par tre kvinnliga svarvare, fräsare, svetsare 
eller montörer. På andra typer av industrier finns enskilda 
kvinnor anställda som truckförare, pulperskötare, kompo
nenttillverkare eller holländerister. Bland tjänstemännen finns 
ett tiotal kvinnor som har trätt in på de manliga områdena 
genom att de fått beteckningen "-chef": de är redovisnings
chef, kundtjänstchef, skeppningschef, ekonomichefer och 
datachefer. Bland de kvinnor på kontoren, som har andra 
manliga arbetsuppgifter, är en "kvalificerad konstruktör" och 
ett par har "kvalificerade marknadsutbildningar". Kvinnor 
som på detta sätt gått in på manliga yrkesområden har med 
några få undantag anpassat sig till sedvanliga manliga arbets
villkor genom att arbeta heltid. Undantagen är några kvinnor 
som arbetar på deltid som dataansvariga, med montering och 
med komponenttillverkning. 

Det förekommer också att män arbetar på områ
den/arbetsplatser som domineras av kvinnor. Några män 
betecknas som kontorister och en man arbetar som avlö
ningskontorist. På ett par industrier arbetar män med pakete
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ring och lättare montering, på andra finns män som är avsy-
nare. Ett m indre antal män arbetar som städare. Bland affärs
biträden och låg- och mellanstadielärarna slutligen finns en 
minoritet män. På dessa kvinnliga yrkesområden har männen 
inte anpassat sig till normen vad gäller arbetstiderna. De 
arbetar heltid i en deltidsdominerad miljö (med några få 
undantag, t ex städarna). 

Kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter. Också när 
de arbetar inom samma yrkesområden, fördelar sig arbets
uppgifterna mellan dem efter ganska tydliga mönster. Kvin
norna har de mera bundna, serviceinriktade och mottagande 
uppgifterna, medan män har mera rörliga, breda och utåtrik
tade områden. I några få yrkesgrupper är könsfördelningen 
relativt jämn. Sådana yrkesgrupper är säljare på t ex konfek
tionsfirmor och speditörer, sättare, bokbindare och tillskä-
rare. Också inom dessa yrkesgrupper skiljer sig emellertid 
könens arbetsuppgifter åt. Männen arbetar t ex på "sätteriet" 
medan kvinnorna arbetar på datasättningen. Kvinnorna är 
företrädesvis innesäljare medan männen är utesäljare. Kvin
norna är speditörer för importen och männen för exporten: 
"Speditörsyrket har varit ett mansyrke, men där är mest kvin
nor nu. Fortfarande är det så att männen arbetar med expor
ten och kvinnorna med importen. Exporten är lättare att 
arbeta med, men anses viktigare, eftersom den ger de stora 
klippen. Importen å andra sidan är det som håller företaget 
flytande ekonomiskt". 

Avstegen från turordningen 
Vid upprättandet av turordningarna görs avsteg för yrkeskun
skaper/kvalifikationer på två sätt. I det ena fallet säger man 
helt enkelt upp dem, som inte har de önskade kvalifikatio
nerna. I det andra fallet följer man principen om att anställ
ningstiden ska avgöra, men undantar anställda med önsk
värda kvalifikationer från uppsägningar. Ingetdera av tillvä
gagångssätten behöver vara renodlat, men än det ena än det 
andra överväger. På kontoren är det vanligt att upprätta en 
"bemanningsplan" och då blir det så att de med icke 
önskade kvalifikationer blir över. På industrierna, där anställ
ningstidens längd är utgångspunkten, görs undantag från 
uppsägningar för de mer kvalificerade. 
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På kontoren 
På kontoren är kvinnor och män relativt integrerade med 
varandra. De arbetar sida vid sida, men nästan alltid med 
olika yrkesbeteckningar och arbetsuppgifter och ofta med 
olika arbetstider. De hamnar inom samma turordning. Den 
yrkesgrupp som oftast drabbas av avsteg ifrån turordningen 
är den största kvinnliga yrkesgruppen - kontoristerna. 
Maskinskriverskor, sekreterare och receptionister har i en 
stor mängd fall blivit uppsagda genom individuella avsteg på 
grund av bristande kvalifikationer: "Vi har inte längre några 
diversekontorsarbetare - var och en har sitt ansvarsområde. 
Förr hade vi maskinskriverskor, men allt sådant är borta nu. 
Med ordbehandlarna gör de själva nästan allt". "Ordbehand
lingsmaskinerna skriver killarna på. Skrivjobben försvann; vi 
petade ihop dem till två strategiska tjänster - två heltider -
VD-sekretararen och sekreteraren på utvecklingsavdel
ningen". 

Från en statlig arbetsplats beskrivs liknande förhållan
den. Nedskärningarna vid en tidigare rationalisering hade 
inneburit att skrivpersonalen hade minskats. Byråassisten
terna, som genom tidigare personalutvecklingsprojekt hade 
fått större ansvar och vidgade arbetsområden, fick då lämna 
ifrån sig sina handläggaruppgifter och gå tillbaka till rena 
kontorsgöromål. 

På kontoren har det å andra sidan gjorts undantag från 
uppsägningar till förmån för befattningar, som så gott som 
undantagslöst innehas av män. Elingenjörer, civilingenjörer 
och konstruktörer m fl är specialutbildad personal, som ofta 
blivit överhoppade i turordningsförhandlingarna på konto
ren. För övrigt är det framför allt chefsbefattningar som skyd
dats vid förhandlingarna om uppsägning: Inköps-, avdel
nings- ekonomi-, plats-, produktions- produktutvecklings-, 
försäljnings-, verkstads-, sysals-, data-, bokförings- och tek
niska chefer har undantagits och fått behålla sina anställ
ningar: "Alla chefer hamnar helt utanför överenskommel
serna. Turordningslistan på ett sånt här ställe kan bara bli 
sådan att en kontorist petar undan en annan kontorist". 

Ett undantag var en av metallindustrierna där rationali
seringarna drabbade just cheferna: "Det är helt enkelt en 
onödig tjänst. Det har funnits flera onödiga tjänster på mel



88 

lannivå, som har inrättats under de gamla cheferna och mot 
fackets vilja. De nya ägarna, som har sinne för affärer, har 
genomfört en del förändringar. Tupphyllan ska bort. Ett par 
av de gamla cheferna har nyligen pensionerats". 

Exempel: Bokförlaget 
(Fack: HTF) 

Orderingången på bokförlaget har minskat katastrofalt. Man 
överväger att gå samman med konkurrenten. Som det nu är 
har förlaget gemensam redaktion med dem, men administra
tionen och försäljningen sker separat. Den här gången gäller 
personalminskningen bara administrationen. Den administra
tiva personalen består av 12 personer, sex män och sex kvin
nor. Alla arbetar heltid utom en man som är halvtidssjukskri-
ven. Försäljarna är tjugo män. 

Förbundet - HTF - har godkänt den nya organisations
planen, som består av de befattningar, som är nödvändiga 
för att företaget ska kunna överleva. Vid förhandlingarna har 
man kommit överens om att de kvarvarande befattningarna 
ska besättas med dem som är lämpligast för dem. Fem per
soner blir uppsagda - den halvtidssjukskrivne mannen och 
fyra kvinnor. 

De fyra uppsagda kvinnorna har ingen utbildning. En av 
dem anställdes ursprungligen för kaffekokning och service 
och hennes arbetsuppgifter har så småningom utvidgats. 
Men även de övriga anställda har i stort sett lärt sig arbetet 
på platsen. Inga resonemang har förts om att låta kvinnorna 
omplaceras till de arbetsuppgifter, som innehas av män med 
kortare anställningstid. Vad gäller den halvtidssjukskrivne 
chauffören var det "ett naturligt ställningstagande inom 
facket" att han skulle förtidspensioneras. Chaufförssysslorna 
ska tas över av den anställde på lagret, som inte längre har 
fullt upp att göra. 
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Bokförlagets turordningslista ser ut på följande sätt: 

Kön Födelseår Anställnings Antal an Arbetsuppgifter m m 
datum ställnings

månader 

M -27 51 09 400+60 inkassoärenden m m 
K -26 60 11 290+60 dataoperationer 
K -35 63 04 261+60 dataoperationer 
K! -27 64 05 248+60 arkivering 
K -25 65 02 239+60 leveranskontroll, postför

skott 
M -34 66 06 223+60 gruppchef för telefon

försäljning 
K -27 67 ? 211+60 fakturering, retur

bearbetning 

M -37 66 02 227+31 kamrer, personalansvarig 
M -34 70 03 178+60 lager, distribution 
M -27 75 11 110+60 chaufför, halvtidssjuk-

skriven 
K -46 74 05 128 kontorist, växel 
M ^8 77 08 89 kontaktman för försäljning, 

löner, provision, facklig 
förtroendeman 

* De uppsagda har markerats med K resp M. 

Kommentarer: 

På detta liksom flera andra kontor i undersökningen ska 
arkivering, leveranskontroll och fakturering föras över på 
data. Samtidigt slopas telefonväxeln i och med att de 
anställda får direkttelefoner. Genom dessa olika förändringar 
förlorar fyra kvinnor sina anställningar. Tre av dem har arbe
tat inom företaget i ett 20-tal år. Om anställningstiden hade 
fått avgöra, skulle fyra män och en kvinna ha blivit upp
sagda. 

Kvinnorna på bokförlaget har längre genomsnittlig 
anställningstid än männen, men anställningstidens längd har 
inte tillmätts någon betydelse i resonemangen om personal
minskningarna. Sedan man beslutat att personalminskning
arna denna gång ska gälla bara administrationen, har man 
helt enkelt behållit de befattningar som anses "nödvändiga 
för att företaget ska överleva". De har sedan besatts med de 
lämpligaste personerna. 
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På industrierna 
I turordningslistorna över de kollektivanställda på industri
erna återkommer vissa kvinnliga yrkesgrupper ofta bland de 
uppsagda "ovanför strecket", t ex städerskor/lokalvårdare 
och avsynare/kontrollanter. Arbete med paketering, fram-
plockning och gradering tillhör också det, som ofta kan und
varas. Bland arbetarna på industrierna är det vanligt att 
avsteg från turordningen görs till förmån för anställda med 
vissa arbetsuppgifter: Det brukar gälla arbete som i princip 
kräver yrkesutbildning. Undantag har t ex gjorts för en meka
niker på en kemisk industri, en plåtslagare på en träindustri, 
en elektriker på ett boktryckeri och en reparatör på en textil
industri. Dessa yrken har genomgående innehafts av män. 

Där olikheter i yrkesutbildning inte skiljer de anställda 
åt, anses det ofta som kvalifikationer att ha prövat på olika 
arbetsuppgifter. På textilfabrikerna har t ex sömmerskor med 
smala arbetsområden blivit uppsagda: "Det är de med smala 
arbetsområden som blir uppsagda. Tanken är att alla ska 
kunna gå runt och sköta alla arbetsuppgifter. Vi måste ju 
tänka på dem som blir kvar. De som t ex bara arbetat med 
montering eller med att sy bälten, blir uppsagda". Kvalifika
tioner, som uttrycks som "erfarenhet på flera områden", "stor 
bredd" eller "kunnighet på flera maskiner", har också gjort 
att män fått behålla sina anställningar i strid med turord
ningen: "Undantagen från uppsägning gäller tre män som har 
kvalifikationer för att ta ansvar inom flera delområden. Med 
kvalificerad menas på det här stället att ha vana från flera 
områden inom tillverkningen". 

Ytterligare en kvalifikation, som har givit företräde åt 
män, är större kroppskrafter. De har uppgivits som avgö
rande för arbetet på "blandningen" på en kemisk industri 
och plastavdelningen på en textilindustri. Exemplet som föl
jer nedan, är från en metallindustri. 

Exempel: Instrumentverkstaden 
(Fack: Metall) 

Företaget som tillverkar medicinsk apparatur hade 59 arbe
tare anställda. Sjutton av dem var kvinnor. Fyra anställda -
tre kvinnor och en man - arbetade deltid. Fem anställda var 
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oorganiserade när varslet gick. Två kvinnor arbetar med 
montering som hemarbete. (Uppgifter om arbetsuppgifter 
saknas för vissa anställda med lång anställningstid.) 

Kön Föd.år Antal anställ Arbetsuppgifter m m 
ningsår 

K -25 43 50 % delpension, oorganiserad 
K -25 39 Hemarbete 
K -27 38 Deltid 62 %, o organiserad 
K -25 31 
M -33 23 Oorganiserad automatsvarvare 
K -26 22 
K -43 21 
M -47 20 år 5 mån 
M -23 20 Deltid 64 % 
M -29 17 
M -40 16 
K -27 16 
K -30 14 år 11 mån 
M -48 14 år 11 mån Paketering, lättare montering 
M -37 13 år 10 mån Automatsvarvare 
M -34 12 år 10 mån Slipare, automatskötare 
M -52 12 år 8 mån 
M -37 12 år 7 mån Kvalificerad gjutare, oorganiserad 
M -28 12 år 7 mån Pressare 
K -47 11 år 6 mån Svarvare, fräsare. Vill inte in på slipningen 
K -30 11 år 5 mån Kvalificerad avsynare 
M -53 11 år 4 mån 
K -40 10 Avsynare. Långtidssjuk 
M -56 9 år 7 mån Kvalificerad. Högt tekniskt utbildad 
M -57 9 år 7 mån 

M -27 9 år 6 mån Kvalificerad gjutare 
M -48 8 år 5 mån Kvalificerad filare, ska utbilda omplacerade 
K -55 7 år 10 mån Avsynare. "Långtidsjuk, men fött tre barn" 
M -61 7 år 6 mån Specialutbildad slipare 
K -37 8 år 4 mån Svarvare, borrare, fräsare 
M -45 7 år 7 mån Programmerare, CNC-teknik 
M -57 7 år 3 mån Montering, svetsning, lödning. Föräldraledig 
M -60 7 Slipare 
K -49 6 1/2 sjukskriven, hemarbete 
M -57 6 NS-operatör, fräsare 
M -55 6 Kvalificerad 
M -52 6 NS-operatör, svarvare, oorganiserad 
K -54 5 Svarvare 
M -59 4 Kvalificerad, avancerad felsökare 
M -62 2 år 10 mån Automatskötare 
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K -28 2 år 4 mån Montering 
M -32 1 år 10 mån Svarvning 
M -64 1 år 5 mån Slipning, montering 
M -65 1 år 5 mån Slipning 
M -49 1 år 2 mån Automatsvarvare 
M -47 1 år 1 mån Utbildad vertygsmakare 
M -59 1 år 1 mån Tysk säljutbildning 
M -57 1 Slipare 
M -57 1 Paketering 
M -65 1 Slipning 
M -63 6 mån Verktygsmakare 
K ^8 5 mån Avsyning 
M -63 5 mån Slipning 
M -49 2 mån Avsyning 
M -63 2 mån Slipning 
M -61 2 mån Slipning 
M -67 2 mån Slipning 
M -60 1 mån Montering 

