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Abstract 

The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by em
ploying a complex theoretical approach which allows for an understanding 
of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study 
includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and fo
cuses on ethnic discrimination against the background of both structural 
conditions and situational factors. The analysis results from studying per
sonnel statistics and interviews with salaried employees, union elected 
representatives, and workers. 

The study includes two technical and organizational environments. The 
first environment, manual systems, demands loyalty of individuals to the 
technical and organizational system. The other environment, integrated 
mechanization, has a decentralized group organizational structure. Both 
environments are studied with consideration taken to recruiting, leader
ship, and solidarity among workers. 

The results show that ethnic discrimination appears to be a very compli
cated phenomena, the expression of which is a consequence of dynamic 
interplay between structure and action. New forms of work have meant 
that workers' professional skills are now organized to compliment one 
another and they work more in groups. This has resulted in an increased 
need for familiar cultural and social skills within the groups. Such a devel
opment risks encouraging varying degrees of negligence, aversion, and 
exclusion of ethnic views. 

Keywords: Ethnic discrimination, technology, work organization, the car 
industry, recruiting, leadership, workers collectives. 
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Förord 

Eftersom detta avsnitt ska handla om det som kom före ordet vill jag inledningvis 
betona den enorma betydelse som studietiden på Brunnviks folkhögskola haft för 
mig. Skolan ligger några kilometer utanför Ludvika och på en sluttning alldeles 
ovanför sjön Väsman. På Brunnsvik gavs återkommande tillfallen att diskutera 
samhälleliga strukturers betydelse för människors sociala och personliga sidor. 
Studietiden gjorde det möjligt för mig att finna och fånga orden om både samhäl
let och mig själv. Mot bakgrund av den studiemiljön var steget inte långt till in
tresset för den marginaliserade människans livsvillkor. Men att det just skulle bli 
frågan om invandrare beror på andra faktorer. 

När jag hösten 1987 stod inför beslutet att flytta till Umeå var det för att min 
fru, Stina, hellre vill läsa vid Umeå universitet än vid något annat. Eftersom hon 
var gravid och jag vid det tillfallet stod inför att bli arbetslös ställde jag in mig på 
att bli pappaledig. Inför flytten uppmanade Stina mig att söka in på forskarutbild
ningen vid Sociologiska institutionen. Jag följde hennes råd vilket resulterade i att 
jag blev antagen och att jag följaktligen inte blev pappaledig i den omfattning jag 
tänkt mig. På det sättet har det varit fram till nu då jag kommit fram till målet med 
forskarutbildningen. 

Det grundläggande orsaken till att jag kommit att lämna ett bidrag till invand
rarforskningen är att docent Carl-Ulrik Schierup engagerade mig i projektet 
Invandrarna och den tekniska utvecklingen. Projektet finansierades av Arbets-
miljöfonden (nuvarande Rådet för arbetslivsforskning). Datainsamlingen genom
fördes på Volvo Torslandaverken i Göteborg (VTV) och pågick under åren 1989-
1990. Arbetsmiljöfonden finansierade även projektet Teknik, arbetsorganisation 
och etniska relationer inom svensk bilindustri, vars syfte var en förnyad och 
fördjupad analys av det material som samlades in i samband med ovan nämnda 
projekt. Det är det senare projektet som ligger till grund för avhandlingen. 

Efter att vi slutfört vår studie på VTV har man inom Volvo Personvagnar AB 
gjort flera namnändringar som berört Torslandafabrikerna i Göteborg. En följd av 
detta är att den enhet som tidigare betecknades Volvo Torslandaverken i Göteborg 
brutits upp i skilda organisatoriska enheter. Men eftersom vår datainsamling före
togs innan namnbytet har jag valt att behålla benämningen Volvo Torslanda
verken. 

Det finns många människor som utgjort ett enormt stöd för mig under arbetet 
med avhandlingen. Jag tackar dem alla, nära vänner som kritiskt granskande kol
legor. Jag vill också rikta ett tack till Volvo Torslandaverken i Göteborg som 
gjorde det möjligt för vårt forskarteam att undersöka invandrares arbetsvillkor, 
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särskilt Svante Ljungqvist och Peter Wässing som gav oss ett berömvärt motta
gande. Utan deras engagemang och välvilja hade vi förmodligen inte kunnat 
genomföra undersökningen. Denna välvilja tror jag hänger samman med VTVs 
strävan efter att ständigt förbättra arbetsvillkoren. Det är förmodligen denna strä
van som medverkat till att jag inte kunnat finna några som helst tecken på att den 
etniska diskriminering som förekommer på VTY på något sätt skulle vara avsikt
ligt eller strategiskt konstruerad från företagets sida. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla informanter på VTV som ställt upp 
och tålmodigt besvarat både skärskådande och envist ställda frågor. Ett särskilt 
tack riktar jag till den arbetsgrupp i Pressverket som "adopterade" mig under april 
månad 1990. 

Jag vill dock speciellt tacka dem som varit direkt involverade i avhandlings
arbetet. Ett särskilt tack går till Carl-Ulrik Shierup som i egenskap av handledare 
varit min akademiska mentor. Han har gång på gång läst mina manus och tålmo
digt försökt att lära mig så mycket som möjligt av forskaryrkets både formella och 
"tysta" kunskap. Under det sista halvåret har jag läst om mycket av det jag skrev 
under ett tidigt skede av avhandlingsarbetet. Genomläsningen har fått mig att för
stå den enorma betydelse Carl-Ulrik haft för att det slutligen blivit en avhandling. 
Jag vill även tacka Sven Paulson som beredde väg för mig på VTV och Alexandra 
Ålund som kommit med både goda råd och värdefulla litteraturtips. 

Det finns ett antal motiv till varför jag slutligen valde att utbilda mig till fors
kare. Det viktigaste motivet har varit att mitt arbete ska föra med sig något gott för 
de som står mig allra närmast. Därför har avhandlingsarbetet till stor del gjorts för 
mina barn Stellan, Daniel, Disa och Andreas. Dessvärre har det varit frågan om en 
paradox; ju mer nedlagt arbete på avhandlingen desto mindre tid tillsammans med 
både Stina och barnen. Förlåt och tack för er tålmodighet. 

Umeå i april 1996 

Gunnar Augustsson 
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1 Arbetets omvandling 
och etnisk diskriminering 

Saltsjöbadsavtalet som slöts under 1930-talet lade grunden för en svensk modell 
för lösning av konflikter på arbetsmarknaden. Modellen baserades på kompromiss 
och samförstånd. Avtalet innebar centralt reglerade förbindelser mellan arbets
marknadens parter; det vill säga mellan arbete och kapital. Detta kom att bli grun
den för vad som senare kom att betecknas "den svenska modellen". 

Den svenska modellen vilade i sin ursprungliga form på ett allmänt regelsystem 
som påbjöd arbetsmarknadens parter att lösa intressemotsättningar utan statlig in
blandning, eftersom parterna annars måste underkasta sig lagreglering. Modellen 
fungerade inom ramen av en bestämd maktstruktur som kännetecknades av cent
rala avtalsförhandlingar mellan "få centraliserade och homogena organisationer" 
(SOU 1990:44). Under 1980-talet blev den svenska modellens giltighet allt mer 
ifrågasatt. I sin avhandling Från den "svenska modellen " till företagskorpora-
tism? skriver Göran Brulin (1989) att det finns "starka decentraliseringssträvan
den som skulle kunna innebära att inflytande- och förhandlingssystem på makro
nivå i Sverige förlorar i betydelse till förmån för ett mer företagskorporativt 
system" (op.cit.: 131). Brulin utgår från företaget som en politisk arena där arbets-
tagarparten och arbetsgivarparten i e tt slags konkurrensförhållande strävar "efter 
att vinna de anställdas förtroende och lojalitet" (op.cit.: 46). 

I jämförelse med hur till exempel Lysgaard (1985/1961) såg på arbetslivets 
strukturellt betingade motsättningar på 1950-talet har det skett förändringar i för
hållandet mellan företagens tekniska/ekonomiska ledning och löntagarkollektivet. 
Lysgaard ser en genomgripande strukturell dualism i förhållandet mellan företa
gets formella organisation (det tekniska/ekonomiska systemet) och den spontan-
organiserade inofficiella sida av företaget som arbetarkollektivets system repre
senterar. Arbetarna identifierar sig med sin klass och löntagarkollektivet i stort. 
Lysgaard beskriver arbetarkollektivet som en stötdämpande buffert mellan de 
anställda och det tekniska/ekonomiska systemets egenintresse. Poängen i Brulin's 
(1989) syn på de förändringar som har ägt rum är att den kollektiva identiteten och 
klasskänslan löses upp och övergår i en "lokal samverkan mellan ledningen och 
de anställda i det enskilda företaget" (op.cit.: 16). Istället för att söka beskydd för 
verkningarna från det tekniska/ekonomiska systemet gäller det för de anställda att 
bli samarbetsvilliga medlemmar i företagets organisation. En central ingrediens i 
den nya företagskorporatismen är nämligen att "de anställda i företagen känner 
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lojalitet med företaget och företagsledningen, inte solidaritet med löntagarkollek
tivet i stort" (op.cit.: 48). 

Brulin's (1989) tes om en korporativistisk utveckling inom industrin kan vara 
skäl nog för en revidering av Lysgaard's (1985/1961) slutsatser om arbetarkollek
tivet. I Lysgaard's studie talade arbetarna i termer av "vi" (arbetarna) och "dom" 
(företagsledningens representanter). I takt med den nya ledarskapsideologin och 
de moderniserade samordningsfunktionernas inträde på fabriksgolvet, blir förhål
landena mellan arbetsledning och arbetare mer komplex. Sedan 1970-talets mitt 
har företagsledningar förändrat sin uppfattning om arbetare (se till exempel Kern 
och Schumann, 1984). Det har generellt sett skett en uppvärdering av arbetares 
ambitioner i sitt jobb, kreativa förmåga och vilja att lära sig och att ta ansvar för 
olika typer av arbetsuppgifter. Arbetaren uppfattas numera som en person med 
komplex förmåga och varierande utvecklingspotential. Denna syn på arbetaren 
innebär att han eller hon ses som reflekterande, förståndig och kritiskt självstän
dig. Men inte nog med det; nya ledningsstrategier inverkar även på förhållandet 
arbetare emellan. 

I takt med att arbetsledningens intresse ökar för arbetarnas individuella arbets-
potential, uppmärksammas de etniska skillnaderna inom arbetarkollektivet, med 
allt större skärpa. I och med att det utvecklas organisatoriska miljöer där indivi
duella skillnader beaktas i allt högre grad, tenderar klichéartade föreställningar om 
invandrare att, på ett paradoxalt sätt, få ökad genomslagskraft. Ambitioner om 
ökad produktivitet och ett normativt grupptryck tycks medföra individuell komp-
lementaritet med avseende på kompetens, men kulturell respektive social likfor
mighet med hänsyn till etnicitet. 

Det var just detta perspektiv på teknisk och organisatorisk förändring inom 
industrin som kom att tona fram från en komplex undersökning av etniska rela
tioner inom en svensk bilindustri. Studien genomfördes på Volvo Torslandaverken 
i Göteborg under åren 1989-1990 (se vidare Schierup och Paulson, 1994). Den 
utfördes av ett större forskarteam vari jag själv var en av medlemmarna. 

Studien handlar om 1960- och 70-talens invandrare och deras arbetslivserfaren
heter på Volvo Torslandaverken (i fortsättningen förkortat; VTV). Invandrares 
arbetssituation har genom åren förändrats i takt med den tekniska och arbetsorga-
nisatoriska utvecklingen. Under 60- och 70-talen utgjorde invandrare en majoritet 
av arbetskraften på VTV. Med åren har deras andel sjunkit markant, från ca 70 % 
till ca 30 %. Studien visar också att många invandrare blivit kvar i de manuella 
produktionsmiljöer de en gång började. Kulturellt definierade invandrarkategorier 
eller grupper, stereotyper och fördomar har på lång sikt fått en diskriminerande 
effekt. Samtidigt är det svårt att upptäcka något enhetligt mönster av diskrimine
ring, istället tar den sig olika uttryck i olika tekniska och arbetsorganisatoriska 
sammanhang och, framför allt, för olika invandrargrupper. 
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I mitt bidrag till detta arbete analyseras särskilt förhållanden inom en moderni
serad fabriksmiljö, där det förekommer grupporganiserat arbete (se Augustsson, 
1994). Studiens resultat ska formuleras som avhandlingens centrala problemställ
ning: I och med att människors yrkeskompetens organiseras komplementärt, upp
kommer behov av närliggande (besläktade) kulturella och sociala kompetenser. 
Det handlar med andra ord om paradoxen att funktionell heterogenitet genererar 
mellanmänskliga krafter som eftersträvar kulturell och social homogenitet. En så
dan utveckling riskerar föra med sig olika grader av negligering, aversion och 
uteslutning i etnisk mening. 

Studien på VTV ger upphov till behov av att fördjupa diskussionen och analy
sen av etniska relationer. Den visar att etnisk diskriminering inte enbart handlar 
om strukturella förväntningar eller krav. Istället tycks diskriminering vara ett 
ytterst komplicerat fenomen vars uttrycksformer är en konsekvens av ett dyna
miskt växelspel mellan struktur och handling. Mitt syfte är att försöka förstå 
etnisk diskriminering med hjälp av ett komplext teoretiskt närmande, som gör det 
möjligt att belysa etniska relationer och etnisk diskriminering som social process. 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det tekniska/ekonomiska systemets föränd
ring under 1980-talet och inom dessa ramar analyseras de förskjutningar som till 
synes skett i de etniska relationerna på VTV. 

Avhandlingens disposition 
VTV bildar ramen kring en omfattande variation av produktionsprocesser och 
olika former för arbetsorganisation - ett sorts arkeologiskt falt för arbetssociologin 
- där experimentella produktionsgrupper finns sida vid sida med tayloristiskt 
organiserat arbete vid löpande band. Man blandar ambitioner om det som vanligen 
karaktäriserar hierarkiskt uppbyggda organisationer, i form av övervakning och 
standardiserade regler, med vad som ibland anses vara utmärkande för alternativa 
organisationer, till exempel homogenitet med avseende på moraliska värden (se 
till exempel Rothschild-Whitt, 1979). 

De produktionsuppläggningar som var aktuella för VTV vid tidpunkten för vår 
undersökning utgjorde en del av en tänkt framtida strukturförändring. Omvand
lingen utformades med hjälp av större och mindre förändringar av produktions
processer och arbetsorganisation i de olika delfabrikerna. Detta medför betydande 
förändringar av såväl föreskrivna kvalifikationskrav, som förutsättningar till med-
inflytande. Avhandlingen fokuserar på de konsekvenser detta får för invandrade 
arbetare. 

I kapitel 2 presenteras två olika tekniska och arbetsorganisatoriska miljöer. 
Kapitlet redogör för produktionsmiljöernas olikheter med avseende på teknisk ut
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rustning och arbetsorganisatorisk uppläggning. Den ena miljön, manuella system, 
binder upp individen hårt till det tekniska och organisatoriska systemet. Den 
andra, integrerad mekanisering, har en decentraliserad grupporganisatorisk upp
läggning. 

Detta är utgångspunkten för kapitel 3, som handlar om de olikartade förvänt
ningar och krav som respektive produktionsmiljö ställer på de verksamma männi
skorna. Kraven återspeglas bäst i den rekryteringspolicy som gäller för respektive 
miljö. Å ena sidan finns det behov av en traditionell arbetsorganisation med hård 
styrning av produktionsprocessen, där det finns utrymme för hög personalomsätt
ning utan att vare sig produktionens kvantitativa eller kvalitativa mål äventyras. Å 
andra sidan håller man på att utveckla en moderniserad arbetsorganisation som 
baserar sig på mindre arbetslag, där arbetarna i högre grad är självstyrande. 

Kapitlet presenterar etnisk diskriminering som grundat på kulturalism. Generellt 
sett fungerar stereotypiska föreställningar om kultur som ett raster då människor 
från olika medborgargrupper försöker sätta ord på varandras egenskaper1. Förut
sättningen är att den som typifierar eller kategoriserar individer eller grupper, med 
annorlunda etnisk härkomst, oftast uppfattar sig själv och sin egen kultur som en 
sann normativ och moralisk måttstock mot vilken andra kulturer bedöms. Ottar 
Brox (1991: 102) talar om "kulturalistiska" utsagor vilket betyder att kulturell 
härkomst uppfattas som grund för normativt beteende. På samma sätt som rasism 
grundar sig på uppfattningen om genernas biologiska programmering, föreligger 
här åsikter om kulturell programmering av individer. Genom att förstå "problem 
som är förbundna med sociala spänningar... i snävt etniska kulturella termer" ska
pas i förlängningen förutsättningar för en dold dagordning för kulturmöte inom 
ramen för en given "naturlig ordning" det vill säga den som majoritetssamhället 
definierar (Ålund, 1991). Härigenom drivs invandrarnas integrationsprocess mot 
såväl inordning som underordning (op.cit.). 

Schierup och Ålund (1992) uppfattar kulturalisering som att man tillskriver 
2 o vissa inre egenskaper en etnisk särprägel. Förhållningssätt till invandrarnas kultur 

kan därmed enligt Schierup och Ålund präglas av en motsägelse; kultur saluförs 

1 Mot bakgrund av genotypiska (introverta) och fenotypiska (extroverta) markörer kan etnisk 
diskriminering grundas på tillskriven rastillhörighet, kulturellt, territoriellt och/eller socialt 
ursprung. Rastillhörighet har sina rötter i genotypiska markörer medan de övriga kan antas vara 
starkt förknippade med fenotypiska markörer (se Lange & Westin, 1981). 
2 "Nära 'grannar', europeiska och ljushyade är välkomna, men inte de från 'främmande kulturer', 
mörkhyade och oanpassbara" (Schierup & Ålund (1992:7). De juridiska och moraliska premisser 
för jämlikhet, valfrihet och samverkan som tidigare präglat den samhälleliga diskursen om 
invandrare och flyktingar tenderar numera att förklenas (op.cit). Idag präglas den dominerande 
diskursen istället av röster om "reglerad invandring, styrd av svenska ekonomiska intressen" 
(op.cit. :5). 
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samtidigt som resurs och som problem. Författarna pekar på möjligheten att be
trakta kultur som en "sfar eller som det förmedlingsutrymme som handlar om 
aktörens möte med det strukturella under den sociala omvandlingens skiftande 
premisser" (op.cit.: 10). Kultur kan i och med detta betraktas som en dynamisk 
process där varje typifiering eller kategorisering återspeglar strukturella och soci
ala betingelser som ligger till grund för befintliga norm- och moralkomplex. 

Underförstått torde detta innebära att invandrare bedöms utifrån olika förtecken 
beroende på vilket sammanhang som utgör bedömarens perceptuella och erfaren-
hetsmässiga referens. Ett sådant perspektiv inbjuder till en sammanhangsbunden 
analys av yttranden som fälls om invandrare. Det är mot bakgrund av avhandling
ens intentioner därför särskilt viktigt att ta hänsyn till olika tekniska och organisa
toriska mikrofålt, och att relatera dessa till den allmänna diskurs som kan uppfat
tas försiggå på samhällets makronivå. 

Kapitel 4 vidgar och fördjupar det perspektiv som grundläggs i kapitel 3. 
Kapitel 4 presenterar och diskuterar de lednings strategier som präglar olika pro
duktionsmiljöer. Kapitlet diskuterar allmänna skillnader mellan manuella system 
och integrerad mekanisering, men framför allt betonas förändringar och deras 
konsekvenser inom integrerad mekanisering. 

De två fabriksstrukturer som utgör referenspunkterna i denna framställning ska 
uppfattas som två institutionella världar eller fabrikskulturer. Det handlar om "två 
världar" som i egenskap av mänskliga produkter representeras av tekniska och 
organisatoriska kriterier. Men många av de verksamma människorna uppfattar 
dessa världar som en gång för alla givna, och inte som förändringsbara och 
mänskliga produkter. Förmodligen innebär det att de som arbetar i dessa miljöer i 
hög grad uppfattar att de inte kan kontrollera miljöerna i sig, utan har att finna sig 
i rådande omständigheter. Kanske är just brist på inflytande och upplevelse av 
maktlöshet de referenspunkter som föregår uppkomsten av kulturella kategorise
ringar. Detta samspelar med konkurrens och monopolisering av olika yrkesnischer 
och privilegier som uppkommer i spåren av etnisk arbetsdelning.4 

I kapitlet diskuteras framför allt hur olika ledningsstrategier påverkar de mel-
lanmänskliga relationerna. På ytan har arbetet integrerats i funktionell mening 
samtidigt som det socialt sett har differentierats. Inom manuella system innebär 

"Å ena sidan är det kulturella ett kulturbagage, en resurs att bevara och utnyttja för positiv 
etnisk identitet, medvetenhet och socialt arbete. Å andra sidan är det kulturella också något 
socialt problematiskt som man måste hantera på ett disciplinärt sätt" (Schierup och Ålund, 
1992). 
4 Förekomsten av kulturella kategoriseringar var utgångspunkten för Bonacichs (1972) 
inflytelserika teori som belyser hur uteslutning (exkludering) av vissa etniska grupper eller 
inrättandet av ett modifierat "kastsystem" (exklusivitet) präglat av etnisk sortering och 
antagonism, kan vara reaktioner på en kluven arbetsmarknad. 
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det att någon eller ett par av arbetarna utses till så kallade "instruktörer" - numera 
även benämnda "gruppombud" - vars funktion är att vara en mellanhand mellan 
arbetsgruppen och arbetsledaren. Inom integrerad mekanisering läggs stor vikt vid 
sådana aspekter som kompetens, kommunikation och samarbetsförmåga, aspekter 
som berör arbetsgruppen i sin helhet men särskilt de valda gruppombuden. 

I kapitel 5 behandlas en djupare nivå av de mellanmänskliga relationerna. Den 
funktionella arbetsberikningen har inte enbart medfört mångfald i arbetsuppgif
terna, den har också inneburit förskjutning av lojaliteter. Den individuella arbeta
ren knyts allt hårdare till det aktuella organisatoriska sammanhangets ideologi. 
Detta väcker frågan om den enskilda arbetaren numera identifierar sig mer med 
företaget, än vad som var fallet för 10-15 år sedan? 

Direkt motsatta förhållanden kan skönjas i förhållandet mellan arbetarna. Tidi
gare fanns det en vanlig skiljelinje mellan "vi" arbetare och "dom" förmännen 
eller företagsledningen (Lysgaard, 1985/1961). En idag inte särskilt ovanlig upp
fattning om "vi" och "dom" omfattar skillnaden mellan inhemska och invand
rade bilarbetare (Augustsson, 1994). I spåren av moderniserade produktions
miljöer följer en strategi där individuella skillnader beaktas i allt högre grad. Detta 
tycks föra med sig att klichéartade föreställningar om invandrare får ökad genom
slagskraft inom arbetarkollektivet. Detta om något antyder tendenser till värde
ringsförändringar eller skilda känslomässiga upplevelser med tydliga etniska för
tecken. 

I det avslutande kapitlet 6 diskuteras kopplingen mellan produktionsmiljöer och 
hur invandrade arbetare värderas. Detta görs mot bakgrund av en teoretisk och 
analytisk återblick på avhandlingens övriga kapitel. Syftet är att knyta samman 
alla trådar och anknyta dem till den teoretiska modellen. 

Sammanfattningsvis är det ett dialektiskt perspektiv på den omgivande struktu
rella och mellanmänskliga komplexiteten kring etnisk diskriminering som står i 
fokus. 

Etnisk diskriminering kan och bör, enligt min mening, uppfattas som en mycket 
omfattande och komplicerad process där strukturella och institutionella betingelser 
vävs samman med specifika interaktioner och ideologiskt färgade uppfattningar 
och förväntningar. Existerande uppfattningar om och förståelse av etnisk diskri
minering kommer i sin tur att påverka valet av åtgärder mot densamma. Ett 
komplext problem kräver en integrerad problemlösningsstrategi och mångsidiga 
åtgärder. Det finns skäl att återuppta diskussionen om denna komplexitet i avslut
ningskapitlet. 

Med uppfattningen om etnisk diskriminering som en mångfacetterad process 
följer problemet att etablera en teoretisk förståelse, som varken är alltför snäv eller 
spretar åt alltför många håll. Förståelsemodellen bör inte vara för snäv, eftersom 
etnisk diskriminering antagligen förstås bäst som en dialektisk process som ut
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vecklas i ett samspel mellan struktur och handling. Det innebär att diskrimine
ringen kan ta sig olika uttryck beroende på specifika strukturella och mellan-
mänskliga omständigheter. Förståelsen får heller inte vara för vid utan bör möjlig
göra en identifiering av enskilda betydelsebärande indikatorer. 

I den resterande delen av föreliggande kapitel argumenterar jag för tillämp
ningen av en teoretisk och analytisk modell inför den empiriska framställningen. 
Först följer dock en genomgång av hur etniska relationer på industriarbetsplatser 
behandlats i forskningssammanhang. Därefter problematiseras begreppet etnisk 
diskriminering. Med problematiseringen och det aktuella forskningsläget som ut
gångspunkt utvecklas en modell som förhoppningsvis inbegriper en förståelse av 
den etniska diskrimineringens komplexa sammanhang. Modellen åtföljs av en 
diskussion av de övergripande teoretiska antaganden som den grundar sig på. 

Kapitlet avslutas med en presentation av det empiriska materialet och en be
skrivning av metodologiska och analytiska strategier för bearbetning av datamate
rialet och tolkning av detsamma. 

Studier av etniska relationer i Sverige 
och på svensk arbetsmarknad 
Det existerar en rad olika undersökningar om etniska relationer på både utländska 
arbetsmarknader och den svenska.5 Här ska jag diskutera den inte särskilt omfat
tande svenska forskningen på området. 

För svenskt vidkommande finns det forskning om bland annat; arbetets sociala 
och kulturella innebörd (Ehn, 1981); invandrares ekonomiska och sociala rörlighet 
(Ekberg, 1985, 1988, 1994); invandrade kvinnors möte med arbetsliv och fack
förening (Knocke, 1986); segregering efter kön och etnicitet (Leiniö, 1988); bety
delsen av invandrarskap och etnicitet i svensk t arbetsliv (Brune, 1993); karriärhin
der och diskriminering (Schierup och Paulson, 1994). 

Den samlade kunskapsbasen omfattar i hög grad strukturell påverkan och i 
mycket låg y/ad social påverkan. 

I Invandrarpolitiska kommitténs delbetänkande Arbete till invandrare (SOU 
1995:76) framgår att sysselsättningsgapet mellan svenska befolkningen i sin hel
het och utländska medborgare ökat markant mellan åren 1990 och 1994. Upp
gifterna gäller sysselsatta i åldrarna 20-64. Mellan åren 1981 och 1989 vidgade sig 

5 Utanför Sverige har man bland annat forskat om Västtysk regeringspolicy och personalpolitik 
på företag, Dohse, 1981; fårgade invandrares ställning i Storbritannien, Feuchtwang, 1982; 
rekryteringen av svarta arbetare på den engelska arbetsmarknaden, Jenkins, 1986; hälsoproblem 
som en konsekvens av strukturell diskriminering i Västtyskland, Oppen, 1988. 
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gapet gradvis fram till 1990. 1990 hade 4,4 miljoner av befolkningen i sin helhet 
sysselsättning och 248 000 av de utländska medborgarna. 1994 hade sysselsätt
ningen sjunkit till 3,9 miljoner för hela befolkningen, det vill säga med ca 11 %. 
Sysselsättningen för utländska medborgare hade sjunkit till 168 000, det vill säga 
med ca 32 %. Efter 1990 och fram till 1994 har det med andra ord skett en drama
tisk förändring. I delbetänkandet tillskrivs de senare årens stora invandring från 
forna Jugoslavien en orsak till den markanta förändringen. Men man betonar sam
tidigt att det är ett resultat från processer som pågått sedan lång tid tillbaka. 

Leiniö (1988) menar att det förekommer skillnader i yrkesfördelning mellan in
vandrad och inhemsk arbetskraft; särskild vikt läggs på fördelningen över kön. De 
invandrargrupper Leiniö studerat och jämfört med svenska män och kvinnor är; 
finskfödda, födda i f orna Jugoslavien och de som är födda i Turkiet. Finska män 
och kvinnor skiljer sig inte lika mycket från svenskar, jämfört med övriga grupper. 
I allmänhet menar Leiniö att den svenska arbetsmarknaden mycket klart är köns-
segregerad vad gäller den svenska och den finska gruppen, och att detta ändrar sig 
mycket långsamt. Detsamma gäller dock inte jugoslaver och turkar. Leiniö anser 
att jugoslaviska kvinnor som arbetar inom typiskt manliga yrken gör det av eko
nomiska skäl, förtjänsten är bättre. Att däremot turkiska män arbetar inom typiskt 
kvinnliga yrken uppfattar Leiniö som ett tecken på turkars svaga position på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Ekberg (1985) har konstaterat samma sak för flyktingar från öststaterna (Polen), 
som Leiniö för finskfödda, det vill säga de skiljer sig inte alltför mycket från 
svenskar. Enligt Ekberg kan det hänga samman med att de är '"kulturellt näralig
gande' och bärare av en kunskapsmassa som åtminstone efter en tid kan omsättas 
på svensk mark". Man kan dock ställa sig frågan vilken betydelse denna kun
skapsmassa ges på den svenska arbetsmarknaden. Såväl Brune (1993) som 
Schierup och Paulson (1994) visar att invandrare ofta har mer omfattande skol-
underbyggnad än svenskar, men ändå har de vanligen arbeten med lägre status. 

Åberg (1984) har undersökt vilken roll vissa personkaraktäristika spelar vid ur
valet till okvalificerade jobb, så kallad "statistisk diskriminering".6 Undersök
ningen omfattar förändringar som skett under perioderna 1968-1974 och 1974-
1981. Åberg undersökte vilken betydelse ålder, nationalitet, socialt ursprung, kön 
och utbildning har för att man blir kvar i, degraderas till eller som nyanställd till
träder okvalificerat arbete. 

6 Begreppet statistisk diskriminering innebär följande. En arbetgivare kan till exempel anta att 
unga svenskar överlag inte uppskattar okvalificerade jobb. I syfte att undvika en förmodad hög 
personalomsättning i sådana jobb kommer arbetsgivaren därför att undvika anställa unga 
svenskar. Detta oavsett hur det förhåller sig i enskilda fall (se till exempel Banton, 1994). 
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Resultatet visar att invandrare och kvinnor löper den största risken att utsättas 
för statistisk diskriminering. Invandrare riskerar i hög grad att bli kvar i okvalifi
cerat arbete, medan kvinnor ges större sannolikhet att bli degraderade än män. 
Man kan därmed tänka sig att invandrade kvinnor är en ytterst utsatt grupp på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Wirland och Ekholm (1983) har tittat på invandrare och den tekniska föränd
ringen i arbetslivet inom tillverkningsindustrin. De redovisar att finska och syd
europeiska medborgare är särskilt utsatta för sämre arbetsförhållanden. De pekar 
dessutom ut finska, jugoslaviska och grekiska medborgare som "speciellt starkt 
koncentrerade till industrin". Därtill har dessa medborgargrupper "höga arbets
löshetstal" (op.cit.:22). Wirland och Ekholm förväntar sig ingen förbättring för 
den generation invandrare som först kom till Sverige. Däremot menar de att den 
andra generationen invandrare har större möjligheter att "konkurrera med svens
ken om jobbet" (op.cit.:27). 

Ekberg (1985) har jämfört svenskar och invandrare med avseende på social rör
lighet från arbetaryrken till tjänstemannayrken. Med hänsyn tagen till samma 
ålder, kön och yrke valde Ekberg ut svenskar och invandrare som flyttade in i 
Stockholms län 1969 och var bosatta där 1970, 1975 och 1980. Författaren an
vänder sig av fyra invandrargrupper; utländska medborgare inklusive statslösa, 
finska medborgare, forna jugoslaviska medborgare och polska medborgare inklu
sive statslösa. Grupperna jämförs med varsin tvillinggrupp av svenska medbor
gare. 

Resultaten visar att utländska medborgare har mindre rörlighet, jämfört med 
svenska medborgare. Den finska gruppen rör sig uppåt, men väsentligt långsam
mare än den svenska. Detta gäller främst männen. Mellan de svenska och finska 
kvinnorna är skillnaderna ganska små. För forna jugoslaviska medborgare förelig
ger samma tendens som för den finska gruppen. 

Hjarno (1987) har undersökt två grupper av turkiska invandrare, en i Köpen
hamn och en i S tockholm. I Sverige övergår allt fler turkiska invandrare till ser
vicesektorn och då ofta till så kallade lågstatusjobb. Hjarn0 (1987:169) menar att 
det handlar om "städning på hotell, restauranger, varuhus och kontor" (se även 
Del Castillo, 1986:4fochLeiniö 1988). 

Även Moulettes (1980) pekar på samma tendenser för invandrad arbetskraft 
som Hjarno presenterar. Vidare menar hon att i tider av lågkonjunktur ökar ris
kerna för det hon betecknar vår "förstärkta patriotism". Begreppet omfattar upp
fattningar om att invandrare tar jobben ifrån oss och att de utnyttjar socialvården. 
Detta diskuterar även Del Castillo (1986). 

I en longitudinell studie redovisar Ekberg (1994) invandrares anpassning till 
den svenska arbetsmarknaden under åren 1970-1990. Studien innehåller data om 
både mäns och kvinnors yrkeskarriär och inkomstförändring. I studien jämförs 
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finska, forna jugoslaviska, västeuropeiska och forna tjeckoslovakiska invandrare 
med svenska tvilling- och kontrollgrupper. Jämförelsen omfattar ålder, kön, yrke 
och boenderegion under det första året, 1970. 

Resultaten visar att det föreligger små skillnader mellan utomlandsfödda grup
per och svenska tvillinggrupper då hänsyn tas till invandrargruppen i s in helhet.7 

Däremot är resultaten alarmerande när det gäller skillnader mellan olika invand-
g rargrupper. Jugoslaviska män rör sig relativt långsamt uppåt, detsamma gäller i 

viss utsträckning för finska män. Forna tjeckoslovaker och västeuropéer rör sig 
snabbare uppåt än deras svenska tvillingar, dock utan att passera den socio-
ekonomiska nivå och den inkomstnivå som svenskar med motsvarande utbild
ningsnivå uppnått. 

Schierup, Paulson och Ålund (1994) belyser tendenser till förekomsten av 
etnisk diskriminering. Med hjälp av personalstatistik och ett enkätmaterial har de 
undersökt utbildningsbakgrund, anställningsförhållande och karriärmöjligheter för 
invandrare på Volvos bilfabrik på Torslandaverken. Undersökningen fokuserade 
främst på svenskar, finnar och forna jugoslaver. Andelen utländska medborgare 
utgör ca 30 % av de anställda. Av dem är ca 20 % finnar och 5 % jugoslaver. 
Bland de utländska medborgarna utgör finnarna ca 50 % och jugoslaverna ca 
17%. 

När det gäller anställningstidens längd visar resultaten att 40 % av svenskarna 
hade varit anställda 8 år eller mer. Motsvarande andel för finnar och jugoslaver är 
67 respektive 77 %. De senare medborgargrupperna har med andra ord en mycket 
längre anställningstid. 

Ifråga om skolutbildningsnivå låg finnar och svenskar ganska nära varandra, 
medan jugoslaver låg avsevärt högre än svenskar. Totalt sett har 66 % av jugosla
verna genomgått någon utbildning utöver folk- och grundskola, medan endast 
35 % av svenskarna hade gjort detsamma. 

Det är mot denna bakgrund intressant att jämföra grupperna med avseende på 
dekvalificering. Resultaten från den enkätstudie som Schierup, Paulson och Ålund 
(1994) genomfört visar att en jugoslavisk medborgare löper avsevärt större risk att 
hamna i någon typ av repetitivt manuellt rutinarbete, jämfört med en svensk med 
motsvarande utbildning. 

7 Det finns belägg för att utländska medborgare som varit länge i Sverige, sedan före 1970, till 
och med har en högre genomsnittlig inkomst än den infödda befolkningen (SOU 1995:76, figur 4 
sid. 17). 
g 

I SOU 1995:76 redovisas förtidspensionering för de som är födda i Sverige (6 %) och de som 
är födda i annat land (15 %). Var femte vuxen född i Grekland eller forna Jugoslavien var 1992 
förtidspensionerad. 
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Trots jugoslavernas genomsnittliga längre anställningstid och högre skolunder-
byggnad riskerar de ändå att i relativt hög grad bli offer för diskriminering i form 
av dekvalificering. 

En slutsats man kan dra av detta är att den svenska arbetsmarknaden tenderar att 
vara etniskt delad. Åberg (1984), Ekberg (1994) och Schierup, Paulson och Ålund 
(1994) poängterar att det kan vara frågan om diskriminering av invandrare. Det 
ligger nära till hands att även dra slutsatsen att vissa medborgargrupper har svå
rare att hävda sig än andra. De för mig mest intressanta kvalitativa aspekter som 
Ekberg för fram är arbetsgivares attityder och möjliga diskriminering mot olika 
invandrargrupper. Men då reser sig nästa fråga: Hur går diskrimineringen till? 

Den etniska arbetsdelningen 

Boken Arbetets etniska delning belyser arbetsvillkor, kvalifikationskrav och möj
ligheter till medbestämmande för arbetare med invandrarbakgrund på bilfabriken 
Volvo Torslandaverken i Göteborg (Schierup och Paulson, 1994). Dess övergri
pande slutsats är att förekomsten av etnisk diskriminering utgör ett väsentligt hin
der för en harmonisk utveckling av såväl det svenska arbetslivet som det svenska 
samhället i sin helhet. 

Under 1960- och 1970-talen efterfrågades och uppskattades invandrare som 
bilarbetare, men från och med 1980-talet tycks invandrade bilarbetare (och in
vandrare i allmänhet) betraktas med allt större skepsis av arbetsledare, med mera. 
Fördomar och kulturella stereotyper synes numera fungera som starka etniska 
uteslutningsmekanismer inom den moderna grupporganiserade verksamheten.9 

Men inom ramen för traditionella organisationsuppläggningar verkar invandrare 
inte i lika hög grad hotas av uteslutning. Det är däremot möjligt att inom tradi
tionella organisationsformer tala om etnisk segmentering eller etnisk arbetsdel

9 En fördom uppfattas vanligen som en negativt laddad attityd. Fördomar handlar om en 
benägenhet att ge ett ogillande gensvar till en person. Ett gensvar som refererar till personens 
grupptillhörighet; såsom kön, socialklass, medborgargrupp, religionstillhörighet, hudfärg, 
etcetera. Etnisk fördom är en specifik typ av negativ etnisk attityd som delas av medlemmar i en 
grupp och riktas till medlemmar i en allmän eller specifik invandrargrupp. I första hand rör det 
sig om en mental aspekt, men det är också frågan om ett social aspekt eftersom det handlar om 
en social kognition om andra grupper (se van Dijk, 1987). 

Stereotyper är begrepp eller kategorier som andra människor placeras in i. En kategori är 
stereotypisk då medlemmar i en kultur eller subkultur okritiskt tror att ett speciellt begrepp i 
allmän mening kan karaktärisera medlemmar i en grupp. Det existerar till exempel uppfattningar 
om att japaner är industriella, att judar har särskilt starka släktband och att svenskar är kyliga och 
osäkra. Stereotyper osynliggör individuella skillnader inom en grupp på ett ytterst effektivt sätt. 
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ning; det vill säga en koncentration av olika medborgargrupper till vissa delar av 
VTV. Det var vid tiden för vår undersökning (1989-1990) till exempel vanligt att 
jugoslaver fungerade som plåtslagare i Karossfabriken, och att finnar eller andra 
nationaliteter hade mutat in speciella avsnitt (många gånger förhållandevis högt 
kvalificerat) längs de löpande banden. I sitt bidrag till det gemensamma projektet 
undersöker Schierup, Paulson och Ålund (1994) den interna arbetsmarknadens 
skiktningar. Resultaten föranleder dem slå fast att det, vid sidan av kön, är det 
"den etniska arbetsdelningen och dekvalificeringen, som i framtiden kan komma 
att utgöra den största diskrimineringsfaktorn i arbetslivet" (op.cit.:80). 

I ett annat av bokens kapitel framgår det att interaktion mellan etniska grupper 
är betingade av olika tekniska och arbetsorganisatoriska sammanhang (Augusts
son, 1994). Detta far etniska relationer att framstå som strukturellt beroende och 
komplexa. Olika produktionsmiljöer inverkar på människors upplevelser i och 
tolkningar av omvärlden i sådan grad att de resulterar i olika typer av förhåll
ningssätt gentemot invandrare. Som svensk har man med andra ord inte en tolerant 
eller en diskriminerande inställning till invandrare, utan det tycks bero på i vilken 
teknisk respektive arbetsorganisatorisk miljö det etniska mötet sker. 

I rapporten Invandrare i svenskt arbetsliv bidrar Ylva Brune (1993) med exem
pel på beskrivningar av strukturella betingelser och undersökningar av individu
ella upplevelser och konkreta situationer. Hon konstaterar att det finns ett glapp i 
forskningen kring invandrares situation i svenskt arbetsliv. Glappet verkar före
komma mellan strukturella beskrivningar och undersökningar av socialt samspel i 
arbetets vardag. Brune (1993) har sammanställt olika slag av forskning och ut
redningar som behandlar etniska relationer i a rbetslivet. Några av de sociala ten
denser Brune tar fasta på är; att konfliktundvikanden är regel i daglig samvaro 
människor emellan i Sverige; att diskrimineringens mekanismer är otydliga; att 
diskriminering inte har några klart identifierbara agenter och; att det är svårt att 
bilda sig en uppfattning om hur underbyggda de forskningsresultat är som talar för 
diskriminering av invandrare. Vidare säger hon att invandrare menar att trycket 
mot likriktning är starkt i Sverige. Ett av de citat som återges belyser förmodligen 
många invandrares dilemma i svenskt vardagsliv: "Jag såg en kollega på tåget och 
jag visste inte om det var rätt att sätta sig mittemot eller ej. Skulle jag störa? Vilket 
är artigt här - att slå sig ner eller att gå vidare?" (op.cit.:89). Motsvarande pro
blematik torde även gälla på arbetsplatsen. Brune's konklusioner understryker be
hovet av studier som undersöker hur infödda svenskar upplever möten med 
invandrare. 

Det finns få studier som på ansikte-mot-ansikte nivå behandlar etniska sam
spelssituationer på arbetsplatsen. Ett undantag är Billy Ehn's (1981) studie 
Arbetets flytande gränser. Studien belyser bland annat hur det är att vara invand
rare inom svensk processindustri. Enligt Ehn tonade rådande produktionsförhål-
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landen ned betydelsen av etniska och kulturella skillnader. Därför blev arbetet ett 
relativt neutralt medium för mötet mellan svenskar och invandrare, främst på 
grund av att produktionen förutsatte samarbete och att varje arbetsställe bemanna
des av både svenskar och invandrare. Ett centralt tema i studien är fabriksarbetar
nas konstruktion av provisorisk gemenskap. Ehn menar att erfarenheterna på 
arbetsplatsen medverkade till ökad överensstämmelse i invandrarnas och svens
karnas verklighetsuppfattning. 

Men studien visar också att det existerade negativa förhandsuppfattningar om 
invandrare från vissa områden. Invandrare från till exempel forna Jugoslavien, 
Turkiet och Grekland var ofta stämplade som "svartskallar" innan de fick chans 
att erkännas som individer. Vidare menar Ehn att invandrare och svenskar inte 
nödvändigtvis behövde utveckla sina inre kvalifikationer, sin inlevelse, förståelse, 
tolerans och kunskap, för att hålla sams och ha ett gott utbyte av varandra. Ehn 
menar att ett sådant behov till och med skulle kunna fatt motsatt effekt, genom att 
man riskerade känna sig än mer främmande för varandra. 

Istället menar Ehn att de yttre villkoren, produktionsvillkoren, utgjorde driv
kraften för en slags integrationsprocess. Produktionens tekniska och organisa
toriska uppläggning hetsade inte invandrare och svenskar mot varandra, som på 
många andra fabriker, utan premierade samarbete och gemensamt ansvarstagande. 
Med utgångspunkt i Ehn's studie kan man sluta sig till att strukturella villkor kan 
utgöra en betydelsefull bakgrundsfaktor för framväxten och utvecklingen av vissa 
typer av kulturmöten. Men frågan är om de strukturella omständigheterna ska 
uppfattas som bestämmande och tvingande för människors handlingar i olika sam
spelssituationer? Är arbetare så beroende av yttre strukturella omständigheter för 
att utveckla och upprätthålla goda mellankulturella relationer, som Ehn's slutsats 
ger intryck av? Eller bör man, som Dahl och Habert (1992) föreslår, istället foku
sera på att människor delar många behov och erfarenheter oberoende av kulturell 
bakgrund, samt möjligheten att justera grundläggande kulturella olikheter i förhål
lande till varandra? 

För att reda ut frågan om strukturens påtvingande effekt är det förmodligen 
fruktbart att skilja på ytinriktad och djupliggande gemenskap. Ehn's studie kan 
uppfattas behandla den ytinriktade typen, eller som han själv uttrycker det, den 
provisoriska. Brune's (1993) summering av Ehn's studie är att det var den "ytliga 
sämjan" som var "ett fundament för samvaron". Om de arbetsorganisatoriska och 
tekniska formerna skulle krävt djupare interaktioner skulle relationerna förmodli
gen varit mer kontakttäta, och kanske till och med konfliktladdade. 

Diskrimineringsproblematiken bör mot denna bakgrund knytas till specifika 
sammanhang vari det förekommer olika typer av uppfattningar och beteendestra
tegier. Det är enligt min mening mycket viktigt att fördjupa den förståelse som 
innebär att relatera etniska relationer och sociala tankemönster till omedelbart 
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omgivande strukturella betingelser. En sådan uppgift förutsätter en dynamisk för
ståelse som gör det möjligt att för det första ta hänsyn till olika utifrånkommande 
påbud och för det andra att beakta olikartade uppfattningar, upplevelser och mel-
lanmänskliga relationer. Det övergripande målet är att försöka identifiera avgö
rande inslag i e n process. Ambitionen är att försöka förstå etnisk diskriminering 
som social process, utan att förlora kontakten med processens strukturella inram
ning. 

Etnisk diskriminering och maktförhållanden 
Som särskiljande egenskap är diskriminering en naturlig och nödvändig bestånds
del i soc iala relationer. Då man vänder sig till en person eller grupp och fokuserar 
sin uppmärksamhet mot denne, innebär det alltid sär- eller avskildhet från någon 
annan person eller grupp. Argumentet klargör att begreppet diskriminering refere
rar till att någon alltid behandlas på ett särskiljande sätt. 

Särbehandling kan grunda sig på en rad olika faktorer, till exempel ålder, ut
bildning, kön och etnicitet. När det gäller den etniska faktorn har man i svensk 
lagstiftning valt att tala om "otillbörlig särbehandling" i s tället för etnisk diskri
minering. Avsikten är att tydligt peka på att det är förbjudet att "missgynna en 
person i något väsentligt avseende på grund av ras etc." (Prop. 1993/94:101, 
sid. 47, SFS 1994:134). Lagens huvudsyfte är att fånga upp den diskriminerande 
aktörens avsikt. Med otillbörlig särbehandling avses att det för det första ska 
handla om ett förfarande som strider mot en grundläggande princip om 
människors lika värde. För det andra innefattas en moralisk dimension mot 
bakgrund av ett syfte om långsiktig normbildning. För det tredje ska sär
behandlingen ha sin utgångspunkt i ett etniskt motiv eller en etnisk faktor. Det 
etniska motivet ska vara ett nödvändig skäl för arbetsgivarens handlande, vilket 
innebär att det är just den etniska tillhörigheten som ska ha varit avgörande för 
arbetsgivarens beslut. 

Etnisk diskriminering innebär att en person eller en grupp missgynnas i fö rhål
lande till andra, utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, 
hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung eller trosbekännelse (se SFS 1994:134). 
Institutionell diskriminering innebär att vissa regler, föreskrifter eller utvecklad 
praxis i ett socialt system får, avsiktligt eller oavsiktligt, diskriminerande konsek
venser (Bergman och Swedin, 1986). 

En annan form av beteende som ibland följer på diskriminering är uteslutning. 
Uteslutning handlar om att utestänga en individ eller en grupp från något den öns
kar vara delaktig i. 
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Uppmärksammandet av etnisk diskriminering och den problematik som följer i 
dess spår är inte särskilt gammal i Sverige. I slutet av 1970-talet utsåg den dåva
rande regeringen generaldirektören för Statens invandrarverk, Kjell Öberg, att leda 
en diskrimineringsutredning. Utredningens uppgift var bland annat att undersöka 
fördomar och diskriminering av invandrare. Under åren 1981-1984 publicerade 
utredningen sammanlagt tio rapporter och delbetänkanden. Nedan ska jag disku
tera de begreppskonstruktioner av diskriminering som utredningen använder sig 
av och vad detta kan ha inneburit för svensk lagstiftning om etnisk diskriminering. 

I förordet till boken Solidaritet och konflikt (Bergman och Swedin, 1986) skri
ver Kjell Öberg att boken "är den enda heltäckande framställningen av/.../ vad vi 
vet om de etniska relationerna i dagens Sverige och hur dessa kan påverkas". 
Bokens huvudpoäng är att solidaritet och konflikt mellan svenskar och invandrare 
kan följas åt.10 Förekomsten av solidaritet behöver inte utesluta existensen av 
konflikt, utan de kan paradoxalt förutsätta varandra. Likaså kan likgiltighet och 
samlevnadsfrid förekomma sida vid sida. Kort sagt: Etniska relationer är komp
lexa, svåröverskådliga och ibland paradoxala. 

I boken Etnisk diskriminering och social konflikt presenterar Lange och Westin 
(1981) en omfattande studie över teorier om etnisk diskriminering av etniska 
minoriteter och om diskrimineringens orsaker. Lange's och Westin's syfte med 
boken är att ge en översikt över de många teorier som då (före 1981) var aktuella 
och som skulle kunna tillämpas på diskriminering av etniska minoriteter. I för
ordet till denna bok skriver Kjell Öberg följande: "Detta arbete utgör ett teoretiskt 
fundament, på vilket åtgärder mot fördomar och diskriminering i framtiden bör 
kunna byggas" (op.cit.:8). Genom en återblick kan man också konstatera att så 
verkar ha skett. Lange's och Westin's studie är mycket central när det gäller att 
bedöma det perspektiv som varit vägledande för utformningen av rättsliga åt
gärder mot etnisk diskriminering. Diskrimineringsutredningens slutbetänkande 
1 rätt riktning (SOU 1984:55) utgår från Lange's och Westin's tankegångar. Jag 
ska därför ge en sammanfattande presentation av Lange's och Westin's slutsatser. 

Lange och Westin (1981) sorterar in generella teorier inom ramen för tre analy
tiska nivåer; sociologiska, socialpsykologiska och psykologiska teorier. De menar 
att denna ordning gör det möjligt att identifiera tre olika sammanhang; det samhäl
leliga, interaktions- och föreställningssammanhanget. Inom ramen för varje ana
lytisk nivå tar de hänsyn till tre olika perspektiv. Å den ena sidan betraktar de 

10 Konflikt kan förekomma på tre områden. För det första kan konflikten mellan dominerande 
och dominerade grupper vara kulturell och omfatta normer och värderingar. För det andra kan 
konflikten vara strukturell och omfatta samhällets materiella och icke-materiella resurser. För det 
tredje kan konflikten vara kulturell, men existera på en övergripande nivå och omfatta 
definitioner av social verklighet (Essed, 1991). 
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etnisk diskriminering och social konflikt med utgångspunkt i egenskaper hos 
majoritetskulturen, å den andra sidan med utgångspunkt i relationer mellan majo
ritet och minoritet och å den tredje sidan med utgångspunkt i egenskaper hos 
minoritetskulturen. Boken utgjorde på sin tid en milstolpe i den svenska forsk
ningen. Men tyvärr har Lange's och Westin's teoretiska och analytiska arbete inte 
följts upp och fördjupats. Det är därför viktigt att i detta sammanhang ytterligare 
belysa deras resonemang. Särskilt på grund av att deras arbete utövade ett avgö
rande inflytande på diskrimineringsutredningens slutbetänkande och därmed nu
varande lagstiftning på området. Därför följer en diskussion av deras teoretiska 
modell. 

Social skiktning och personlighet 

Förutom en teoretisk översikt presenterar Lange och Westin en modell över social 
kausalitet och social interaktion. Modellen bygger på tre utgångspunkter; antecen-
dent kausalitet, intention och funktionell handling. 

De antecedenta (föregående) orsakerna kan hänga samman med individens tidi
gare erfarenheter eller sociala betingelser. Individens erfarenheter kan till exempel 
kopplas till ett samband mellan fostran och auktoritär personlighet. De sociala be
tingelserna kan förknippas med uppkomsten av etnisk stratifiering, etnisk konflikt 
och vissa stereotypier. Intention har att göra med den avsikt (det syfte, det mål) 
den handlande har med att särbehandla offret. Det kan röra sig om antingen en ut
tryckt avsikt eller ett undermedvetet motiv. Funktionalitet berör skapandet eller 
befastandet av värderingen av en grupp. Den kan basera sig på antingen egen 
intention eller på uppdrag av någon annan. 

Jag ska gå vidare med att enbart presentera Lange's och Westin's modell över 
diskriminering och social interaktion. Det är denna modell som ligger till grund 
för deras generativa modell, vilken jag ska återkomma till. Modellen handlar om 
diskriminering som verkställs av individer som företräder sin grupp, gentemot in
divider som uppfattas företräda en annan grupp. 

De antecedenta orsakerna anses vara historiskt grundade i en ojämn maktför
delning. Det innebär att en dominerande etnisk grupp har ett relativt maktövertag 
över en minoritetsgrupp. Detta inkluderar även det psykologiska övertag som lig
ger i att tillhöra den dominerande gruppen. Den enskilda aktören i den domine
rande gruppen uppfattas bära på intentioner (föreställningar, övertygelser, värde
ringar) som ligger i linje med den dominerande gruppens definition av olika situa
tioner. Sådana intentioner gör det möjligt att definiera en situation så att den går 
emot minoritetsgruppen. I funktionell mening kan det potentiella maktövertag den 
dominerande gruppens aktörer besitter, medföra åtgärder av olika slag som an
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tingen går emot eller sammanfaller med de önskemål eller behov som aktörer 
inom minoritetsgruppen har. 

Lange's och Westin's modell över social interaktion ligger till grund för ett för
sök att generera transformationer mellan olika teorier och tillämpa dem på de tre 
tidigare nämnda analysnivåerna; den sociologiska, den socialpsykologiska och 
den psykologiska. Det problem de "försöker att lösa gäller hur en historisk för
klaring av etnisk diskriminering förhåller sig till en socialpsykologisk" (op.cit.: 
425). I bakgrunden finns tre pådrivande utgångspunkter; individens behov av 
positiv självuppfattning, behovet av psykologisk särprägel i grupptermer (kollek
tiv åtskillnad) och ekonomisk rationalitet. Interaktionsnivån utgör kärnan och för 
att förklara det som händer tillför de två olika omgivande och förklarande teore
tiska inriktningar; psykodynamisk teori och ekonomisk konkurrens. 

Författarna betraktar diskrimineringsprocessen som en ond (eller god) cirkel 
som rör sig mellan de nivåer som de pådrivande utgångspunkterna representerar, 
det vill säga aktör, interaktion och ekonomi. De menar att den utgångspunkt som 
en teori kommer att uppehålla sig vid, kan kopplas till den akademiska disciplin
indelningen. 

Jag ska mycket summariskt återge de centrala delarna i deras generativa modell. 
Jag kommer att fokusera på den förklaring till etnisk diskriminering som författar
na anser ligger deras syfte närmast, vilket rör den diskriminerande aktörens motiv. 
De centrala aspekterna är orsaker som kan kopplas till historiska sociala skikt
ningsstrukturer och personlighetsstrukturer. 

På samhällsnivån är det framför allt mötet mellan olika etniska grupper som 
möjliggör konkurrens. Mötet ligger i sin tur till grund för diskrimineringssitua
tionen, eller etnisk konflikt, vilket i s in tur skapar och upprättar en ojämn makt
fördelning. 

Etnisk stratifieringsteori uttalar sig om historiska betingelser vilka givit upphov till 
fördelningen av resurser, status och makt visavi etniskt åtskilda grupper inom ett och 
samma sociala system. Vår mening är att just makt är någonting helt centralt i 
diskussionen av etniska relationer" (op.cit. :437). 

Den ekonomiska konkurrensaspekten innebär med andra ord att resurser inte är 
rättvist fördelade mellan etniska grupper. 

På interaktionsnivån är aktörens diskriminerande motiv mest centrala. Lange 
och Westin utgår ifrån den psykodynamiska teoribildningens försvarsmekanismer 
och tidiga barndomserfarenheter. Teoribildningen är historisk såtillvida att den tar 
hänsyn till drifter och omedvetna processer, vilka uppfattas förutbestämma indivi-
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dens varande.11 Hos Lange och Westin inverkar de diskriminerande motiven på 
diskriminerande handlingar, vilka i sin tur skapar och upprätthåller en differentiell 
värdering av grupper. Den differentiella värderingen återverkar å sin sida på den 
diskriminerande aktörens motiv. 

Föreställningsnivån utgår från ett behov av positiv särprägel av den sociala 
identiteten. Detta behov inverkar i sin tur på selektiv perception. Båda dessa be
hov ger upphov till själva kärnan på föreställningsnivån, nämligen social kategori-
sering och stereotyper. Kategorisering och stereotypifiering inverkar i sin tur på 
oresonliga antipatier och diskriminerande intentioner. På denna föreställning och 
värdering av andra följer den sociala identiteten, det vill säga individens behov av 
en positiv föreställning och värdering av den egna identiteten. Detta återknyter i 
sin tur till social kategorisering och stereotypier. 

Konsekvensen av Lange's och Westin's resonemang blir att fokus riktas mot 
två nivåer; strukturella och individuella faktorer. Detta återspeglas också i slut
betänkandet från diskrimineringsutredningen (SOU 1984:55). I slutbetänkandet 
dominerar de strukturella och individuella faktorerna framställningen. De situa-
tionella faktorerna riskerar osynliggöras eftersom de bakas ihop med de struktu
rella, vilket kan få ogynnsamma konsekvenser. 

Ifråga om den ojämna makt- och resursfördelningen menar utredningen att man 
är beroende av den allmänpolitiska och ekonomiska utvecklingen. Den främsta 
orsaken till utsatthet på arbetsmarknaden och i övrigt anses vara bristande svensk
undervisning. Utredningen ser också allvarligt på de bristande kontakterna mellan 
svenskar och invandrare. Detta kan dock inte åtgärdas via regering och riksdag, 
utan är en angelägenhet för svenskt organisationsliv och föreningsverksamhet. Det 
innebär att utredningen betonar vikten av sociala mötesplatser och kommunika
tionsforum. Utredningen betraktar bristande självkänsla som orsak till diskrimine
rande beteende. Det diskriminerande beteendet omtalas överhuvudtaget inte. 
Däremot menar utredningen att invandrare kan bli offer för svenskar med bris
tande självkänsla och därmed befinna sig i en psykologiskt sett mycket utsatt 
position. Detta skulle kunna uppvägas av psykoterapeutisk behandling och 
svenskundervisning. I dessa, här mycket kort summerade, åtgärder framstår den 
infödda svensken som en osynlig bakgrundsgestalt. De enda åtgärder med vars 
hjälp man når henne eller honom är via massmediala, agiterande och övertalande, 
det vill säga kognitiva, insatser. 

11 Freud (1980) talar om en rådande determinism i själslivet. Schellenberg (1984:25) hävdar att 
Freud "såg allt beteende som psykiskt bestämt - orsakat av inre motiv...". (Se även Brenner, 
1981, Böhm, 1993, den sistnämnde angående en psyko-historisk tillämpning på 
främlingsfientlighet och rasism). 
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Eftersom Lange's och Westin's (1981) generativa modell präglar utredningens 
slutbetänkande ska jag återuppta diskussionen av modellen. Det jag framför allt 
invänder mot i modellen är innebörden av den determinism som kan förknippas 
med dess renodlade historiska förklaringar. Jag vill inte påstå att de antecendenta 
orsakerna är oväsentliga, men jag anser inte att de alltid och överallt behöver spela 
en sådan fjättrande och förutbestämmande roll som vanligen tillskrivs person
historiska och strukturella faktorer. Framför allt saknar jag beaktandet av yttre 
närhetsbetingelser som människor kan dela och samlas kring i omedelbara situa
tioner och interaktioner. 

Det är svårt att, mot bakgrund av Lange's och Westin's modell, skönja någon 
kumulativ mikroorienterad social förändring. Varje aktör riskerar uppfattas som 
sin personliga eller den sociala historiens fånge. Istället för att betraktas som aktiv 
och kreativ, berövas aktören ett eget perspektiv. Det blir också mycket svårt att 
ens tänka sig att olika strukturer kan utgöra unika meningsskapande sammanhang, 
som ligger grund för konstruktionen av olika typer av sociala relationer och identi-

12 teter. Sådana sammanhang skulle, i motsats till Lange's och Westin's antagande, 
kunna vara mindre förutbestämmande för den handlande aktörens avsikter och 
dennes funktionella framtoning. 

Det finns därför ett behov av en dynamisk social förståelse av etnicitet och 
etniska relationer. I likhet med Lange och Westin strävar jag efter att hålla fast vid 
vikten av inverkan från strukturella maktmedel och sociala maktresurser. Men det 
jag framför allt saknar hos Lange och Westin är möjligheten att behandla motiv, 
kategorisering, interaktion och individuell aktivitet i egenskap av samverkande 
och samtidigt förändringsbara faktorer, som analytiskt kan tillämpas i specifika 
(industriella) sammanhang. 