33 anställda har blivit uppsagda - åtta kvinnor och 25 män. 
Man gjorde undantag från uppsägning för sju personer, där
för att de var kvalificerade. De var kvalificerade gjutare, 
filare, felsökare eller utbildade verktygsmakare eller säljutbil-
dade. "Företaget är speciellt: Det finns vissa killar man inte 
kan släppa, t ex gjutningen är väldigt speciell. Filarna är 
också speciella". Andra har fått stanna, därför att de har kva
lifikationer som "tysk säljutbildning", "utbildning som verk
tygsmakare" eller "specialutbildning som slipare" eller "hög 
teknisk utbildning". Vidare har en avancerad felsökare fått 
behålla sin anställning och en kvalificerad filare har fått 
stanna kvar för att utbilda omplacerade. I deras ställe sades 
sju andra anställda med betydligt längre anställningstider 
upp. Av männen sades en upp bl a därför att han var oorga
niserad: "Det är en princip i Metall att de icke fackanslutna 
ska först på listan - innan förhandlingarna börjar. De sist 
anslutna ska först. På detta företag fanns fem stycken oorga
niserade. Två av dem gick med, när de började ana att det 
skulle bli uppsägningar, en gick med senare. När man för
handlar, tar man hänsyn till att man vill rädda sitt ansikte. 
Om en senare anställd varit medlem hela tiden får han före
träde". Två kvinnor som varit anställda mycket länge gick 
inte med i facket. "Det blev kohandel om dem. Företaget 
ville inte säga upp dem och jag var själv inte heller benägen 
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att säga upp dem, så vi sa att om vi låter de två vara kvar 
utan bråk, så får företaget låta några andra vara kvar i stäl
let". "För övrigt gick vi enligt turordningen så långt som möj
ligt". 

Kommentarer: 
På denna arbetsplats är kvinnornas genomsnittliga anställ
ningstider betydligt längre än männens (199 månader jämfört 
med 82 månader). Det finns ett relativt stort antal kvinnor 
bland de anställda med mycket långa anställningar. 

Under förhandlingarna på metallindustrin har anställ
ningstiden varit utgångspunkt för resonemangen, men från 
den grundregien har gjorts stora undantag. I de kvalificerade 
männens ställe har oorganiserade och långtidssjuka utan sär
skilda kvalifikationer blivit uppsagda. Här liksom på några 
andra arbetsplatser i undersökningen placeras de oorganise
rade "högst upp på listan" över de uppsagda. De oorganise
rade har blivit uppsagda om inte lång anställningstid och det 
lokala fackliga ombudets sympatier har talat emot det. Upp
sägning av oorganiserade anses strida mot "god sed på 
arbetsmarknaden" och är inte tillåten. Samma sak gäller för 
uppsägning av långtidssjuka. 

Bara en av kvinnorna - en avsynare - har uppgivits 
vara kvalificerad. Uppenbarligen ansågs ingen av kvinnorna 
"under strecket", vilka arbetade med avsyning, svarvning, 
borrning, fräsning eller montering, ha tillräckliga kvalifikatio
ner för att få stanna kvar i strid med turordningen: "Har 
någon velat vara kvar har de fått bevisa att de kan sköta de 
här jobben, men då har de backat ur". Bara en deltidsarbe
tande har blivit uppsagd och det skedde inom turordningen. 
Även den föräldraledige sades upp och skulle ha sagts upp 
också p g a kort anställningstid. Detsamma gällde en kvinna 
som var "långtidssjuk, men ändå kunnat föda tre barn". 

Konkurrens mellan kvinnor och män 
Eftersom kvinnor och män sällan har samma arbetsuppgifter, 
konkurrerar de sällan som individer med sina kvalifikationer 
om en plats i turordningen. Men det förekommer att de gör 
det. I några av de fallen har kvinnorna vunnit konkurrensen 
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om anställningen i frå ga: En manlig kontorist fick gå, medan 
en kvinna med liknande arbetsuppgifter och kortare anställ
ningstid fick behålla sin anställning. Uppsägningen av man
nen motiverades med att han var "oduglig" och "dessutom 
inte hade något intresse av att vara kvar". En kvinna med tio 
års anställning fick behålla sin anställning, medan en man 
med 42 års anställning förlorade sin. Orsaken uppgavs vara 
att det bara behövdes en person på marknadsfunktionen och 
att kvinnan hade en mycket mer kvalificerad marknadsut
bildning än mannen. En kvinnlig försäljare på en speditions
firma hade ett projekt på gång i Berlin, som ingen annan 
kunde ta över. Hon fick därför behålla sin anställning, 
medan en manlig försäljare, som anställts före henne, fick 
sluta. 

I de övriga fallen har mannen vunnit konkurrensen om 
arbetet: På en kemisk industri fick en ung man utan speciella 
kvalifikationer och med kort anställningstid stanna kvar, 
eftersom han till sk illnad från kvinnorna med längre anställ
ningstid ansågs kunna ha ett arbete som innebar tunga lyft. 
På varuhuset gavs en man företräde framför en kvinna med 
längre anställningstid, dels därför att han var gruppledare 
och dels därför att han orkade lyfta mjölkbackar o d. Företa
get hade förordat kvinnan pga hennes större färskvarukun
skaper men lät facket avgöra frågan. Facket valde mannen. 
På elektronikföretaget blev en kvinnlig marknadssekreterare 
och innesäljare förbigången av en "mycket duktig" säljare 
med bara ett par månaders anställningstid. En kvinnlig spedi-
tör med fyra års anställning blev uppsagd i konkurrens med 
en manlig speditör med en månads anställningstid. På åkeriet 
gavs företräde åt en man framför en kvinna, därför att han 
var kunnig på två fordon och dessutom språkkunnig. 

Konkurrens mellan kvinnor 
Yrkeskvalifikationer har givit vissa kvinnor företräde i turord
ningen framför andra. På två handelsfirmor och på ett textil
företag har undantag på grund av kvalifikationer gjorts för 
kvinnor som "kan data" eller "har datautbildning". För en 
kvinna har gjorts undantag för att hon har en speciell mark
nadsutbildning och för en annan tack vare hennes bokfö
ringskunskaper. För en kvinnlig försäljningsassistent har det 
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gjorts undantag därför att hon har kunskaper i ryska. På 
industrierna har ett par "duktiga" maskinoperatörer och ett 
par "duktiga" sömmerskor givits företräde. En kvinna ansågs 
"oumbärlig" på lagerhållningen på en metallindustri. 

De oftast återkommande exemplen på undantag för 
kvinnor, är för mäns personliga sekreterare. Fem kvinnor har 
fått behålla sina anställningar i strid med turordningen på 
grund av ekonomidirektörens eller VD:n:s beroende av deras 
tjänster. Vid förhandlingarna på ett elektronikföretag undan-
togs den sist anställda, därför att hon var "oundgänglig som 
sekreterare åt VD:n". På kontoret till en av metallindustrierna 
blev en kontorist, en ritare och en sekreterare med relativt 
långa anställningstider förbigågna av en kvinna, därför att 
hon var ekonomidirektörens språkkunniga sekreterare. Från 
en statlig arbetsplats berättas om liknande förhållanden: 
"Man har gjort undantag för chefssekreterare m fl med kort 
anställningstid. Det är vissa grupper och vissa personer som 
man vill måna om". 

Omplaceringar 
Frågan om ifall män och kvinnor kan gå över gränserna till 
varandras arbetsområden prövas i turordningssammanhang -
medvetet eller omedvetet - när man överväger omplace
ringar. Omplaceringar över könsgränserna diskuteras sällan. 
Upplärningstiden för den som går över gränserna mellan 
arbetsområdena är ofta längre än de tre månader som vanli
gen accepteras som omskolningstid. (På en av arbetsplat
serna godtogs ingen upplärningstid alls.) Gränserna mellan 
de olika arbetsområdena är ofta så självklara att någon dis
kussion inte uppstår. "Alla är överens" är ett ofta återkom
mande uttryck, som verkar kunna betyda, att varken de som 
fattar beslutet eller den det gäller, ser det som en möjlighet 
att överskrida gränsen. 

En manlig försäljare gavs, trots att han karakteriserats 
som "relativt inkompetent", företräde framför en kvinnlig 
växeltelefonist och en lagerkontorist, eftersom det inte 
ansetts realistiskt att omskola någon av kvinnorna till fö rsäl
jare. Likaså kom "en av skrivtjejerna i kläm och blev förbi
gången av ett par andra, men hon kunde inte ta vaktmäs
tarns plats. Det var man överens om." På textilindustrin 
ansågs ingen kvinna kunna omplaceras till p lastavdelningen. 
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Arbetet där ansågs för tungt: "Där finns inga uppgifter som 
passar för kvinnor". En kvinna uppgavs ha vägrat omplace
ring till slipningen, därför att den var smutsig och blev där
med uppsagd. 

Bara två kvinnor har blivit omplacerade till manliga 
arbetsuppgifter. Det gällde två kvinnor som arbetat på pres
seriet på ett företag för avancerad teknisk utrustning och 
som erbjudits och accepterat omplacering till verkstan, där 
tidigare bara män arbetat. Kvinnorna arbetade heltid. 

På en metallindustri där man prövade alternativ till u pp
sägningar för att minska personalen, fick kvinnorna gå ifrån 
verkstadsarbetet till traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter: 
"Av de sextio metallarna är två män utlånade till andra avdel
ningar. En kvinna är utlånad till ett tjänstemannajobb och en 
kvinna till mässen". 

En kvinna har fått överta en mans arbetsuppgifter samti
digt som de feminiserats: "Kundtjänst ska läggas om till en 
sekreterartjänst kan man säga. Nu ska man bara ta emot -
det blir ingen riktig säljfunktion längre. Kurt kan ju in te sitta 
kvar där då, det skulle ju inte bli så lyckat". Kvinnan som tog 
över kundtjänsten efter honom, var även tidigare sekreterare. 

I undersökningen finns inte något exempel på att män 
omplacerats till arbetsuppgifter, som en kvinna tidigare haft 
eller kvinnor vanligen har. Det finns två exempel, där män 
har tagit över arbetsuppgifter efter uppsagda kvinnor: På en 
skinnkonfektionsfirma ska en av de nya ägarna, som tidigare 
varit anställd som tjänsteman i företaget, bl a ta över delar av 
arbetet med tillskärningen efter en kvinna som blivit upp
sagd. I det andra fallet ska städningen av verkstan, som förut 
utförts av en deltidsarbetande kvinna, tas över av verkstads
arbetarna själva. 

De kvinnor som arbetar på männens områden har van
ligtvis anpassat sig till d en arbetstid som råder där - heltid -
medan män arbetar heltid också på de kvinnodominerade 
arbetsområden, där deltid är det vanliga. I det fåtal fall där 
kvinnor blivit omplacerade till manl iga uppgifter har de arbe
tat heltid dessförinnan. De få omplaceringar som förekommit 
har snarare anpassat sig till än brutit mot den sedvanliga 
könsuppdelningen. Vid omplacering av kvinnor är arbetsti
derna oftare ett diskussionsämne än uppgifterna. 

Det är inte lätt att peka på vilket som varit det avgö
rande skälet till att någon blivit uppsagd i stället för ompla
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cerad. Mycket som inte sägs rakt ut kan ligga bakom en 
omplacering/uppsägning: "På kontoristens tjänst hade upp
stått arbetsbrist. En av de tjänster som kunde komma ifråga 
för omplacering för henne var vaktmästeriet. Där arbetade en 
man med kortare anställningstid. Hon ville själv dit. Men om 
hon blev placerad där, skulle vaktmästaren, som tidigare 
varit anställd på inköpsavdelningen, kunna kräva att få bli 
omplacerad dit på bekostnad av någon där med kortare 
anställningstid. Det ville inte företaget - han var en 'strul-
pelle'. Vi ansåg gemensamt att vaktmästeriet var för tungt för 
henne". 

Bland de kollektivanställda på LO-sidan utanför industri
erna, t ex inom detaljhandeln eller i städbolag, har de 
anställda sinsemellan ganska lika arbetsuppgifter. De skillna
der som finns mellan kvinnor och män, t ex att män är 
gruppledare eller andra typer av arbetsledare och därför får 
fördelar i turordningen, har ofta samband med arbetstiderna. 
De behandlas i ka pitlet om deltidsarbete. 

Övriga kommentarer 
När det gäller de uppsagda männen har det sällan - så som 
ofta är fallet med kvinnorna - hänvisats till låg a kvalifikatio
ner hos personerna i fråga. Snarare uppger de fackliga för
troendemännen att uppsägningarna av dem hänger samman 
med t ex avvecklingen av en hel enhet inom företaget. För
säljningen ska avvecklas helt eller läggas ut på säljbolag, 
utvecklingsavdelningen ska minskas eller reklamavdelningen 
ska upphöra med sin verksamhet. En av de mycket stora 
maskinerna på pappersbruket ska avvecklas och det ska 
även en av maskinerna på boktryckeriet. (Bland männen på 
LO-området är åldern det som oftast gör dem "okvalifice
rade": Av de män inom LO-området som blivit uppsagda 
"ovanför strecket" är hälften över 58 år gamla. Se vidare 
6.4.1.) 

Några uttalanden pekar på att de låga löner som är för
knippade med kvinnornas arbetsuppgifter kan bidra till att 
de får behålla sina anställningar: "Den här nedskärningen 
gäller framför allt den stora utvecklingsavdelningen med 
höga löner". "Kopieraren skulle vi inte kunna klara oss utan; 
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det är för dyrt att ställa en konstruktör vid kopieringsmaski
nen". 

6.3.2 De deltidsarbetande i turordningen 

495 kvinnor och 60 män i undersökningen arbetar deltid. 
Deltidarbetande förekommer i 50 av de 58 turordningarna i 
undersökningen. Deltidsarbetet är något mer utbrett bland 
de kollektivanställda (c:a 47 %) än bland tjänstemännen (c:a 
42 %). Bland männen är drygt 4 % i båda grupperna deltids
arbetande. 