Sedan Lange och Westin (1981) publicerade sitt mycket omfattande och infor
mationsrika arbete har ett annat teoretiskt perspektiv fått allt större uppmärksam
het, nämligen synen på olika samhälleliga fenomen som diskursivt konstruerade. 
Ett sådant perspektiv har en annan syn på människan än att enbart vara ett offer 
för strukturen, och då eventuellt, i kombination med att vara fj ättrad vid de drifter 
som inte bearbetats på ett frigörande sätt under tidiga socialisationsfaser. Den 
konstruktionism jag tänker på tar hänsyn till kulturellt diskursiva meningsska
pande sammanhang. Den enskilda individen tänker aktivt och handlar konstruktivt 
med hänsyn tagen till det omedelbara sammanhanget eller den aktuella situa

12 Med meningsskapande kontext menar jag sammanhang där många olika, men dock i viss mån 
specifika, samverkande faktorer starkt präglar de etniska relationerna, till exempel ekonomiska, 
materiella, organisatoriska, mellanmänskliga och individuella (se Berg Sorensen, 1988). 
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tionen. Denna konstruktivism har påverkats av den symboliska interaktionismen 
(se till exempel Lindlof, 1995).13 

Mitt bidrag utgår ifrån en diskussion om hur etnisk diskriminering svarar an 
mot ett konstruktivt och processinriktat perspektiv. Det innebär i första hand att 
etnisk diskriminering kan ta sig olika uttryck i skilda mellanmänskliga situationer, 
och i andra hand att diskrimineringen inte behöver genomsyra alla situationer, 
åtminstone inte på ett manifest sätt. Den etniska diskrimineringen kan med andra 
ord vara mer eller mindre betonad, men kanske ändå aldrig helt frånvarande. 

Att uppmärksamma etnisk diskriminering som en socialt konstruerad process 
kräver utvecklandet av en modell som tar sådan hänsyn. Med mönsterbildning i 
åtanke har jag försökt att sortera informationen i enlighet med tre övergripande 
infallsvinklar; social struktur, social interaktion och social kognition. Detta grun
dar sig på ett antagande om att människors umgängesmönster och tolkningar van
ligtvis, och till viss del, återspeglar den omedelbart omgivande strukturen. I 
studien på VTV betraktas informanternas upplevelser och uppfattningar om social 
struktur, social interaktion och social kognition som sammanvävda, i en herme-
neutisk spiral. Strukturer kan därför vara en utgångspunkt och ge legitimitet åt 
möjliga interaktionsformer och sociala kognitioner, utan att för den skull full
ständigt determinerà dem. Den sociala strukturella inramningen utgörs i första 
hand av existerande tekniska och arbetsorganisatoriska sammanhang. Dessa sam
manhang antas prägla rekryteringsförfaranden, ledarskapsstrategier och inter
aktionsformer på skilda sätt. 

Sammanfattningsvis syftar avhandlingen till att utveckla begrepp, insikter och 
förståelse om etniska relationer på arbetsmarknaden. Men det handlar inte om 
etniska relationer i allmänhet, utan med utgångspunkt i den sociala strukturens 
inflytande och svenska informanters uppfattningar och upplevelser. Man kan 
sammanfatta avhandlingens analytiska uppläggning med följande modell: 

O m g i v a n d e  s a m h ä l l e  
l i 

Social Positionella Sociala Situationella 
struktur interaktions- kognitioner interaktions-

î former 

Återkoppling 2 

former 

Återkoppling 1 

Modell 1: Teoretisk och analytisk arbetssociologisk modell 

13 Konstruktivismen går ut på att försöka "förklara hur personer bearbetar (adjust) och anpassar 
(adapt) sina kommunikativa strategier med hjälpa av sådana kognitiva bedömningar som 
perspektivtagning" (Lindlof, 1995:45). Vidare så menar Lindlof att "detta närmande är särskilt 
intresserat av hur kognitiv komplexitet förhåller sig till förmågan att flexibelt svara an mot olika 
kommunikativa situationer" (op.cit.). 
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Då både återkopplingsfas 1 och 2 inkluderas illustrerar modell 1 en tänkbar struk
turell påverkans- och återkopplingsprocess. Modellen innebär att arbetslivets 
sociala strukturer står under ständig förändring. Tekniska och organisatoriska be
tingelser inverkar på medarbetares förhållningssätt till arbetet, varandra och sig 
själva. Dessa förhållningssätt, i termer av interaktionsformer och kognitioner, 
återverkar i sin tur på de tekniska och organisatoriska betingelserna. Större eller 
mindre tekniska eller organisatoriska korrigeringar generar nya typer av återkopp
lingar. 

Mot denna bakgrund kan modell 1 konkretiseras enligt följande: 

Social 
struktur 

Mansys 
Intmek 

O m g i v a n d e  s a m h ä l l e  
i ^ 

Positionella Sociala Situationella 
interaktions- kognitioner interaktions
former former 

Rollkonst 
' ellationer 

• Etikett er 

-Invandrare i 
allmänhet 
-Specifika 
medborgargrupper 

Återkoppling 

Modell 2: Teoretisk och analytisk modell med hänsyn till den etniska aspekten 

I modell 2 representeras den sociala strukturen av den inramning som två olika 
typer av tekniska och arbetsorganisatoriska uppläggningar erbjuder; manuella 
system och integrerad mekanisering. Inom dessa ramar undersöks existerande so
ciala kognitioner och förekommande sociala interaktioner. 

Analysmodellen bygger på antagandet att det existerar två typer av sociala 
interaktionsformer. Den ena typen, den positionella, antas vara direkt kopplad till 
manuella system och integrerad mekanisering, samt de förväntningar och be
gränsningar som är förenade med förverkligandet av föreskrivna rollkonstella
tioner. Jag förväntar mig att de positionella interaktionsformerna står under ett 
starkt, men relativt inflytande från respektive strukturella inramning. Men de på
verkas inte nämnvärt av efterföljande led. 

Dessa rollkonstellationer antas i sin tur inverka på informanternas uppfattning 
om passande respektive opassande sociala kognitioner. De sociala kognitionerna 
omfattar i fö rsta hand behovet eller nödvändigheten av att sätta etikett på männi
skor och företeelser i den omedelbara omgivningen. Denna etikettering är inte all
tid enbart kopplad till det som händer i nuet, utan kan även kopplas till diskursiva 
konstruktioner i omgivande samhälle (se till exempel Dahl och Habert, 1992, 
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Schierup, 1993). Det vill säga: Här finns en möjlig påverkan från olika nivåer i 
den omgivande samhällsstrukturen. 

Både diskursiva kognitioner och situationeilt kopplade etiketter genererar 
selektiva föreställningar, som kan antas manifesteras i den andra typen av sociala 
interaktionsformer, de situationella. De situationella interaktionsformerna betrak
tas som direkt beroende av den omedelbara omgivningen och är därför inte lika 
förutbestämda av de tekniska och arbetsorganisatoriska strukturerna som de posi-
tionella. Detta medför att situationella interaktionsformer, i mycket hög grad, be
stäms av det som pågår i det aktuella sammanhanget och mellan de interagerande 
parterna samt de föreställningar dessa parter har om varandra. Situationella inter-
aktioner omfattar de former som kan spåras i svenska informanters utsagor om 
informella förhållningssätt till a) invandrare i allmänhet och b) specifika med
borgar grupper. 

Den egna medborgargruppen och dess samhälleliga position utgör därför ofta 
en viktig bas för den egna identiteten och en viktig reflektor vid etikettering av 
andra. Det finns två mycket viktiga aspekter som man kan ta fasta på om man be
traktar etnicitet med utgångspunkt i grupposition. Å den ena sidan kan man, i en
lighet med Blumer (1988a), uppfatta (ras-) fördomar som en produkt av kollektiv 
upplevelse. Å den andra sidan kan man som Lange och Westin (1981) betona 
maktrelationen mellan grupperna ifråga. En kombination av Blumer och Lange 
och Westin gör det möjligt att uppfatta etniska grupper som beroende av varandra 
och då i termer av en maktrelation mellan en inhemsk grupp och en eller flera 
utomstående medborgargrupper. Därmed inte sagt att jag uppfattar etnisk diskri
minering som primärt orsakad av en maktrelation, däremot utgör makt en viktig 
faktor för vidmakthållandet av ett visst socialt förhållningssätt. 

Modell 2 inbjuder därför till följande spekulation angående förändring av inne
hållet i etniska relationer. Det är inte aktuellt att betona förändringar i de två första 
leden, social struktur och positionella interaktionsformer, i syfte att förbättra de 
etniska relationerna. Däremot kan man tänka sig en praktiskt inriktad förändring 
genom att mot bakgrund av positionella föreskrifter och invandrarpolitiska mål 
granska samspelet mellan kognitioner och situationella interaktionsformer: Är de 
lagliga? Är de arbetsmässigt och/eller ekonomiskt försvarbara? 

Det dynamiska handlandet 
Begränsningen med Lange's och Westin's modell är framför allt att den förbigår 
det som händer i den omedelbara sociala interaktionen. Min utgångspunkt är 
pragmatisk, det vill säga åsikten att människor kontinuerligt anpassar sig till sin 
omgivning, att de förändrar sina handlingar för att möta situationella krav samt att 
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de strävar efter att omvandla situationen så det blir möjligt att tillfredsställa egna 
individuella praktiska behov. Detta far tre konsekvenser: För det första är inte 
omgivningen en gång för alla tidlöst och orubbligt given, för det andra är inte 
individens handlingar helt betingade av situationens inneboende kvalitet och slut
ligen för det tredje färgas uppträdandet i en viss situation av aktörernas unika 
intressen, antagande och praktiska förmåga (se Shalin, 1986). Detta får till följd att 
etniska relationer primärt betraktas som socialt konstruerade och inte strukturellt 
betingade. Diskriminering kan därmed komma till uttryck på en mängd olika sätt 
beroende på strukturellt sammanhang, situationella omständigheter och individu
ella framträdanden. 

Diskriminering kommer att aktualiseras i och med att människor anpassar sig 
till sin omgivning. Anpassning innebär en viss form av selektivitet och den kom
mer att bestå av hänsynstagande till både situationella krav och individuella be
hov. Etnisk diskriminering kommer ifråga då individen eller gruppen åberopar 
eller vidtar diskriminerande åtgärder som missgynnar någon annan person eller 
grupp, på grund av etnisk härkomst. Det är konstitutionen av den etniska faktorn i 
det aktuella sammanhanget som utgör den sociala konstruktionen. 

Det kan finnas många alternativa interaktioner och kognitioner som kan tilläm
pas inom ramen för en och samma struktur. Mot denna bakgrund handlar diskri
mineringsproblematiken om att upptäcka ofta mycket subtila sociala processer 
mellan grupper och individer, istället för att observera och belysa formella åtgär
der. Sådana processer kan dessutom ta sig olika uttryck i olika strukturella sam
manhang och sociala situationer. Dessa förutsättningar kräver ett sammansatt 
teoretiskt och metodologiskt närmande som varken bortser eller enbart utgår ifrån 
social struktur som en påtvingande kraft, och som dessutom uppmärksammar 
oförutsägbara sociala och kognitiva processer. 

En sådan pragmatisk utgångspunkt ställer specifika krav på det metodologiska 
närmandet till etniska relationer. För det första föreligger det ett behov av direkt 
kontakt med den värld som ska utforskas. För det andra är det viktigt att försöka 
betrakta denna värld utifrån de aktuella aktörernas position. Det centrala är att 
etablera en dialektisk förståelse genom att dels uppfatta aktören som en konstruk
tör av den sociala världen, dels att även betrakta aktören som en produkt av sin 
sociala värld (se Shalin, 1986). Ett sådant närmande gör det möjligt att analysera 
aktörens uppfattningar och handlingar om etniska relationer både utifrån 
hans/hennes eget perspektiv och utifrån de existerande yttre omständigheterna. 

Min analytiska modell inbjuder till ett antal frågeställningar: Vilka gränser sät
ter teknik och arbetsorganisation för social interaktion? Vilka etniska etiketter och 
selektiva föreställningar förekommer inom å ena sidan manuella system och å den 
andra sidan integrerad mekanisering? Vem definierar situationen i det omedelbara 
sammanhanget? Hur definieras situationen och de sociala interaktionerna? 
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Den symboliska interaktionismen: 
Ett komplext teoretiskt perspektiv 

Ett teoretiskt synsätt som kan uppfattas motsvara de behov som min analysmodell 
ställer är symbolisk interaktionism (SI). Dess teoretiska fokus ligger på mellan-
mänskliga interaktioner. De teoretiska utgångspunkterna är att individer som del
tar i specifika sociala interaktioner bär med sig intryck från allmänna sociala sam
manhang. Men det behöver inte innebära att sådana intryck förutbestämmer det som 
kommer till uttryck i det specifika situationella sammanhanget. Det blir med andra 
ord möjligt att med den symboliska interaktionismens hjälp belysa enskilda situa
tioner och handlingar som en dialektisk process mellan struktur och handling.14 

SI fokuserar på dynamiska sociala aktiviteter som kommer till uttryck bland 
människor. Teorin utgår ifrån att mänskliga handlingar grundar sig på individers 
definition av situationer. SI menar att människors handlingar i högre grad påver
kas av de specifika tankar eller det särskilda tänkande som sker i den pågående 
situationen, än av människors mer allomfattande idéer, attityder eller värderingar. 
Detta medför att människan, i åtminstone teoretisk mening, uppfattas vara oförut
sägbar och aktiv. Det sistnämnda innebär att människan har förutsättningar och 
besitter förmågan att dirigera och omdirigera sig själv mot bakgrund av hur hon 
definierar situationen (se vidare Charon, 1995, Hewitt, 1981/1979). 

Sammantaget medför detta att SI fokuserar på interaktion, definition och tolk
ning, människan som aktör och mänsklig handling. En viktig betoning ligger i att 
mänsklig handling kan förstås som både fysisk och mental aktivitet (se till exem
pel Mead, 1976:29-39/1934, Berg Sorensen, 1988). 

Shalin (1986) erbjuder ett sociologiskt perspektiv på social struktur som process 
(se även Hall, 1987). Han betonar det viktiga i att betrakta samhället som både 
struktur och process. Shalin menar att trots människans förmåga att anamma ett 
mått av självständighet och intagandet av en kritisk attityd till sig själv, kvarstår 

14 SI har blivit kritiserad på ett antal punkter, bland annat för metodologisk vaghet, den 
förvirrande framställningen av själv-begreppet, negligeringen av känslomässiga och omedvetna 
komponenter och, slutligen, negligeringen av social struktur. Meitzer, Petras och Reynolds 
(1991/1975) presenterar en rad kritiska reflektioner mot SI i allmänhet och vissa, för teorin, 
specifika inflytelserika personer. Kritiken omfattar bland annat uppfattningen att SI bortser från 
strukturens inverkan, social stratifiering och maktskillnader. Huvudsakligen riktar kritiken in sig 
mot att eftersom SI undviker behandla social struktur hjälper teorin till att bevara strukturen. 
Man menar bland annat att SI riskerar blanda sig samman med strukturell funktionalism. 
Kritiken mot det symboliska interaktionistiska perspektivet har dock inte blivit obesvarad (se till 
exempel Shalin, 1986, Hall, 1987). Det har tillkommit en viss teoretisk utveckling och flera 
studier sedan Meitzer, Petras och Reynolds (1991/1975) formulerade sin kritik (se till exempel 
Shott 1979, Hochschild 1979, 1983, Denzin 1984, Franks 1985, Fine 1990 och Gordon 
1992/1981). 
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att hennes rationalitet sammanfaller med och kommer alltid att bli bedömd av 
förmågan att handla i anslutning till större sociala gärningar. Denna förmåga att 
väva in ens handlingar i en kollektiv gärning eller att se på sig själv utifrån den 
generaliserade andres perspektiv är det som interaktionisterna kallar medvetande 
(op.cit.:17). SI uppfattar bland annat medvetande som den mänskliga förmågan att 
välja ut en mening som gör det möjligt att kontrollera responserna (se Mead, 
1976/1934:106).15 

Mot denna bakgrund kan man ana förekomsten av en koppling mellan struktur, 
sociala relationer och individ.16 I avhandlingen består denna koppling av; för det 
första länken mellan de strukturella villkor som representeras av de tekniska och 
organisatoriska ramar som manuella system och integrerad mekanisering omfattar; 
för det andra de sociala relationerna så som de framstår i medvetandet (kogni-
tioner/etiketter) hos de individer som är verksamma inom de strukturella ramarna; 
och avslutningsvis för det tredje, i betydelsen av sociala interaktioner. 

Sammanfattningsvis förutsätter den symboliska interaktionen existensen av en 
delad förståelse av verkligheten och en uppsättning regler som möjliggör att inter
aktivt samarbete utvecklas. SI pekar samtidigt på att individer kan hamna utanför 
ett sådant samarbete, vilket ofta medför oönskade konsekvenser. Detta är en 
aspekt som är av stor betydelse i avhandlingen, vilket avspeglas i förekomsten av 
etniskt präglade gruppositioner som ger upphov till olika typer av diskriminerande 
interaktionsformer och kognitioner. 

Blumer (1988a) menar till exempel att man bör uppfatta "rasfördomar" som ett 
i allra högsta grad varierande och komplext fenomen. Han hävdar att rasfördomar 
kan variera kraftigt över tid och mellan olika platser. I ett sammanhang kan de 
vara bittra, medan de i ett annat förekommer i mildare varianter. Detta att rasför
domar inte är konstanta och att de varierar uppfattar Blumer som ett tecken på "att 
de är en produkt av särskilda typer av situationer och upplevelser" (op.cit.:184). 

15 Att tillskriva något en mening beskriver Mead (1976/1934) som en förberedelse för en 
kommande sekvens, i form av en slutsats eller en handling. Mead menar att meningens natur 
underförstått finns i den sociala handlingens struktur. Då den symboliska interaktionismen 
huvudsakligen kan beskrivas som en teori om social konstruktion, är det viktig att bestämma vad 
som konstrueras. Det finns två viktiga begrepp som ofta används synonymt med varandra, 
mening och innebörd. Jag kommer fortsättningsvis enbart använda mening. Den huvudsakliga 
innebörden av begreppet mening är att meningen med eller meningsfullheten hos ett objekt eller 
en handling inte finns i objektet eller handlingen själv. Meningen är det som människor 
tillskriver objektet eller handlingen. 
16 Teorier om social struktur beskriver ofta strukturen som en påvingande faktor för de individer 
som är verksamma inom dess ramar. Men det finns också teorier som hävdar att människor inte 
enbart behöver betraktas som offer för strukturen. Se till exempel Giddens (1994) som menar att 
symbolisk interaktionism är en sådan teori. 
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Vidare menar Blumer (1988 a,b) att rasfördomar alltid förekommer som en 
grupps fördom riktad mot en annan grupp. Blumer (1988b) betonar att studiet av 
rasfördomar bör ligga på relationerna mellan rasgrupper. Detta fokuserar "kollek
tiva processer genom vilka en rasgrupp kommer att definiera och omdefmiera en 
annan rasgrupp" (op.cit.:196). Därmed slår han fast att det inte i första hand rör 
sig om ett individuellt fenomen, det vill säga raka motsatsen till den svenska 
diskrimineringsutredningen. Istället handlar det om en kollektiv attityd som är 
riktad mot en begreppsligad grupp eller en abstrakt kategori. Attityden är kollektiv 
i meningen av att den upprätthålls av ett antal människor som stimulerar varandra 
att ge uttryck för densamma. Den är begreppsligad i meningen av en klassificering 
av individer i en abstrakt kategori som gör att dessa individer kan organiseras 
begreppsmässigt. Det kan till exempel handla om invandrare i allmänhet eller om 
specifika medborgargrupper. 

Vidare så menar Blumer att det är frågan om dels en komplex interaktion och 
kommunikation, dels en abstrakt föreställning av en underordnad grupp som om 
den utgör en helhet. I vår studie på VTV visar datamaterialet att det förekommer 
flera sådana helheter (se Augustsson, 1994). En utgörs av invandrare i allmänhet, 
medan andra helheter refererar till specifika medborgargrupper. Varje personligt 
samröre med en individ ur någon av dessa helheter kommer antagligen att resul
tera i en referens till respektive grupp och dess position i förhållande till den egna 
gruppens position. 

Istället för Blumer's begrepp rasfördomar kommer jag i fortsättningen att an-
17 vända mig av begreppen "kulturalisering" och "etnisk diskriminering" . Detta 

för att dels avgränsa mig från den biologiska laddning som begreppet "ras" ofta 
förknippas med, dels för att betona den komplexitet som jag uppfattar ligger i 
skillnaden mellan kognitioner och beteende. 

17 Kulturalisering är en relativt nyligen uppmärksammad form av stereotyp. Den innebär att 
individer programmeras av kulturen på samma sätt som rasism bygger på programmering via 
generna (se Brox, 1991). Schierup & Ålund (1992) beskriver kulturalisering som en ideologisk 
praxis vars innebörd utmärker "det kulturella som en inre egenskap eller storhet av etnisk 
säregenhet"; detta legitimerar en subtil "selektionsprincip, rättfärdigad i termer av 'kultur', men 
byggd även på underliggande prämisser [sic] om geografiskt avstånd och hudfärg" (op.cit.: 5). 
Följden blir att en etnisk rangordning (av invandrare) underbyggs och påverkar såväl reglering av 
invandringen som arbetsmarknadens struktur (se vidare Westin, 1987 och Zander & Höglund, 
1992). 
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Referensgrupp som perspektiv och etniska relationer 

Då jag ovan delade in invandrare i en allmän grupp och specifika medborgargrup-
per anspelade jag på förekomsten av flera symboliska grupper. Min specifika teo
retiska infallsvinkel är närmare bestämt "referensgrupp som perspektiv". Att 
uppfatta en referensgrupp som perspektiv innebär att man definierar en grupp som 
"varje kollektiv, verklig eller föreställd, avundsvärd eller föraktad, vars perspektiv 
aktören föreställer sig" (Shibutani, 1955:563). Med den utgångspunkten kan man 
identifiera följande hypotes: "...valet av referensgrupp - konformitet till de 
gruppnormer vars perspektiv som antas - är en funktion av ens mellanmänskliga 
relationer" (op.cit.:568). 

En människas handlingar hänger i hög grad samman med hur han eller hon de
finierar situationen. "Definition av situationen" är ett av den symboliska inter-

1 8 .  aktionismens centrala begrepp. Shibutani menar att överensstämmelsen i det sätt 
varpå någon definierar flera på varandra följande situationer beror på hans eller 
hennes organiserade perspektiv. Jag betraktar perspektiv som en kognitiv resurs 
för att snabbt kunna förändra sin omvärldsuppfattning, men det innebär inte att 
människor ofta använder sig av den möjligheten.19 

En förutsättning för möjligheten att knyta perspektivet till både omgivning och 
situation är att man kan förhålla sig till omgivningens eller andra människors för
väntningar, och relatera dess förväntningar till sig själv och sitt (förestående) bete

18 Att definiera situationen kan uppfattas vara utgångspunkten för den sociala konstruktionen av 
verkligheten, vars konsekvenser förverkligas i termer av de öppna handlingar som kommer till 
uttryck (se till exempel Charon, 1995). Hewitt (1981/1979) tillskriver en definition av situationen 
följande formella syfte "...en organisation av varseblivningen som innebär att människor 
arrangerar objekt, meningar och andra i socialt rum och social tid och handlar i förhållande till 
dem på ett sammanhängande, organiserat sätt". Hewitts tillskrivning ger intryck av att definiera 
situationen handlar om en isolerad situationeil företeelse, men så behöver inte vara fallet. 
19 Charon (1995) beskriver perspektiv som de "'glasögon1 vi tar på oss för att se" (op.cit.:6). 
Poängen med perspektiv är att det uppfattas som bundet till både omgivning och situation. 
Perspektiv är till sin natur en förutfattad mening eller en fördom (bias), samtidigt som det är ett 
hjälpmedel för bestämning eller tolkning. Perspektiv bör förstås som "dynamiskt och 
förändrande, det vägleder tolkning och sedan handling, det förändras under interaktionen och det 
är inte nödvändigtvis varaktigt inom samma person" (op.cit.:32). Samtidigt menar Shibutani 
(1955) att ett ordnat perspektiv gör det möjligt att föreställa sig den ständigt förändrande världen 
som relativt stabil, ordnad och förutsägbar. "Ett perspektiv är en ordnad föreställning av ens 
värld - det som tas för givet angående till skrivningar av olika objekt, händelser och mänsklig 
natur" (op.cit.:564). 
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20 ende. Ett eventuellt perspektivbyte kan ske mot bakgrund av olika typer av refe
renspunkter; generaliserade andra, signifikanta andra eller den sociala interak-
tionen. Jag ska beskriva den teoretiska innebörden av dessa begrepp och ange den 
betydelse jag avser att ge dem. 

Generaliserade andre som referensram för "kultur" 

Den generaliserade andre kan förstås som en referens i form av ett helt system. De 
många olika delar som omgivningen består av integreras till en systematiserad 
helhet av något slag. Mead (1976/1934:183) beskriver den generaliserade andre 
som hela "gruppens [det organiserade samhällets] attityd till skillnad från den en
skilda individens...". Den generaliserade andres perspektiv ingår i varje enskild 
(samhällsmedlems) medvetande och påverkar följaktligen individens perception 
och beteende. Detta medför att varje enskild individ inte enbart utgör ett på egen 
hand definierat själv, utan är en av dem. Det är mot denna bakgrund som jag upp
fattar att Shibutani (1955) menar att perceptionen är selektiv. Individer tillskriver 
olika fenomen viss mening mot bakgrund av den generaliserade andres perspektiv. 

Det kan finnas skäl att stanna upp vid den generaliserade andra och reflektera 
över dess innebörd. För mig framstår ovanstående beskrivning som en svårbegrip
lig och alltför odifferentierad helhet. Därför har jag ambitionen att försöka nyan
sera förståelsen av den generaliserade andre, genom att tillskriva den en mång-
dimensionell innebörd. Detta innebär en modifiering av den generaliserade andre; 
från Mead's betydelse av det organiserade samhällets attityd till Shibutani's olika 
referensgruppers kollektiva attityd. 

Ett vanligt sätt att beskriva en överordnad meningsbärande inramning sker ofta 
med hjälp av användningen av begreppet kultur. Med kultur avses ofta att åter
kommande beteendemönster huvudsakligen är en produkt av och är överensstäm
mande med delade värderingar, övertygelser, meningsbärande mönster, etcetera 
(Dahl och Habert, 1992, House, 1992/1981). Det ligger nära tillhands att mot 
denna bakgrund uppfatta kulturbegreppet som att det beskriver något som är rela
tivt stabilt över tid. Man kan i sammanhang då något sådant hävdas höra talas om 
västerländsk, österländsk, svensk, iransk kultur, etcetera. Till sådan kulturförstå
else kopplas ofta skillnader mellan språk, symboler, världsbild, sociala institu
tioner och perception, etcetera (se till exempel Dahl och Habert, 1981). 

20 Inom den symboliska interaktionismen kallas detta föregripande förhållningssätt för 
rolltagande. Enligt Mead (1976/1934) innebär förhållningssättet att man för det första föreställer 
sig en mottagares reaktion på ens egna avgivna signaler (se även Asplund, 1987:12). För det 
andra innebär det att man i varje sådan situation framkallar mottagarens reaktion i sig själv. 
Charon (1995) betecknar detta som att man kommunicerar andras perspektiv till en själv mot 
bakgrund av vad man ser och hör att andra gör. 
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Ett annat sätt att förstå kulturbegreppet erbjuds av den symboliska interak-
tionismen och då främst via referensgruppsperspektivet. Jämfört med innebörden 
av den förra versionen av kulturbegreppet uppfattas inte mänskliga handlingar 
som en produkt av kultur. I stället så råder det motsatta förhållande, nämligen att 
social interaktion, symbolisk kommunikation och samarbete skapar kultur (se 
Charon, 1995). 

Det innebär att samverkande symbolisk interaktion utvecklar kultur över tid. 
Med en sådan utgångspunkt kan kultur uppfattas som både ett delat perspektiv och 
en generaliserade andre (en uppsättning regler). En sådan kultur står under stän
dig förändring. Att betrakta kultur som en generaliserade andre motsvarar till fullo 
den version som ovan tillskrevs Mead (1976/1934), det vill säga i egenskap av det 
organiserade samhällets delade regler. Det är i detta skede som den bestämda 
innebörden av ordet 'man' kommer in. Både barn och vuxna far till och från veta 
att 'man' beter sig bara inte på vissa sätt (se även Berger och Luckmann, 
1991/1966, Charon, 1995). Då kultur framträder i egenskap av delade perspektiv 
hjälper det interagerande individer att definiera olika delade verkligheter mot 
bakgrund av skilda referensgrupper. De interagerande individerna kan så att säga 
synliggöra olika referensgruppers förväntningar på dem och kontrollera att deras 
förhandenvarande definition eller beteende ligger i l inje med dessa förväntningar. 
Följden av detta är att kultur både i egenskap av en uppsättning delade regler och 
som delat perspektiv kontinuerligt kommer att granskas och omskapas. 

Jag tror att den symboliska interaktionismens dynamiska kulturbegrepp kan 
göra det möjligt att åtminstone identifiera två innebörder av kultur på VTV, dels 
som något samhälleligt, dels som något interaktivt specifikt. I min analys repre
senteras den allmänna uppfattningen av kultur av de normer och värderingar som 
skapats och återskapas i den diskurs som förekommer i samhället och som även 
sätter sin prägel på det som sker inom VTV. Den specifika uppfattningen återspeg
lar de unika normer och värderingar som skapas och återskapas inom ramen för 
särskilda tekniska och arbetsorganisatoriska sammanhang; i detta fall manuella 
system och integrerad mekanisering. Sådana specifika definitioner förverkligas 
och förmedlas ofta av anställare, produktionstekniker, verkmästare, arbetsorgani-
sationsutvecklare och utbildare. 

Om det till exempel förekommer samarbetsproblem inom den specifika kultu
ren, och man (oavsiktligt) förklarar problemet med hjälp av det allmänna kultur
begreppet, blir det möjligt att få syn på detta missförstånd. Detta kan undersökas 
med hjälp av följande antagande: Då etniskt laddade problem uppmärksammas 
kontrasteras dessa mot antingen ett samhälleligt invandrardiskursivt perspektiv 
eller ett produktionstekniskt (-organisatoriskt) perspektiv. 

Antagandet gör det möjligt att föra tillbaka föreställningen om problemet till 
den nivå där den förmodligen vanligen hör hemma, nämligen det specifika sam
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manhanget. Detta skulle kunna vara ett sätt att rikta uppmärksamheten mot ange
lägenheten av en omedelbar och praktisk lösning. I sin förlängning skulle detta 
kunna göra det möjligt att förebygga diskriminering i form av segregation, margi-
nalisering eller uteslutning. Frågan om vem som skulle kunna ansvara för en sådan 
insiktsfull överblick aktualiserar en diskussion om nästa begrepp, signifikanta 
andra. 