På LO-området svarar några arbetsplatser tillsammans 
för en stor andel av deltidsarbetet. Drygt 150 av de deltidsar
betande kvinnorna återfinns på tre arbetsplatser inom detalj
handeln, där de är i majoritet bland de anställda. Ytterligare 
48 deltidsarbetande kvinnor är anställda inom kommunens 
städverksamhet. Av de 60 deltidsarbetande männen finns 
vardera 10 på en mekanisk verkstad med en stor grupp del
tidspensionärer och på ett åkeriföretag, där en betydande 
andel av de anställda har deltidsarbete som taxichaufförer. 
Bland arbetarna på industrierna finns vanligen bara ett fåtal 
deltidsarbetande. Ett undantag är textilindustrierna, där ande
len är relativt stor. 

Bland tjänstemännen är deltidsarbetet mera jämnt förde
lat över arbetsplatserna. Det vanliga är att det finns några få 
deltidsarbetande på varje arbetsplats. På några av tjänstemän
nens arbetsplatser, en skola och ett par kontor, är emellertid 
majoriteten av de anställda deltidsarbetande. Männen arbetar 
heltid med undantag för några deltidspensionärer. 

De deltidsarbetandes anställningstider är genomsnittligt 
längre än de heltidsanställdas. Om anställningstiden hade fått 
avgöra, skulle därför en större del av de heltidsanställda än 
av de deltidsanställda kvinnorna ha blivit uppsagda. För 
männens del är skillnaden ännu något större, vilket beror på 
att de delpensionerade (som ju vanligen har mycket lång 
anställningstid) utgör en stor del av de deltidsarbetande män
nen. 

Av d e 60 deltidsarbetande männen i materialet är drygt 
30 äldre än 58 år och troligen deltidspensionärer. Det bety
der, att bara drygt 2 % av de män som är yngre än 58 år, 
arbetar deltid. Bland kvinnorna är deltidsarbetet jämnt spritt 
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över åldrarna, med undantag för de yngsta kvinnorna, som 
arbetar heltid. Av de 495 deltidsarbetande kvinnorna är det 
bara en liten andel, knappt en tiondel, som är äldre än 58 år 
och alltså eventuellt deltidspensionärer. 

Uppsägningarna 
116 deltidsarbetande kvinnor och 14 deltidsarbetande män 
(23 % av de deltidsarbetande) har blivit uppsagda. Om 
anställningstidens längd hade fått avgöra, skulle i stället 78 
kvinnor och åtta män (16 %) ha blivit uppsagda. 

De 25 turordningarna med uppsägningar av deltidsarbe
tande kvinnor och män i strid med turordningen tillhör i 
ungefär lika mån LO-området och tjänstemannaområdet med 
någon övervikt för tjänstemannaturordningarna. Likaså är de 
någorlunda jämnt fördelade mellan Stockholm och stödområ
det och mellan stora och små arbetsplatser. 

Mellan arbetsuppgifter och arbetstider finns ett tydligt 
samband. Vissa branscher, t ex detaljhandeln och stora delar 
av vården, är uppbyggda kring kvinnors deltidsarbete. På 
nästan alla arbetsplatser i undersökningen finns någon del
tidsanställd och deltidsanställningarna är regelmässigt för
knippade med vissa arbetsuppgifter. Mycket vanligt är det 
t ex att städning, kassaarbete, arbete som "assistenter" samt i 
telefonväxlar o d utförs på deltid. "Det var bara telefonis-
terna/receptionisterna som var okvalificerade. De två kvin
norna var släkt, hade länge delat på en heltid och passat 
varandras barn". 

Kontoren 

En anställd som går ner i arbetstid från heltid till deltid, får 
ofta byta till m er rutinbetonade arbetsuppgifter, som i sin tur 
lättare än andra kan rationaliseras bort: "Deltiderna kan man 
inte ha på någon avdelning idag, annat än i växeln. Kund
kontakterna skulle inte fungera med deltider". Eftersom 
arbetsuppgifter och arbetstider hänger nära samman, är det 
svårt att isolera det ena eller det andra som orsak till a vste
gen från turordningen: "Det är ju många gånger så att kvin
norna stryker med, när företagen organiserar om sig: Det är 
ju deltidstjänster som gör hjälpjobben". De första exemplen 
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nedan på turordningar, där deltidsarbetande blivit uppsagda 
i strid med turordningen, illustrerar just detta. 

Exempel: Konfektionsgrossisten 
(Fack saknas: Det finns ingen fackklubb på företaget: "Sån't 
förekommer inte här". Intervjun har gjorts med personalche
fen.) 

Företaget är grossist i konfektionsbranschen och har 
trettio anställda, varav sexton är kvinnor. Elva av kvinnorna 
arbetar deltid, "eftersom de har familj". Det vanligaste är 
80 % tjänst. En kvinna är föräldraledig. 

Företaget är uppbyggt med tanke på expansion, men 
ledningen har varit alltför optimistisk och därför har man nu 
varit tvungen att genomföra en omstrukturering. När man 
genomförde omstruktureringen, gjorde man upp ett "företag 
på papperet" med alla de funktioner, som skulle bli nödvän
diga för framtiden. Sedan fyllde man funktionerna med de 
personer som man tyckte bäst lämpade sig där. Två anställda 
med lång anställningstid kunde inte omplaceras till nya funk
tioner efter det att deras gamla arbetsuppgifter försvunnit. 
Det var dels växeltelefonisten, som inte utan omskolning 
kunde omplaceras och dels produktchefsassistenten, som 
"hade svårt att flytta på sig". 

Kön Föd.år Anställnings Antal anst.- Arbetsuppgifter m m 
datum månader 

M -28 61 01 288+60 säljare 
M -34 70 02 179+60 säljare 
K -43 66 01 228 prod chefsass, deltid 80 % 
K -21 71 08 161+60 logistik exp/imp 
K -33 72 10 147+60 lager, deltid 80 % 
K -35 74 01 132+60 sekreterare, deltid 40 % 
K -45 69 06 187 kundservice, deltid 80 % 
K -29 74 10 132+60 växeln, deltid 60 % 
K -35 75 01 120+60 prod chefsass, deltid 60 % 
M -40 70 03 178 säljare 
M -52 70 03 178 säljare 
M -44 71 09 160 VD 
K -49 74 03 130 dataansvarig, deltid 50 % 
M -Al 75 09 116 lagerchef 
K -51 76 03 106 bokföring, deltid 80 % 
K -37 79 01 72+28 kundservice 
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M -40 77 04 
K -43 77 04 
K -48 80 04 
K -48 81 01 
K -52 81 06 

93 
93 
57 
48 
43 

lager 
datachef, sa upp sig 
sekreterare, deltid 80 % 
ekonomi, deltid 80 % 
kamrer, föräldraledig 

K -46 82 01 
M -61 82 08 
M -47 8306 
M -57 83 09 
M -55 84 02 
M -48 84 05 
M --63 84 09 
M -63 84 10 
K -54 84 11 

8 
4 
3 
2 

36 
29 
19 
16 
11 

säljare, deltid 60 % 
säljare 
säljare 
produktutvecklingschef 
ekonomichef 
försäljningschef 
lager 
ekonomi 
kundservice 

Kommentarer: 

På denna arbetsplats finns ett ovanligt tydligt samband mel
lan kön, arbetstider och arbetsuppgifter. Majoriteten av kvin
norna arbetar deltid medan ingen av männen gör det. Män
nen är - med undantag för tre som arbetar på lager och med 
ekonomi - antingen försäljare eller chefer. Kvinnorna arbe
tar, liksom på andra kontor i undersökningen, som assisten
ter åt cheferna eller med kundservice eller i växeln samt med 
bokföring, ekonomi etc. Två kvinnor har emellertid befatt
ningar av en typ som vanligtvis innehas av män. En av dem 
är försäljare på deltid - hon arbetar 60 % av heltid - och en 
är datachef på heltid. En kvinna är föräldraledig. 

Omstruktureringen innebar att nio anställda sades upp. 
Av dem var sju kvinnor, varav fem arbetade deltid. Kvin
norna hade något längre genomsnittliga anställningstider än 
männen. Om anställningstidens längd hade fått avgöra, 
skulle två kvinnor och sju män och bara en deltidsarbetande 
ha blivit uppsagd. Den föräldralediga skulle inte ha blivit 
uppsagd. Av de fem kvinnor, som blivit uppsagda genom 
avsteg från turordningen, var fyra deltidsarbetande som assis
tenter, sekreterare eller i telefonväxeln. Den femte var hel-
tidsarbetande som kamrer men för tillfället föräldraledig. 
Trots korta anställningstider har i stället fem män - en 
anställd på lagret, två chefer och två försäljare - fått behålla 
sina anställningar. Två heltidsarbetande manliga försäljare 
har fått stanna kvar, medan en deltidsarbetande kvinnlig för
säljare fått gå trots sin längre anställningstid. 



102 

På arbetsplatsen finns ingen facklig organisering och 
därmed inte heller något kollektivavtal med avvikelser från 
lagens regler. Det innebär att lagens regler om turordning i 
22§ L AS ska gälla. Anställningstidens längd ska alltså avgöra 
vem som får behålla sin anställning. Om arbetsuppgifter har 
rationaliserats bort, ska omplacering till ar betsuppgifter, som 
innehas av en anställd med kortare anställningstid prövas för 
dem som förlorat sina arbetsuppgifter. Ett villkor för ompla
ceringen är att den som ska omplaceras har tillräckliga kvali
fikationer för de nya arbetsuppgifterna. På grossistfirman 
uppgav personalchefen, att omplacering övervägts men inte 
funnits möjlig för de två kvinnorna med längst anställnings
tid. För dessa två kvinnor har kvalifikationerna snarare än 
deltidsarbetet uppgivits som skäl för uppsägningarna. För de 
anställda längre ner på listan hade inga resonemang om 
omplacering förts. 

På de allra flesta tjänstemannaarbetsplatserna i under
sökningen består en mindre del av personalen av deltidsar
betande kvinnor. I stödområdet är inslaget av deltidsarbe
tande större än i Stockholmsområdet. De deltidsarbetandes 
andel av de uppsagda var betydande på en industri i stöd
området: 

Exempel: Textilföretaget 
(Fack: SIF) 

(För att den inte ska bli alltför omfattande är "listan" bara 
återgiven för anställda med mindre än 200 anställningsmåna
der.) 

Företaget uppnår inte den nettovinst på 15 % som varit 
målet. För fem år sedan, när förhållandena var likadana, ban
tades organisationen med tre fyra personer. För några perso
ner gjordes då avsteg, därför att de var väsentliga för att 
organisationen skulle fungera. Den bantningen gav inte till
räckligt stort överskott - den nye chefen hade en idé om 
ytterligare nedskärningar. Det gavs fyra alternativ och företa
get och facket enades om den lösning som innebar att det 
minsta antalet anställda skulle bli uppsagda. Inom SIF:s 
avtalsområde var 27 kvinnor och 38 män anställda. 10 kvin
nor och tre män arbetade deltid. Den ursprungliga idén hade 
varit att säga upp 23 personer. Nu b lev det bara sju. 
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SIF ä r principiellt emot lösningar som innebär uppsäg
ningar av de äldsta med A-kassa och förtidspension. Därför 
valde man här den lösningen för bara två personer, två män 
med alkoholproblem. Hel kompensation till de äldsta 
anställda skulle ha kostat företaget flera miljoner. Det sade 
företaget nej till. Två män och en kvinna, alla äldre än 57 år, 
kommer att stå till förfogande med lön. En man, en försäljare 
i Skåne omplaceras till lagret. "Det är en förtäckt uppsäg
ning". Slutligen blev fem kvinnor uppsagda: "En har fått nytt 
jobb, en blir kanske återanställd och en blev lyckligtvis med 
barn". "Det är ingen tvekan om att man kan bedöma det som 
mannamån. Å a ndra sidan är det ju så att kvinnorna arbetar 
deltid, det är ju prak tiskt när de har barn". 

Kön Föd år Antal anställn Arbetsuppgifter m m 
månader 

M _ >200 
M - >200 Resande 

K __ 198 assistent på bokföringen, i växe ln 
M - 198 chef för väveriet 
M - 192 försäljare av plast 
K - 190 sekreterare, språkkunnig, deltid 
K - 162 telefonmottagare, assistent till e n av pro

duktcheferna 
M - 137 chef för bokföringen 
M -31 125 datachef 
K -50 119 assistent på bokföringen, fakturering, 

deltid 
M -58 108 chef på sysalen 
K -40 103 produktchefsassistent, deltid 

K -55 101 assistent åt produktchef, deltid 
M -35 92 chef för verkstaden 
M -50 42 "importerad" från dotterföretag, stor 

produktkännedom 
M -40 24 resande fackman 
M -30 12 resande, blivit omplacerad till lagret 
M -28 10 resande 
M -47 3 "påläggskalv", ska göras till ny ledare 

Fem kvinnor, varav fyra arbetade deltid, och två män har bli
vit uppsagda. Om anställningstidens längd hade fått avgöra 
skulle i stället sju heltidsarbetande män ha blivit uppsagda. 
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De mansdominerade industrierna 
De kollektivanställdas arbetsplatser kan delas in i två typer 
vad gäller deltidsarbetet: de mansdominerade tillverkningsin
dustrierna och de kvinnodominerade arbetsplatserna inom 
handel och kommunal verksamhet. På industrier med män i 
majoritet bland de anställda, brukar det finnas ett mindre 
antal kvinnor anställda. Det kan dels vara ett par kvinnor 
som har samma arbetsuppgifter som männen på heltid eller 
deltid, dels några som har traditionella kvinnoarbetsuppgif
ter, oftast som deltidsarbete. Pappersbruket och Trähusfabri
ken var sådana arbetsplatser: 

Exempel: Pappersbruket 
(Intervju med Pappersindustriarbetarförbundets företrädare 
och personalchefen) 
På Pappersbruket kom ett besked om att hela fabriken skulle 
läggas ned. Fackförbundet och några laboratorieingenjörer 
hävdade emellertid att det skulle gå att köra den ena av två 
maskiner. Företaget höll fast vid att det var omöjligt. Men det 
är vad man nu ska försöka göra. Förutsättningen för att det 
ska gå att fortsätta driften på det viset, är att de som stannar 
kvar kan sitt jobb. Företaget gjorde en lista på dem som 
måste gå och facket lämnade den till f örbundet för godkän
nande. 