Signifikanta andra som referenspunkter för nyckelpersoner 

Tidigare presenterades Shibutani's (1955) hypotes om referensgrupp som per
spektiv.21 Hypotesen innebär, enligt Shibutani, att valet av referensgrupp beror på 
den lojalitet som man upplever gentemot signifikanta andra i den sociala världen. 
Men vem kan fungera som en signifikant andre? Det är, så vitt jag kan förstå, 
möjligt att identifiera två olika varianter av signifikanta andra; orienterade andra 
och rollspecifika andra (Kuhn, 1964, Denzin, 1966, Rosenberg, 1992) 22. 

"Orienterande andra" refererar till ett socialt objekt bestående av en enskild 
annan eller en grupp, med vilka man har ett gemensamt historiskt förflutet (Kuhn, 
1964). Men denna gemenskap är allmänt hållen och existerar oberoende av social 
roll och social situation. Det är mot bakgrund av orienterande andra som individer 
kan upptäcka skillnader mellan regelbundenheter i det sociala systemet och indi
viduellt beteende (op.cit.) Orienterande andra är därför viktiga för återkopplingen 

23 till individens person och personlighet. Orienterade andra kan, enligt Kuhn, till
skrivas fyra egenskaper; individen är känslomässigt och psykologiskt engagerad, 
dessa andra erbjuder även individen ett allmänt ordförråd bestående av begrepp 
och kategorier, individen erbjuds också kategorier av själv och andra vilka refere-

21 Hypotesen säger att valet av referensgrupp är en funktion av mellanmänskliga relationer. 
Shibutani menar att "den utsträckning en gruppkultur tjänar som mall för organisering av 
perceptuell upplevelse beror på ens förhållande och personliga lojalitet till andra som delar ens 
åskådning" (op.cit.:568). 
22 Charon (1995) menar att signifikanta andra framstår som speciella och viktiga individer för en 
viss person. De handlar om betydelsefulla individer man vill imponera på, som man har respekt 
för, kan få acceptans från, är rädd för eller kan identifiera sig med. Signifikanta andra fyller 
funktionen av modell för roller, det vill säga beteendemönster och förhållningssätt som individen 
överför till sig själv. Förmågan att reglera det egna beteendet utvecklas genom interaktion med 
sådana modeller. Heiss (1992/1981:113) menar att signifikanta andra består av individer som 
kontrollerar sådan belöning och bestraffning som är viktig för individen. Det kan handla om 
olika typer av belöningar; materiella, sympati, acceptans eller ära (op.cit.: 128, not 21). 
23 Enligt Kuhn står orienterande andre i motsatt förhållande till begreppet om referensgrupper. 
Referensgruppsbegeppet, som utgör en kontaktpunkt mellan individen och det större sociala 
samhället, kommer i mitt fall att knytas till det gemensamt etniska förflutna i termer av 
nationalitet och medborgargruppstillhörighet (se till exempel Hewitt, 1981/1979). 
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rar till meningsfulla roller, och, slutligen, så speglar dessa andra vidmakthållandet 
och/eller förändringar av individens självbegrepp. 

Jag avser att i första hand knyta detta begrepp till individens uppfattning om sig 
själv som anställd på Volvo. Som sådan är man känslomässigt och psykologiskt 
engagerad i att bygga personbilar vid Torslandaverken. Bilbyggandet erbjuder 
också speciella begrepp, kategorier och meningsfulla roller, samtidigt som verk
samheten ger individen ett begrepp om sig själv. 

För det andra så förekommer det "rollspecifika andra", vars betydelse är situa
tionelit betingad. Denzin (1966) kopplar begreppet rollspecifika andra till 
Sullivan's begrepp om signifikanta andre och Mead's begrepp om sociala andra. 
Sullivan (1953) menar att dynamiken hos självet är uppbyggt genom erfarenheter 
av "gillande och ogillande av belöning och bestraffning" (op.cit.:20). Självet är 
med andra ord känslomässigt avgörande och är skapat genom "återspeglad upp
skattning" (reflected appraisal) från specifika andra. Sociala andra är viktiga för 
att individen ifråga ska få en känsla av vem han eller hon (personligen) är i förhål
lande till omvärlden (se även Hewitt, 1981/1979, Charon, 1995). I jämförelse med 
orienterade andra kan individen uppfattas vara mer specifikt kopplad till rollspe
cifika andra, framför allt genom sin position i organisationen i fråga, men även 
genom situationeilt konstruerade rollkonstellationer. 

Jag vill knyta begreppet rollspecifika andra till både positionella och situa-
tionella roller i det aktuella sammanhanget. Exempel på positionella roller är an-
ställare, utbildare, förman, produktverkstadsledare, gruppombud/instruktör, press
mekaniker, montör, etcetera. Situationella roller präglas av att man oavsett med-
borgargruppstillhörighet och position även kan hysa ett personligt förtroende för 
och en stor tillgivenhet till någon särskild annan eller några särskilda individer. 

Ovanstående beskrivning leder fram till följande antagande: Då individer ur 
olika referensgrupper bedöms, så värderas de mot bakgrund av såväl orienterande 
som rollspecifika andra. 

Social interaktion och etniska relationer 

Charon (1995) delar in den sociala interaktionen i sex delar, här nämner jag enbart 
de fyra (som jag anser) viktigast i sammanhanget. För det första antas den sociala 
interaktionen bestå av ett rolltagande, där aktörerna försöker frammana en före
gripande förståelse av varandras handlingar utifrån varandras perspektiv. Då en 
person träder in i en social interaktion går det att uppfatta rolltagande som en 
kontrastverkan mellan orienterande och/eller rollspecifika andra och det som 
utspelar sig i den konkreta samspelsituationen. Rolltagande finns med i både 
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kommunikation och tolkning. Men rolltagande behöver inte enbart handla om en 
kognitiv akt, det kan också ha att göra med känslomässig interaktion.24 

För det andra handlar social interaktion om symbolisk interaktion. Det innebär 
att varje aktörs handlingar förväntas ha en mening för den aktör som utför dem 
och att dessa handlingar normalt tolkas av dem som aktören handlar mot. För det 
tredje kan social interaktion förstås som ömsesidig social handling där varje aktör 

25 o tar varandra i beräkning, kommunicerar och tolkar varandra. För det fjärde så 
menar Charon att den sociala interaktionen innehåller en etikettering. Den består i 
att man definierar vem andra är och vad de andra vill då man interagerar. Männi
skor etiketterar andra med utgångspunkt i det andra gör eller säger, eller hur andra 
är klädda, eller vad de själva hört om andra. I avhandlingen är det i första hand 
frågan om etiketter som tar sin utgångspunkt i uppfattningen om hur andra är och 
vad de vill. 

Dessa fyra aspekter av den sociala interaktionen föranleder mig att ställa upp 
följande antagande: Då människor träder in i eller föreställer sig en etniskt präglad 
social interaktion anstränger de sig för att föregripa en förståelse av varandra med 
hjälp av symboler, genom att ta varandra i beräkning och genom att definiera hur 
andra är och vad de vill. 

Sammanfattningsvis ligger betydelsen av den symboliska interaktionismen för 
avhandlingens analys, i det följande: Innebörden av begreppet rolltagande betonar 
förutsättningen av att människor försöker att föregripa handlingar utifrån andras 
kognitiva och känslomässiga perspektiv: Begreppen generaliserade och oriente
rande andre gör det möjligt att särskilja sådant medvetande som rör allmän karak-
täristika från det som omfattar specifik. Åtskillnaden kan främst användas till att 
belysa den ständigt pågående sociala konstruktionen och huruvida den anknyter 
till situationen eller till något annat: Med hjälp av begreppet rollspecifika andra 
blir det möjligt att uppmärksamma viktiga personer (förebilder) som kan tänkas ha 
visst inflytande för riktning och organisering av perception: Med hjälp av begrep
pet symbolisk interaktion kan man fånga upp den vidare mening som vissa hand
lingar kan tänkas ha, både för aktören ifråga och för dem som tolkar handlingarna: 
Begreppet ömsesidig handling, som utgår ifrån att aktörer tar varandra i beräkning 
då de interagerar med varandra, gör det möjligt att avgöra om så är fallet; det vill 
säga, föreligger det någon kommunikation och tolkning av varandra? Eller lägger 

24 Shott (1979) presenterar rolltagande känslor som ett grundläggande bidrag till social kontroll, 
och framför allt i termer av självkontroll. Till skillnad från andra känslor kan inte "roll-tagande 
känslor väckas upp utan att man sätter sig själv i en annans position och tar denna persons 
perspektiv" (op.cit.:1323). 
25 •• Omsesidighet inkluderar att man bekräftar varandras närvaro och bidrag, genom existentiell 
kommunikation mellan det som är och det som är på väg att bli (se Charon, 1995, Buber, 1990). 
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man knappt märke till varandra? Avslutningsvis hjälper begreppet etikettering till 
med att notera hur människor definierar vem andra är och vad andra avser med sin 
interaktion. 

Den kombinerade innebörden av dessa begrepp gör det möjligt att bestämma 
huruvida det förekommer samarbete, segregering och/eller konflikt mellan indivi
der från olika etniska grupper.26 Man kan inför den fortsatta framställningen fråga 
sig vilka empiriska ledtrådar som är relevanta att betona? 

I avhandlingen diskuteras det som ovan presenterats som 'mening', i termer av 
referensgrupp som perspektiv som är riktad mot en begreppsligad grupp eller en 
abstrakt kategori (se Shibutani, 1955, Blumer, 1988). Den slutsats man kan dra av 
detta är att den minsta och mest centrala analysenheten i min modell är männi
skors tolkningar av sociala handlingar. Det innebär att huruvida en interaktion 
kommer att uppfattas som kontrollerande och/eller konfliktfylld, beror på hur den 
tolkas av de inblandade. Jag ska gå vidare med att specificera den kognitiva 
dimensionens etniska aspekter. 

Den kognitiva dimensionens kulturella aspekt 

Avhandlingens analys av etniska symboler utgår från Dahl och Habert (1992) som 
huvudsakligen behandlar "situationer där människor från olika kulturer möts 
ansikte mot ansikte" (op.cit.:7). Deras bok är skriven med utgångspunkt i den 
norska medborgarens perspektiv. Huvudsakligen antar författarna den gästade 
norrmannens perspektiv, och det han eller hon bör känna till om värdkulturen. I 
mitt fall gäller det omvända, nämligen svenska värdars perspektiv på invandrade 
medborgargrupper. Invandrarna kan inte betraktas som gäster, många gånger rör 
det sig om personer som varit bosatta i S verige de senaste 25 åren, och som har 
dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt. 

Dahl och Habert (1992) presenterar metaforen att bygga en bro över kulturklyf
tan. De utgår ifrån att "olika kulturella bakgrunder ger olika sätt att uppfatta till
varon på" (op.cit.:41). Kulturen är att betrakta som ett filter genom vilket utifrån-
kommande signaler måste passera innan det når mottagaren. Författarna presente
rar fem olika dimensioner som de liknar vid bärande bjälkar i brobyggandet; 
verbal, ickeverbal, världsbilds-, social och individuell dimension. 

Den verbala dimensionen har med språket att göra. Samtidigt menar författarna 
att dimensionen är knuten till tänkande och omvärldsuppfattning. Den verbala 

26 Etnisk segregering förutsätter vanligen någon form av rumslig segmentering, där etniska 
grupper huvudsakligen är verksamma inom olika institutionella områden och att grupperna inte 
har så mycket med varandra att göra (Augustsson, 1994). 
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dimensionen är av särskilt stort intresse, för ofta anger svenskar bristande språk
kunskaper som mycket frustrerande. 

Den ickeverbala dimensionen omfattar språk som nyttjas, men utan att använda 
ord. Detta är en nyckeldimension när det gäller utbyte av kommunikation med 
hjälp av kulturellt präglade symboler. Dahl och Habert nämner bland annat 
kroppsspråk, utseende och tid och rum. 

Världsbildsdimensionen behandlar kulturen som ett meningsbärande mönster, i 
form av värden och grundläggande principer, som ligger bakom mänskliga val. 
Dimensionen omfattar djupliggande karaktäristika som är vägledande for männi
skors uppfattningar och beteende. 

Den sociala dimensionen är mer påtaglig än världsbildsdimensionen. Även om 
dimensionen har sina rötter i världsbilden, så är den i hög grad knuten till individ, 
familj, samhälle, auktoritet och regler for mellanmänskligt beteende. 

Den individuella dimensionen berör det sätt varpå människor uppfattar och 
formerar sina intryck av omgivningen. Dimensionen omfattar människors percep
tion (varseblivning), tänkande (kognition) och känslor (emotion). 

Dahl och Habert (1992) menar att det inte föreligger några skarpa gränser mel
lan dessa dimensioner. De griper tag i varandra och är vanligen relaterade till 
varandra. 

Med hänsyn tagen till den symboliska interaktionismen teoretiska synsätt och 
olika mellanmänskliga dimensioner vill jag sammanfatta det förestående analys
arbetet med hjälp av följande matris: 

Dimension/ 
perspektiv 

Världsbilds
dimension 

Kommunikativ 
dimension 

Social 
dimension 

Individuell 
dimension 

Dimension/ 
perspektiv 

Hur är 
de 

Vad 
vill de 

Hur är 
de 

Vad 
vill de 

Hur är 
de 

Vad 
vill de 

Hur är 
de 

Vad 
vill de 

Generaliserade andras 
perspektiv 

Signifikanta andras 
perspektiv 

Perspektiv i den sociala 
interaktionen 

Matris 1: Teoretisk och analytisk matris för kombination av interaktiva och kognitiva 
aspekter. 

Med hjälp av matris 1 blir det möjligt att bestämma i vilken kulturell dimension 
svenskar placerar in invandrares egenskaper och intentioner. De olika perspekti
ven kan speglas mot bakgrund av DahPs och Habert's (1992) dimensioner. Jag 
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antar att när människor interagerar med eller tänker sig en interaktion med invand
rare söker de i första hand svar på två frågeställningar: Hur är han/hon/de? och 
Vad vill han/hon/de? De svar som informanterna ger uttryck för mot bakgrund av 
generaliserade andre, signifikanta andre eller socialt interaktiva faktorer kan place
ras in i DahPs och Habert's dimensioner. Men det räcker inte med att identifiera 
de symboliska beståndsdelarna; avhandlingens viktigaste uppgift är att fånga upp 
den komplicerade innebörden av dessa ledtrådar genom att uppdaga eventuella 
mönster för diskriminerande kognitioner och interaktioner. 

Jag avslutar detta kapitel med att beskriva den metodologiska uppläggningen av 
vår undersökning på YTV och den specifika del av densamma som avhandlingen 
omfattar. 

Population, urvalsstrategi och datainsamling 
De senaste 20-25 åren har präglats av ett intensivt förändringsarbete med syfte att 
göra arbete i allmänhet och bilindustriarbete i synnerhet mer attraktivt och pro
duktivt (Thompson, 1983, Tolliday och Zeitlin, 1987, Brulin, 1989, Berggren, 
1990). På VTV har det medfört förekomsten av flera med varandra parallellt exis
terande produktionskoncept och arbetsorganisatoriska uppläggningar. Avhand
lingens metodologiska strategi utgår från antagandet att olikartade teknologier, 
tekniska utrustningar och organisatoriska uppläggningar skiljer sig åt med avse
ende på präglingen av interaktionsformer och personalens definition av situa
tioner. 

Jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. 
Det är den pragmatiska utgångspunkten och dess specifika metodologiska krav 
som föranlett mig att använda olika typer av datainsamlingsmetoder, från statis
tiska uppgifter till deltagande observation. Metoderna har gjort det möjligt att 
samla in information som omfattar uppgifter om både det allmänna och det speci
fika. Ambitionen har varit att etablera en så vid förståelse av diskriminering som 
möjligt. Samtidigt ska denna förståelse genereras utifrån enskilda aktörers upp
fattningar om och enskilda observationer av rådande förhållande. 

Bakom valet av kvalitativa metoder ligger, i linje med den symboliska inter-
aktionismens synsätt, ambitionen att "se en social situation utifrån aktörens per
spektiv för att förstå det som händer i situationen" (Lindlof, 1995:30). Valet av 
urvalsstrategi har att göra med målsättningen att samla in kunskap om huruvida 
det föreligger olika perspektiv på en situation och vad som i sådana fall är utmär
kande för dem. Jag antar att det finns tre vanliga huvudperspektiv på diskrimine
ring; den överordnades, den svenska arbetarens och den icke direkt inblandade 
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åskådarens perspektiv. Det centrala är att belysa skillnader och likheter mellan 
dessa olika perspektiv. 

Materialet härstammar, som redan nämnts, från vår datainsamling på Volvo 
Torslandaverken i Göteborg under åren 1989-1990. Stommen i denna under
sökning utgjordes av en komplex metodstrategi. Det är detta material som ligger 
till grund för analysen. Härnäst kommer jag att presentera materialet och min 
användning av detsamma. 

Undersökningen på VTV 

Syftet med studien var att undersöka arbetsbetingelserna för arbetare med invand
rarbakgrund på bilfabriken Volvo Torslandaverken i Göteborg. Studien genom
fördes i form av ett samarbete mellan Sociologiska institutionen vid Umeå 
universitet, Arbetslivscentrum i Stockholm och Sociologiska institutionen vid 
Göteborgs universitet. Från Umeå deltog Carl-Ulrik Schierup, Alexandra Ålund 

27 o och undertecknad, från Arbetslivscentrum deltog Woukko Knocke och från 
Göteborg deltog Sven Paulson, Kirsti Kuusela och Gunilla Fürst. Carl-Ulrik 
Schierup var projektledare och i samförstånd med Sven Paulson etablerade han 
kontakter med administrativ personal på VTV. Övriga personer i forskargruppen 
deltog till viss del i planeringen, men huvudsakligen under genomförandet av 
datainsamlingen. 

För att kunna belysa vårt forskningsproblem från olika infallsvinklar använde vi 
oss av olika datainsamlingsmetoder. Sammanlagt har vi tillgång till fyra olika 
typer av datamaterial; företagsstatistik, enkäter, samtalsintervjuer och deltagande 

28 observation. 
VTVs egen personalstatistik består av uppgifter om företagets strukturella 

sammansättning. Uppgifterna gör det möjligt att beskriva företagets sociala struk
tur med avseende på antalet anställda, andelen av olika medborgargrupper, arbets
ställe, befattning, anställningstid och ålder. 

Enkätundersökningen baserades på ett urval av drygt 300 kollektivanställda. 
Respondenterna valdes ut från VTVs personalregister och de utgörs av svenskar, 

27 Från och med den 1/7 1995 är Arbetslivscentrum omorganiserat och utgör numera en del av 
Arbetslivsinstitutet. 
28 Sven Paulson hade det huvudsakliga ansvaret för insamling av statistiska data, i första hand 
personal statistik men även organisationsskisser. Carl-Ulrik Schierup, Alexandra Ålund, Kirsti 
Kuusela och Woukko Knocke genomförde intervjuer med jugoslaviska och finska invandrare. 
Gunilla Fürst och undertecknad intervjuade svenska kvinnor respektive män. Undertecknad 
genomförde dessutom en månads lång deltagande observation i en av VTVs delfabriker 
(Press verket). 
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29 finnar och jugoslaver. Enkäten utgjorde ett värdefullt komplement till företags-
statistik och samtalsintervjuer, men data från enkätstudien diskuteras inte i av
handlingen.30 

Företagsstatistik ingår i avhandlingen som bakgrundsmaterial, dock i begränsad 
omfattning. Min analys bygger främst på kvalitativa data från ett urval av de sam
talsintervjuer och den deltagande observation i en av VTVs moderniserade enheter 
som ingick i studien. Denna typ av material gör det möjligt att med utgångspunkt i 
ett tolkande paradigm bygga upp en förståelse för etniska interaktioner i egenskap 

31 av socialt delade konstruktioner. 
Underlaget till samtalsintervjuerna består av frågeställningar som sorterats in 

under elva olika teman. Dessa teman kan delas in i tre huvudgrupper. Den första 
gruppen omfattar information som rör den enskilda personen, både allmänna och 
mer specifika fakta. Den andra gruppen innehåller sådana frågor som ligger nära 
informantens arbetsområde (arbetsställe) och den relation han eller hon har till 
sina arbetsuppgifter och arbetskamrater. Teman som ingår i denna grupp är; språk, 
nuvarande arbete och arbetskamrater-kooperation-kommunikation-hierarkier-per-
spektivbyte. Den tredje och sista huvudgruppen behandlar frågor som är över
gripande för avdelningen, delfabriken och VTV i s in helhet (arbetsplatsen). Följ
ande teman hör till denna grupp av frågor: Planering av produktionsgången, 
jobbyte/ändrade arbetsuppgifter, teknisk förändring, önskemål om vidare-/fort-
utbildning, kontakter med facket och familj-arbetsliv/vardagsliv. 

Valet av informanter har genomförts med hjälp av ett strategiskt urval som tar 
hänsyn till kön, ålder, anställningstid och arbetsställe inom VTV. Samtliga infor
manter valdes dock inte ut innan datainsamlingen, utan det ursprungliga urvalet 
utvidgades kontinuerligt under själva datainsamlingen. Forskargruppen diskute
rade informationsbehoven, varefter de flesta informanter valdes ut av Sven 
Paulson, mot bakgrund av hans lokalkännedom om VTV och kontakter med ad
ministrativ personal. Urvalsprocessen bygger på att Sven Paulson gavs möjlighet 
att besöka arbetsställen på verkstadsgolvet. Efter samtal med tänkbara personer 
beslutade han i samråd med arbetsledare vem som kunde gå ifrån arbetet för att 

29 Undersökningen genomfördes innan Jugoslavien delades, varför jag behåller beteckningen 
"jugoslav". 
30 Se analysen i Schierup, Paulson och Ålund (1994). 
31 Metoden riktar in sig mot två typer av kunskaper. Den ena typen är knuten till individen och 
omfattar ett förråd av vetande. Lindlof (1995) exemplifierar med fakta, övertygelser, behov och 
fördomar. Den andra kunskapstypen utgörs av de "regler vi lärt oss från personliga erfarenheter 
och den förgiven-tagen (ready-made) kunskap som är tillgänglig i den värld till vilken vi fötts" 
(op.cit.:33). Lindlof uppger myter, kulturell kunskap och vardagsförnuft som exempel. 
Avhandlingen behandlar i första hand kollektivt delade typifieringar av erfarenheter. 
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intervjuas och när detta kunde ske. En namnlista och ett intervjuschema gjordes 
upp, vilket gjorde det möjligt för intervjuaren att pricka av vederbörande när 
denne infann sig till intervjun. 

Med hjälp av det f tid utdragna urvalet av informanter kunde vi följa upp den 
fördjupade information som dels följde på vissa intervjuer, dels var ett resultat av 
vår successivt vidgande förståelse för de etniska relationernas komplicerade sam
mansättning på VTV. Det främsta skälet för urvalsstrategin var att täcka in så 

32 många "indikatorer" (eller kvaliteter) som möjligt (Rose, 1992). Urvalsramen 
bestod i sin helhet av 27 % kvinnor och 51 % invandrare (varav 29 % kvinnor). 
Sålunda är urvalet kraftigt mansdominerat, men jämt fördelat ifråga om medbor-

33 gargruppstillhörighet. 
Under datainsamlingen använde vi oss i första hand av en kvalitativ och induk

tiv metod, där syftet var att samla på oss omfångsrik information utifrån en fråge
lista som obligatoriskt underlag (se bilaga 1). Det har dock stått varje intervjuare 
fritt att göra modifieringar av, avsteg från eller tillägg till det gemensamma under
laget. Detta resulterade i att jag inför intervjuer med tjänstemän och gruppombud 
anpassade det obligatoriska underlaget så att det skulle kunna användas till med
arbetare i olika statuspositioner (se bilaga 2). Vår ambition var inte att kvantifiera 
svaren, utan att täcka in ett så stort informationsområde som möjligt och gå så 
djupt in i centrala frågeställningar som möjligt. Så långt vår allmänna studie på 
VTV. Jag ska nu konkretisera de delar av studien som fokuseras i avhandlingen. 

32 Vi ansåg det möjligt att undersöka såväl enskilda som sammansatta fenomen genom att 
strategiskt välja ut intervjupersoner dels från spridda och specifika delar av VTV, dels med 
blandade funktioner och arbetsuppgifter, samt av olika kön. Ett sådant urval medför för det första 
tillgång till information från olika delfabriker på VTV. För det andra medger urvalet information 
med utgångspunkt i olika perspektiv över arbetets vardag; alltifrån den i den direkta 
produktionen, mer eller mindre, inkapslade arbetaren; över påläggskalven som vill bli 
gruppombud och som kanske står mitt i ett perspektivbyte till sitt arbete och sina arbetskamrater; 
till det etablerade gruppombudet (eller den tillförordnade förmannen). För det tredje innebär 
uppläggningen att det förekommer informanter från olika strukturella nivåer och med olika 
funktioner på samma nivå. Det proportionella förhållandet över medborgargruppstillhörighet på 
VTV som helhet, har legat till grund för urvalet av informanter och den deltagande observationen 
inom pressverket; 70 % svenska respektive 30 % invandrade medborgare (se Schierup & 
Paulson, 1994). 
33 Könsfördelningen på VTV är överhuvudtaget mycket skev. Schierup, Paulson och Ålund 
(1994) redovisar i tabell 3:35 att andelen kvinnor är 22%. Det innebär att kvinnorna är 
överrepresenterade i vår urvalsram. 
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Avhandlingens empiriska fokus 

Det empiriska underlag som ligger till grund för avhandlingen utgörs av ett be
gränsat urval informanter från undersökningen i sin helhet. Framställningen base
rar sig på en analys av 50 st formella intervjuer med informanter med huvudsaklig 
svensk bakgrund från olika delfabriker inom VTV, personalstatistik över en 
deltagande observation och en delfabrik, Pressverket. 

Urvalet av informanter kan sorteras in i fem personalgrupper; arbetare, 
gruppombud, instruktörer, fackligt förtroendevalda och tjänstemän. I urvalet ingår 
14 arbetare som enbart är knutna till den direkta produktionen, varav 7 kvinnor 
och 7 män. Gunilla Fürst intervjuade kvinnorna. Med arbetare avses personer som 
inte har andra än produktiva funktioner. Det finns också 16 gruppombud/ 
instruktörer vilka utgörs av två kategorier; a) arbetare som alltid eller med viss 
kontinuitet fungerar som administrativa ombud för den arbetsgrupp de tillhör 
(instruktör eller gruppombud), b) arbetare som mer eller mindre tillfälligt fungerar 
som tillförordnade förman. Av dessa 16 är 3 kvinnor och 13 män (1 invandrare). 
Gunilla Fürst intervjuade 1 av kvinnorna. Därtill ingår 4 fackligt förtroendevalda 
män, varav 2 invandrare och 2 svenskar. Avslutningsvis finns det 16 tjänstemän, 
varav 4 invandrare. Tjänstemännen består av; a) arbetsledare, b) verkmästare och 
c) stabstjänstemän; anställare, produktionstekniker, organisationsutvecklare, utbil
dare och en stabschef. Inga kvinnor fanns med bland tjänstemännen, vilket över
ensstämmer med rådande förhållanden på VTV. 

Sammanfattningsvis består urvalet av 86 % svenskar (varav 20 % är kvinnor) 
och 14% manliga invandrare. Följaktligen ingår inga kvinnliga invandrare. Så
lunda utgörs urvalet huvudsakligen av svenska män. De invandrare som inklu
deras i urvalet uppfattas huvudsakligen som representanter för sin strukturella 
position på VTV. Deras medborgargruppstillhörighet är därför av perifert intresse. 
(Av de 50 st informanter, som urvalet består av, bygger framställningen bland 
annat på formella intervjuer med 35 st; 7 st arbetare, 5 st gruppombud, 7 st in
struktörer, 3 st fackliga ombud och 13 st tjänstemän.) 

Personligen spelade jag in intervjuerna på band och kan därför under en av
lyssning förnimma något av den stämning som präglade varje intervjutillfälle. 
Detta gör det möjligt att komplettera textens innehåll, med ickeverbala ledtrådar 
(tonfall) som informanten använder. Jag uppfattar att det säger en del om hur in-
formanten värderar det vi samtalar om (se även Goffman, 1974/1959). Jag har 
också personligen skrivit ut de inspelade intervjuerna. I utskrifterna varvas inter
vjucitat med egna spontana reflektioner. Gunilla Fürst's intervjuer har jag endast 
haft tillgång till i form av pappersutskrift. 

Den deltagande observationen pågick under April månad 1990. Jag placerades i 
en av pressverkets arbetsgrupper och tilldelades en kontaktperson inom gruppen. 
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Under fältarbetet varvade jag observationer och informella samtal med viss delak
tighet i det dagliga arbetet. Jag tillbringade en del tid med att knyta kontakter med 
både svenska och invandrade personer som arbetade på närstående avdelningar. 
Dessa personer hade olika typer av befattningar, alltifrån manuella repetitiva 
arbetsuppgifter till avancerat hantverksarbete. Jag tillbringade dock de flesta ras
terna med medlemmar ur den arbetsgrupp till vilken jag formellt knutits. 

Den deltagande observationen gjorde det möjligt att betrakta invandrar- och 
diskrimineringsproblematiken utifrån olika perspektiv. Jag fick inblick i olika 
typer av åsikter och yttringar, dels det som uppfattades som typiskt för vissa per
soner, dels det som kunde uppfattas som allmänna uppfattningar. Intrycken från 
den deltagande observationen har gjort det möjligt att lyfta fram enskilda infor
manters yttranden utan att riskera ge en alltför subjektiv (ensidig) bild av diskri
mineringen. Jag har också fått tillfälle att erfara hur diskriminering yttrar sig i 
praktiken. 

Från datum till begrepp 

Dataanalysen i föreliggande avhandling präglas i första hand av samtalsintervju
erna och den deltagande observationen. Den information som aktiveras under en 
kvalitativ datainsamling är mer eller mindre oordnad. Vid enstaka tillfällen är det 
möjligt att följa mer logiskt följdriktiga och sakliga resonemang, eller skeenden, 
där nyfikenhet väcks och stillas utifrån en linjär princip. Oftare avancerar dock 
datainsamlingen från den ena associationen över till den andra. I det sistnämnda 
fallet är det forskarens intuitiva förmåga som avgör vilken association som följs 
upp utifrån mer systematiska och rationella ideal. Mitt mål med intervjuerna har 
varit att ta del av informantens associationer och följa med den ström av tankar 
som där alstras, utan att alltför mycket störa informantens tankebanor. Men detta 
har inte skett under gränslösa former, utan mot bakgrund av en inledande fråga 
eller en föreställning som aktualiserats av informanten eller intervjuaren. Många 
sådana tematiskt insorterade associationer om förhållanden på VTV, har fått 
prägla respektive intervju. 