På bruket fanns många olika yrkesbeteckningar: truckfö
rare, pulperkörare, snickare, städare, målare, murare, bilfö
rare, rullare, eldare, torkare, mekaniker, elektriker, hollände
rist, mälderist och laborant. Mellan hantverkarna fanns inga 
klara gränser - man lärde upp sig inom företaget. Det var 
mest maskinfolket som fick gå. En del blev överflyttade till 
den maskin som blev kvar. Annars tog man folk från hela 
linjen, eftersom hela enheten blev mindre. De som fick gå 
var framför allt de äldsta, de långtidssjuka och de nyan
ställda, som än så länge var de minst kvalificerade. Bland de 
nyanställda gjorde man undantag för några yngre män, som 
lärde sig snabbt. Alla d e äldsta, alla de sexton som var över 
58,3 år, fick gå. Fabriken gick kontinuerligt femskift och de 
som inte kunde ha jourtjänst fick gå. Kvällsstädningen för
svann. 
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Kommentarer: 
På pappersbruket är det uppsägningarna av de äldre och av 
de långtidssjuka som är mest i ögonenfallande. Kvinnorna är 
i minoritet på fabriken: de är 21 jämfört med 129 män och 
deras andel av uppsägningarna är bara något större än deras 
andel av de anställda. 

Sambandet mellan kön, arbetstider och arbetsuppgifter 
är lika starkt som på konfektionsagenturen. Av de 21 kvin
norna arbetar tolv deltid, medan bara två män gör det - en 
av dem som delpensionär. Liksom på konfektionsagenturen 
har bara två kvinnor sådana arbetsuppgifter som vanligen 
utförs av män. En är holländerist och en är pulperkörare. 
Liksom på agenturen finns däremot inga män på de kvinn
liga arbetsområdena, som är laboratoriet och städningen. Här 
arbetar de övriga 19 kvinnorna och här är deltidsarbetet 
dominerande. 

Nedskärningarna i detta fall bestod i att maskinerna 
minskades till häl ften. De andra verksamhetsområdena följde 
med och uppsägningarna kom därför att drabba kvinnliga 
och manliga arbetsområden ganska lika. Kvällsstädningen 
försvann och därmed anställningarna för tre av de deltidsar
betande kvinnorna. I laboratoriet, där verksamheten var 
inrättad efter deltidsarbetet, sades två deltidsarbetande kvin
nor upp, samtidigt som två heltidsarbetande sades upp och 
återanställdes på halvtid. 

Sex deltidsarbetande kvinnor och en deltidsarbetande 
man har blivit uppsagda. Om anställningstidens längd hade 
fått avgöra, skulle bara två deltidsarbetande kvinnor ha blivit 
uppsagda. Av de uppsagda kvinnorna var en pulperkörare, 
fyra lokalvårdare och tre laboranter. Pulperköraren - den av 
de uppsagda kvinnorna som arbetade på ett manligt område 
och på heltid - blev uppsagd i enlighet med turordningen. 
På denna arbetsplats liksom på agenturen är det bland de 
deltidsarbetande kvinnorna på kvinnliga arbetsområden som 
uppsägningarna av kvinnor i strid med turordningen har 
gjorts. Samtidigt bevaras deltidsarbetet på de kvinnliga 
arbetsområdena genom uppsägningar från halva anställ
ningen för ett par av kvinnorna. 
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Exempel: Trähusfabriken 
(Fack: Träindustriarbetarförbundet) 

På trähusfabriken arbetade 34 män och fyra kvinnor. I och 
med omorganisationen skulle personalen minskas från 38 till 
22 anställda på själva fabriken. Fyra män tog erbjudna arbe
ten på sågverket. Tolv män och de fyra kvinnorna blev upp
sagda. Vid u ppsägningarna gick företaget, med tre undantag, 
strikt efter lagturlistan. Undantagen gällde tre män som hade 
kvalifikationer för att ta ansvar inom flera delområden. Med 
kvalificerad menades att ha vana från flera områden inom 
tillverkningen. 

På fabriken arbetade fyra kvinnor. En var lokalvårdare 
på deltid och de andra arbetade med komponenttillverkning, 
två på halvtid och en på heltid. De två halvtidsarbetande 
kvinnorna hade haft deltider "av familjeskäl" under hela sin 
anställning. Den heltidsarbetande kvinnan var föräldraledig. 
Gränsen på turordningslistan för fortsatt anställning gick vid 
anställda tom -76. Dessutom ställdes kravet att de som 
skulle arbeta kvar, skulle arbeta heltid. Halvtid kunde det bli 
tal om bara ifall två halvtider kunde gå emot varandra. Av de 
två halvtidsarbetande kvinnorna var bara den ena anställd 
före -76. Hon blev erbjuden heltid, men kunde inte ta den. 
Eftersom den andra halvtidsarbetande kvinnan blev uppsagd 
p g a kort anställningstid, fanns det ingen kvar, som hon 
kunde dela heltiden med. På så sätt fick båda kvinnorna gå. 
Lokalvårdaren hade varit anställd bara sedan -80, vilket 
gjorde att hon fick sluta. Den fjärde kvinnan hade arbetat 
heltid vid sågen sedan -77. Hon blev uppsagd, "i huvudsak 
p g a kort anställningstid. Hon skulle nog inte ha varit intres
serad: hon har varit ledig för två barn i två år." 

Kommentarer: 

På dessa två mansdominerade arbetsplatser gäller kravet på 
heltid för de arbetsuppgifter som vanligen utförs av män. På 
de arbetsuppgifter som utförs av kvinnor är deltiden tvärtom 
det vanliga. I det ena fallet leder kravet på heltid till att två 
kvinnor förlorar sina anställningar i stället för en. I d et andra 
sker en anpassning, så att heltidsarbetande kvinnor med 
kvinnliga arbetsuppgifter sägs upp från en del av sin anställ
ning. 
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Kvinnoarbetsplatserna 
På kvinnoarbetsplatserna är deltidsarbetet ofta så omfattande 
att verksamheten organiserats efter det. En av kvinnoarbets
platserna är kommunens städverksamhet: 

Exempel: Kommunen 
(Fack: Kommunalarbetarförbundet) 

(Turordningslistan är inte återgiven för denna arbetsplats, 
eftersom den skulle bli mycket lång och eftersom de 
anställda städerskorna alla har samma typ av arbetsuppgifter. 
Anställningstiderna är mellan tre och elva år. Alla de upp
sagda hade relativt långa anställningstider och de var num
mer 17, 18, 21, 37, 44 och 56 bland de 78 anställda.) 

Ar 1973 tog fastighetskontoret över städningen av kom
munens lokaler. Då var det städning på beting. Många små
barnsmödrar hade anställning som städerskor. Senare blev 
alla nya objekt dagstädning. I botten på indragningarna nu 
låg ett politiskt beslut om att spara en miljon under fem år. 
Tidigare hade kommunen sparat genom att dra in på vikarier 
och genom att inte tillsätta vakanser. Facket såg risken att 
kommunen skulle köpa upp städning från ett städbolag som 
ett stort hot. Därför tog facket självt initiativ till att lägga om 
städningen från beting till dagstädning och dessutom till att 
mäta om städområdena med en ny metod. På de två sätten 
blev besparingarna faktiskt större än som hade krävts. Före 
nedskärningarna fanns det 92 städare. Då var det många som 
arbetade omkring 17 timmar/vecka. Men när man mätte om 
områdena, blev de större och och det behövdes färre stä
dare. De som varit anställda länge fick välja områden. "Det 
blev en naturlig avgång då". Många hade trivts med sina 
områden och ville inte byta utan slutade. En d el gick tillbaka 
till sina tidigare arbeten och en del sögs upp av andra yrken 
i kommunen, t ex av skolmåltiderna. 

Till sist blev sex personer övertaliga. Egentligen blev fler 
än sex övertaliga, men de andra hade sagt upp sig själva, när 
de fick erbjudandet om omplacering. Kommunen hade inte 
velat varsla om de sex personerna heller, eftersom de ansåg 
att det inte behövdes, när de anställda hade sagt nej till 
erbjudet arbete. De som sagt nej ville inte ha dagstädning 
och efter omorganisationen fanns inte något kvällsarbete. Nu 
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finns det 61 städare som alla har tjänster om mer än 17 tim
mar/vecka. Därutöver finns det 3-4 objekt på 2-3 timmar i 
veckan. På dagstädningen finns fortfarande obesatta tjänster. 
Den nya personalen på dagstädningen är betydligt yngre än 
den tidigare. 

Vid tiden för uppsägningarna var de anställda 72 kvin
nor och sju män. 24 kvinnor och fyra män arbetade mindre 
än 17 timmar. Bland de uppsagda fanns fem kvinnor och en 
man. Kvinnorna arbetade alla 15-20 timmar/vecka, mannen 
5 timmar /vecka. 

Kommentarer: 
På denna arbetsplats lades arbetet om från kvälls- till dag
städning och de anställda måste öka sin arbetstid till minst 17 
timmar/vecka. Det innebar att de kvinnor som inte 
kunde/ville arbeta på dagtid, t ex därför att de var hemma 
hos sina barn då, blev uppsagda. Enligt LAS ska deltidsarbete 
jämställas med heltidsarbete när anställningstidens längd 
beräknas. Men verkningarna av att deltidsarbete ska jämstäl
las med heltidsarbete kan upphävas genom att arbetsgivaren 
konstaterar att det föreligger arbetsbrist på just deltidsarbete. 
Mot ett sådant beslut av arbetsgivaren kan turordningsreg
lerna alltså inte ge något skydd. 

I undersökningen ingår tre detaljhandelsföretag, där 
majoriteten av de anställda är deltidsarbetande kvinnor. Här 
liksom på andra arbetsplatser med ett starkt inslag av kvinn
ligt deltidsarbete, finns ett mindre antal heltidsarbetande män 
som har funktioner som chefer, gruppledare eller "den som 
kan ta ansvar inom flera områden" etc. På det största av 
detaljhandelsföretagen, en stormarknad, tillförsäkrades några 
heltidsanställda män fortsatt anställning på en omväg: 

Exempel: Stormarknaden 
(Fack: Handelsanställdas förbund) 

Vid stormarknaden finns 143 anställda. 108 av de 117 
anställda kvinnorna arbetar deltid. 25 av de 26 männen arbe
tar heltid. En man och fem kvinnor är långtidssjukskrivna. 
Två kvinnor är föräldralediga. En kvinna och en man är 
lediga för studier. 

Nedskärningarna nu sker på grund av en ökad konkur
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rens inom branschen. Innan dessa uppsägningar gjordes, 
hade ett femtontal helgarbetande - "skolungdomarna" -
sagts upp. 

Turordningslistan är återgiven bara för anställda efter 
juni -77. Ingen som anställts tidigare har blivit uppsagd. 
Arbetsuppgifterna är inte angivna på turordningslistan, då 
alla anställda har samma yrkesbeteckning: affärsbiträden. 

Kön Föd år Anställn Antal tim/v 
datum (år) 

K -44 77 06 26 
M -61 77 07 40 
K -43 77 09 25 
K -59 77 10 33 
K -38 77 11 20 
K -58 78 01 22 
M -61 78 02 40 
K -61 78 03 35 
K -51 78 04 40 
K -50 78 04 26 studieledig 
K -42 78 04 25 
K -41 78 04 23 
K -63 78 09 28 
K -38 79 01 29 
M -59 79 02 40 
M -62 79 04 40 
K -49 79 05 23 
M -62 79 06 40 
M -63 79 07 40 
K -62 79 06 40 
K -55 79 10 20 barnledig 
K -45 80 01 20 
K -48 80 01 20 
K -43 80 04 12 

Kommentarer: 

Enligt den fackliga företrädaren har man gått strikt efter tur
ordningen vid uppsägningarna. Emellertid har fyra av de 
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anställda, alla män och alla heltidsarbetande, "varslats men 
erhållit nya arbeten innan uppsägningstiden gått till ända". 
Slutresultatet är att tjugo personer och av dem sexton deltids
arbetande, har blivit uppsagda. Om anställningstiden hade 
följts, skulle tretton deltidsarbetande ha blivit uppsagda. 

De fyra männen har alltså blivit återanställda utan att 
turordningen har följts vid återanställningen. Enligt 25 § 1 st 
LAS har arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren i 
minst ett år företrädesrätt till återanställning i den verksamhet 
där de tidigare varit sysselsatta. Om flera anställda har en 
sådan företrädesrätt, ska turordningen dem emellan bestäm
mas efter anställningstid och ålder (26 § LAS). Denna regel 
kan emellertid liksom de övriga turordningsreglerna avtalas 
bort (2 § 2 st LAS). 

I undersökningen har återanställning flera gånger skett 
på annat sätt än enligt lagens regler: "I överenskommelsen 
ingick att de båda första skulle få återanställning vid eventu
ella vakanser på lagret och de övriga vid eventuella vakanser 
på verkstan. Ateranställningsturordningen blev alltså inte lika 
strikt", "återanställningsrätten kunde ej åberopas - det var en 
överenskommelse" eller "Vår princip är att följa lagturlistan, 
så därför blir det uppsägning och sedan återanställning av 
vissa med kvalifikationer". 

Deltidsarbetande män 
Nio t iondelar av deltidsarbetet utförs av kvinnor och uppsäg
ningarna av deltidsarbetande drabbar därför oftast kvinnor. 
De få män som arbetar deltid blir emellertid uppsagda i lika 
hög grad som kvinnorna. Av de 60 deltidsarbetande männen 
blev fjorton uppsagda och åtta av dem i strid med turord
ningen. Fyra av de sistnämnda var äldre än 58 år och blev 
uppsagda i s amband med äldreavgångar på en textilindustri, 
ett pappersbruk och en metallindustri. Den femte blev upp
sagd från en mindre handelsfirma. En yngre deltidsarbetande 
man som blev uppsagd i str id med turordningen var anställd 
på en mekanisk verkstad och hade halvt sjukbidrag p g a 
nedsatt arbetsförmåga. Även en äldre man med halv sjukpen
sion blev uppsagd. Ytterligare en yngre man arbetade som 
konstruktör och blev uppsagd med motiveringen att han var 
den sist anställde i en befattning som var dubblerad. 



I l l  

Omplaceringar 
Att arbetsuppgifter och arbetstider går hand i hand kan bli 
tydligt, när det är fråga om omplaceringar. I undersökningen 
finns flera exempel på arbetsuppgifter som anses kräva hel
tidsarbete. Till sådana arbetsuppgifter kan alltså inte någon 
som vill arbeta på deltid omplaceras. Ett arbete som lager
kontorist anses t ex inte kunna skötas på sex timmar: "Det är 
ett krav från metallklubben att det ska finnas en heltidsan
ställd på lagret". På ett par industrier anses arbete vid maski
nerna kräva heltidsarbete och på ett par kontor anses arbetet 
som sekreterare åt de högre cheferna kräva heltidsarbete. 

Vid sammanslagningarna av flera sekreterartjänster till 
bara två heltidstjänster inträffade följande: "Vi erbjöd de två 
heltidstjänsterna till två mycket duktiga kvinnor med lång 
anställningstid. Den ena hade 17 års anställning. Hon var 
från början anställd på heltid, men hade på kort tid fött tre 
barn i följd och var sedan deltidsanställd på 60 %. "Jag kan 
inte gå på heltid", sa hon. På så sätt säger hon också ifrån sig 
sitt skadeståndsanspråk. Den andra arbetade bara 40 % efter 
att ha varit barnledig i två omgångar. Redan när hon kom 
tillbaka efter det andra barnets födelse, bad vi henne gå upp 
i arbetstid till 50 el ler 60 %. Hon tackade nej både till det och 
till heltidsjobbet nu. Hennes 40 % ger inte rätt till A-kassa 
eller till KA S". 

6.3.3 Uppsägning från en del av anställningen 
En form av uppsägningar, som bara gäller kvinnor, förekom
mer ett flertal gånger i materialet. Vid förhandlingar om sex 
olika turordningar har elva kvinnor blivit uppsagda från en 
del av sin anställning. De har fått gå ner från heltidsarbete till 
deltidsarbete eller från en lång deltid till en kortare. 

På en arbetsplats berättade personalchefen om hur han 
försökte lösa en konflikt kring turordningen genom att före
slå två kvinnor en sådan uppsägning: "I andan av att försöka 
hjälpa till vad man kan, försökte vi övertala kvinnorna att 
dela på tjänsten. Det är ju vanligt att man vill jobba halvtid 
eller 75 %, men ingen av dem ville det." 

Situationerna i de olika fallen är relativt lika. Turord
ningen från ett brukskontor får illustrera: 
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Exempel: Trävarufabriken 
(Fack: SIF) 

Av de åtta m ännen och tretton kvinnorna, som var anställda 
som tjänstemän på en Trävarufabrik, blev tre kvinnor och två 
män uppsagda. Av de uppsagda var tre personer över 58,3 
år. Företaget hade velat säga upp ytterligare en av de äldsta, 
men SIF s ade nej till det. Av de uppsagda var två kvinnor 
deltidsarbetande. Förutom de tre kvinnorna sades två heltids-
arbetande kvinnor upp och återanställdes på halvtid. 

Kön Föd år Anställnings- Arbetsuppgifter m m 
datum 

M -24 46 04 driftsingenjör 
M -25 47 ?? avlöningskontorist 
M -23 55 02 ritkontorschef 
K -27 56 03 telefonist 
M -39 58 02 personalchef 
M -40 60 09 utvecklingsingenjör 
K -46 62 10 laboratorieassistent, till halvtid 
M -31 63 12 elingenjör 
K -38 64 03 sekreterare, deltid 
K -36 64 07 kontorist, deltid 
M -42 68 03 laboratoriechef 
K -48 69 06 skeppningschef 
M -44 73 09 ritare 
M -28 74 04 förrådstjänsteman 
K -36 75 01 inköpskontorist, deltid 
M -43 76 09 ingenjör. 

K -45 76 10 fakturering, till halvtid 
M -36 78 07 försäljningschef 
M -56 78 05 inköpschef 
M -45 79 03 driftsassistent 
K -45 82 10 kontorist, växel, deltid 

Här har alltså två deltidsarbetande blivit uppsagda, samtidigt 
som två heltidsarbetande har fått gå ner till de ltid. De övriga 
exemplen på uppsägningar från heltidsarbete och återanställ-
ning på deltid är: 
På Pappersbruket sades två heltidsarbetande laboranter upp. 
Samtidigt fick två heltidsarbetande kvinnor gå ner till h alvtid 
och dela på ett skift: "Ur företagets synpunkt är det alltid 
attraktivt att ha några deltidare. Är den ena sjuk kan man 
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ringa den andra. Det är inte svårt att få dem att arbeta extra 
tid" (personalchef). På entreprenadfirmans kontor sades en 
heltidsarbetande och en deltidsarbetande kvinna upp. Samti
digt fick två andra kvinnor sina anställningar minskade - den 
ena från 28/35 till 25 /35 och den andra från heltid till 2 8/35. 
På vaktmästeriet på den kemiska fabriken fanns två heltids
tjänster. De minskades till 1,2 heltidstjänst, som de två kvinn
liga vaktmästarna fick dela på. Den ena av kvinnorna, en 63-
åring, fick delpension, och den andra, en 53-åring fick gå ner 
i arbetstid och arbeta 70 %: "Det var emot hennes vilja. H on 
ville egentligen arbeta heltid, men hon får A-kassa för mel
lanskillnaden, så hon går inte miste om några pengar på det 
viset". Två kvinnliga operatörer på samma fabrik, båda 60 är 
gamla, fick gå över till a tt dela på en heltid utan att det var 
fråga om en delpensionering. När gatuköket inte längre 
skulle drivas av bensinstationen och åtta kvinnor sades upp 
förlorade en kvinna samtidigt en del av sin deltidsanställning. 
Det finns inte något exempel på att män har blivit uppsagda 
på motsvarande sätt. 

6.3.4 De föräldralediga i turordningen 

I hela materialet finns uppgifter om 25 kvinnor och två män, 
som är heltidstjänstlediga för vård av barn. Av de tjänstlediga 
kvinnorna är sexton tjänstemän och nio kollektivanställda. 
Av männen arbetar den ene på en verkstad och den andre 
på en skola. Hela nio av de redovisade ledighe terna finns på 
de fyra arbetsplatserna inom den offentliga sektorn 

Av de 25 kvinnorna som var föräldralediga vid tiden för 
undersökningen, blev 13 uppsagda. Åtta av dem hade rela
tivt korta anställningstider och blev uppsagda enligt turord
ningen. De fem övriga förlorade sina anställningar i och med 
att avsteg gjordes från turordningen. Av m ännen fick läraren 
behålla sin anställning, medan verkstadsarbetaren förlorade 
sin. Det skedde i båda fallen i enlighet med turordningen. 

Det är ofta omöjligt att fastställa i vilken mån som för
äldraledigheten är orsak till a vstegen. En kvinna som är för-
äldraledig kan t ex väntas komma tillbaka och vilja gå ner till 
deltid, vilket anses orsaka problem på arbetsplatsen. Hon har 
kanske redan tidigare småbarn och arbetar deltid, vilket 
medför att hon utför "okvalificerade" arbetsuppgifter, som nu 
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ska rationaliseras bort etc. En uppsägning som sker ute
slutande på grund av att en anställd begagnar sig av sin rätt 
till f öräldraledighet är dessutom olaglig (se 4.2.2), vilket gör 
att det ligger nära till hands att uppge andra orsaker till u pp
sägningen: "Det sägs inte och får inte sägas, men från den 
första juni ska den deltidsarbetande kvinnan vara föräldrale-
dig och det måste ha inverkat på beslutet". 

I den följande turordningslistan, som illustrerar bl a 
uppsägningar av föräldralediga, har de föräldralediga anteck
nats som "långtidssjuk" respektive "långtidssjuk, barnledig". 

Exempel: Den kemiska industrin 
Fack: Fabriksarbetarförbundet 
En omorganisation på företaget innebär att tillverkningen av 
vissa varor förläggs till Fin land. Bara en del av produktionen 
blir kvar i Sverige. Vid tiden för uppsägningarna fanns det 
åtta män och 32 kvinnor anställda på fabriken, varav sex del
tidsarbetande kvinnor. Företaget vill ha 25 årsarbetare i pro
duktionen samt fyra på lagret. Från förbundet ansåg man att 
det behövdes 27 årsarbetare till produktionen. 

Kön Födelseår Antal anställnings- Arbetsuppgifter m m 
månader 

M -36 249+48=297 Mekaniker 
K -29 232+60=292 Operatör deltid 
K -31 211+60=271 Operatör 
K -24 195+60=255 Operatör deltid 
K -21 195+60=255 " 

K -25 193+60=253 " 

K -29 190+60=250 " 

K -24 189+60=249 , delt id 
M -28 180+60=240 Tidigare mekaniker, till lagret 
K -23 172+60=232 Operatör deltid 
K -33 171+60=231 , delt id 
K -24 159+60=219 Från heltid till deltid 
K -24 157+60=217 Från heltid till deltid 
K -30 157?60=217 
K -34 157+60=217 
K -30 132+60=192 , lång tidssjuk sedan -81 
K -33 127+60=187 
M -37 149+36=185 Mekaniker men till lagret nu 
K -37 115+36=151 Operatör 
M -52 138 I blandningen 
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K -43 133 Operatör 
M -46 130 Tidigare mekaniker, till lagret 
K -52 122 Operatör 
K -55 122 Operatör 
K -43 112 " 

K -52 110 " 

K -47 89 " 

K -54 80 , delti d, sagt upp sig själv 
K -56 78 Operatör, "långtidssjuk", barnledig 
K -39 75 " 

M -53 74 Mekaniker 

K -60 74 Operatör 
K -48 74 , stud ieledig 
K -55 69 långtidssjuk", barnledig 
K -42 67 Kvalificerad operatör 
K -60 67 Operatör , stud ieledig 
K -51 63 Operatör, döv 
K -40 50 Operatör, döv 
M -64 31 Mekaniker, till interntransport 
M -60 28 Till blandningen 

Totalt har nio kvinnor sagts upp. Två kvinnor som var över 
60 år gamla gick över till att dela på en heltid. Det var inte 
fråga om delpensioneringar. 

I fråga om de två döva kvinnorna hade man kunnat ta 
sociala hänsyn, men det har man inte gjort. Främjandelagen 
kan inte användas, när de anställda har sökt arbetet på eget 
initiativ, alltså utan arbetsförmedlingen och statliga bidrag. 

Anledningen till att det gjordes undantag för några män 
med korta anställningstider var att en del av dem var meka
niker, ingen annan kunde göra deras jobb. Några andra 
mekaniker med långa anställningstider, som inte har någon 
utbildning till mekaniker har fått gå över till lagret. "Bland
ningen" innebär att bära 50-kg-säckar och det skulle inte 
någon av kvinnorna orka. För en kvinna, som är kvalificerad 
operatör, har undantag gjorts därför att företaget vill ha just 
henne på ett jobb. 

Bland de uppsagda finns två studielediga och två barn
lediga kvinnor. De barnlediga hade antecknats som långtids
sjuka på fackets lista. Den ena av dem, K-56, har varit sjuk 
under en graviditet och sedan barnledig, sjuk och nu barn
ledig efter en ny graviditet. "De skulle ändå inte komma till
baka". 
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Kommentarer: 
De två föräldralediga kvinnorna står upptagna som långtids
sjuka. Bara den ena av dem har varit sjuk i långa perioder 
och beteckningen verkar snarast betyda att man inte räknar 
med dem på arbetsplatsen. De två studielediga har blivit 
uppsagda enligt turordningen, men studielediga brukar 
annars bli betraktade på liknande vis: "de kommer ändå inte 
tillbaka." 

För övrigt är denna turordning ytterligare ett exempel 
på hur män och kvinnor har skilda arbetsuppgifter - kvin
norna arbetar samtliga vid maskinerna och männen som 
reparatörer eller med transport och lager. Undantag har 
gjorts till förmån för de manliga uppgifterna. 

De övriga fyra exemplen på uppsägningar av föräldralediga i 
strid med turordningen är: 
1. Två speditionsfirmor har slagits samman och företagsled

ningen har upprättat en organisationsplan, som innebär 
en minskning av personalen med 13 heltidstjänster. En 
föräldraledig kvinnlig speditör med relativt lång anställ
ningstid blev uppsagd, medan en manlig speditör med 
en månads anställning fick vara kvar. Den föräldralediga 
kvinnan hade inte placerats i den nya organisationspla
nen, då "man hört att hon planerat att flytta utomlands 
med sin man". 

2. På ett företag i radiobranschen sades en föräldraledig 
receptionist, som hade varit anställd i f em år, upp i strid 
med turordningen. Avsteget motiverades med att hennes 
avdelning skulle minskas mer än ekonomiavdelningen 
och lagret. 

3. Hos Konfektionsgrossisten sades en föräldraledig heltids
anställd kamrer upp med motiveringen att hon inte läm
pade sig för att fylla någon av funktionerna i den nya 
organisationen. 

4. En kvinna som arbetat heltid med tillverkning av teknisk 
apparatur i fyra år, är föräldraledig och har blivit upp
sagd, då hon inte tillhör dem som är "öronmärkta" för en 
ny typ av produktion, som "ställer speciella krav på 
psyke, precision och noggrannhet". 

Liksom de studielediga och de långtidssjuka finns de föräld-
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ralediga inte på arbetsplatsen under förhandlingarna, vilket 
gör att det kan vara lättare att säga upp dem utan att skäl 
behöver anges tydligt: "Hon hade varit hemma länge med 
små barn. Hon skulle nog inte ha varit intresserad av att 
komma tillbaka". 

Ett citat av en ombudsman antyder att också otillåtna 
uppsägningar är förhandlingsbara: "Det är vanligt att företa
gen sätter upp dem som har långtidsfrånvaro på listan, också 
lagenlig tjänstledighet. Mitt argument brukar vara att de kos
tar ju än då inga pengar, så varför inte ta ställning till om det 
råder arbetsbrist när de kommer tillbaka". 

Slutligen visar ett citat hur tillspetsad situationen kan bli: 
"En mammaledig som egentligen ska börja jobba i januari, är 
med barn igen. Hon har sagt att "jag tänker bli med barn så 
länge jag vill. Jag har inget emot att bli uppsagd". 

Gravida kvinnor i turordningen 
Föräldraledigheten kan få konsekvenser för placeringen i tur
ordningen också innan ledigheten har påbörjats. I undersök
n i n g e n  h a r  i n t e  i n g å t t  f r å g o r  o m  g r a v i d a  k v i n n o r ,  d v s  o m  
anställda som beräknas vara föräldralediga inom den när
maste framtiden. Därför saknas tyvärr uppgifter om det, om 
inte de intervjuade på eget initiativ nämnt kommande för-
äldraledigheter som orsak till uppsägningarna. Följande tur
ordning är ett exempel på det: 

Exempel: Tryckeriet 
(Fack: Grafiska) 
Tryckeriet som hade sju heltidsanställda grafiker, fyra kvin
nor och tre män, genomgick en kris och tre kvinnor och en 
man sades upp. De var de sist anställda. 