Det finns fyra riktlinjer som jag försökt att hålla mig till under den kvalitativa 
datainsamlingen och i samband med sammanställningen av densamma. För det 
första har jag försökt att vara uppmärksam på det nuvarande. Det har inneburit att 
jag varit inriktad mot att skaffa mig en inblick i vad som är specifikt för varje in
formant (eller situation); Vad är det hos just denna informant som är relevant för 
undersökningen? För det andra har jag försökt att vara observant på motsatta kraf
ter. Här handlar det om att utveckla de förhållanden som står i motsättning till en 
aktuell informant eller situation: Vem eller vad riktar sig motståndet till? Hur tar 
sig motståndet i uttryck? Varför är det så? För det tredje har jag koncentrerat mig 
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på det som är placerat i centrum respektive i periferin. Det innebär ett medvetet 
intresse om att få klarhet i vad som hos informanten eller i situationen ställs i det 
främsta rummet och det som uppfattas som mer perifert eller kanske till och med 
negligeras. 

Slutligen, för det fjärde har jag organiserat informationen genom att dela sön
der den och på nytt föra samman den. Det viktiga är att förstå det specifika eller 
unika i det som dyker upp i varje situation eller hos varje informant, för att så 
småningom föra samman a) det som är speciellt för respektive informant eller i 
varje situation och b) sådant som återkommer hos skilda informanter eller i olika 
situationer. 

Under datainsamlingarna har jag strävat efter att hålla isär mina egna intryck 
och värderingar från andras åsikter eller yttre skeenden. Men det kan ibland vara 
svårt att uppträda så behärskat som ovanstående redogörelse ger intryck av. Till 
och från har informanter givit uttryck för åsikter som står i strid med mina person
liga värderingar och jag har kunnat förnimma en inre groende frustration eller en 
ambition att försvara eller "tala tillrätta". Men i sådana situationer har jag strävat 
efter att ge informanten tolkningsföreträde, eftersom det varit frågan om hans eller 
hennes uppfattningar och upplevelser. I stället för att avge en manifest personlig 
reaktion på en informants utsaga har jag lagt mig vinn om att lägga mina egna 
synpunkter helt åt sidan. 

Vissa informanter har varit mindre pratsamma än andra. Någon informant var 
till och med extremt tystlåten och mycket försiktig med att bidra med personliga 
åsikter. Andra informanter var raka motsatsen och presenterade både bestämda 
åsikter och problematiserande reflektioner. I det långa loppet har det visat sig att 
informanternas perspektiv på sitt arbete och VTV i stort sett kompletterat var
andra. Det gör att informationen från varje informant bär på två egenskaper: För 
det första ger den en inblick i informantens omedelbara materiella betingelser och 
sociala processer. För det andra ger den samlade informationen en förståelse för 
produktionsprocessen ur ett vidare perspektiv. 

Mitt övergripande syfte med analysen har varit att utveckla begrepp, insikter 
och förståelse från mönster i informationen (se Ehn och Löfgren, 1982, Bogdan 
och Taylor, 1984). Med andra ord vill jag påstå att jag har försökt att rekonstruera 
den information som informanterna bidragit med. 
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2 Teknik och arbetsorganisation 
på Volvo Torslandaverken 

Detta kapitel inleds med en presentation av bilindustrin sett ur ett arbetssociolo-
giskt perspektiv. På detta följer en beskrivning av förhållandena på Volvo Tors
landaverken (VTV), så som de såg ut vid tidpunkten för vår undersökning. VTV 
beskrivs mot bakgrund av både traditionella och moderna arbetssociologiska syn
sätt på teknik, organisation och människa. Därefter delas VTV upp i två tekniska 
och organisatoriska uppläggningar; manuella system och integrerad mekanisering. 
På detta följer en diskussion om den sociala strukturens återspegling i de svenska 
informanternas beskrivning av arbetets betydelse. 

Bilindustrin och arbetssociologiska perspektiv 
Bilindustrin är en bransch där det under 1900-talet skett omfattande tekniska och 
arbetsorganisatoriska förändringar. Under 1900-talets första årtionden fick 
Frederick W. Taylor's (1967/1911) arbete The Principles of Scientific Manage
ment stor betydelse för utvecklingen av produktionen vid Ford Motor Company. 
Poängen hos Taylor är att arbetsgivaren med vetenskapligt stöd tar över all kun
skap som krävs för att upprätthålla produktionen genom att skapa regler, lagar och 
formler som gör det möjligt att bestämma över arbetarnas placering och funk
tioner. Arbetarna erhåller detaljerade och väl differentierade förarbetade instruk
tioner, över vad de ska göra och hur arbetet ska utföras. Som motprestation erhål
ler arbetaren någon form av materiell drivkraft (se vidare Karlsson, 1986). 

Jag uppfattar Taylors idé som att arbetsgivarens huvudsakliga mål ska vara att 
ha full kontroll över verksamheten och dess olika skeden. Fordismen vidare
utvecklade Taylors organisatoriska förslag. Enligt Tolliday och 7eitlin (1987) 
byggdes den tidiga fordismen upp kring tre grundläggande principer: standardise
ring av produkten, användning av specialbyggd utrustning och utmanövrering av 
kvalificerad arbetskraft från den direkta produktionen. Vare sig taylorismen eller 
fordismen utgår ifrån att arbetaren har någon roll att spela i produktionen som en 
aktivt tänkande, pålitlig och ansvarstagande individ. 

Under sent 1920-tal genomfördes en studie vid Western Electrics i Chicago 
under ledning av Elton Mayo, som resulterade i ett oväntat resultat. Studiens ur
sprungliga syfte var att fördjupa kunskaper med utgångspunkt i t aylorismens idé 
om att materiella drivkrafter utgör basen för att höja arbetsprestationen, men så 
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blev inte fallet. Studiens viktigaste slutsats var, enligt Braverman (1977), upptäck
ten av arbetarnas inordning i olika social grupperingar. Karlsson (1986) pekar 
främst ut studiens betoning på betydelsen av informella gruppbildningar och nor
mativa, det vill säga, sociala drivkrafter för arbete. Jag uppfattar att den huvud
sakliga upptäckten i studien utgjordes av gruppbildningar vars formering låg 
bortom arbetsgivarens kontroll. Arbetarna hade egna strategier för utövandet av 
social kontroll bortom arbetsledningens möjliga maktutövning. 

Braverman (1977) menar dock att vare sig Mayo's studie eller andra psykolo
giska eller sociologiska praktiker har spelat någon större roll för arbetarnas 
anpassning till det kapitalistiska produktionssättet. Det som varit avgörande är 
"företagsledningarnas medvetna politik och fackförbundens avtalsförhandlingar" 
(op.cit.:134). Den centrala motivationen för arbetarna har, enligt Braverman, varit 
bristen på alternativa inkomstkällor i kombination med att fackförbundens avtals
förhandlingar i någon mån förbättrat livsvillkoren. Braverman bygger sin orsaks
förklaring på det som han uppfattar som "arbetsprocessernas utveckling i kapita
listiska samhällen". Vidare så menar han att Taylors system är utmärkande för just 
denna utveckling. Det innebär att arbetsgivarna framhärdar sin vetorätt och sitt 
tolkningsföreträde över rätten att leda och fördela arbetet. Jag uppfattar Braver
man som att det inte finns något som tyder på att det ojämlika förhållandet mellan 
kapitalägare och arbetare har förändrats. Däremot har nog upprätthållandet av rela
tionen mellan parterna blivit alltmer sofistikerad. 

I takt med att det har skett en omfattande teknologisk utveckling under 1900-
talets senare hälft har det också skapats nya, och kanske humanare, kvalifika
tioner. Detta beskrivs bland annat i en bok som behandlar omstruktureringar i 
modern europeisk bilindustri (Tolliday och Zeitlin, 1987). Författarna menar att 
utvecklingen inom bilindustrin, under 1970- och 1980-talen, gått från fordism mot 
flexibilitet. Både europeisk och amerikansk bilindustri har ägnat stor uppmärk
samhet åt den japanska bilindustrins förmåga att öka produktionen och kvaliteten, 
sänka kostnaderna (cost-advantage) och att åstadkomma en högre grad av flexi
bilitet i tillverkningsprocessen. Denna strategi kallas "just in time", och består av 
två framträdande inslag. Shimokawa (1987) anser att det för det första handlar om 
"ömsesidigt samarbete mellan arbetsledning och arbetare", för det andra är det 
frågan om ett "nära samarbete mellan monteringsarbetare och detaljtillverkare", i 
en "gemensam grupporganisation" (op.cit.:224). 

Katz (1987) beskriver det som händer på den amerikanska bilmarknaden. I bak
grunden finns behovet av att minska kostnaderna och att öka flexibiliteten i till
verkningsprocessen. Bilproduktionen inriktas alltmer mot att ta fram specialiteter 
(eller nischer), detta för att kunna tillgodose konsumentens önskemål och för att 
kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter. För att klara av detta måste pro
ducenten snabbt kunna förändra produktionsvolym och produktionstyp. Ett sätt att 
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åstadkomma detta är att utveckla en organisation som bygger på teknisk flexibili
tet i tillverkningsprocessen, arbetsgrupper och informella system som gör det 
möjligt att reglera arbetsnormerna. 

Organisatoriskt sett handlar det om att utforma villkoren för helare arbetsupp
gifter, små och mer självständiga arbetsgrupper samt mer individorienterade an
ställningsvillkor. Delvist självständiga arbetsgrupper är en realitet, både där det 
förekommer genomgripande automation och där manuellt arbete fortfarande 
dominerar (se till exempel Berggren, 1990). I f råga om kvalifikation, handlar det 
dels om att ge medarbetare ett utökat ansvar, dels om att åstadkomma ökad flexi
bilitet i samarbetet mellan medlemmar i olika arbetsgrupper. Kommunikation ska 
utgå ifrån social gemenskap (istället för social differentiering), och ett effektivare 
utförande av arbetsuppgiften kring ett gemensamt produktionsmål. Arbetsledning 
sker i form av målstyrning som anpassas till olika situationer. 

Jürgens, Doshe och Malsch (1987) beskriver hur utvecklingen inom Opels före
tag i Tyskland under 1980-talet gått mot lagarbete. En central aspekt i lagarbete är 
integration av tidigare åtskilda ansvarsområden, t.ex. kvalitetskontroll, underhåll, 
produktion, samt avlägsnandet av förmansjobbet som en separat funktion. Andra 
aspekter är ett fritt val av arbetslagets talesman, lagets aktiva deltagande i valet av 
nya medarbetare, oberoende arbetsfördelning inom respektive ansvarsområde, och 
ett oberoende flöde av medarbetare mellan olika arbetslag i syfte att kompensera 
för fluktuationer och frånvaro. Kort sagt handlar lagarbetsstrategin om relativ 
handlingsfrihet och flexibilitet. Liknande förändringsstrategier har studerats inom 
svensk bilindustri. Ett av de viktigaste bidragen är Christian Berggren's (1990) 
avhandling Det nya bilarbetet. Berggren pekar på utvecklingen av ett helt nytt 
svenskt monteringskoncept, där lagarbete spelar en central roll i produktionen. 

Föreliggande avhandling anknyter till Berggren (1990) som i s in diskussion, om 
förhållandet mellan mekaniseringsnivå och arbetstyper, bland annat skiljer ut två 
olika teknologiska och organisatoriska kontext: Manuella system med punktvis 
mekanisering och; Integrerad mekanisering som karaktäriseras av mekaniserade 
processer. 

Teknologiskt sett representerar manuella system i första hand traditionella 
monteringslinjer, men även punktvis mekanisering och enskilda industrirobotar 
inkluderas. Det dominerande arbetet utgörs, enligt Berggren (1990), av motoriskt 
och sensoriskt bandarbete. Dessutom är bundenheten till arbetsstället stor och det 
finns, enligt Berggren, höga krav på mycket korta reaktionstider. Berggren's 
manuella system kan betraktas som synonymt med vad Bergman och Helgeson 
(1983:108) betecknar "repetitivt delarbete". Här förekommer det, menar de, 
knappt någon självständighet i arbetet. Det föreligger även mycket begränsade 
kvalifikationskrav på arbetarna, samtidigt som såväl den fysiska som den psykiska 
arbetsbelastningen är hög. 
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Arbetsorganisationen inom de manuella system som är aktuella för denna av
handling kan beskrivas med hjälp av två nivåer för samverkan arbetare emellan. 
Dels den nivå som enligt Berggren (1990) kännetecknas av en hierarkisk ordning 
med en individbaserad organisation, där det finns litet utrymme för inflytande 
över arbetet. Dels den nivå som Berggren beskriver som en hierarkiskt begränsad 
grupporganisation. Arbetsgrupperna kan i en sådan organisation "påverka kort
siktiga frågor som dagsplanering och egen arbetsfördelning" (op.cit.:138). Här 
finns även fasta positioner för gruppombud. Den röda tråden i denna organisa
tionstyp utgörs av den hierarkiska ordningen och begränsade möjligheter till 
planering och uppläggning av arbetet. Även om arbetarna arbetar nära och ibland 
alldeles inpå varandra har de "små möjligheter till kontakt och sociala relationer 
med omgivningen" (op.cit.). Förekomsten av sådana, rumsligt sett, täta förhållan
den har uppmärksammats av Bergman (1987:3), han säger att 

Sociala relationer i arbetet förutsätter alltså inte nödvändigtvis rumslig närhet eller 
personliga kontakter. Omvänt så innebär inte det faktum att man arbetar bredvid 
varandra att man arbetar tillsammans. 

Det är förhållandena i citatets sista mening som är karaktäristiskt för arbetet inom 
manuella system. 

Den tekniska utformningen inom integrerad mekanisering medger arbetaren en 
lägre grad av bundenhet till arbetsstället. Enligt Berggren (1990) så karaktäriseras 
arbetet dels av att "frikopplingen mellan det tekniska och det sociala systemet är 
betydande", dels av att arbetet innehåller "styckvis avsyning och packning i pro
cessens slut" (op.cit.: 142). Frikopplingen visar sig inte minst genom förekomsten 
av så kallad passiv arbetstid (se till exempel Bergman och Helgeson, 1983:110). 
Berggren menar att kvalifikationskraven är relativt höga. Arbetaren behöver be
sitta "teknisk sensibilitet, känsla för maskinens normalförlopp och för typiska 
processoregelbundenheter..." (op.cit.: 143). Ifråga om presslinjer så är omställ
ningsarbetet av särskild vikt och det "kräver både manuell skicklighet och teknisk 
intelligens (insikt i hur olika maskindelar påverkar varandra)" (op.cit.: 144). 

Arbetsorganisatoriskt utgörs integrerad mekanisering av en relativt öppen 
grupporganisering. Jag tolkar Berggren så att produktionsgrupperna utför en stor 
del av de administrativa arbetsuppgifter som traditionellt legat hos arbetsled
ningen. Det förekommer även arbetsuppgifter av produktionsteknisk karaktär, 
vilket innebär att arbetaren inte enbart ska övervaka det tekniska skeendet utan 
även utföra vissa ingrepp. Gruppombuden utses i första hand av arbetsgrupperna. 
Men det innebär inte helt självständiga arbetsgrupper. Istället är det frågan om 
delvist självstyrande grupper, arbetet fördelas visserligen inom gruppen, men inte 
helt utan arbetsledningens planmässiga inblandning. Sammantaget medför förhål
landena inom integrerad mekanisering att intresset för arbetares sociala kompetens 
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har ökat i nästan lika hög grad som för hans eller hennes tekniska skicklighet. Det 
är därför rimligt att anta förekomsten av ett ökat intresse för arbetarnas enskilda 
funktionella bidrag till produktionsprocessen inom integrerad mekanisering. 

Sammanfattningsvis uppfattar jag att Berggren's manuella system kan betraktas 
som en modifierad tayloristisk uppläggning, och att hans integrerad mekanisering 
i ganska hög grad påminner om en flexibel och moderniserad arbetsorganisation. 

Arbetsorganisatorisk utveckling och normativ förändring 

Med den teknologiska och organisatoriska utvecklingen följer troligtvis föränd
rade idésystem. Om man betraktar taylorismen ur ett löntagarperspektiv kan dess 
teknologiska utformning i första hand uppfattas som ett kontroll- och makt
instrument över arbetet (se till exempel Braverman, 1977, Berner, 1981 och Elliot 
och Elliot, 1976). De idéer som hänger samman med löntagarperspektivet fokuse
rar på arbetarens närvarofrekvens och fysiska engagemang. Arbetarens intellek
tuella och sociala kompetenser är inte särskilt betydelsefulla för arbetets ut
förande. Men i takt med tekniska och organisatoriska förändringar förändras också 
synen på arbetaren. Under de senaste 10-15 åren finns det tecken som tyder på 
förekomsten av en förfinad uppfattning om arbetaren som tillskriver henne eller 
honom förmågan att aktivt bearbeta sin omvärld. Kern och Schumann (1984) 
menar att arbetare allt oftare betraktas som producenter än som löntagare. En vik
tig poäng hos Kern och Schumann är dock att detta inte gäller alla arbeten, utan 
det rör enbart vissa moderniserade uppläggningar. 

Producentperspektivet innebär att arbetaren uppfattas som "en person med 
komplex förmåga och varierande utvecklingspotential" (Kern och Schumann, 
1984:58). De menar vidare att ny teknologi möjliggör skapandet av högt kvalifice
rade arbeten (se även Lee, 1983). Det innebär att vissa arbeten banar väg för en 
förändrad syn på arbetaren och dennes effektivitet. En syn som innebär att arbeta
ren numera tenderar uppfattas som reflekterande, förståndig och kritiskt själv
ständig. Arbetaren anses också beredd att möta det oväntade. Dessutom har han 
eller hon ett tillräckligt förtroende för att tillåtas bli engagerad i arbetsprocessen 
och mer oberoende. I kombination med en utvecklad grupporganisering medför 
detta att det troligen växer fram en ny ideologisk förväntning om hur en arbetare 
ska vara. 

Det arbetsgivare numera söker efter kan uppfattas ligga i linje med den skillnad 
Zetterberg (1984) gör mellan vanliga och utvecklade kontrakt. Det vanliga kon
traktets innebörd är "begränsat engagemang för begränsad belöning" (op.cit.:24). 
Det utvecklade kontraktets mening är "mer engagemang för mer belöning" 
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(op.cit.). Arbetsgivare och arbetare står inför innebörden av den produktionsfaktor 
som Zetterberg benämner det "osynliga kontraktet". Det är frågan om "ett sam
förstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare" (op.cit.: 152). Samförståndet regle
rar sådana icke-materiella aspekter av arbetslivet som; "lojalitet, förtroende, ut
vecklingsmöjligheter, hänsynstagande när man har svåra personliga bekymmer, 
öppen kommunikation, tillgängliga överordnade, bra arbetsgemenskap" (op.cit.). 
För att förstå innebörden av det som Zetterberg benämner "samförstånd", bör 
man enligt min mening peka på dess relation till det utvecklade kontraktets kärn-
mening, nämligen; Jobba mer och bättre och du erhåller högre lön. Jag ser detta 
som ett oerhört viktigt ideologiskt fundament; arbetsgivaren anger takt och ton i 
kombination med att han eller hon talar om samförstånd. Jag uppfattar att det exis
terar någon form av kognitiv dissonans mellan det som begreppet "samförstånd" 
anspelar på och innebörden i det utvecklade kontraktet. Det ligger någon form av 
dold villkorlighet i det utvecklade kontraktet, som jag har svårt att sätta fingret på. 

Producentperspektivet innebär förmodligen att man måste veta mer om den 
arbetare som ska anställas än vad som är erforderligt med utgångspunkt i ett lön-
tagarperspektiv. För att uppfylla de förväntningar om samförstånd, som osynliga 
kontrakt innebär, behöver arbetsgivare sannolikt för det första kunna förutsäga en 
viss grundläggande kulturell och social kompetens och förvissa sig om att den 
arbetssökande är både villig och förmögen att dela denna med andra personer. På 
detta följer troligtvis ett mer eller mindre strategiskt urval av arbetare och arbets
sökande som liknar varandra med avseende på engagemang och samförstånd i 
arbetet, det vill säga personer som åtminstone är socialt homogena. 

Sammanfattningsvis så har det, sedan 1960-talet, skett en omfattande förändring 
av bilindustriarbetet. Med taylorismen så knöts varje enskild arbetare till en hier
arkisk och auktoritär arbetsledningsstrategi. Berggren (1990) visar att detta orga-
nisationssätt numera kombineras med ett annat, nämligen grupporganisering. Båda 
organisationssätten beskriver Berggren med hjälp av beteckningen manuella sys
tem. Behovet av att öka produktionen, höja kvaliteten, minska produktionskostna
derna och att möta kundernas efterfrågan har stimulerat utvecklingen mot att 
åstadkomma en högre grad av flexibilitet i tillverkningsprocessen. Detta har bland 
annat resulterat i den organisationsform som Berggren betecknar som integrerad 
mekanisering. Inom dessa ramar förekommer det ett visst mått av delvist självsty
rande grupper. Denna grupporganisationsform förutsätter också både socialt och 
tekniskt kompetenta arbetare. 

Ideologiskt sett har synen på arbetaren utvecklats från ett löntagarperspektiv till 
ett producentperspektiv. Denna syn innebär att arbetaren numera uppfattas som en 
reflekterande, ansvarstagande och samarbetsvillig person som besitter specifik ut
vecklingspotential. Zetterberg beskriver samarbetsvilligheten i termer av sådana 
icke-materiella aspekter som kommunikativt och känslomässigt samförstånd, 
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något som jag uppfattar som både en kulturellt och socialt sett homogen kvalifi
kation. 

Teknologisk och organisatorisk design på VTV 
1987 omfattade den totala produktionen vid YTV "ca 160 000 vagnar", och 
samma år fanns 10.000 anställda (Berggren 1990: 278). 1992 tillverkades Volvos 
200- och 900-serier vid VTV. Den tillverkningsprocess som är relevant för före
liggande avhandling sträcker sig över fyra fabriker; pressverket (TP), karossfabri
ken (TA, TAV och TAÖ), målerifabriken (TB) och monteringsfabriken (TC). 

De senaste 15 åren har VTV präglats av ett intensivt arbete med syfte att göra 
bilarbetet mer attraktivt och produktivt. Det har medfört mer eller mindre 
genomgripande förändringar, alltifrån helt nya moderniserade delfabriker, till 
mindre omfattande experiment som bildar isolerade produktionsöar, i en större 
traditionell miljö. Detta har resulterat i en mångskiftande arsenal av tekniska och 
arbetsorganisatoriska hjälpmedel och processer. Den befintliga variationen av så
dana hjälpmedel och processer gör det omöjligt att urskilja någon enhetlig pro
duktionsstrategi på VTV. I stället kan förhållandena uppfattas sammansatta av 
mycket olika tekniska och organisatoriska strategier. 

Som helhet betraktat förekommer det olika typer av modernisering inom VTV. 
På vissa håll är det tekniska förändringar som står i centrum, medan det centrala 
på andra håll är arbetsorganisatoriska åtgärder. Det var vid tiden för vår data
insamling grovt sett möjligt att identifiera två tekniska och organisatoriska system. 
Det ena systemet representeras av löpande band (främst TA-banor, TB, och TC) 
och det andra systemet representeras av en kombination av mekaniska system och 
grupporienterade organisationsformer (TP och TAÖ). I det förra systemet före
kommer låga arbetsvärderingsgrupper, >50 % i grupp 3 eller lägre och i det senare 
finns flest avdelningar med >50 % anställda i arbetsvärderingsgrupp 5 eller högre 
(se Paulson, Schierup och Ålund, 1994:50, tabell II).34 Flera andra avdelningar 
kan nog klassificeras som något mitt emellan dessa båda system. 

Det tycks finnas två viktiga orsaker som har drivit på arbetet med tekniska och 
organisatoriska förändringar. För det första har man sökt utveckla produktivitets-
höjande strategier för att möta den alltmer hårdnande internationella konkurren
sen. För det andra har man, under de särskilda betingelser som kännetecknar 
svensk arbetsmarknad, anpassat produktionen och personalrekryteringen efter 
förekomsten av två kategorier av arbetare och arbetssökande. Den ena kategorin 

34 På VTV knyts de anställda till ett arbetsvärderingssystem, via lönesystemet. Arbetsvärde
ringssystemet består av klasserna 2-7, där ett högre värde anger ett mer kvalificerat arbete. 
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arbetssökande söker arbete på kort sikt, oftast med sina framtidsplaner riktade mot 
någon annan verksamhet. Den andra söker sig till VTV utan några direkt uttalade 
planer för framtiden. Den senare kategorin kan i många fall tänka sig stanna i före
taget förutsatt att arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna uppfattas som gynn
samma. Från VTVs sida var man under slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet speciellt mån om att kunna erbjuda yngre personer med tre- eller fyraårig 
gymnasieutbildning meningsfulla arbetsuppgifter. Men att hålla kvar denna kate
gori av arbetskraft ställer stora krav, bland annat på en flexibel och alert organisa
tion. 

Vilka är VTVs intentioner med moderniseringarna? Jag vill sammanfatta VTVs 
ambition med att man utgår från funktionell segregation och strävar mot funk
tionell integrering. För att åstadkomma det krävs att arbete och ledarskap föränd
ras på en rad olika punkter. 

En viktig utgångspunkt är att man anpassar arbetet till grupper som utgör 
potentiell arbetskraft på 1990-talet, samtidigt som man anstränger sig för att be
hålla befintliga medarbetare. I denna strävan ligger ambitionen att arbetet ska 
stimulera alla åldrar, utbildningsnivåer och båda könen. Man vill nämligen att 
produktionspersonalen ska utvecklas i arbetet. Frågan är hur man tänkt sig att 
åstadkomma detta? Den lösning som ligger närmast till hands är att låta arbetet 
omfatta större helheter, det vill säga att man integrerar arbetsuppgifterna till 
meningsfulla helheter inom ramen för en grupporganisation. 

Styrinstrumentet ska vara en klar och lovvärd måluppfyllelse, vilket anses vara 
grunden för en god arbetstillfredsställelse. Detta underförstår att gruppmedlem
marna ska känna att arbetsuppgifterna behöver deras konstruktiva och samordnade 
insatser samt att det gemensamma arbetet bidrar till de enskilda medlemmarnas 
personliga utveckling. 

En sådan utveckling av arbetet ställer krav på att ledningen förmår förändra 
arbetsuppgifterna i gynnsam riktning. I första hand gäller det att bredda produk
tionsmålen i riktning mot kvalitet, flexibilitet, leveransförmåga och lönsamhet. I 
detta utvecklingsarbete är mellanchefers attityder och inställning av mycket stor 
betydelse, inte minst för att etablera ett fruktbart utvecklingsklimat i den omgi
vande organisationen, som i sin förlängning når fram till den enskilda arbetsgrup
pen. Ett sådant ledarskap ställer krav på både målstyrning och anpassning efter 
rådande organisatorisk och personell mognad på alla nivåer. Ledaren anses vara 
garanten för en framgångsrik utveckling. Det krävs att han eller hon dels är aktiv 
med olika former av personlig uppmärksamhet, dels är flexibel med personalens 
arbetstider och, kanske framför allt, använder sig av både materiella och icke 
materiella belöningar i form av utveckling i arbetet och förtroende. 

VTVs ambition går ut på att använda sig av grupporganisation. Syftet är att 
skapa helheter i a rbetet för de enskilda medlemmarna. Man tänker sig att arbetet 
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ska hålla ihop gruppen som därmed kan formeras kring en naturlig måluppfyl
lande helhet. Som komplement till denna integration är det mycket viktigt med 
kompetens och vidareutveckling av gruppen och dess enskilda medlemmar. I detta 
arbete är personkännedom och gruppidentifikation mycket viktiga resurser. Man 
har ambitionen att särskilt betona individens utveckling och dennes behov av per
sonligt erkännande. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att sluta sig till att man på VTV betonar 
funktionell integrering i termer av grupporganisation, en klar och ändamålsenlig 
målstyrning, flexibel arbetsledning och den enskilda gruppmedlemmens kompe
tens och vidareutveckling. Detta är den allmänna utvecklingstendensen. Frågan är 
vad den far för specifika konsekvenser med avseende på etniska relationer. 

I de avsnitt som följer ska jag använda Berggren's (1990) begrepp "manuella 
system" som benämning på de tekniska och organisatoriska sammanhang som 
huvudsakligen kännetecknas av banarbete på VTV. Begreppet "integrerad meka
nisering" används för beteckning av miljöer där det förekommer en kombination 
av mekaniska system och grupporganisation. 

Manuella system 
och dess parallella sociala relationer 
I föreliggande avsnitt behandlas förhållanden som kan uppfattas motsvara inne
börden av begreppet "manuella system". Inom ramen för manuella system är 
arbetsmomenten på förhand noggrant uträknade och linjärt organiserade. Detta 
grundar sig förmodligen på Taylors uppfattning om att det åligger arbetsgivaren 
att för arbetaren beskriva vad som ska göras, hur det ska göras och hur lång tid det 
ska ta. Braverman (1977) karaktäriserar detta som Taylors "tredje princip". Det är 
möjligt att urskilja två dimensioner hos denna ledningsprocess, en produktions
teknisk där produktionsteknikerns mening väger tyngst, och en arbetsorganisato-
risk, där verkmästaren eller förmannen har sista ordet. 

Det degraderade arbetet 

I karossfabriken (TA) består arbetsuppgifterna huvudsakligen av sammanfogning 
av plåtdelar, montering, svetsning, slipning och justering. Arbetsställningarna har 
förändrats på senare år; bland annat genom att man numera slipper sträcka sig in i 
karossen. Detta moment utförs idag av en robot. 
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I målerifabriken (TB) är det frågan om att täta, måla och rengöra karossen. 
Tätar gör man genom att spruta och pensla på kitt. Målning sker med hjälp av 
maskin- och handsprutor. Rengöring sker med handverktyg. Många gånger med
för arbetet konstiga arbetsställningar; därtill tvingas arbetarna vistas i närheten av 
hälsovådliga vätskor. 

I monteringsfabriken (TC) har arbetarna till uppgift att montera detaljer på, 
emellan och under karossens delar. Bland de som arbetar i monteringsfabriken 
ställs inga högre krav på kvalifikationer. Goda kontakter inom Volvo är en, enligt 
informanterna, tillräcklig anställningsmerit. När man väl blivit anställd är det när-

OC 
varofrekvensen och 'rätt inställning till jobbet' som är mest betydelsefull. 
Paulson, Schierup och Ålund (1994) redovisar i sin tabell 11 att i monteringsfabri
ken finns 17 av VTVs 19 avdelningar med >50% anställda i arbetsvärderings
grupp 3 eller lägre. 

Individuell karriär för överblick och högre status 

Inom ramen för manuella system kan man avancera genom att antingen satsa på 
att göra karriär eller att bli mångkunnig. 

Att göra karriär innebär att en bilmontör successivt överger en lägre befattning 
för att gå in i den närmast över, i hierarkin. Montören blir till exempel kontrollant, 
för att så småningom ha chans att avancera till justerare, instruktör och arbets
ledare. 

Det krävs inga särskilda kvalifikationer att arbeta som montör, det räcker med 
'god närvaro! Rätt inställning till jobbet!' och att man behärskar alla arbets
moment. Arbetet som sådant är dock, med Braverman's (1977) terminologi, kraf
tigt degraderat. 