Kön Föd år Anställnings Andra anmärkningar 
datum 

K -52 82 09 
M -45 83 03 
K -57 83 05 Gravid 
K -56 83 10 11 Återanställd efter uppsägning 
M -44 83 10 31 Återanställd 
M -65 84 03 Har sagt upp sig själv 
K -50 84 04 F d sambo med ägaren 
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Efter semestern blev en kvinna och en man återanställda. De 
två andra kvinnorna blev däremot inte återanställda. Den 
ena, som hade kortast anställningstid, 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 kv innan i fråga - hon kunde få svårighe
ter". Den andra, som hade längst anställningstid av de upp
sagda, blev inte återanställd, därför att "nyligen framkom 
ytterligare en graviditet, vilket har gjort företagsledningen 
osäker på en återanställning. Företaget är sårbart efter sin 
"djupdykning", och måste ha personal på arbetsplatsen". 

Kommentarer: 
Om turordningen hade föjts vid återanställningen i exemplet 
ovan, skulle en kvinna och en man ha blivit uppsagda. Den 
gravida kvinnan skulle inte ha blivit uppsagd. Uppsägningen 
av henne motiverades med den kommande föräldraledighe
ten och är därför inte tillåten. Genom uppsägningen enligt 
turordningen och därefter återanställningar i strid med tur
ordningen blir uppsägningen mindre synlig än den skulle 
varit annars. Samma tillvägagångssätt användes på Stormark
naden (se 6.3.2) för att behålla heltidsanställda i strid med 
turordningen. 

Kvinnan som varit sambo med ägaren omfattas inte av 
anställningsskyddslagen och skulle alltså inte skyddas, även 
om hon haft en bättre placering i turordningen. Enligt 1 § 
LAS omf attas en person som tillhör arbetsgivarens familj inte 
av LAS. Även samboende undantas från lagens tillämpnings
område (se 3.1.2). 

På en maskinindustri hade facket föreslagit en deltidsar
betande kvinna, som hade ett barn och väntade ett till, till 
VD-sekreterare i den nya organisationen. Företaget däremot 
ansåg att en annan kvinna som hade kortare anställningstid 
var mer kvalificerad. Hon var 40 år, ogift och hade inga 
barn. Den deltidsarbetande kvinnan blev uppsagd - enligt 
den facklige representanten därför att hon skulle vara föräld-
raledig. 
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6.3.5 Betydelsen av kvinnors privata relationer till män 
för placeringen i tu rordningen 

Inom arbetsplatsen 
På tryckeriet uppgavs ett sprucket förhållande vara orsaken 
till en uppsägning. En kvinna blev "utsparkad i samband 
med en separation från ägaren". Ett annat exempel lyder: 
"Det är en bra firma. De anställda ville inte sluta hos honom 
utan har gått över och fått anställning i hans andra företag, 
alla utom den unga tjejen. Det var ju bara en ung tjej som 
hade polat med hans bror. Jag tror inte att hon ville vara 
kvar". I dessa fall har den facklige förtroendemannen utgått 
ifrån att kvinnan inte ville stanna kvar, utan att undersöka 
hur det förhöll sig. Ombudsmannen som hade förhandlat på 
tryckeriet uppgav att han inte drivit hennes sak "av hänsyn 
till henne", "hon kunde få svårigheter". I båda fallen sade 
ombudsmännen att de skulle ha drivit saken, om kvinnan 
hade önskat det, men att kvinnan i fråga inte hade hört av 
sig om det. Initiativet ansågs alltså vara kvinnans. 

I samma situation som kvinnan på tryckeriet befinner 
sig de många kvinnor som har ställning som medhjälpare i 
makens eller sambons företag. De är ofta varken anställda 
eller delägare (se 2.5) och är undantagna från anställnings
skyddslagen i egenskap av familjemedlemmar (se 3.2) även 
om de är anställda. (Denna form av arbetsförhållanden är 
troligen vanligast på små företag, som inte är representerade 
i denna undersökning, eftersom varselskyldigheten omfattar 
bara uppsägningar av fler än fem personer.) 

På en elektronikindustri har en kvinna blivit uppsagd i 
samband med att hennes man, en konstruktör, sökt och fått 
ett annnat arbete. Kvinnan hade ursprungligen blivit anställd 
därför att hennes man ställt det som villkor, när han själv tog 
anställning på företaget. Företaget anställde hustrun som 
kontorist på deltid, eftersom konstruktörens kvalifikationer 
var av stor betydelse. När mannen sökte sig en ny anställ
ning, sades kvinnan upp. 

I två andra fall har äktenskap med män inom samma 
företag lett till att kvinnor har fått behålla sina anställningar i 
strid med turordningen. I det ena fallet har en "sekreterare" 
fått behålla sin anställning medan däremot en "skrivtjej" med 
längre anställningstid blivit uppsagd. Orsaken till avsteget var 
enligt den facklige ombudsmannen att sekreteraren var VD:s 
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hustru: "Det finns ju ingenting i avtalet som gör det möjligt 
att göra avsteg för VD:s fr u och liknanade, men i praktiken 
har det skett". 

En finsk väverska fick behålla sin anställning på en av 
textilindustrierna beroende på att hon var gift med en "nyck
elperson" på plastavdelningen. Två finska par hade tagit 
anställning på fabriken samtidigt - kvinnorna som väverskor 
och männen som plastarbetare. Då plastavdelningen i sin 
helhet var undantagen från uppsägningar, riskerades inte 
männens anställningar. Ombudsmannen menade att "säger vi 
upp en av kvinnorna, så slutar alla fyra". 

I de ovan refererade exemplen har kvinnornas anställ
ning varit beroende av deras äktenskap e d med en man 
inom arbetsplatsen. Mannen har antingen varit en annan mer 
kvalificerad anställd eller chef eller ägare till fö retaget. Man
nen har alltså varit överordnad eller haft en bättre position i 
alla exemplen. På det omvända förhållandet - att kvinnan 
har en bättre position på arbetsplatsen och därigenom påver
kat sin makes etc anställning - finns inte något exempel i 
undersökningen. 

I ytterligare ett annat exempel är det mer oklart hur det 
privata förhållandet såg ut: På en av handelsfirmorna uppgav 
ombudsmannen att facket hade försökt omfördela arbetsupp
gifter från den sist anställda kvinnan till de andra kontoris
terna och säga upp den sist anställda. Det gick inte företaget 
med på: "Hon hade kommit in bakvägen och såg ju väldigt 
trevlig ut - de ville absolut ha henne kvar". Två kontorister 
med längre anställningstider blev uppsagda. 

Utanför arbetsplatsen 
De anställda kvinnornas civilstånd kan ha spelat roll i reso
nemangen om turordningen i de situationer där anställda 
sägs upp ifrån sin heltidsanställning och återanställs på del
tid. Sådana uppsägningar, som har gjorts i elva fall, har bara 
gällt kvinnor och i alla fall utom ett gällt gifta kvinnor. Tyvärr 
går det inte av materialet att utläsa om kvinnorna själva 
inverkat på detta samband: Har uppsägning t ex också före
slagits till ogifta kvinnor som sagt nej till en återanställning 
på deltid? Bara i e tt fall har en facklig ombudsman nämnt att 
en kvinna sagt nej till en deltidsanställning som alternativ till 
en uppsägning. 
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En annan situation där civilstånd/familj har spelat en viss roll 
är äldreavgångarna. 

6.4 Vissa andra avvikelser från turordningen och deras 
betydelse från kvinnosynpunkt 

6.4.1 Äldreavgångarna 

En vanlig företeelse är att man väljer att helt frångå turord
ningsreglerna genom att säga upp de äldsta anställda. Sådana 
"äldreavgångar" förekommer både som enstaka avsteg från 
turordningarna och som "masserbjudanden'Vmassuppsäg-
ningar. De innebär för det mesta att alla anställda som vid 
uppsägningstidens utgång är 58,3 år eller äldre, ges möjlighe
ten att söka förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl 
fr o m det att de fyller 60 år. De som vid uppsägningstidens 
slut ännu inte fyllt 60 år, får stå till arbetsmarknadens för
fogande fram till dess och ha sin försörjning genom arbets
löshetskassan eller av annat arbete. 

År 1984 infördes ändringar i främjandelagen och i 
anställningsskyddslagen, som hade det uttalade syftet att 
motverka missbruk av reglerna om förtidspensionering. 
Ändringen innebar att arbetsgivarnas måste ha den centrala 
arbetstagarorganisationens medgivande till varje enskild upp
sägning av anställda som vid uppsägningstidens slut var 
äldre än 57,6 år. Arbetsgivarens varselskyldighet ökades sam
tidigt i och med att han måste varsla LAN o m varje enskild 
arbetstagare i denna ålder, som blev uppsagd (Prop 1983/8 
s 162). Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 1984 och 
gällde alltså när denna undersökning genomfördes. Åren 
1984 och 1985 var antalet förtidspensioneringar av denna art 
större än något annat år under perioden 1977-1988. (RFV:s 
statistikinformation.) 

På de arbetsplatser som ingår i undersökningen av kvin
nors placering i turordningen, dvs där andra uppsägningar 
än äldreavgångar gjorts (se 5.2), fanns bland de anställda 114 
kvinnor och 145 män, som var äldre än 58,3 år vid den tid 
då uppsägningstiden gick ut. Av dem blev 33 kvinnor och 54 
män uppsagda. I bara fem av dessa fall följde uppsägning
arna turordningen. På LO-området har sådana uppsägningar 
varit betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. Unge
fär hälften av de män där som sagts upp i s trid med turord



122 

ningen har varit 58 år eller äldre. Bland tjänstemännen har 
sådana uppsägningar varit vanligare bland kvinnor än bland 
män. 

Äldreavgångar som enda uppsägningar 
De företag som helt frångått turordningen och sagt upp de 
äldsta av sina anställda, är i några fall mycket stora enheter. 
Här följer en kort beskrivning av omständigheterna kring 
uppsägningarna på de olika företagen: 
1. På ett kooperativt företag har antalet tjänstemän minskats 

på så vis att alla anställda som är födda -23 eller tidigare 
har erbjudits förtidspensionering. Erbjudandet gjordes till 
alla kategorier tjänstemän, t ex till både tekniker och 
administratörer. Totalt fanns 510 anställda inom avtalsom
rådet. Av dem var cirka 40 % kvinnor. 52 personer, 12 
kvinnor och 40 män, ingick i den åldersgrupp som fick 
erbjudandet. (Fack: SIF. Stockholm) 

2. De berörda på denna metallindustri är 60 metallarbetare, 
41 män och 19 kvinnor. Företaget har genomfört permit-
teringar genom att införa 4-dagarsvecka. Samtidigt med 
permitteringarna beslöt man om förtidspensioneringar. 
Nio anställda, alla som var födda -24 eller tidigare erbjöds 
förtidspensionering och bara en man sade nej. "Detta 
innebär att turordningen enligt LAS inte blir aktuell". 
(Fack: Metall. Stockholm) 

3. Företaget är en annan enhet inom samma koncern som 
2. och har gått igenom en liknande process. 171 metallar
betare blir permitterade. Det enda undantaget från upp
sägningar är mässen, där tre kvinnor arbetar. Företaget 
ville genomföra 17 äldreavgångar, men efter det att facket 
visat, vilka yrkesskickliga arbetare som då skulle sluta 
inom företaget, stannade man vid sju förtidspensione
ringar. (Fack: Metall. Stockholm) 

4. Ett byggnadsföretag har cirka 700 anställda, varav cirka 
150 kvinnor. Alla ans tällda över 62 år erbjöds förtidspen
sionering. 22 personer antog erbjudandet. Samtidigt slu
tade ett tjugotal andra personer. (Fack: SIF. Stockholm) 

5. Ett charkuteriföretag har genomfört personalminskningar 
i flera omgångar, senast för ett par år sedan, när 10-12 
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personer sades upp. Då hade redan flera äldre och ung
domen försvunnit vid tidigare uppsägningar. De som var 
kvar nu var i å ldern 40-65 år. "Man fick ta några här och 
några där, både på transportsidan och på andra avdel
ningar". I första hand sade företaget upp dem, som var 
långtidssjuka och några som hade nära till pensionen 
samt några som hade dålig hygien. Den här omgången 
fick alla som fyllt 60 år erbjudanden om förtidspension. 
Två män sade nej. De var friska och starka och ville inte 
behöva stå till arbetsmarknadens förfogande under två år. 
Sex män och fyra kvinnor accepterade erbjudandet. De 
hade mellan tio och trettio anställningsår. Till hösten 
kommer företaget att göra nyanställningar. De som har 
förtidspensionerats har fått avsäga sig återanställningsrät-
ten: "Det var en förhandlingslösning". (Fack: Livsmedels
arbetarförbundet. Stockholm) 

6. Inom varuhuskedjan, som har 3.300 anställda inom länet, 
har sju varuhus lagts ned. "För att bereda plats åt de 
yngre" på andra varuhus inom kedjan har företaget erbju
dit dem som var 57,9 år förtidspensionering (med tillägg 
av sex månaders uppsägningstid blir det 58,3 år). "Det är 
en uppgörelse mellan förbundet, varuhuset och länsar
betsnämnden". Långt ifrån alla de äldres platser kommer 
att fyllas med omplacerade, så i praktiken blir det en rad 
vakanser inom varuhusen. När varuhuset väljer bland 
dem som ska omplaceras dit, "sorterar" de människor: 
"Det ska vara unga vackra tjejer som expediter". "När det 
kommer någon som företaget inte tycker duger, ger de 
dem scheman som de inte kan ta av familjeskäl". På 
varuhusen i Stockholm fanns cirka 800 personer anställda 
som var över 55 år gamla. Vid tidigare personalminsk
ningar har det upprättats en gemensam turordning för de 
olika varuhusen, där de senast anställda fått gå först. 
Denna omgång har företaget genomfört sammanlagt 236 
äldreavgångar i hela landet, nästan alla kvinnor. Den 
stora majoriteten av dem är handelsanställda, men också 
tjänstemän förekommer bland de förtidspensionerade. 
Företaget har 390 tjänstemän, varav 230 kvinnor, 
anställda på sitt huvudkontor. 28 av dem är 57 år eller 
äldre. (Fack: HAF. Stockholm) 
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7. En maskinindustri har tagits över av en utländsk koncern 
och en stor del av de knappt 300 metallarbetarna och 
tjänstemännen har blivit uppsagda. Bland tjänstemännen 
har andra kriterier än ålder fått avgöra vem som har blivit 
uppsagd, men bland arbetarna har äldreavgångar genom
förts. De som var födda 1921-24 har blivit uppsagda 
(några av dem var anställda 1937!). Samtidigt var det flera 
andra som sade upp sig. (Fack: Metallarbetarförbundet. 
Stödområdet) 

8. Företaget har 306 metallarbetare, varav 46 kvinnor, bland 
sina anställda. Vid företaget förekommer dagtidsarbete 
och två-, tre-, fyr- och femskift. En del kvinnor och en 
del äldre jobbar sex timmar/dag. De uppsägningar som 
gjorts har varit "svartpensioneringar": Samtliga anställda 
äldre än 58,3 år, totalt 28 personer, har svartpensionerats. 
Uppsägningar gjordes också 1982 och samma lösning 
valdes då: "Av pest och kolera valde vi pesten", annars 
hade de yngre måst flytta från orten. Hade orten varit 
större med fler arbetsplatser, hade det varit en annan sak. 
(Fack: Metallarbetarförbundet. Stödområdet) 

9. En metallindustri har haft 43 anställda, elva tjänstemän 
och 32 arbetare. Alla arbetare, som fyllt 60 år, utom en 
deltidsarbetande man, har sagts upp. Bland tjänstemän
nen har den äldste sagts upp, 58 år gammal. (Fack: 
Metallarbetarförbundet. Stödområdet) 

10. Grossistföretaget har c:a 500 anställda och av dem är 
drygt hälften kvinnor. I o ch med att antalet varuhus i sta
den har minskat, har grossistverksamheten minskat. En 
del anställda fick ingenting att göra utan omplacerades 
eller fick kanske gå ner till del tid. Efter "mer eller mindre 
centrala förhandlingar" med trygghetsrådet har nu två 
män sagts upp. De är i 60-årsåldern och deras arbetsupp
gifter har försvunnit. Flera andra i samma ålder har kvar 
sina arbetsuppgifter och behöver därför inte sägas upp. 
(Fack: HTF. Stockholm) 

På dessa tämligen stora arbetsplatser fanns totalt cirka 6.000 
anställda. Av dem var så många som 3.800 kvinnor. Att ande
len kvinnor är så stor, beror på varuhuskedjans stora antal 
kvinnliga anställda. Totalt är det c:a 125 kvinnor och 125 
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män som blivit uppsagda genom äldreavgångar på dessa 
arbetsplatser. 

De flesta av de arbetsplatser som genomfört äldreav
gångar ligger i Stockholmsområdet. C:a 190 personer har bli
vit uppsagda genom äldreavgångar där. Bara tre av företagen 
är belägna inom stödområdet. Det är tre metallindustrier med 
sammanlagt cirka 500 personer anställda. På de företagen har 
54 personer sagts upp genom "svartpensioneringar". Inom 
stödområdet ligger också några av varuhuskedjans enheter, 
som sagt upp fem kvinnor. 

Äldreavgångarna ur kvinnosynpunkt 
Det är svårt att göra jämförelser mellan kvinnor och män i 
materialet, eftersom den stora kvinnoarbetsplatsen är så 
dominerande vad gäller antalet anställda och eftersom 
avgångarna har varit frivilliga i olika hög grad på de olika 
arbetsplatserna. Riksförsäkringsverkets statistik (Statistik-
Information 1986:18) uppger att antalet kvinnor som förtids
pensionerats av arbetsmarknadsskäl var större än antalet män 
under hela perioden 1977-85 utom de två sista åren, då 
männens antal var större. Eftersom antalet män i arbetskraf
ten i dessa åldrar är större än kvinnornas, blir emellertid 
andelen kvinnor som blivit pensionerade även dessa två år 
större än männens. Under de år som följt därefter har 
omväxlande kvinnornas och männens antal varit större. 

På arbetsplatserna nr 3-,7.,8., 9. och 10. har de anställda 
inte haft något val alls: samtliga eller vissa av de anställda, 
som uppnått en viss ålder, har helt enkelt blivit uppsagda. På 
en del av arbetsplatserna har de anställda däremot haft ett 
val i någon mening, eftersom inte alla har sagt ja till pensio
nering. Det är emellertid svårt att göra jämförelser mellan 
män och kvinnor, eftersom samma fenomen dyker upp här 
som hela undersökningen igenom: Kvinnor och män befin
ner sig på olika arbetsplatser och i ol ika yrkesgrupper. Infor
mationen om möjligheterna till för tidspensionering och pres
sen på att välja det alternativet är mycket olika på olika 
arbetsplatser. 

Inom en av arbetsplatserna har det varit möjligt att göra 
en jämförelse mellan kvinnor och män: Varuhuskedjan, där 
antalet arbetsställen och antalet anställda är stort. 
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Tabell 5. Antal heltidsanställda och deltidsanställda kvinnor 
och män i de aktuella åldrarna samt andelen av dem som 
sagt ja till förti dspensionering. 

Antal Antal som 
anställda sagt ja % 

Kvinnor totalt: 244 95 39 % 
Män totalt 21 4 (19 %) 
Kvinnor heltid 57 15 26 % 
Män heltid 16 3 (19 %) 
Kvinnor deltid 187 80 43 % 
Män deltid 5 1 (20 %) 

Männens antal är alltför litet för att det ska gå att dra några 
bestämda slutsatser. Resultaten stämmer emellertid väl över
ens med resultaten av andra jämförelser mellan könen, som 
gjorts i denna undersökning: Kvinnorna har blivit upp
sagda/förtidspensionerade i högre grad än männen. De hel
tidsanställda kvinnorna har blivit uppsagda bara obetydligt 
mer än männen. De deltidsanställda har däremot blivit upp
sagda i betydligt högre grad än de heltidsanställda och upp
sägningarna av de deltidsarbetande innebär nästan alltid 
uppsägningar av kvinnor. 

Förtidspensioneringarna på varuhusen skiljer sig från de 
uppsägningar som redovisats tidigare i undersökningen, 
genom att de är frivilliga i någon mening. Mitt intryck av 
samtal med några av de förtidspensionerade kvinnorna är att 
det helt enkelt förhåller sig mycket olika med fri villigheten. 
En del är enbart lättade över att få sluta sitt arbete: "Det har 
blivit för jobbigt här. Vi ser vart det lutar: det blir mindre och 
mindre personal, mer och mer stressigt. Hade inte detta hänt, 
skulle jag ha bytt avdelning". - "Kan vi göra något för de 
yngre så ska vi också göra det". "Jag kände bara glädje, inte 
att jag m åste sluta. Jag tycker mycket om att vara ute i natu
ren och är trött på att vara instängd hela sommaren, t ex". 
Andra har känt sig pressade till att sluta: "Jag blev chockad 
när det här kom. Jag hade velat jobba hela tiden ut. Det kän
des degraderande". "Det blev påverkan både från facket och 
AMS och huvudkontoret om att man ska lämna plats åt de 
yngre". 
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Familjens och framför allt makens behov kan bli ett argu
ment för att acceptera pensioneringen:"Att min man var posi
tiv bidrog också. Han tycker det är långsamt att gå och dra 
själv nu när han är pensionerad. En karl som är van att 
jobba, han får inte dan till att gå. Han blev tafatt och blev 
stående vid diskbänken. Det är lättare för mig. För mig finns 
det alltid att göra i e tt hem". Familjeskälen har också ingått i 
företagens och fackets information om förtidspensionering
arna: "Vad gäller en hel del av dem som slutar med förtids
pension har de män hemma som inte kan sköta sig själva. I 
informationen om förtidspensioneringarna har vi betonat att 
de som inte har någon hemma ska tänka sig för innan de 
säger ja" (H AF-representant). "Vi har haft långa samtal med 
var och en av dem. Vi har frågat om de har något annat 
meningsfullt att göra: Är d e gifta? Har de barnbarn? De som 
är ensamstående och inte har något annat roligt för sig har vi 
avrått" (personalassistent). 

6.4.2 Avvikelser av sociala skäl och försörjningshänsyn 
Avsteg av sociala skäl har inte betytt avsteg för att låta t ex 
de döva, de inte fullt arbetsförmögna eller de ensamstående 
mödrarna behålla sina arbeten: "Vi klarar inte av att ta soci
ala hänsyn. Utan undantagen skulle listan ha varit mycket 
längre". 

I materialet har sociala skäl att göra undantag från tur
ordningen bara nämnts ett par gånger och uttrycket har då 
haft följande innebörder: "Det är inte alltid mest rättvist att gå 
efter turordningen. Till exempel finns här en 35-årig fyra-
barnspappa med villa osv, där frun inte jobbar. Han har 
anställts ganska nyligen på företaget och har sämre turord
ning än en 22-årig kille, som ändå är på väg att sticka ifrån 
företaget. 35-åringens hela sociala situation skulle ju brytas 
upp, så det är klart att vi valde att prata med 22-åringen". 

"Företaget har en annorlunda syn på personalpolitik. 
Försörjningsplikt måste gå hand i hand med kompetens. Man 
frågar sig t ex: Är han så mycket sämre än den som är utan 
försörjningsplikt att vi inte kan låta honom gå kvar i stället?" 

"På avdelningen jobbade två män - en gift och en ogift 
- och de hade relativt lika anställningstid. Enligt turord
ningen skulle den som var gift ha fått gå. Men där fick man 
göra avsteg och låta den som var gift vara kvar". 
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7 Sammanfattning och slutdiskussion 

7.1 Sammanfattning 
Kvinnors möjligheter att ta och behålla anställningar har his
toriskt påverkats av både förändringar i behovet av arbets
kraft och förändringar i äktenskapsfrekvens och barnafö
dande. Lagstiftningen kring kvinnors rätt till avlönat arbete 
kan beskrivas som en balansgång mellan behovet av kvinnlig 
arbetskraft på arbetsmarknaden och behovet av familjebild
ning och barnafödande. Balansgången har bidragit till att 
kvinnor placeras i underordnade positioner i lönearbetet och 
till att deltidsarbetet institutionaliserats. I perioder när födel
setalen har varit låga har staten ingripit för att organisera å 
ena sidan heterosexualitet och familjebildning och å andra 
sidan deltidsarbete och föräldraledighet. 

Den ojämna fördelningen av hemarbetet påverkar både 
inriktningen på och omfattningen av kvinnors och mäns 
lönearbete idag. Vissa yrken med stora likheter med hemar
betet och med låga löner är helt dominerade av kvinnor och 
andra yrken är i lika hög grad dominerade av män. Så gott 
som alla gifta män med barn under sju år arbetar heltid, 
medan bara drygt en tredjedel av kvinnorna i samma situa
tion gör det. Med äktenskap och barn följer en ökning i från
varon från det betalda arbetet för kvinnor och en minskning 
i frånvaron för män. 

Mot en ojämn fördelning av hemarbetet finns det ingen 
laglig möjlighet att ingripa. Hemarbetet är undantaget från 
lagstiftningen, t ex jämställdhetslagstiftningen. Arbetsskydds-
lagstiftningen särbehandlar anställningar som liknar hemar
betet. När ett avlönat arbete har likheter med hemarbetet, 
anser lagstiftaren förhållandet mellan arbetsgivare och arbets
tagare vara av så speciell karaktär, att det inte lämpar sig för 
lagreglering. När anställningsskyddslagen infördes, avvisades 
möjligheten att låta den innehålla ett särskilt skydd för kvin
nors anställning. Man ansåg att lagen gav samma skydd åt 
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kvinnor som åt män, eftersom en uppsägning på grund av 
biologiskt kön inte var sakligt grundad. Man bortsåg liksom i 
jämställdhetslagstiftningen ifrån sociala könsskillnader, t ex 
skillnader i arbetstider och frånvaro m m. 

Undersökningen visar, att kvinnor har ungefär lika långa 
anställningstider som män, men ändå blir uppsagda i högre 
grad än män. Skillnaden hänger samman med att avsteg 
gjorts från principen att anställningstiden ska avgöra turord
ningen mellan de anställda. I de flesta fallen har avstegen 
gjorts genom lokala avtal mellan arbetsgivaren och fackföre
ningen. De lokala avtalen har slutits i enlighet med centrala 
kollektivavtal, som ger de lokala parterna rätt att fatta beslut 
om turordningen vid personalminskningar. I de centrala kol
lektivavtalen saknas vanligen konkreta riktlinjer för hur tur
ordningslistorna ska utformas. De är könsneutralt formule
rade och reglerna där är bara i undantagsfall så formulerade 
att de i praktiken skulle göra skillnad mellan kvinnor och 
män. 

De lokala fackliga ombuden saknar för det mesta över
blick över situationen på arbetsplatser under nedskärningar 
och fattar beslut och agerar utifrån sin uppfattning att den 
egna arbetsplatsen är unik, att situationen är katastrofal eller 
företaget speciellt. Ofta utgör varken rättsreglerna eller de 
konkreta personerna med sina anställningstider utgångs
punkt för resonemangen, utan snarare en praktisk avvägning 
från fall till fall. Vid den avvägningen får behov som lönsam
heten, företagets överlevnad och att det "ska gå smidigt" vara 
avgörande. Om så behövs försöker man senare att passa in 
detta i n ågon regel. 

Den förnämsta placeringen i turordningen ges till che
fer, yrkesutbildade arbetare, tekniskt och ekonomiskt kvalifi
cerad personal eller till heltidsarbetande; allt beroende på 
vilken typ av arbetsplats det gäller. En försämring i sin place
ring riskerar de äldre, de deltidsarbetande, de som har stor 
frånvaro av alla slag, de som är fackligt oorganiserade/oin
tresserade och de som inte vill eller lyckas hävda sin bättre 
rätt i samråd med de fackliga representanterna. 