Däremot uppfattas arbete med att kontrollera som mer stimulerande. 'Hur 
mycket man än arbetar där så blir man inte trött liksom. Och man är mer skärpt -
man får använda huvudet också. Det ger mer tillfredsställelse.' 

Som kontrollant räcker det tydligen med att vara skärpt, men som justerare 
måste man även vara uppmärksam och kreativ. Justerarens uppgift är att rätta till 
det som monterats felaktigt eller som helt saknas. 'Det är dom som varit här längst 

35 I detta kapitel används en annorlunda teknik för att markera intervjucitat än i de följande 
kapitlen. Eftersom intervjucitaten huvudsakligen används i ett beskrivande sammanhang har jag 
valt att skilja ut dem med hjälp av enkla anföringstecken ('), men i övrigt integrera dem i 
brödtexten. Skulle syftet varit att ingående analysera och tolka informanternas utsagor hade det 
varit lämpligare att tydligare bryta ut intervjucitaten från brödtexten och ange pseudonym och 
personalgruppstillhörighet. Dubbla anföringstecken används för att markera litteraturreferenser, 
begrepp eller uttryck. 
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som har lite större kompetens på det området, [de är] liksom mera tekniska.' För 
en justerare gäller det att 'kunna göra genvägar - göra andra monteringsord
ningar'. Man 'måste kunna alla balanser, måste vara noggrann'. 'Det är ett ganska 
bra arbete - många vill ha det, det är en befordran'. Justerarna är lite privilegie
rade, 'förmannen plockar ut dom - en del blir lite förändrade', hävdar en av in-
formanterna. 

Nästa steg i karriären är att bli utnämnd till instruktör eller gruppombud. Då är 
det frågan om att 'se till att det finns folk på alla jobb'; att kontrollera så att arbe
tarna 'har den nivå på utbildning som behövs för att göra jobbet riktigt'. Det är 
också frågan om att vara observant på var eventuella åtgärder behöver sättas in 
och hur det allmänt 'ser ut på banan', om 'nån städat där'. Sammanfattningsvis 
handlar det om ett övergripande perspektiv på arbetsförhållandena inom det egna 
banavsnittet. En instruktör är funktionellt distanserad från arbetskamraterna, men 
relativt nära arbetsledaren. 

På det sista karriärsteget, förmannens, handlar det, utöver ansvaret för det som 
händer inom det egna verksamhetsområdet, även om ett övergripande ansvar för 
det som anknyter till de närmast befintliga förmansområdena. Karriären kan där
med betecknas som en linjär hierarki i det rum och för de betingelser som var och 
en har till uppgift att fullgöra i sitt arbete. Den gängse uppfattningen tycks vara att 
ju större överblick vederbörande har över arbetsprocessen, desto högre status och 
ju fler stimulerande arbetsuppgifter. 

Individuell mångkunnighet som strategi för att bryta tristessen 

Mångkunnighet handlar om att arbetarna inte enbart monterar egna och andras 
arbetsuppgifter, utan att de även ges tillfälle att lära sig och då och då prova på att 
verka som kontrollant och justerare. Ett argument för detta är att den enskilda 
individen ska öka sin beredskap för andra arbetsuppgifter, utan att följa ett linjärt 
avancemang. En sådan strategi gör det möjligt för förmannen att med hjälp av ro
tation mellan olika funktioner erbjuda arbetaren en mer stimulerande arbetssitua
tion, och på så vis kunna behålla duktiga arbetare inom ramen för banarbetet. I 
jämförelse med karriär innebär mångkunnighet att erfarna och kunniga arbetare i 
större utsträckning stannar kvar inom avdelningen, vilket troligtvis medför en 
stabil och till och med ökad produktkvalitet. 

Avslutningsvis är det viktigt att peka på att varken karriärstrategin eller den 
mångkunniga strategin tillför bilarbetets innehåll något nytt. Arbetet tycks vara 
lika utarmat eller degraderat, som Braverman uttrycker motsvarande förhållanden. 
Det tekniska systemets organisatoriska dimension kan idag uppfattas som lika 
omättlig, ensidig och obeveklig som Lysgaard (1985/1961) uppfattade det på 50-
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talet. Arbetarna fullgör sina arbetsuppgifter parallellt med varandra och inte 
tillsammans. Däremot är det möjligt att idag skönja en social dimension där 
förmannens relation till arbetarna mjukats upp; detta tack vare instruktörens 
medlande roll. 

Parallella sociala interaktioner 

En på förhand uträknad och linjär organisatorisk uppläggning medför inte be
gränsningar bara för arbetarnas mentala engagemang i arbetet, utan även för de 
sociala relationerna.36 Organisatoriskt följer löpande-band tillverkning ett linjärt 
flöde, vilket medför att arbetarna vanligen utför sina arbetsuppgifter efter en och 
före en annan arbetare. Det föreligger med andra ord en typ av parallell interaktion 
mellan arbetarna, det vill säga de arbetar sida vid sida men har ändå inte så mycket 
med varandras arbete att göra. Det faktum att man arbetar bredvid varandra behö
ver inte innebära att man arbetar tillsammans (se Bergman, 1987). Man kan därför, 
med avseende på det förhärskande sociala interaktionsmönstret säga, att manuella 
system gestaltar den parallella interaktionens revir. Det innebär att 'man [är] bero
ende av att den före har gjort färdigt', vilket inte alltid är fallet. Något som ofta 
leder till att det uppstår problem. Det är ofta de som 'jobbat länge - [som] skapar 
sig en paus, [de] släpper ner bilen långt för att dom vet att dom hinner sen.' 

Informanten belyser även den konfliktladdade arbetssituation som arbetare ofta 
befinner sig i; framför allt på grund av att de inte alltid förmår efterleva produk
tionssystemets intentioner. En annan informant betonar samtidigt den nödvändiga 
kroppsliga närheten och de oerhört betydelsefulla informella kontakterna. 'Ibland 
jobbar vi praktiskt taget på varandra. Man pratar om precis allting. Det är väldigt 
tråkigt om det inte pratas. Pratar man har man roligt, glömmer titta på klockan, 
annars blir dagen lång.' 

Sammantaget medför de tekniska och organisatoriska betingelserna inom ramen 
för manuella system att man fysiskt sett huvudsakligen jobbar intill varandra, men 
utan att man funktionellt berörs av varandras arbete. Däremot finns, i social 
mening, ett stort behov av informell kommunikation, dels för att liva upp arbets
situationen, dels för att glömma bort tiden, så att arbetsdagen rullar på utan att 
man ständigt går och längtar efter att fa komma bort från arbetet och arbetsplatsen. 
Den sociala interaktionen frigör arbetarens omedelbara medvetande från de ensi
diga arbetsuppgifter han eller hon är tillsatt att utföra. 

36 Arbetsorganisationens inflytande på det sociala umgänget har även observerats av Knocke 
(1986: 131). 
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Integrerad mekanisering 
och kontakttäta sociala relationer 
I detta avsnitt diskuteras arbetsförhållanden inom pressverket (TP) som ett exem
pel på "integrerad mekanisering" med grupporganiserat arbete. TP hör till de mest 
moderniserade enheterna inom VT V. Fabriksbyggnaden utgörs av ett eget kom
plex som är ihopbyggt med karossfabriken. Organisatoriskt hör TP till kaross
fabriken i vars byggnad TPs stabspersonal har sina arbetsställen. Staben består av 
stabschef, arbetsorganisationsutvecklare, produktionstekniker, anställare och ut
bildare. 1990 fanns det 257 personer som var anställda i eller i anslutning till TP 
och de fördelade sig på följande sätt med avseende på befattningsgrupper. 

Tabell 1: Antal anställda i Pressverket uppdelade på befattning (900402), N=257 

Befattningsgrupp Tjänstemän Arbetsledare Arbetare 

Antal 19 12 226 

Källa: VTVs personalregister 1990. 

Delfabriken har under de senaste femton åren avancerat från en arbetsplats med 
den tyngsta och sämsta arbetsmiljön till en av de fa eftertraktade arbetsplatserna 
vid VTV (se till exempel Paulson, Schierup och Ålund, 1994 som i sin tabell 11 
redovisar att i Pressverket och Karossfabriken finns flest avdelningar med >50% 
anställda i arbetsvärderingsgrupp 5 eller högre, totalt 12 avdelningar av samman
lagt 17 inom hela VTV). Med utgångspunkt i SEI-kodens socioekonomiska in
delningssystem och registerdata från företaget kunde 17 % av arbetarna klassifice
ras som ej facklärda och 83 % som facklärda i april 1990 (n=224). 

I jämförelse med arbetsbetingelserna för manuella system är personalens rörel
seutrymme stort och förutom presshallen omfattar det flera olika rum. Det rör sig 
hela tiden arbetare med en mängd olika arbetsuppgifter mellan de olika rummen. 
Arbetarna fördelar sig över sammanlagt tio olika sysselsättningsgrupper. 

De flesta arbetare som intervjuades i samband med den deltagande observa
tionen befann sig i sysselsättningsgrupp 24. I tabell 2 går de under beteckningen 
ställare, men i dagligt tal kallas de för pressmekaniker. Det är enligt min upp
fattning pressmekanikernas arbetsuppgift som står i centrum i TP, det är de som 
ansvarar för det sista ledet i delfabrikens produktionsprocess. Det är därför som de 
data jag för fram oftast belyser sådant som på ett eller annat sätt är kopplat till 
pressmekanikerns arbetsuppgift. 



67 

Tabell 2: Sysselsättningsgruppering för arbetare i Pressverket (900402), n=224 

Sysselsättningsgrupp Antal Procent 
20-21 Verktygsarbetare 28 13 
22 Maskinreparatör 23 10 
24 Ställare 114 51 
30-31 Plåtslagare 10 4 
34 Elsvetsare 1 0 
41 Fräsare 2 0 
45 Pressare 16 7 
80 Förrådsarbetare 6 3 
82 Drift- o. anläggningsarbetare 10 4 
83 Transportarbetare 14 6 
Totalt 224 100 

Källa: VTVs personalregister 1990. 

Arbetsuppgiften går ut på att övervaka presslinjen och att snabbt få igång den om 
linjen av någon anledning stannar. Detta kan innebära att vissa provisoriska 
tekniska ingrepp behöver utföras av ordinarie personal, i väntan på att pressverk
tyget kan ställas åt sidan och tas in på underhållsavdelningen för en genom
gripande översyn. I sådana situationer ställs det krav på teknisk kompetens och 
'tredimensionellt seende', som en av tjänstemännen uttryckte det. Det förekommer 
också så kallade sidostationer där vissa repetitiva och manuella arbeten utförs. 

I TP är det möjligt att med undantag av förmannens övergripande befogenheter 
tala om gruppreglerad styrning av produktionen. Pressmekanikernas arbete är 
organiserat i arbetsgrupper, och de har möjlighet att utse vem som helst inom 
gruppen att administrera och fördela arbetet. Den som har en sådan administrativ 
funktion benämns "gruppombud". Det finns två huvudsakliga skillnader mellan 
gruppombud i en gruppreglerad organisation, och instruktörer som är verksamma 
inom manuella system. Funktionen som gruppombud inom en gruppreglerad 
organisation delas för det första ofta mellan flera personer, för det andra har 
arbetskamraterna haft möjlighet att utöva ett betydande inflytande över valet av 
personer. 

Det huvudsakliga arbetet längs presslinjerna är organiserat i arbetsgrupper om 
ca 16 personer, vars medlemmar roterar mellan olika arbetsuppgifter. Arbetsgrup
pens huvudarbetsuppgifter kan delas in i traverskörning, drift av presslinjen, kon
troll, eventuell justering, packning av pressdetaljer och gruppombudsroll. Det är 
inte alla anställda i TP som roterar mellan olika arbetsuppgifter. 

Organisatoriskt är en arbetsgrupp uppbyggd kring två funktioner. En som om
fattar den direkt produktiva verksamheten, och en annan som rör administrativa 
arbetsuppgifter i anslutning till produktionen. I fråga om den produktiva verksam
heten handlar det om vad jag vill kalla för produktionsrotation. I de mer moderni-



68 

serade delarna (pressverket och karossverket) har man byggt upp en organisation, 
som i de flesta fall utgår ifrån en avdelning som består av 28-30 personer. I 
pressverket är en avdelning vanligen indelad i två presslinjer (arbetsgrupper) om 
vardera 13-16 personer. Inom en arbetsgrupp sker det en rotation mellan presslin
jen, gruppombudsfunktionen och andra arbetsuppgifter. En speciell rotation är den 
som pågår bland de som arbetar längs presslinjen. Här delar gruppmedlemmarna 
på processövervakning av presslinjen, ämneslinjen, falsmaskinen, produktkontroll, 
packning, samt ibland även truck- och traverskörning. 

Den andra rotationen, administrationsrotationen, utförs av gruppombuden och 
engagerar som mest fem personer per avdelning. Den ursprungliga tanken var att 
rotationen ska omfatta samtliga medlemmar i arbetsgruppen, men detta har ännu 
inte infriats. Rotationen går ut på att man varsin vecka har ett övergripande ansvar 
för verksamheten. Det kan handla om att rycka in där det tillfälligt behövs någon, 
att i produktionens namn gå ärenden, att fylla på reservdelar eller skyddsutrust
ning, att sköta tidkort, att hålla kontakt med förmannen, att dela ut arbetsuppgifter, 
etcetera. Den administrativa funktionen förutsätts ställa ökade krav på samarbete, 
kommunikation och abstrakt tänkande. Detta medför att varje arbetsgrupp behöver 
välja sina medarbetare med omsorg, så att man inkluderar personer som motsvarar 
de existerande behoven. 

I praktiken utgör gruppombudet en mellanhand eller en medlare mellan arbets
ledning och arbetsgruppens övriga medlemmar. Det innebär att gruppombudet inte 
ensidigt företräder arbetarna, utan man kan se det som att gruppombudet har in
tagit "diskrepanta roller" (Goffman 1974/1959: 130). Det är dels frågan om att 
acceptera och förverkliga de intentioner som ligger i linje med det tekniska/ 
ekonomiska systemets förväntningar, dels att göra det på ett sätt som 
gruppombudet själv och arbetsgruppens medlemmar är villiga att godta. För att 
uttrycka det med Goffman's begrepp behöver ett gruppombud upprätthålla en 
form av "dramaturgisk disciplin", som nödvändiggör en "känslomässig distans" 
till sitt "framträdande" (op.cit.: 188). Gruppombudet behöver även iaktta 
"dramaturgisk försiktighet", vilket innebär "klokhet och försiktighet". Det 
medför att gruppombudet, mot bakgrund av sin diskrepanta roll som mellanhand 
eller medlare, bör verka för att arbetsgruppens medlemmar är lojala och 
disciplinerade. Det torde innebära att arbetarkollektivets system i sin förlängning 
vittrar sönder på grund av att det tekniska/ekonomiska systemets intentioner ges 
grogrund inom kollektivsystemets ramar. Ett exempel på detta är gruppombudet 
som på eget bevåg startar presslinjen efter att 5-10 minuter förflutit i samband 
med att man gått på skiftet. Jag betraktar denna handling som ett övertygande 
tecken på att ansvaret för arbetets ledning rotat sig inom arbetsgruppen. 

Syftet med både produktions- och administrationsrotationerna är att dels skapa 
omväxlande arbetsförhållanden, dels förbättra medinflytandet. I framtiden är det 
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tänkt att varje arbetsgrupp för det första ska ha ett vertikalt inflytande vid perso
naltillsättning, planering, skötsel av ekonomi och underhåll på den tekniska 
utrustningen. För det andra ska det finnas ett horisontellt inflytande, i det praktiska 
utförandet och den tekniska tillsynen. Problemet är att där detta börjat genomföras 
fungerar det inte som det är tänkt. Några av informanterna påpekar att den admi
nistrativa rotationen, som har hög status bland arbetarna, ofta begränsas till mellan 
två-fem personer bland medlemmarna i en arbetsgrupp. På så vis delas arbets
gruppen in i de arbetare som har legitimitet att leda och de som ska underordna 
sig, något som åtminstone på lång sikt troligtvis starkt inverkar på arbetarnas 
sammanhållning. 

Kontakttäta och konfliktladdade sociala relationer 

Den gruppreglerade styrningen kan uppfattas som ett viktigt steg på den väg som 
leder mot ökad delaktighet och kanske även ökat inflytande över arbetet, för arbe
tarna. Men paradoxalt nog kan en grupporganisering av denna typ också antas 
generera konflikter. I det föregående avsnittet (om manuella system) betonades att 
instruktörer valt att ta ett steg närmare arbetsledningen, genom att funktionellt 
distansera sig från arbetskamraterna. Samtidigt har instruktörerna anammat en 
tydlig strukturell rollförskjutning uppåt i hierarkin. Frågan är om det är möjligt att 
göra så i en gruppreglerad arbetsorganisation? Eller kommer gruppombudet att 
hamna i en blockerad situation, där denne fungerar som springpojke mellan arbets
kamrater och arbetsledning? 

En nyckelfråga är förhållandet mellan arbetsledningen och arbetsgrupperna. 
Tidigare fanns det enbart en förman i hela TP. Till sin hjälp hade förmannen en 
instruktör som verkade i direkt anslutning till presslinjerna. Instruktören jobbade 
då mer parallellt med förmannen, än vad gruppombuden gör idag. Instruktörens 
arbete gick ut på att förbereda arbetsuppgifterna och serva arbetarna. I och med 
den modernare organisationsuppläggningen har förmannens arbetsuppgifter för
ändrats och idag benämns han produktverkstadsledare. Under dagskiften finns det 
två produktverkstadsledare som vardera ansvarar för två presslinjer. De har till 
uppgift att planera för en utvecklad samverkan inom respektive arbetsgrupp 
(presslinje), mellan grupperna inom respektive skift, samt mellan olika skift. Pro-
duktverstadsledaren ska även sörja för att arbetsgrupperna utvecklas; främst 
genom att se till att medlemmarna i varje arbetsgrupp kvalifikationsmässigt kom
pletterar varandra, till exempel ifråga om kunskap om presslinjer, administration, 
truckkörning, etcetera. Produktverstadsledaren främsta uppgift är att med ut
gångspunkt i en organisatoriskt sett integrerad kvalifikationsstrategi 'ta fram ut
bildning för killarna'. Detta ger produktverkstadsledaren ett avgörande inflytande 
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över arbetsgruppens sociala sammansättning och gruppmedlemmarnas kvalifika
tioner; det vill säga, han reglerar kompetensnivån för både den tekniska och den 
sociala dimensionen. 

I och med att produktverkstadsledarna, i TP, erhållit andra och mer över
gripande arbetsuppgifter, har arbetarnas arbetsuppgifter berikats med ansvar av 
administrativt slag. Det har medfört att produktverkstadsledare är mer beroende av 
arbetsgruppens mening i vissa frågor. Gruppombuden, som utgör en länk mellan 
produktverkstadsledaren och gruppmedlemmarna, utför en del av det administra
tiva och förberedande arbete som förmannen tidigare utförde. Men samtidigt bär 
de upp funktionen av att hålla samman gruppen socialt. De ska samtidigt i en och 
samma funktion verka administrativt för produktverkstadsledaren och verka för 
arbetsgruppen genom att hålla samman de enskilda individerna. 

Numera brukar inte produktverkstadsledaren 'lägga sig i v årt arbete', säger en 
yngre pressmekaniker som fungerar som gruppombud. Såvida 'det inte är några 
akuta grejer som måste göras'. Istället 'far gruppombudet fördela [arbetet] helt och 
hållet, som han själv vill. Förmannen far oftast lyssna mer på gruppen än vad han 
själv har att säga. Det är oftast [arbetsgruppen] som har rätt, [den] vet hur allting 
fungerar.' Det innebär att produktverkstadsledaren tycks hysa en god portion av 
respekt för gruppmedlemmarnas mening om sitt arbete. En fördel med detta, som 
tycks gynna samtliga parter, är att kontakterna blivit tätare mellan gruppmedlem
marna. Man tycks framför allt kommunicera som grupp gentemot arbetsledningen. 

Dessa förändringar i ledarskapsformer och samordningsfunktioner innebär att 
det skapas nya typer av maktförhållanden som hänger samman med ledarskap och 
kontroll över arbetsprocessen. Personal som formellt betraktas som arbetare får i 
egenskap av "gruppombud" ett ökat ansvar för arbetsprocessen; ett ansvar som 
kan medföra att arbetsledningens position stärks. En motsvarande strategi finns i 
Toyota's organisationsstruktur (se Berggren, 1990:69f). Det tycks vara så att 
gruppombudet har tagit över de för arbetsledaren mer obehagliga mötena med 
arbetarna, vilket upplevs som 'jävligt jobbigt', som ett gruppombud uttrycker det. 
Man kan här ana en grogrund för rollkonflikt. 

Det gruppombud som gestaltar diskrepanta roller gentemot sina arbetskamrater, 
kan ibland hamna i svåra lojalitetskonflikter. Från början var tanken att grupp
ombudet skulle företräda arbetsgruppen och vara lojal mot densamma. Funktionen 
som gruppombud var tänkt att rotera mellan ett större antal personer än vad som 
var fallet vid tidpunkten för vår undersökning. Förmodligen tänkte man sig att 
detta skulle både höja och sprida kompetensen bland arbetarna. Jag har tolkat mer 
eller mindre klart uttryckta synpunkter och kommentarer som att det man i början 
hade i å tanke skulle kunna liknas vid den symboliska interaktionismens innebörd 
av det interaktionistiska rollbegreppet (se till exempel Berg m.fl., 1982). Ett 
sådant rollbegrepp innebär att individerna i en viss situation konstruerar en 
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gemensam definition av situationen. En definition av situationen utgör själva kär
nan av den sociala konstruktionen av verkligheten. Charon (1995) menar också att 
definitionens konsekvenser blir verkliga i termer av de öppna handlingar som 
kommer till uttryck. Sådana handlingar kan innebära att man kan komma överens 
om vilka åtgärder som är bäst lämpade att vidta och vem som ska göra vad. Men 
detta tycks man inte uppnått inom TP. 

För att förstå det som informanterna ger uttryck för ska jag ta hjälp av social
psykologins strukturella rollbegrepp. Detta rollbegrepp innebär att man tar roller
nas existens i den strukturella omvärlden för given. Det krävs inga individer för att 
rollerna ska existera, det räcker med den position som är knuten till respektive 
roll. I sin position som gruppombud har arbetaren huvudsakligen blivit det tek
niska/ekonomiska systemets funktionella företrädare. En av informanternas argu
ment för detta är att det 'av praktiska skäl är bra om det är ett minimum av folk. 
För då kommer man bättre ihåg vad man ska göra, sedan så är det en viss status i 
det också. Vi är tre svenskar och en finne', säger ett gruppombud. Jag vill tolka 
informantens uttalande som att man istället för att åstadkomma en jämlik arbets-
berikning skapat ytterligare en maktposition, denna gång arbetare emellan. 

Uttalandet styrker också de motsvarande tendenser som förekommer bland 
instruktörer och gruppombud i andra delar av VTV; nämligen att man gärna be
gränsar den arbetsberikning som en samordningsfunktion innebär, till ett färre 
antal personer. Därmed riskerar en liten administrativ "elit" att utkristallisera sig 
inom varje avdelning; en elit som dessutom starkt värnar om sitt organisatoriska 
och administrativa revir. 

Jag vill sammanfatta de sociala betingelserna i TP på följande sätt: Samtidigt 
som de sociala kontakterna mellan arbetare blivit tätare, tycks nyskapade ledar
skapsformer och samordningsfunktioner också medfört nya former av konflikt-
laddade situationer. 

Jag har så här långt försökt att med hjälp av begreppen manuella system och 
integrerad mekanisering belysa vissa tekniska och organisatoriska sidor. Arbetet 
inom manuella system präglas av degraderade arbetsuppgifter. Det existerar ett 
instrumenteilt förhållningssätt till arbetet som starkt präglas av den hierarkiska 
organisationsuppläggningen. I organisatorisk mening föreligger det en strukturell 
parallellitet som också är betecknande för de allmänna interaktionsmönstren. 
Arbetare utför i hög grad sitt arbete parallellt med varandra utan någon speciell 
hänsyn tagen till andra, dock ofta inpå varandra. Det råder sällan tvivel om vad 
respektive arbetare ska göra, arbetsuppgifterna är utförligt beskrivna. Dessa 
arbetsbetingelser gör det angeläget för arbetarna att etablera informella möten, där 
man tycks prata för att förtränga tristessen och kanske för att erhålla bekräftelse på 
sin socialitet. Det gör att informell kommunicerbarhet är mycket centralt. 
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Integrerad mekanisering utgörs i hög grad av en kontakttät organisationsstruk
tur. Detta tycks medverka till att det förekommer en hög grad av konflikter mellan 
olika parter i organisationen. Informanternas utsagor belyser att det enbart förelig
ger en gradskillnad i produktverkstadsledarens respektive gruppombudens inter-
aktion med arbetarna. Den skillnad som går att spåra är att gruppombuden 
uttrycker en viss ovilja och osäkerhet inför att förmedla information till arbets
kamrater, medan produktverkstadsledaren uppfattar det som en av sina arbets
uppgifter. Dessa observationer ger intryck av att medinflytande för enskilda 
arbetare och arbetsgruppen i sin helhet inte har ökat. Det som framför allt har skett 
är en berikning av arbetet, genom tillförandet av sådana arbetsuppgifter som tidi
gare utförts av förmannen. Därtill har ordergivningen uppifrån ner till arbetarna 
underlättats genom att den direkta kontakten med arbetare numera sköts av en 
annan arbetare. Order som kommer från en jämlike ur den egna gruppen, uppfattas 
förmodligen inte som lika hotfulla eller konfliktladdade, som då de kommer från 
en person som befinner sig ett snäpp högre upp i hierarkin. 
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3 Personalrekrytering och sociala 
kriterier 

Föregående kapitel försöker visa vilka uttryck den arbetsorganisatoriska utveck
lingen tagit sig på VTV. Med utgångspunkt i en mångskiftande arsenal av tekniska 
och arbetsorganisatoriska hjälpmedel och processer identifieras två olika organi
sationsformer; manuella system och integrerad mekanisering. De slutsatser som 
dras är att manuella system präglas av hierarkisk struktur och parallella interak
tioner, medan integrerad mekanisering är grupporganiserad med kontakttäta inter-
aktioner. Den arbetssociologiska analysen kommer att, i detta och de två följande 
kapitlen, ligga till grund för en undersökning av de uttryck som förekommer i 
relationerna mellan svenskar och invandrare. I detta kapitel undersöks rekrytering 
och i de två följande studeras ledarskap och arbetarnas förhållningssätt till var
andra. 

I föreliggande kapitel undersöks etniska aspekter genom en närmare granskning 
av de olikartade krav och förväntningar som ställs på arbetssökande till respektive 
produktionsmiljö. Analysen vägleds av antagandet att dessa krav i hög grad präg
lar uppfattningar om och upplevelser av invandrare i allmänhet och invandrade 
bilarbetare i synnerhet. 

I vår studie av VTV reser Knocke (1994) frågan om förhållandet mellan indust
riella strukturförändringar och dominerande värderingar och social-yrkesmässig 
marginalisering. Med utgångspunkt i Piores teorier om den duala arbetsmarknaden 
pekar Knocke på att kön, etnicitet, ålder med mera, ligger till grund för huruvida 
någon kan uppfattas ha en marginell eller tillfällig anknytning till 
arbetsmarknaden. Vidare anför hon att detta tillämpas mot bakgrund av den 
"värderingshierarki" varje förman verkar inom. "Först sker en sortering efter kön. 
Därefter sker en värdering i etniska termer...", säger hon. Då mina data till 
övervägande del omfattar män handlar detta kapitel huvudsakligen om den etniska 
värderingen i hierarkiska eller rangordnande termer (se även Jenkins, 1986, 
Westin, 1987, Zander och Höglund, 1992). 

I en artikel om arbetsmarknaden i England pekar Feuchtwang (1982) på att en 
kategorisering utifrån etnicitet (race) är en sida och en betydelsefull beståndsdel 
av vedertagna anställningsstrategier. Feuchtwang försöker visa hur oproportioner
ligt många svarta och etniska minoritetsarbetare fångas i olika typer av låg-
statusyrken, mobilitetsfällor och diskrimineringsfällor - så kallade "yrkesgetton". 
En av de viktigaste orsakerna till detta är att svarta arbetare och etniska minori
tetsarbetare, som har sina egna skilda sociala nätverk, står utanför sådana nätverk 
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som många gånger hjälper vita arbetare att fa bättre betalda och mer kvalificerade 
arbeten. Detta behöver, enligt Feuchtwang, inte nödvändigtvis vara frågan om en 
medveten strategi, utan det kan vara en effekt av allmänt vedertagna organisa
tionsprinciper. 

Enligt Brune (1993) är det också via de informella söksätten och de personliga 
kontakterna som de flesta jobben förmedlas. Hon citerar en personalman som 
säger att "de personliga relationerna betyder nästan allt vid anställning" (op.cit.: 
30). Vidare så menar hon att arbetsledare vill ha någon som platsar i arbetslaget 
och då ligger det förmodligen nära till hands att ta det säkra före det osäkra. 

Till skillnad från Feuchtwang så går Brune (1993) ett steg vidare i sin argumen
tation. Hon menar att "arbetsgivarnas attityder /.../ framstår som konstanter som 
andra insatser anpassas efter" (op.cit. :42). Utsagan gör det av stort intresse att 
undersöka de uttryck som arbetsgivares attityder och värderingshierarkier kan ta 
sig i samband med personalrekrytering. 

I boken Racism and recruitment undersöker Jenkins (1986) rekryteringen av 
svarta arbetare på den engelska arbetsmarknaden. Jenkins skiljer mellan godtag
bara (acceptability) och lämpliga (suitability) urvalskriterier på sökanden. Jag 
förstår Jenkins som att den arbetssökandes lämplighet för arbetsuppgiften ifråga 
avser att i första hand bedöma kriterier som är direkt kopplade till den eller de 
arbetsuppgifter som är aktuella för den arbetssökande (utbildning, teknisk kompe
tens, specifika erfarenheter, etcetera). Godtagbarheten av arbetssökande grundar 
sig, enligt Jenkins, i högre grad på allmänna problem som, utifrån ett arbetsledar-
perspektiv, är förbundna med den kapitalistiska arbetsprocessen. Jenkins är inte 
intresserad av de formella kvalifikationer som krävs för en viss befattning, istället 
väljer han att fokusera på kriterier som anger vad som är godtagbart eller inte. 
Jenkins arbete skulle kunna betraktas som ett specifikt närmande till etniska 
aspekter på det som Zetterberg (1984) i mer allmän mening karaktäriserar som 
kvalifikationer som är förenade med det utvecklade sociala kontraktet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 

Jenkins (1986) identifierar tolv kategorier av godtagbarhet. Översatt till svenska 
förhållanden kan dessa kategorier ges följande benämningar; a) framträdande och 
utseende, b) uppträdande (manner) och attityd, c) mogenhet, d) sensibilitet (gut 
feelings), e) yrkesverksamhet (labour-market history), f) språklig stil i socioling-
vistisk mening, g) relevanta erfarenheter, h) ålder och civilstånd, i) läs- och skriv
kunnighet, j) personlighet och egenskapen att passa in i kontexten, k) svensk
språkig kompetens och slutligen 1) referenser. 