Bristande kvalifikationer är det som oftast angetts som 
orsak till u ppsägningarna i de konkreta fallen. En stor andel 
av de kvinnor, till vilkas nackdel det har gjorts avsteg från 
turordningen, har haft arbetsuppgifter som "kontorist", sekre
terare, maskinskriverska eller, på LO-området, arbetat med 
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städning, paketering eller avsyning eller som maskinopera
tör. LAS gö r det möjligt att ställa "tillräckliga kvalifikationer" 
som villkor för en omplacering av den som förlorat sina 
arbetsuppgifter vid en omorganisation. Också flera centrala 
kollektivavtal tillåter att turordningen påverkas av de anställ
das kvalifikationer. Innehållet i reglerna varierar från avtals
område till avtalsområde och uppfattningen om innebörden i 
dem varierar från arbetsplats till a rbetsplats. En omplacering 
över gränserna mellan könens arbetsområden blir emellertid 
för det mesta otänkbar, eftersom den tillåtna omskolningsti-
den/upplärningstiden till den nya befattningen skulle vara 
alltför kort. Även när arbetsuppgifterna kräver små kvalifika
tioner och en omskolning på kort tid alltså skulle vara möj
lig, hindras en omplacering lätt av uppfattningar 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 anställ
ningstider, sägs upp i högre grad än de heltidsarbetande. 
LAS jämställer deltidsarbete med heltidsarbete vid beräkning 
av anställningstiden, men effekterna av denna regel kan upp
hävas av att arbetsgivaren konstaterar arbetsbrist på just d el
tidsbefattningar. De deltidsarbetande erbjuds ibland ompla
cering till he ltidsarbete, som de inte kan ta av familjeskäl. På 
liknande sätt kan kvällsarbetande kvinnor erbjudas omplace
ring till dagtidsarbete, som de också måste avböja. Arbetsti
derna blir ofta avgörande vid överväganden om omplace
ringsmöjligheter för kvinnorna. På kvinnodominerade arbets
platser kan män med heltidsarbete få behålla sina anställ
ningar, medan kvinnor med längre anställningstider och lik
nande arbetsuppgifter blir uppsagda från sina deltidsarbeten. 
En speciell typ av uppsägning som drabbat bara kvinnor är 
uppsägningar från en del av anställningen, där det vanligaste 
är att de fått gå ner till deltid från en heltidsanställning. 

Föräldralediga kvinnor och gravida kvinnor har blivit 
uppsagda i s trid med turordningen. Ledigheterna har i några 
fall uppgetts vara orsaken till uppsägningen. I andra fall har 
kvalifikationer eller övertygelsen om att kvinnan i fråga ändå 
inte vill komma tillbaka efter sin ledighet etc uppgetts 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 uppsagda från delar av sin tjänst. Det händer å 
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andra sidan att gifta män med barn får behålla sin anställning 
på ogifta yngre mäns bekostnad, med motiveringen att de 
har en större försörjningsbörda. Inga exempel där avsteg 
gjorts till fö rmån för kvinnor som varit försörjare har nämnts 
av de fackliga representanterna. Också vid de s k äldreav
gångarna har familjeförhållanden och hemarbete spelat roll. 

Kvinnors äktenskap har ibland spelat en påfallande roll 
för deras anställningsskydd. Att män har makten på arbets
platserna - är chefer, ägare ed- kan ta sig uttryck i att det 
är kvinnorna som blir uppsagda, när deras äktenskap med 
chefer och ägare på arbetsplatsen upplöses. I undersök
ningen har emellertid positiva effekter (i ett begränsat per
spektiv) för kvinnors anställningsskydd av nära relationer till 
män oftare blivit synliga: Några kvinnor har fått behålla sina 
anställningar tack vare sina äktenskapliga band till a ntingen 
manliga chefer eller kvalificerade anställda på bekostnad av 
andra kvinnor. En annan typ av nära band med överordnade 
män, som skyddar kvinnors anställningar, är arbeten som 
chefers oundgängliga sekreterare. 

7.2 Slutdiskussion 
Turordningsförhandlingarna är delvis exempel på könsneu
trala processer: De ger olika resultat för män och kvinnor 
utan att processen har ett könsskiljande syfte. Kvinnor blir, 
liksom de äldre, uppsagda därför att de är mindre effek
tiva/produktiva än t ex yngre män utan omsorgsansvar. Det 
är en könsneutral process, som gör att de som har okvalifice
rade arbetsuppgifter, de som har deltidsarbete eller är tjänst
lediga samt anställda, som har stor frånvaro, blir uppsagda. 

Vissa de lar av processen är emellertid inte könsneutrala. 
Det är de resultat som påverkas av de förhandlandes (och 
andras som är inblandade i samråden) föreställningar om 
manligt och kvinnligt, om försörjarroll etc. Hit hör t ex före
ställningar om vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för kvin
nor och män, försörjartänkande vid uppsägningar från delar 
av anställningen, föreställningar om att man inte kan lägga 
sig i uppsägningar, som har samband med privata relationer. 
Hit hör också bedömningar av kvinnornas utseende och 
attraktivitet, som vissa uttalanden vittnar om. En del beslut 
grundas vidare på antaganden om de föräldraledigas eller 
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deltidsarbetandes (eller studieledigas) beteenden och önske
mål, utan att man förhör sig om hur det förhåller sig. Slutli
gen är de samråd som förekommer med de anställda inför 
personalminskningar naturligtvis inte en könsneutral process. 
I dem är "smidighet" ett viktigt inslag. 

Smidigheten som ideal 
När lagar och avtalstexter inte klart definierar, vem som ska 
bli uppsagd, blir andra mekanismer betydelsefulla för place
ringen i turordningen. Ett ideal som genomsyrar många 
avtalstexter och som de fackliga företrädarna värnar om i 
sina uttalanden är att uppsägningarna ska gå "smidigt": 
"Målet har varit för det första att företaget ska överleva och 
för det andra att det ska vara så lite smärtsamt som möjligt" 
och "Hade man gått ut med företagets förslag, skulle det ha 
blivit ett djävla liv." 

Smidigheten är ofta ett klart uttalat mål när det gäller 
uppsägningarna av de äldsta anställda: "Det kom ett brev där 
platschefen och läkaren informerade om ett smidigt sätt för 
företaget att skära ned genom pensioneringar, delpensione
ringar och sjukpensioneringar". Från en personalchefs per
spektiv såg smidigheten vid uppsägningarna av de äldsta 
anställda ut så här: "Jag har försökt påverka dem länge. 
Sedan har trygghetsrådet försökt tala dem till rätta och nu 
har de tagit på sig att ställa sig åt sidan mot ersättning. 
Trygghetsrådet sköter resten sedan. Jag har bara druckit kaffe 
med rådet". 

De äldre, som ofta betraktas som ej fullgod arbetskraft, 
upplever en stark press på sig att lämna sina jobb till de 
yngre och övertalningen under själva förhandlingarna kan gå 
ganska lätt: "De flesta upplevde det som frivilligt - en del 
gav upp vid diskussionerna". Motsvarande gäller troligen för 
var och en som inte upplever sig som fullvärdig eller kvalifi
cerad arbetskraft. Vad gäller kvinnorna erbjuder uppsägning
arna av dem i de flesta fall inte någon sensation; det är 
"naturligt" att de som har vissa arbetsuppgifter och ledigheter 
etc, blir uppsagda i fö rhandlingar, där arbetsgivaren har lön
samheten och fackklubben har företagets överlevnad som 
mål. Det är naturligt för alla inblandade och uppsägningarna 
går därför smidigt. 



133 

Ett l ed i s midigheten är att beslutet om uppsägningarna 
ska fattas "i samråd". Detta är en uppgift som de fackliga 
organisationerna har tagit på sig: "Att få dem, som det görs 
undantag för, att gå med på att bli uppsagda är ju ett ansvar 
du måste ta. Om du får makt, får du också ansvar". "Sedan 
tog vi kontakt med alla som blivit omgångna och frågade om 
de godkände det. Har folk varit med och känner att de har 
varit med och påverkat själva, så blir det inga problem". 
"Men det man aldrig får vika ifrån det är att man har pratat 
med dem som berörs innan man gör en uppgörelse. Jag 
menar att om man har snackat med dem man pratar om, då 
brukar det gå bra. Man kan nå en uppgörelse som bygger på 
att de själva varit med om det. De ska inte behöva känna att 
nu har facket bestämt över mig också". 

I underhandlingarna mellan facket och de anställda 
handlar det om att väga olika anställdas intressen mot varan
dra. I sådana situationer verkar det troligt att kvinnor ofta 
kommer till kor ta. Några olika skäl till det kan vara: 

1. Det kräver ett självförtroende, som kvinnor har mera säl
lan än män, att framhäva sina kunskaper och sin kompe
tens 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". 

2. För kvinnorna innebär ofta en uppsägning en förändring 
som inte är så stor, just därför att de inte är fullvärdig 
arbetskraft. De arbetar "ändå bara deltid", de "ska ändå 
snart vara föräldralediga" eller deras uppsägning gäller 
bara en del av tjänsten. 

3. Den som är van att vara öppen för andras behov och att 
sätta andras intressen före sina egna, har svårare att sätta 
sina behov före någon annans i en situation, där olika 
anställda spelas ut mot varandra. 

De uppsägningar som möter minst motstånd, som medför 
minst risker för störningar, är uppsägningarna av dem som 
inte alls finns på arbetsplatsen. Hit hör de tjänstlediga, t ex 
föräldralediga och studielediga. Hit hör också de långtids
sjuka och de som står på tur till en återanställning efter att de 
redan har blivit uppsagda. 
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"Här behandlas alla lika " 
"Här behandlas alla lika", "här görs ingen skillnad på kvinnor 
och män", har de fackliga representanterna ofta deklarerat. 
De intervjuades utgångspunkt har så gott som alltid varit, att 
det inte existerar någon skillnad mellan hur kvinnor och män 
blir behandlade i tu rordningssammanhang. I undersökningen 
har bara ett fåtal av de fackliga representanterna haft ett jäm
ställdhets/kvinnoperspektiv på uppsägningspolitiken. 

På den enskilda arbetsplatsen blir den ojämna fördel
ningen av uppsägningar mellan kvinnor och män inte alltid 
synlig och kan verka tillfällig. För den som arbetar deltid, har 
okvalificerade arbetsuppgifter och "satsar" lika mycket på 
hemarbetet som på förvärvsarbetet, är en uppsägning nästan 
något att vänta vid nedskärningar. Kvinnor och män har 
olika arbetsuppgifter och olika arbetstider - förändringar i 
dessa mönster faller inte inom ramen för den lokala fackliga 
politiken, allra minst vid turordningsförhandlingar, som ses 
som extrordinära situationer. De fackliga organisationerna 
som ofta givits ansvar för och förtroende när det gäller jäm
ställdhetsarbetet, hänvisar underförstått lösningen av dessa 
problem någon annanstans. De intervjuade förtroendemän
nens intressen har pekat åt andra håll. Deras engagemang 
har gällt framför allt företagets överlevnad, frågan om de oor
ganiserade eller de äldres "trygghet". 

Undersökningen visar, att kvinnor och män behandlas 
relativt lika när de har liknande förhållanden. Deltidsarbe
tande män blir uppsagda i lika hög grad som deltidsarbe
tande kvinnor. Ingenting tyder på att t ex kvalificerade 
kvinnliga heltidsarbetande utvecklingsingenjörer eller fräsare 
blir uppsagda i högre grad än män med samma yrken. Men 
sådana liknande förhållanden är sällsynta. 

I materialet finns inget exempel på diskriminering som 
den definieras i jämställdhetslagen. Kvinnor blir inte upp
sagda av det skälet att de anses olämpliga för sina arbeten 
för att de är kvinnor och knappast heller för att de blir förbi
gångna av män med liknande kvalifikationer. Det vanliga är 
inte heller att män får behålla sina anställningar på bekost
nad av kvinnor med likvärdiga kvalifikationer. Kvinnor blir 
uppsagda därför att de har sådana arbetsuppgifter och 
arbetstider m m som är typiska för kvinnor. Uppsägningarna 
är inte knutna till bi ologiskt kön, utan till socia la egenskaper 
som är förbundna med det sociala könet. 
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Konsekvenser 
Oavsett om uppsägningarna görs genom könsneutrala eller 
könsbestämda processer, får de vissa konsekvenser. Denna 
undersökning är en kvantitativ jämförelse mellan kvinnor 
och män, som ger resultatet att kvinnor oftare än män blir 
berövade sin försörjning, sin rätt till pengar. Uppsägningar
nas fördelning mellan könen har samband med fördelningen 
av hemarbetet mellan kvinnor och män. De kvinnor som blir 
uppsagda har grovt talat de arbeten som är starkast präglade 
av hemarbetet, vad gäller arbetsuppgifter, arbetstider och 
ledigheter. Ungefär 85 % av deltidsarbetet i samhället utförs 
av kvinnor och till största delen av gifta kvinnor. Uppsäg
ningarna av deltidsarbetande innebär därför i stor utsträck
ning att det är gifta kvinnor som blir uppsagda. Minskningar 
av anställningar - uppsägningar från heltid och återanställ-
ning på deltid - har nästan uteslutande gällt gifta kvinnor. 
Uppsägningarna har drabbat föräldralediga och gravida, vil
ket innebär att kvinnor som föder och vårdar barn riskerar 
att bli uppsagda. Konsekvenserna blir att gifta kvinnor blir 
uppsagda mer än ogifta och mödrar blir uppsagda mer än 
kvinnor utan minderåriga barn. 

"Uppsägningsmönstret" permanentar kvinnors individu
ella beroende av män. Det sker genom att det upprätthålls 
en skillnad mellan kvinnors och mäns försörjningsmöjlighe
ter. Det bidrar också till att upprätthålla en beredskap hos 
kvinnor att utföra obetalt hemarbete, så länge försörjningen 
genom lönearbetet upplevs som oviss. Med den försämring 
av självkänslan som följer för var och en som blir uppsagd 
på grund av att hon eller han är okvalificerad följer säkert 
också en beredskap att underordna sig. Uppsägningarna 
bidrar på så sätt till att upprätthålla en bestämd relation, en 
relation av under- och överordning, mellan kvinnor och män 
i lönearbetet och i familjen. 
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Vilken placering i turordningen vid uppsäg
ningar får kvinnor? Hur påverkas anställnings
skyddet av privatlivets status? Förändras lag
stiftningen om kvinnors rätt till avlönat arbete 
av förändringar i familjebildning ocli födelse
tal? Hur påverkas kvinnornas möjligheter att 
behålla sina anställningar av förhandlingar om 
avsteg från lagens regler? 

Dessa är några av de frågor som behandlas i 
boken, i vilken författaren har försökt att ge en 
samlad bild av kvinnors anställningsskydd. 

Catharina Calleman är juris licentiat med ar
betsrätt som specialitet. 
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