Med utgångspunkt i ovanstående kategorier identifierar Jenkins en rad olika 
etniska kategorier och rasistiska stereotyper som används av personal i arbets-
ledande ställning. Översatt till svenska förhållanden handlar kategoriseringen för 
det första om att "svenskhet" tas för given. Det är frågan om samhälleliga feno-
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men som man tar för givet att alla känner till. För det andra så genomsyras kate
goriseringen av etnocentricitet i termer av '"vi" är alla olika, men 'dom', är alla 
likadana" (op.cit.:82). 

I föreliggande kapitel analyseras VTVs rekryteringspolicy inom ramen för de 
två olika produktionsmiljöer vars arbetsorganisatoriska former och problem jag 
introducerade i förra kapitlet, manuella system och integrerad mekanisering. 

Rekryteringspolicy; 
godtagbarhet och etnisk marginalisering 
En viss del av den invandrade arbetskraft som först fick anställning på VTV i 
början av 1960-talet kom inte självmant, utan rekryterades mer eller mindre direkt 
från hemlandet. En tjänsteman berättar om hur det gick till att rekrytera med
borgare från forna Jugoslavien. 

3:1 Vi hade ju särskilda representanter där nere, som pratade med myndigheterna./.../ 
...vi hade en slags kravspec som vi lämnade till myndigheter i Jugoslavien. Vi 
skulle ju ha industrierfarenhet och så, men allt eftersom behovet ökade så har jag en 
känsla av att vi minskade på det där kravet. Så det kom allt en hel del andra 

37 också. (Malte, tj). 

Den sista meningen (1) avslöjar ett visst missnöje över vissa av de jugoslaver som 
38 rekryterades till Sverige och VTV, under den perioden. 

Det var dock inte enbart jugoslaver som kom, utan flertalet arbetskraftsinvand
rare var nog finnar. Förmännen var dock i huvudsak svenskar, men det kanske 
fanns en och annan finsk förman. En finsk arbetsledare reflekterar över detta: 

3:2 Jag jobbade fackligt nån gång i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Jag tror att 
vi hade en siffra nångång alltså procentuellt, jag skulle säga 73 % finnar, sen kom
mer jugoslaver, sen svenskar och sen övriga. Det var ju finnar det mesta här, bland 
dom kollektivanställda. (Preeti, tj). 

Frågar är vad det var för utbildningsbakgrund eller kompetens man ville ha från 
VTVs sida? Schierup och Paulson (1994) visar att just finska och jugoslaviska 
medborgargrupper har en relativt god utbildning av dagens invandrade bilarbetare 

37 Från och med detta intervjucitat märks citaten med en pseudonym och en förkortning för den 
personalgrupp informanten ifråga ingår i; tjänsteman (tj), instruktör (instr), gruppombud (go), 
fackligt ombud (fo) och arbetare (arb). 
38 Då jag i löpande text refererar till ett intervjucitat hänvisas endast till citatnumret, följaktligen 
utesluts kapitelnumret. 
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på VTV. En av tjänstemännen meddelar följande om relationen mellan rekrytering 
och kompetens. 

3:3 För våran del i TA, så är det ju plåt och svets som vi i första hand var intresserade 
av. Montering kan vi ju lära folk, det är lite svårare med svetsning. Det lär vi ju folk 
också, men det tar ju längre tid. Det underlättade om man då fick sådana som hade 
svetsat på bilplåt och som var bilplåtslagare. Det hittade vi i allafall i början. 
(Malte, tj). 

På frågan om de jugoslaver som hade utbildning fick mer betalt än dem som inte 
hade något motsvarande utbildning, ger en av tjänstemännen följande, i mitt tycke 
något kryptiska, svar. 

3:4 Det berodde kanske inte på vad dom kunde, utan mer på det jobbet där dom ham
nade, utifrån vad dom kunde. (Malte, tj). 

Så här långt kan man ana en besvärande motsägelsefullhet bland tjänstemannens 
utsagor: a) man uppnådde vissa specificerade krav (1), b) man fann yrkeskompe
tens (3) och slutligen c) invandrare kunde inte tillgodogöra sig sin kompetens om 
densamma inte hamnade på ett sådant jobb (4). Det vill säga, det verkade inte vara 
självklart för en invandrad svetsare att få ett svetsjobb. Kan det vara möjligt när 
man gör sig besväret att skicka rekryterare ända till Sydeuropa? Eller handlar det 
om något annat? 

En annan tjänsteman svarar på frågan om de som kom hade någon yrkesutbild
ning. 

3:5 Neej, det var ingen skillnad. Dom kom som bilarbetare, dom hade jobbat på en 
bussfabrik i Skopje. En del sa sig vara det och det, men det märker man ju med en 
gång, det är inte alls på det sättet. Jag vet ju inte vilken verktygsutrustning dom 
hade, vilka förutsättningar. Men vad jag visste att en bussfabrik och så göra en 
personvagn, det är ju en jäkla skillnad. Så där märkte jag att dom som sa sig vara 
plåtslagare, dom var faan inte plåtslagare. (Max, tj). 

3:6 Dom som inte hade någon utbildning alls, dom, dom var lika bra. För dom som sa 
sig vara plåtslagare, dom fick ju liksom... Det såg jag när jag höll med sådan utbild
ning... En och annan fick jag ta ifrån sådana jobb, och den som inte hade utbildning 
som plåtslagare hade mycket bättre förutsättningar, och läggning för att klara av 
jobbet. (Max, tj). 

Mot bakgrund av ovanstående intervjucitat verkar det som att den svetskompetens 
jugoslaver erhållit i en bussfabrik i det forna Jugoslavien, inte bedömdes uppfylla 
de krav som ställdes vid personbilsfabriken på Torslanda (5). 

Denna korta historiska genomgång av arbetskraftsrekrytering av invandrare gör 
det möjligt att dra slutsatsen att man särskilt tenderade marginalisera jugoslavers 
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39 kompetenser (6). Det synes uppenbart att tjänstemän misstrodde den yrkeskom
petensjugoslaverna hade med sig till VTV under 1960-talet. 

Personlighet och sociala kompetenser 

Sedan 1960-talet och in på 1990-talet har VTV både bevarat gamla och utvecklat 
olika nya produktionstekniska och organisatoriska miljöer. Vissa av de utvecklade 
miljöerna kräver specificerbar teknisk och social kompetens. Detta har medfört att 
företaget redan vid utformningen av vissa miljöer varit tvunget att ta hänsyn till 
om man kan rekrytera arbetskraft som motsvarar det faktiska behovet. De hänsyn 
som har tagits kan speglas mot två typer av tekniska och organisatoriska miljöer. 
Å ena sidan finns det behov av en traditionell arbetsorganisation med hård 
styrning av produktionsprocessen, där det finns utrymme för hög 
personalomsättning utan att vare sig produktionens kvantitativa eller kvalitativa 
mål äventyras. Å andra sidan håller man på att utveckla en moderniserad 
arbetsorganisation som baserar sig på mindre arbetslag, där arbetarna i högre grad 
är självstyrande och där människan står i centrum. 

Detta har medfört att man förfinat rekryteringsproceduren. Den externa rekry
teringen skiljer sig idag markant från hur det gick till förr. Tidigare tycks man 
varit inriktad på att anställa en individ vars specifika ambitioner och intresse inte 
hade någon avgörande betydelse. Arbetssökande gick 

3:7 .. .direkt till anställningskontoret, spontant... Man fick då fylla i en ansökan, kanske 
man hade med sig skolbetyg. Så informerades det lite grann. Man frågade kanske: 
— Vad är det du vill syssla med? Och så skickade dom en till fabriken. (Isak, tj). 

Idag är antagningsprocessen mer komplicerad och av undersökande karaktär. 
Anställare vill 

3:8 .. .först och främst ha en ansökan, .. .betyg, .. .referenser, om det behövs. Sen ... en 
intervju på mellan en halvtimma till en timma. (Isak, tj). 

Det anställare numera söker efter kan uppfattas vara knutet till dels den arbets
sökandes personliga uppfattningar och sociala uppträdande, dels hur detta kommer 

39 Marginaliser ing kan uppfattas som en process där en förnimmelse av "annorlundaskap" 
vidmakthålls. Man vägras tillgång till maktpositioner inom institutioner och ens erfarenheter och 
perspektiv uppfattas som irrelevanta. Den allmänna processen vid marginalisering kan 
specificeras i flera relaterade underprocesser; [hud]färgåtskillnad, att inte bli igenkänd eller att 
inte bli bekräftad, att inte vara accepterad, att vara undervärderad, att få sin rörlighet begränsad 
(Essed, 1991). 
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att passa in i det befintliga sociala sammanhanget på VTV. Det centrala är att be
döma 

3:9 ... dom personliga egenskaperna. (Isak, tj ). 

3:10 ... om den här personen passar för sånt här jobb. (Isak, tj). 

3:11 .. .hur det varit i skolan t.ex., hur man fungerar då man jobbar i grupp. (Isak, tj). 

3:12 ... om personen kan jobba ihop med andra människor, ta hänsyn. (Isak, tj). 

3:13 ... om personen klarar av att vara bunden till en arbetsplats. (Isak, tj). 

3:14 ... hur personen har tänkt sig framtiden. (Isak, tj). 

3:15 .. .om den här personen bara tillfälligt vill ha jobb. (Isak, tj). 

Från VTVs sida finns det villkor som ska vara uppfyllda innan invandrare kan fa 
mer kvalificerade arbetsuppgifter. Ett av dem är att de ska kunna svenska i tal och 
skrift. En på 1960-talet invandrad finsk förman säger följande om förhållandena 
på VTV. 

3:16 I dagens läge vill Volvo att när man anställer en invandrare att han eller hon ska 
kunna svenska. Vi som är kvar, som har börjat på 60- och 70-talen kanske har haft 
eller har problem med det här språket. Men idag får man ju lära sej språket innan 
man får jobbet. Jag tror inte idag att det här problemet är stort. (Preeti, tj). 

Så här långt är jag benägen att dra slutsatsen att det moderna rekryteringsunder
laget huvudsakligen inte har att göra med någon specificerad funktionell kompe
tens. I stället verkar förhållandena på VTV stämma överens med den ospecifice
rade funktionella kompetens som Jenkins (1986) valt att benämna godtagbarhet. 
Nedan ska jag pröva Jenkins dimensioner och kategorier mot informanternas 
uppfattning om VTVs rekryteringspolicy inom ramen för manuella system och 
integrerad mekanisering. Jag är särskilt intresserad av att undersöka om det före
kommer några etniskt diskriminerande eller uteslutande konsekvenser av VTVs 
rekryteringspolicy. 
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Manuella system: 
Invandrarreservat under upplösning 
I detta avsnitt diskuteras de uttalanden som informanterna gjort angående rekryte
ring till manuella system. Först sker en återkoppling till Jenkins (1986) begrepps
ram om det som uppfattas som kulturellt godtagbart- Därefter följer en kort pre
sentation av en tjänstemans funderingar och känslor. Avsnittet avslutas med en 
analys av olika tjänstemäns funderingar om rekrytering av bland annat invandrare 
till ett nytt produktionssystem. 

Avsnittet omfattar enbart fyra av Jenkins tolv kategorier: Uppträdande (manner) 
och attityd; Yrkesverksamhet (labour-market history); Relevanta erfarenheter och 
Personlighet och egenskapen att passa in i kontexten. 

Uppträdande och attityd: I analysen av sina data urskiljer Jenkins fyra dimen
sioner som kan underordnas denna kategori. En av dessa, det symboliska värdet 
över att arbetare arbetar för organisationen, stämmer överens med de förvänt
ningar som anställare ger uttryck för på VTV. Man vill att arbetare ska 

3:17 ... göra kvalitet så att arbetskamrater slipper göra om det (Isak, tj). 

3:18 ... samsas om verktyg, maskiner och sånt där. (Isak, tj). 

Yrkesverksamhet: Denna kategori omfattar bedömningar om hur länge man tror att 
den arbetssökande kommer att stanna kvar i sitt arbete. Man söker efter informa
tion om den arbetssökandes stabilitet. Ett gruppombud förväntar sig följande kva
lifikationer: 

3:19 God närvaro! Rätt inställning till jobbet. Om en person har fel inställning till jobbet, 
men lär sej det på två timmar. Är borta 2 dgr/vecka. En sån person har vi ingen 
nytta av./.../ Rätt inställning är; Jag är satt att göra det här jobbet då ska jag jävlar 
göra det ordentligt, så som det skall se ut. (Greger, instr). 

När det gäller invandrare kan man, i samband med detta, fråga sig om de varit till 
stor besvikelse inom ramen för manuella system? En anställare besvarar frågan på 
följande sätt: 

3:20 Det positiva med invandrarna härnere är att dom är väldigt stabila, dom slutar ju 
inte. Jag tänker nu på totalt sett. Många har en lång, lång anställningstid. Sen ska 
inte alla avancera som svenska ungdomar ska, alla [svenska ungdomar] ska avan
cera så det är ingen som ska stå på verkstadsgolvet. (Isak, tj). 

Med utgångspunkt i Jenkins kategori verkar ovanstående citat innehålla ytterligare 
en dimension (20). I linje med Jenkins talar informanten om att invandrare inte 
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hoppar från det ena arbetsplatsen till det andra. Dessutom antyder han att de heller 
inte rör sig särskilt mycket mellan olika arbetsställen i vertikal mening. De tycks 
stanna kvar på verkstadsgolvet. Frågan är om invandrare stannar kvar frivilligt 
eller om de är marginaliserade eller diskriminerade? 

Relevanta erfarenheter. Denna kategori omfattar tre aspekter. För det första 
söker man efter en vilja till vidareutveckling, för det andra försöker man att avgöra 
om den sökande har några underförstådda kompetenser (tacit skills), och slutligen 
för det tredje försöker man fa ett begrepp om den arbetssökandes läggning för den 
aktuella arbetsuppgiften. Den sista aspekten söker svara på frågan huruvida man 
kan stå ut med monotona och repetitiva arbetsuppgifter, eller inte. 

På VTV hyser man visst motstånd mot att anställa invandrare och en tjänsteman 
förklarar detta med hjälp av följande åsikt: 

3:21 Vi måste ta lite hänsyn till att vi ska utveckla vår arbetsorganisation. Skulle vi börja 
att ösa in invandrare som inte är så speciellt bra på språket, så jag tror att vi inte 
kommer att kunna utveckla dom här arbetsorganisationerna. Man måste ha klart för 
sig att många av invandrarna, som har jobbat härinne sen 60-talet, har satt stopp för 
många utvecklade arbetsorganisationer. Dom vill stå på sitt lilla jobb och det får vi 
acceptera, det har ^ju gjort det att vi fått bryta ut vissa jobb ur nya 
arbetsorganisationer. (Isak, tj). 

I citat (21) framträder uppfattningen om invandrare som problem i klartext. Det 
återkommande "vi"-et tycks markera ett outtalat samförstånd om att etnisk homo-
genisering är en förutsättning för teknisk och organisatorisk utveckling. Invand
rade arbetare tycks allt mer uppfattas som bromsklossar och belastning inför en 
sådan utveckling. Däremot existerar åsikten att invandrare passar bättre att arbeta 
inom ramen för manuella system. Argumentet är att ".. .det räckte ju med att dom 
använde händerna och benen", som en av tjänstemännen uttrycker det. 

Personlighet och egenskapen att passa in i sammanhanget: Det är, enligt 
Jenkins, inte enbart den arbetssökandes framträdande och attityd som anställare 
eftersträvar att ta hänsyn till. De bör dessutom beakta huruvida den arbets
sökandes personlighet passar de som han eller hon ska arbeta för och med. En 
tjänsteman på VTV uttrycker det på följande sätt: 

3:22 Man kan säga så här, att som arbetsledare får man en massa förutfattade meningar 
om invandrare, och vissa grupper [av invandrare]. För det är alltid så, det finns 
undantag, på det viset att har man haft två stycken av en nationalitet och dom inte 

40 Ålund (1985) hävdar att invandrare utvecklar olika former för försvar på grund av deras 
underläge gentemot omgivningen. Hon talar om "skyddsmurar" som "identitetsbevarande 
anpassningsstrategier ...protest och försvar mot diskriminering och rasism" (op.cit.: 14). De i 
citatet nämnda invandrarna kan uppfattas ha utvecklat en sådan typ av skyddsmurar. 
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har varit bra så vill jag [som arbetsledare] inte ha två nya av samma nationalitet. 
(Isak, tj). 

Vad är det som anställaren behöver ta hänsyn till? 

3:23 Då kom ju det mänskliga, då ser jag ju hur den personen är. Jag ställer precis sam
ma frågor till en invandrare, givetvis måste han kunna svenska så han förstår mina 
frågor. Där gör jag egentligen ingen skillnad mellan invandrare och svenskar. Men 
dom [invandrarna] är mycket svårare att sälja för mig, till en arbetsledare. (Isak, tj). 

Det ovanstående citatet (23) kan uppfattas innehålla två informationsdelar. För det 
första handlar det om att inneha den svenskspråkiga kompetensen. För det andra 
så verkar det vara svårare att "sälja" en invandrare, även då den språkliga kompe
tensen är uppfylld. 

Mot bakgrund av de citat som presenterats i detta avsnitt går det instämma med 
Jenkins uppfattning om tendenser till att kategorisera sin egen grupp (vi) som 
olika (och kompetenta) och invandrare (dom) som en grupp med likasinnade (och 
inkompetenta) individer. Det förekommer dock uttalanden som ger uttryck för 
både acceptans och uppskattning av invandrare inom manuella system (16), (20), 
(21). 

Samtidigt är man också starkt kritisk till invandrare (21), (22) och (23). Under
förstått går det uppfatta förekomsten av både marginalisering, i termer av nedvär
dering och ett underkännande av invandrarens förmågor, och etnisk diskrimine
ring i betydelsen av att vissa arbetsledare inte gärna accepterar dem trots att de 
godkänts i anställarens analytiska bedömning (23). Detta innebär att anställare 
ibland kan hamna i en besvärlig situation. Om han till exempel har en lämplig 
invandrad arbetssökande så kanske denne ändå inte godtas av den arbetsledare 
som invandraren kan komma att underställas. Hur kan detta förklaras? 

Mellan personlig välvilja och strukturell disciplin 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en kortfattad teoretisk diskussion om 
skillnaden mellan attityd och perspektiv. Därefter följer en analys av en tjänste
mans ganska personliga tankar och känslor om rasism, invandrare och arbete. Det 
går att uppfatta tjänstemannens upplevelser som ett exempel på hur verksamma 
olika perspektiv kan vara i en människa. 

Det finns värdefulla skillnader i innebörderna av begreppen "attityd" och 
"perspektiv". Attityd betraktas ofta som en intern respons på yttre stimuli som ut
vecklats socialt och som vederbörande bär med sig från den ena situationen till 
den andra (se vidare Charon, 1995). Enligt Charon utgörs perspektiv av en be-
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greppsmässig inramning som består av antaganden, värdeomdömen och idéer. 
Perspektiv är de "'glasögon' vi tar på oss för att se" (op.cit.:6). Det är viktigt att 
betona den aktiva akten som ligger i att ta på sig glasögonen, för även om per
spektiv till sin natur är en förutfattad mening eller en fördom så är varje perspektiv 
bundet till både social omgivning och aktuell situation. 

Perspektiv hjälper människor att ordna omvärlden genom att differentiera den 
på visst sätt. Och som ett resultat av detta inverkar människors perspektiv på deras 
handlingar. Till exempel så kan man, i ena situationen, mot bakgrund av ett per
spektiv som samhällsmedborgare ge uttryck för en human och generös uppfattning 
om invandrare i allmänhet, samtidigt som man i nästa stund, i egenskap av arbets
ledare, kan ha en extremt restriktiv åsikt om arbetssökande invandrare eller flyk
tingar. Den tjänstemans funderingar som presenteras i detta avsnitt rymmer en 
mycket komplicerad sammansättning av fördomar, stereotyper, missnöje och roll
tagande över både kolleger och invandrare. Tjänstemannens utsagor illustrerar hur 
komplicerad, svåröverskådlig och motsägelsefull etnicitets- och invandrarproble
matiken kan framstå för den enskilda individen. 

Mitt syfte med att presentera tjänstemannens föreställningar är att belysa en 
människas mycket komplicerade upplevelser av invandrare. Samtidigt antar jag att 
detta inte enbart behöver gälla för tjänstemannen, utan att det kan finnas många 
som med honom ibland inte vet vilket perspektiv de ska bruka i olika samman
hang och inför problemställningar där etnicitet åtminstone utgör en beståndsdel. 

Det jag framför allt vill betona är förekomsten av ett rolltagande perspektiv hos 
tjänstemannen, det är detta jag avser att aktualisera i föreliggande avsnitt. Jag tror 
att ett medkännande rolltagande utgör en, teoretiskt sett, god grund för förändring 
och humanisering av de etniska relationerna. Även det minsta stänk av mellan-
mänsklig medkänsla kanske kan komma att, om inte eliminera så, kraftigt redu
cera etnisk diskriminering och uteslutning. 

Rolltagande har stor sociologisk relevans ifråga om social kontroll och speciellt 
i te rmer av självkontroll (se till exempel Shott, 1979). Man kan för det första be
trakta rolltagande som en kognitiv akt genom att ge rolltagande en innebörd av att 
kunna föreställa sig världen utifrån en annans perspektiv (se till exempel Charon, 
1995). Därmed så innebär rolltagande att man både föreställer sig en annans per
sons perspektiv och att man kommunicerar det perspektivet till självet, mot bak
grund av vad man ser och hör att andra gör. 

Man kan också betrakta rolltagande som en känslomässig akt. Enligt Shott 
(1979) kan inte "roll-tagande känslor väckas upp utan att man sätter sig själv i en 
annans position och tar denna persons perspektiv" (op.cit.:1323). Det finns två 
typer av rolltagande känslor; reflexiva och empatiska. Reflexiva känslor är 
"riktade mot en själv och utgörs av skuld, skam, förlägenhet, stolthet och få
fänga" (op.cit.:1324). Empatiska känslor väcks upp då man mentalt försätter sig i 
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den andres position och känner det den andra känner eller det man själv skulle 
känna i en sådan position" (op.cit.). De reflexiva känslornas betydelse för social 
kontroll ligger främst i att individen förmår både kontrollera och bestraffa sitt eget 
avvikande beteende, samt i altruistisk anda kanske övertyga andra och sig själv 
om sin (goda) moral. De empatiska känslornas betydelse för social kontroll omfat
tar förmågan att införliva andra individer eller sociala grupper. 

Kort sagt kan människor åstadkomma perspektivbyten som representerar 
mycket olikartade värdeomdömen, med hänsyn tagen till sin egen, andra personers 
och omgivande omständigheters inblandning. Nedanstående citatserie, från tjäns
temannen Isak, belyser just sådana flerdimensionella eller flerbottnade värde
omdömen. (Citatserien är lång, men den integreras i efterföljande analys). 

3:24 Vi hade Peter Nobel här, diskrimineringsombudsmannen... Det var ju lite nervöst, 
man visste inte hur man skulle säga. Det där med rasism, det är så överdrivet, jag 
tycker man ska vara ärlig och uppriktig och säga både si och så om invandrare. Det 
är inte samma sak som att man är rasist. 

Han sa det; — Ni ska ha samma krav på dom som på svenskarna. Det har inget med 
rasism att göra. Jag drog det där med anställningsförfarandet, och jag sa att vi har 
problem med vissa invandrargrupper. Dom vill inte ha kvinnliga arbetsledare eller 
kvinnliga arbetskamrater, och då är det ju den iranska gruppen jag tänker på. 

3:25 Jag tror inte det är invandrarnas fel att det går snett många gånger inom arbetslivet, 
utan jag tror helt enkelt att dom slussas inte ut tillräckligt snabbt. Dom får bidrag hit 
och dom får bidrag dit, dom får gå för länge. Det är samma med en svensk, om han 
får gå två år innan han får ett jobb; hur blir han? Han kan bli förstörd! 

3:26 Det är ju lite känsligt när man pratar om invandrare. Jag vet ju inte hur du upplever 
det från din sida. Men jag känner det alltid så här, jag tycker att jag möter så mycket 
motstånd. Från myndigheter utanför Volvo, arbetsförmedling, länsarbetsnämnden 
och AMU, och härinne från. 

3:27 Myndigheterna tycker att jag är väldigt hård emot invandrare, och chefer eller 
arbetsledare härinne tycker att jag är för slapp. Myndigheterna tycker att vi ska 
vräka in invandrare, men det kan vi inte göra. Vi måste ta lite hänsyn till att vi ska 
utveckla vår arbetsorganisation. Skulle vi börja att ösa in invandrare som inte är så 
speciellt bra på språket, så tror jag vi inte kommer att kunna utveckla dom här 
arbetsorganisationerna. 

3:28 Det är ju förståelse. Jag tror att det är kunskap som behövs, jag tror att när det gäller 
oss svenskar så har vi väldigt lätt för att tycka att just vår kultur är rätt. Om man får 
kunskap om varandras kulturer och samtidigt som dom invandrarna vi har, får en 
helt annan kunskap om svenska samhället. 

3:29 Vad jag menar med det är att dom måste ha klart för sig att dom även har skyldig
heter, inte bara rättigheter. Det är det jag tror att vi har misslyckats med i hela 
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invandrarpolitiken, nu när det gäller flyktingar. Det var skillnad förr, då tog vi hit 
arbetskraft, dom kom ut i arbetslivet direkt. 

3:30 Men jag menar när dom sitter i flyktingförläggningar ett par år, och dom vet inte 
om dom ska utvisas eller ej. Dom kan ju inte få reda på hur svenska samhället 
fungerar då... Vi ställer inga krav på, det är bara rättigheter, och då tror dom att dom 
bara har rättigheter. När dom sen kommer ut från flyktingförläggningar så får dom 
sitt socialbidrag. 

3:31 Jag menar att det tar ju på deras psyke. Jag tror att om dom fick utbildning om hur 
svenska industrin fungerar, hur det svenska arbetslivet fungerar, vad vi ställer för 
krav på dom. Då ska dom ha reda på vad det kan bli för kollisioner med deras kultur 
också. Den svenska industrin är inte anpassad efter andra kulturer, då får vi anpassa 
den. 

3:32 Det är ju olika från fall till fall. Jag tar ju kontakt med arbetsledningen och säger att 
svenskan kanske inte är så speciellt bra för den här killen. Jag kan säga till arbets-
ledaren att jag tror att den här killen relativt snabbt kommer att lära sig svenska, och 
kommer att fungera väldigt bra. Men han behöver det och det stödet. Det är ju ingen 
skillnad på invandrare och svenskar. 

3:33 Nä, jag har jobbat ihop med så mycket invandrare så man brukar kunna prata på 
deras sätt, vända på orden i meningarna lite grann. Jag vet inte om det är rätt att 
göra så. Jag brukar inte ha så stora problem. 

3:34 Jo, vad jag tycker är ju att nu måste dom ut och stå på egna ben och försörja sig 
själva. Ut och lev som alla andra ska göra. 

I citaten ovan går det att identifiera hur informanten växlar mellan olika perspek
tiv. Han tar på sig ett antal olika "glasögon" under vårt samtal om rekrytering av 
invandrare; anställarens (24), invandrarens (25), (28), (30), (31), (32) myndig
heternas (26), (27), VTVs (27), svenskens (29), (34), svensk industris (31) och 
kollegers (26), (27), (33, indirekt kritiskt). Det går också ana att informanten har 
vissa svårigheter med att ta kontrollen över alla intryck han har att bearbeta och 
som ligger till grund för hans olika perspektiv. Utan att uttrycka det i klartext låter 
han intervjuaren förstå att omgivningen sänder olikartade signaler, samtidigt som 
han själv till viss del är tveksam om sin egen uppfattning. 

Bara en sådan sak som att tala med andra personer om invandrare (24). Infor
manten tycks fundera över var gränsen går mellan att säga sin mening och att till
skriva någon annan en viss egenskap. Han verkar försöka att lösa detta genom att 
ta fasta på uppfattningen om att svenskar och invandrare inte ska särskiljas (24), 
(32). Man kan därmed få intrycket av att olikheten mellan svenskar och invandrare 
oroar. Informanten tycks förklara detta med att det förekommer brister i den insti
tutionaliserade socialiseringen av flyktingar och invandrare (25), (29), (30), (31). 
Han verkar också upprörd över de ofördelaktiga effekter det kan få för flyktingar 
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som stannar för länge på förläggningen (25). Då han utgår ifrån sin egen situa
tionen tycks han vilja beskriva sig som klämd mellan flera parter, dels olika myn
digheter, dels kolleger på VTV (26), (27). Men lojaliteten tycks främst tillägnas 
VTV och arbetsorganisationens framtid och utveckling. 

Informanten tycks också verkligen anstränga sig för att åstadkomma ett roll
tagande med invandrare och flyktingar (28). Samtidigt som han önskar sig ett 
ömsesidigt kunskapsutbyte om varandras kulturer, kan man uppfatta att han, om 
än outtalat, misstänker att nuvarande invandrare lär sig mer om svenska bidrags
system än om arbetsmarknadens villkor. Det visar sig i nästa sekvens där det går 
att skönja en uppfattning om myndigheters brist på disciplinära krav och hand
lingskraftiga åtgärder (29). I nästa skede visar han upp förmågan att föreställa sig 
flyktingens situation under vistelsen i flyktinglägret (30), (31). Han verkar dess
utom missnöjd med det som han tror att flyktingar får lära sig i lägren (30), (31). 
Den sista meningen i det senare citatet är så vagt uttalad att den kan tydas som 
antingen en anpassning av andra kulturer eller av svensk industri. Det går att för
stå denna vaghet som att tjänstemannen inte riktigt vet vad han ska tycka. Han 
verkar brottas med gränsdragningen mellan egna och andras åsikter. 

Trots att informanten visar prov på att han besitter förmågan att betrakta 
invandrare utifrån invandrares perspektiv och att han befinner sig i en 
"dörrvaktsposition" där han kan släppa in invandrare på VTV, så är det inte givet 
att invandrare mottas av andra som också ska vara med och bestämma. Tjänste
mannens komplicerade och mångfacetterade relativa välvilja till invandrare riske
rar att betvingas av förväntningar och villkor i den omgivande strukturen. 

I nästa avsnitt presenteras rekryteringsplaner för ett moderniserat avsnitt inom 
manuella system. 

Från tolerans av kulturell olikhet till homogenisering? 

Karossfabrikens bansystem hade vid tiden för vår studie under en längre tid delvis 
fungerat som en utvecklingsverkstad för ett nytt avancerat karossbyggsystem 
(KBS). Planerna var att man från 1990 skulle börja arbeta på stillastående karos
ser. Arbetet organiserades i docksystem där varje arbetsgrupp under ideala förhål
landen skulle arbeta parvis i två stationer, där den ena stationen följer på den 
andra. En grupp om 13 personer skulle utföra hela jobbet med framför allt monte
ring och standardslipning. 

I KBS rör det sig om en arbetscykel på 90-100 minuter per kaross. På löpande 
bandet är arbetscyklerna vanligen ca 2-3, ibland 10-12 minuter. Den längre arbets-
cykeln i KBS kommer, enligt planerna, att göra det lättare för produktionstekniker 
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att beräkna produktionskvoten. Samtidigt har arbetaren möjlighet att under en 
arbetsdag samla på sig ca 40 minuter, som han eller hon kan disponera fritt.41 

Vår empiriska del av undersökningen avslutades i April 1990, och produktionen 
i KBS startade efter industrisemestern samma år. Vid tidpunkten för vår data
insamling höll man som bäst på att anställa personer till KBS-systemet. Nedan 
presenteras detta rekryteringsförfarande. 

Selektiv etnisk uteslutning 

KBS-organisationen utvecklades i anslutning till ett traditionellt manuellt system. 
De personer som arbetade i den gamla organisationen fördelade sig på följande 
sätt med avseende på nationalitet och kön. 

Tabell 3: Andelen personer uppdelade på medborgargruppstillhörighet och kön inom 
ett banavsnitt i det dåvarande manuella systemet (totalt 141 st anställda)* 

Nationalitet/kön Svenskar Finländare Jugoslaver Övriga 

Män 66.7 5.0 5.0 14.842 

Kvinnor 5.7 0.7 0.7 1.443 

* Uppgifterna kommer från en intervju och var enligt uppgiftslämnaren aktuella 1989, vecka 50. 

Tabell 3 visar en med hela VTV överensstämmande fördelning mellan svenskar 
och invandrare, 72.4 % svenskar och 27.6 % invandrare. Motsvarande fördelning 
för hela VTV är 71 % respektive 29% (Schierup, Paulson och Ålund, 1994:35, 
tabell 3). Vid en mer detaljerad jämförelse av invandrargruppen mellan tabell 3 
ovan och Schierup, Paulson och Ålund (1994), tabell 3, framgår att det är ca 8 % 
färre finnar, ungefar lika många jugoslaver, men ca 6 % fler övriga medborgar-
grupper i tabell 3 ovan. 

Jag ska fortsätta framställningen med att undersöka hur man ser på framtiden 
och då speciellt personalrekryteringen till det nya produktionssystemet KBS. I 
samband med denna undersökningen sker en teoretisk tillämpning av Jenkins 

41 Berggrens (1990:57-59) kommenterade referens till Piore/Sabels bidrag The Second Industrial 
Divide påminner i hög grad om de intentioner produktionstekniker och verkmästare i 
karossfabriken på VTV givit uttryck för om KBS. På VTV hyser man en god tilltro till att de 
"trånga tekniska sektorer", som KBS anses utgöra, just kommer att medföra de egenskaper i 
biltillverkningen som tas upp av Berggren. 
42 Turkar, iranier, irakier, norrmän, ungrare, islänningar, danskar, polacker och portugiser. 
43 En bulgariska och en tyska. 
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(1986) olika aspekter för godtagbarhet.44 Nedan följer ett antal grundläggande 
synpunkter som uttrycks av tjänstemän i olika positioner inom företaget. 

I planerna inför framtiden betonas kategorin ålder. 

3:35 Det ligger mycket i framtiden, med datorer och robotar o.s.v. Vi har väldigt låg 
genomsnittsålder, egentligen på bansystemet. Runt 23 år skulle jag tippa på. 
(Rikard, tj). 

3:36 Jag tror att i ett sånt nytt system som vi bygger nu [KBS], kan vi också anställa 
äldre människor. Det är tråkigt att säga det, men äldre människor klarar idag inte 
jobbet på linesystemet.. (Rikard, tj). 

3:37 ... man börjar med det enkla och går vidare, och man erbjuds möjligheter att 
vidareutveckla sig... (Sten, tj). 

3:38 Det är svårt det här, för anledningen att vi gör det här överhuvud taget är ju att 
locka hit unga människor efter gymnasiet. Det är ju dom vi vill locka hit, och vi vill 
att dom ska tycka att det är så intressant att dom stannar kvar här, och då gör man 
det ju så intressant och ansvarsfullt som det bara går. (Sten, tj). 

Det tycks vara så att man har ambitionen att i första hand attrahera yngre personer 
med gymnasial utbildning (38). Detta aktualiserar frågan om denna ambition kan 
resultera i åldersdiskriminering, i den meningen att inriktningen mot gymnasie-
utbildade riskerar att utesluta alla kategorier av unga "människor" som inte har 
gymnasieutbildning. Det kan i sådana fall leda till att äldre människor inte kom
mer att vara aktuella som arbetssökanden (36). Här talas över huvudtaget inte om 
nationalitet eller kön. 

Tabell 4: Andelen personer uppdelade på nationalitetstillhörighet och kön inom det 
planerade KBS (totalt 104 st rekryterade)*45 

Nationalitet/kön Svenskar Finländare Jugoslaver Övriga 

Män 76 13.4 (m/kv) 0 6.7 (m/kv) 
Kvinnor 3.9 0 

* Uppgifterna kommer från en intervju och var enligt uppgiftslämnaren aktuella 1989, vecka 50. 

Tabell 4 visar hur fördelningen ser ut mellan kön och nationalitet bland dem som 
redan innan starten rekryterats till KBS. 

44 ? Mot bakgrund av Åberg (1983, 1984) kan man anta att Jenkins teori om betydelsen av det 
godtagbara, snarare än det funktionellt lämpliga, i allra högsta grad äger sin giltighet. 
45 Det finns en brist i denna jämförelse och det är att det görs ingen särskillnad mellan män och 
kvinnor för andra än svenskar. 
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En jämförelse mellan tabell 3 och tabell 4 visar att det, i KBS, troligen kommer 
att arbeta ca 8 % fler svenskar, ca 8 % fler finnar, inga jugoslaver och 9,5 % färre 
från gruppen övriga medborgargrupper. I jämförelse mellan tabell 4 och de data 
som Schierup, Paulson och Ålund (1994) redovisar för hela VTV kommer KBS 
troligen att besättas av 8 % fler svenskar, ca lika andel finnar, total uteslutning av 
jugoslaver och en 3 %-ig minskning av gruppen övriga medborgargrupper. 

Både svenskar och finnar verkar uppskattas som medarbetare i KBS, medan 
jugoslaver och övriga invandrare ogillas. För jugoslaverna visar dessa siffror upp 
en skrämmande framtid av selektiv etnisk uteslutning. Man kan spekulera i att 
förtroendet för att arbeta inom KBS torde hänga samman med tillgången till 
internutbildning. Det går att finna trovärdiga belägg för en sådan spekulation i de 
data som Schierup, Paulson och Ålund (1994) redovisar angående olika medbor-
gargruppers uppfattning om sin internutbildningssituation på VTV. De fann att 
den största andelen negativa svar på frågan om man fått hjälp av någon för att för
bättra sin utbildningssituation just kom från jugoslaver (op.cit.:68). 

Det kan mot denna bakgrund var intressant att ta del av några tjänstemäns sam
lade synpunkter, angående rekrytering, etnicitet och KBS. 

3:39 /.../ Kriteriet är ju att dom ska kunna svenska när dom kommer hit, det är därför vi 
har försökt att få tag i svenska kvinnor och män. För att höja kravprofilen på dom 
anställda har vi också önskat gymnasial utbildning. (Rikard, tj). 

3:40 Det är ganska viktigt att dom kan språket hyfsat när dom kommer in här, redan i 
utbildningsavdelningen så ska dom kunna motta introduktion och så vidare. (Sten, 
tj)-

3:41 T.ex. så har vi rekryterat otroligt mycket norrmän, alltså det finns avdelningar här 
nere där nästan hälften är norrmän. Då blir dom ett gäng i gänget, och dom har ju 
sina speciella förutsättningar. (Sten, tj). 

3:42 All personal på TA-banor har möjligt att söka till den här nya organisationen. Som 
vi har sett på siffrorna så är det faktiskt med en hel del finnar, turkar, sydamerikaner 
och ungrare. Men det är ju vissa kriterier som ska uppfyllas, svenska i skrift och tal. 
/.../ Det är rätt många som faller på det... (Rikard, tj). 

3:43 Ja, det är ju t.ex. inga jugoslaver som har sökt till det nya systemet. Det finns ju 
vissa kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna komma med. (Rikard, tj). 

3:44 Jag ser det som tre grupper. Det är ju det gänget som kom på femtio-sextiotalen, en 
del av dom är ju med. Och några av dom som inte vill lära sig svenska, dom är ofta 
så att dom inte förenar sig med den här tanken heller. Dom vill jobba kvar i det 
gamla systemet, men naturligtvis om du jobbar och lägger ner en väldig energi på 
detta så får du ju med dom också. För det här är ju att gå tillbaks till yrkestänkandet. 
(Sten, tj). 
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3:45 Sen är det deras barn, dom är ju i princip svenskar. Men då är det den här nya 
gruppen som kommer, det är flyktingar. Dom kanske blir kvar här några år till. Jag 
vet faktiskt inte hur man ska göra med dom, för att dom kommer ju ut på arbets
marknaden. Men jag vet inte hur benägna dom är att lära sig språket. (Sten, tj). 

3:46 För att t.ex. till KBS fordras att man ska kunna tala och skriva... Okey dom har sagt 
det men jag har känsla av att dom får släppa lite grann på dom här kraven. Det är 
några kvar här som har varit här i flera år, som kanske har lite problem med det här 
språket. Men jobbet har dom inte problem! /.../ Absolut vill man att dom [ska söka 
dit]. (Preeti, tj). 

Av de urvalskriterier som kommer upp poängteras först och främst, så vitt jag kan 
förstå, kunskaper i svenska med avseende på talspråket (39), (40), (42), (45), (46). 
För det andra vill man ha både män och kvinnor, men en jämförelse av tabell 3 
och tabell 4 visar att andelen svenska kvinnor är mindre i KBS. För det tredje 
önskar man höja kvalifikationskraven varför man i första hand vänder sig till 
yngre personer med gymnasial utbildning (39) och (40). 

Det verkar också föreligga ett förändrat intresse angående de nationaliteter man 
huvudsakligen föredrar. Med en god portion tillförsikt inför framtiden berättar en 
tjänsteman att man rekryterat många norrmän (41). Norrmän (och islänningar) 
verkar vara de skandinaver som uppskattas på VTV. 

Den sista mycket centrala och vanligen återkommande aspekten rör språket 
(43), (44), (45) och (46). Den språkliga kompetensen tycks vara mycket viktigare 
än den yrkesmässiga funktionella kompetensen (46). Förmågan att kommunicera 
verkar värderas otroligt högt i KBS. Det är som om den verbala kommunikationen 
utgör en utlösande faktor för öppen irritation. Det tycks vara synnerligen viktigt 
att man kan kommunicera med, om inte alla, så åtminstone de flesta personer som 
befinner sig i ens sociala omgivning. 

Sammanfattningsvis finns det data som antyder att jugoslaver och övriga med-
borgargrupper kommer att få mycket svårt att hävda sig i konkurrensen om att 
erhålla arbete inom den moderna produktionsmiljö som KBS utgör. Nordbor; 
svenskar, finnar, norrmän, islänningar och då företrädesvis yngre personer, gym-
nasieutbildade och män verkar vara vinnarna. Det finns därför skäl att börja fun
dera i termer av en underförstådd strävan efter en vid innebörd av kulturell homo-
genisering. Informanterna talar inte enbart uppskattande om svenskar, utan om 
flertalet av de medborgargrupper som härstammar från den nordiska regionen. 

I nästa avsnitt presenteras de förhållanden som råder inom en av de mest 
moderna produktionsmiljöerna som fanns på VTV, vid tiden för vår undersökning, 
nämligen pressverket. 
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Integrerad mekanisering: Etnisk rensning 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras data som rör personalrekrytering till 
integrerad mekanisering. Avsnittet inleds med en genomgång av de strukturella 
omständigheterna, vilka utgår från en kombination av position och individselek
tion. Informationskällorna utgörs av såväl personalstatistik som intervjudata. 
Därefter analyseras förhållanden med utgångspunkt i Jenkins (1986) teori om 
arbetsledningens godtagbarhetskriterier av arbetssökande. Fokus ligger på att be
lysa kriterier som en anställare behöver ta med i beräkning under en anställnings
intervju. Ett generellt svar skulle kunna vara; allt som den arbetssökande har att 
visa upp och att förtälja. Men med utgångspunkt i Jenkins är detta ett alltför osli
pat svar. I stället handlar det om ganska subtila informationskällor. Se till exempel 
Goffman (1974) som skiljer mellan två olika informationskällor. 

Inom ramen för integrerad mekanisering är antagningsprocessen mer penetre
rande än vad som är fallet vid rekrytering till manuella system. En av anställarens 
huvudarbetsuppgifter är att ta reda på såväl öppen som dold information hos varje 
arbetssökande. Detta för att noggrannt förvissa sig om sökandens framtidsplaner 
och sociala kompetenser. 

3:47 ...med utgångspunkt från bl.a. utbildning, det kostar Volvo väldigt mycket pengar. 
Jag har det kravet på mig att jag måste veta ganska så säkert... att han förhopp
ningsvis kommer att stanna kvar. Till [manuella system] är det lättare. För att står 
man på banan behöver man nödvändigtvis inte prata med kompisen, om man inte 
vill. Men det far man förbaske mig göra om man jobbar i pressverket, då får man 
inom gruppen diskutera olika problem, t.ex. olika lösningar tillsammans. (Set, tj). 

Detta introducerande intervjucitat (47) avslöjar en anställares mycket kompli
cerade arbetsuppgift. Han förväntas bilda sig en uppfattning om den arbetssökande 
kommer att bli nöjd med sina arbetsuppgifter och därmed stanna kvar vid dem. 
Han behöver också förvissa sig om den blivande medarbetarens förmåga att kom
municera och att samarbeta. Sammantaget försätter dessa förväntningar anställa-
ren i en ganska utsatt situation. Fortsättningsvis inleds dataanalysen med en pre
sentation av statistiska data understödda av intervjudata. 

Allmän marginalisering och uteslutning av jugoslaver 

Det är, enligt min uppfattning, av stort intresse att undersöka om det är möjligt att 
koppla etnisk diskriminering till kvalificerade jobb på VTV. Man kan förmodligen 
erhålla ett övergripande mått på detta genom att jämföra förhållandet mellan med
borgarskap och anställningsår. En sådan jämförelse kan säga en del om vilka 
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medborgar- och åldersgrupper man anställt under 1980-talet, då planerna på och 
förverkligandet av moderniseringar tagit form och varit som intensivast. 

Tabell 5: Medborgarskap och anställningsår (anställningstid) i medeltal för män 
och kvinnor i pressverket, N=257 

Medborgarskap Arbetare Arbetsledare 
Män Kvinnor Män Kvinnor 

SE 1980 (10 år) 1985 (5 år) 1974 (16 år) -
Fl 1973 (17 år) - 1970 (20 år) -
YU 1972 (18 år) - -

Övriga 1974 (16 år) - -

Källa: Personalstatistik från VTV, 900402. 

Tabell 5 visar att svenska arbetare i genomsnitt varit anställda i 10 år eller mindre, 
medan det för invandrade arbetare varierar mellan 16-18 år. Detta skulle kunna 
uppfattas som ett indirekt stöd för förekomsten av etnisk diskriminering. Man har 
inte anställt några invandrare i samma grad som svenskar, vilket i sig medför att 
det inte heller förekommer vare sig någon extern eller intern rekrytering av in
vandrare. 

Dessvärre är det med utgångspunkt i tabellen svårt att förstå de bakomliggande 
skälen till denna minskning. Det finns inget som kan belägga ett antagande om att 
personkaraktäristika skulle betyda mer än formell utbildning vid rekrytering till 
kvalificerade jobb. Det finns därför anledning att gå vidare med undersökningen 
genom att presentera intervjudata. 

3:48 ...jag har aldrig anställt en enda jugoslav i hela mitt liv, jag har ändå vart arbets
ledare i 11 år. (Ulf, tj). 

3:49 ...dom jugoslaverna som har varit här var man så trött på, så man ville inte ha in 
några nya jugoslaver. (Ulf, tj). 

3:50 ...det finns då söner till jugoslaver som har jobbat här, och som varit här och sökt 
jobb. Dom har inte fått jobb tack vare att fäderna inte gjorde så pass bra ifrån sig. 
(Ulf, tj). 

Citaten visar att åtminstone jugoslaver inte haft några möjligheter att anställas de 
senaste 11 åren (48). Det framgår också att ett skäl kan vara att man varit missnöjd 
med de jugoslaver som tidigare varit anställda i pressverket (49). Detta går så 
långt som att man kan ana en antydan till att man betraktar det som ett socialt eller 
biologiskt arv (50). Jag uppfattar dessa citat som ett belägg för Jenkins (1986) 
uppfattning om den del av etnocentrism som handlar om att "de", i detta fall in
vandrarnajugoslaverna, etcetera, är alla likadana. 
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Man kan fråga sig om tjänstemännen har någonting emot invandrare eller om 
det handlar om att man är missnöjd med just jugoslaver. 

3:51 Jag försöker fundera på om jag anställt någon invandrare direkt utifrån... för jag för
modar att du inte räknar invandrare från nordiska länder. För då har jag t.ex. anställt 
islänningar, och där är väl ett plus på islänningar, alltså att, där vågar jag. För dom 
kan prata ganska dålig svenska när dom kommer hit, men på ett par månader har 
dom fixat till det./.. ./Jag vet att det kommer så snabbt på dom. (Set, tj). 

Det ovanstående citatet (51) uppfattar jag som tecken på att missnöjet med invand
rare kan uppfattas som selektivt, i ganska hög grad. Tjänstemannen kommer på sig 
själv med att inte ha inbegripit medborgare från andra nordiska länder som in
vandrare. Han försöker förklara det med att han tror sig veta att, i detta fall, islän
ningar snabbt lär sig svenska. 

Sammanfattningsvis kan man säga att inställningen till jugoslaver hårdnat be
tydligt, hitintills framlagda data antyder om etnisk diskriminering och uteslutning. 
Numera tycks man vända sig till andra målgrupper än sydeuropéer. Åtminstone 
när det gäller rekrytering till integrerad mekanisering. 

Det framgick ovan att det skett vissa omvärderingar av den jugoslaviska med-
borgargruppen. Man har också upptäckt åtminstone en alternativ målgrupp för 
rekrytering, nämligen islänningar. Jag ska nu gå vidare med analysen genom att 
undersöka hur förhållandena såg ut vid tidpunkten för vår undersökning. 

Tabell 6: Antal anställda i pressverket uppdelade på befattning och medborgarskap, 
N=257 

Medborgarskap Tjänstemän Arbetare Arbetsledare 
ant % ant % ant % 

SE 18 95 162 72 11 92 
Fl - - 32 14 1 8 
YU - - 21 9 -

Övr. 1 5 11 5 -

Totalt 19 100 226 100 12 100 
Källa: Personalstatistik från VTV, 900402. 

Tabell 6 visar att 5 % av tjänstemännen i Pressverket är invandrare. Enligt 
Paulson, Schierup och Ålund (1994) är motsvarande siffra för hela VTV 6 %, det 
föreligger med andra ord en marginell skillnad med pressverket. Vidare så visar 
tabellen att 28 % av arbetarna inom pressverket är invandrare, medan motsvarande 
siffra för VTV är 33 % (op.cit.). Andelen invandrare är således något lägre i press
verket. Den mest uppseendeväckande skillnaden mellan pressverket och VTV i sin 
helhet är nog ändå att 8 % av arbetsledarna i pressverket är invandrare, medan 
motsvarande siffra för hela VTV är 15,5 %. 



93 

Det är nu möjligt att göra en spekulerande jämförelse mellan tabell 5 och 6. Av 
tabell 5 framgår att de invandrare som vid tiden för vår studie arbetade i press
verket troligtvis funnits med sedan tiden innan moderniseringen. Det vill säga, de 
kan arbeta i pressverket mer på grund av skydd från Lagen om anställningsskydd 
än på grund av sin kompetens. Tabell 6 kan uppfattas stödja en sådan spekulation 
eftersom invandrarnas andel tenderar vara avtagande. Mot denna bakgrund är det 
därför rimligt att försöka belysa svaret som följer på frågan om invandrare i press
verket är särskilt lågt kvalificerade. 

Pressverket består av två huvudsakliga enheter; "produktion" och "underhåll". 
Produktionen är den del där olika karossdelar pressas och underhåll är den del av 
pressverket där verktyg, med mera, repareras och modifieras. Underhållsenheten 
består följaktligen av mycket högt kvalificerad personal inom det Verkstadstek
niska området. Genom att studera medborgargruppernas fördelning över produk
tion och underhåll blir det möjligt att erhålla ett grovt mått på huruvida invandrare 
kvalificerat sig i pressverket på grund av anställningsår eller på grund av tekniska 
kunskaper. 

Tabell 7: Medborgarskap och enhetstillhörighet i pressverket, n=226 

Medborgarskap Produktion Underhåll 
ant % ant % 

SE 105 69 57 78 
Fl 27 18 5 7 
YU 13 8 8 11 
Övriga 8 5 3 4 
Totalt 153 100 73 100 
Källa: Personalstatistik frän VTV, 900402. 

Tabell 7 visar att det är en större andel invandrare som arbetar inom produktion 
(31 %), jämfört med underhåll (22 %). Med tanke på att missnöjet särskilt tycks 
omfatta jugoslaver, skulle man kunna vänta sig att denna medborgargrupp var 
lägst kvalificerad (se till exempel citaten 48-49 ovan). Men tabell 7 kan uppfattas 
visa det motsatta, hälften av den andel invandrare som arbetar inom underhåll är 
jugoslaver (11 %). 

Då man tar hänsyn till pressverket i sin helhet tycks invandrare ligga ganska bra 
till med tanke på kompetens och kvalificerade arbetsuppgifter. Särskilt med tanke 
på att det inte verkar ha rekryterats någon större andel invandrare de senaste tio 
åren (se tabell 5 ovan). De intervjudata som finns till mitt förfogande omfattar 
nästan uteslutande produktionssidan i pressverket. Det är därför följdriktigt att gå 
vidare med analysen av just denna del av pressverket. 
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Jag påpekade nyss att man mot bakgrund av tabell 5 ovan kan anta att man de 
senaste 10 åren i synnerhet anställt svenskar. Det kan vara intressant att undersöka 
hur dessa svenskar fördelar sig med avseende på ålder i jämförelse med sina in
vandrade arbetskamrater inom produktionsområdet. 

Tabell 8: Ålderskategorier och medborgarskap inom produktionsverkstäderna 
i pressverket, n=149 

Medborgarskap 30år 31-45 år >45 år 
ant % ant % ant % 

SE 51 93 28 56 22 50 
Fl 3 5 13 26 9 20 
YU - - 8 16 7 16 
Övriga 1 2 1 2 6 14 
Totalt 55 100 50 100 44 100 
Källa: Personalstatistik från VTV, 900402. 

Av tabell 8 framgår att svenskarna utgör hela 93 % av alla i åldrarna 30 år. Detta 
stärker ytterligare antagandet att man i första hand rekryterat svenska arbetare de 
senaste 10 åren. Dessutom visar det att man prioriterat relativt unga svenskar. 

Mot denna bakgrund kan man börja misstänka etnisk diskriminering, och som 
framför allt riktar sig mot jugoslaver. Grunden för dessa misstankar ligger i jäm
förelsen mellan uppgifterna i tabell 5, där jugoslaviska arbetares genomsnittliga 
anställningstid är 18 år, och med uppgifterna i tabell 8 som visar att det inte finns 
någon jugoslav som är 30 år. 

Vad visar hitintills redovisade data? Man kan konstatera att det är en något 
lägre andel invandrare som arbetar i det moderniserade pressverket jämfört med 
VTV i sin helhet. Man har också huvudsakligen anställt yngre svenska medbor
gare de senaste 10 åren. Det föreligger således en trend som går ut på att andelen 
invandrare minskar inom pressverket, särskilt utsatt är medborgargruppen från det 
forna Jugoslavien. 

Mot bakgrund av den ovan skisserade utvecklingen och genomgången av läget 
vid tidpunkten för vår undersökning väcks föraningar om att moderniserade pro
duktionsmiljöer och vissa typer av arbetsuppgifter i hög grad förbehålls yngre 
svenska arbetare. Jag ska därför fortsätta analysen med utgångspunkt i tesen om 
att det tekniska/ekonomiska systemets representanter tenderar uppträda mer posi
tivt till utvecklingspotentialen hos yngre svenska män, medan invandrade bil
arbetares kvalifikationer uppfattas som problematiska. Men det är samtidigt 
viktigt att betona skillnaden mellan att som informant uttala sig mot bakgrund av 
det perspektiv man intar i egenskap produktionssystemets företrädare och det per
spektiv man föredrar i egenskap av samhällsmedborgare. Innan jag belyser infor-



95 

manterna som produktionssystemets företrädare ska jag låta en tjänsteman uttala 
sin personliga åsikt om invandrare. 

3:52 Jag har aldrig haft några problem me d invandrare. Du vet nu är dom här invand
rarna vi har här, gamla i gården. Dom kan väldigt bra svenska, d om flesta invand
rare som är här idag, dom arbetade här innan jag kom till pressverket. (Gert, tj). 

Jämförelsen mellan citat (48-50) och (52) i kombination med den fortsatta analy
sen kan förhoppningsvis belysa två problem. För det första hur olika etnicitet kan 
framstå för enskilda individer och för det andra vilken avgörande påverkan som 
kollektiva eller institutionella förväntningar och normer har på den enskilda indi
viden. 

Arbetsledningens godtagbarhetskriterier av arbetssökande 

Detta avsnitt utgår från några av de av Jenkins (1986) konstruerade kategorier som 
representerar olika aspekter på godtagbarhetskriterier som personalrekryterare 
söker efter hos arbetssökande. De kategorier som tas upp till behandling i detta av
snitt om integrerad mekanisering skiljer sig till viss del från de som var aktuella 
inom manuella system. Avsnittet omfattar nio av Jenkins tolv kategorier: Fram
trädande och utseende; Uppträdande och attityd; Sensibilitet (gut feelings); 
Yrkesverksamhet; Relevanta erfarenheter; Ålder och civilstånd; Läs- och 
skrivkunnighet; Svenskspråkig kompetens och Referenser. 

Framträdande och utseende: Enligt Jenkins inbegriper denna kategori bland 
annat två aspekter. För det första söker rekryteraren efter konformitet med ut
gångspunkt i någon norm om vad som är respektabelt och vad som är presentabelt. 
Jenkins menar också att denna första aspekt verkar vara klassbunden; olika rekry
teringsmiljöer har olika förväntningar på hur en arbetssökande bör se ut och upp
föra sig. För det andra menar Jenkins att det också finns ett inslag av etnocentrism, 
som vägs mot bakgrund av den vanliga (normala) kulturella repertoaren. 

En av VTVs tjänstemän uttrycker sig på följande sätt. 

3:53 .. .vi har inte riktigt samma tankesätt. Om man jämför en turk och en svensk är det 
nog ganska mycket som skiljer, det kolliderar lite grann. Där tror jag t.ex. religion 
kan spela in väldigt mycket. (Set, tj). 

I citatet (53) framkommer en diffus referens till någon normativ förväntning om 
omvärldsuppfattning, det vill säga hur man bör tänka eller vilken religion som kan 
vara mest passande. 
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Uppträdande och attityd: I analysen av sina data urskiljer Jenkins bland annat 
tre dimensioner som kan underordnas denna kategori (en fjärde dimension togs 
upp i samband med analysen av förhållandena inom manuella system). För det 
första söker rekryterare efter speciella karaktäristiska eller personliga egenskaper 
som i någon mån stämmer överens med dem själva. Jenkins nämner att detta kan 
ske på en empatisk grund. För det andra så är man intresserad av om den arbets
sökandes attityd eller inställning befinner sig på en gemensam (mental, social eller 
kulturell) grund med rekryteraren. En tredje dimension hänger samman med 
arbetssökandes motivation till att arbeta. 

3:54 ...att man inte anställer invandrare, det är väl att man faktiskt är lite rädd. En turk 
skulle jag aldrig tänka mig att anställa. Vi har haft turkar här, och jag tror att ingen 
av dom har jobbat här efter att dom blivit 45-50 år. Och då haft långa sjukperioder. 
(Gert, tj). 

3:55 ...det är därför vi har mycket svensk arbetskraft, vi har inga problem att få tag i 
folk. Vi kan faktiskt välja folk, åtminstone som det är idag. Det kan man inte göra i 
TC, där får man vara glad för den man får. Det är säkert därför det är mer invand
rare där. (Gert, tj). 

3:56 Kommer det en kille till pressverket, vi säger en kategori som är svår, det är verk-
ty gsmakare. Har vi en invandrare som har gått verktygsmakareutbildningen, så är 
man inte intresserad i alla fall. (Set, tj). 

3:57 Det skiljer, det är tråkigt men att det gör det faktiskt. Och det har kanske lite grann 
med kulturer att göra. Har du två eller tre jugoslaver, blir det en grupp i gruppen. 
Finnar dom är väldigt starka att bilda egna grupper, dom släpper ingen in på sej. 
(Nils, tj). 

Samtliga citat ovan kan uppfattas kvalificera sig för Jenkins första dimension om 
sökandet efter någon som på ett eller annat sätt stämmer överens med ens egna 
personliga karaktäristika. Tre av citaten (54), (56) och (57) kan ges betydelsen av 
att informanterna mer eller mindre underförstått föredrar gemensamma sociala 
karaktäristika. Ett av citaten (54) kan uppfattas behandla något som har att göra 
med den arbetssökandes motivation till att arbeta. Även om informanterna tycks 
ha svårt för att uttrycka drag och egenskaper som de önskar få uppfyllda hos 
arbetssökande, verkar de ändå ha ganska goda insikter i vad de inte vill ha. 

Sensibilitet: Jenkins menar att denna kategori är en svårspecificerad version av 
kategorin uppträdande och attityd. Jag uppfattar Jenkins som att rekryteraren 
försöker få ett grepp om de förmågor eller kompetenser som befinner sig i bak
grunden av det som den arbetssökande väljer att visa upp. Det kan till viss del 
uppfattas handla om någon man i linje med Goffman (1974) skulle kunna 
beteckna en dold aktivitetspotential. Det påminner också om sökandet efter det 
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som Polanyi (1967) betecknar "tyst kunskap" (tacit knowledge). Jag förstår 
Polanyi som att ett beaktande av tyst vetande består i förmågan att utifrån iakt
tagandet av vissa detaljer ge akt på en interaktion av dessa detaljer. För 
rekryteraren torde detta innebära ett sökande efter om vederbörande har en dold 
förmåga att ge akt på interaktionen av vissa, ofta ospecificerbara, tekniska 
och/eller organisatoriska detaljer. 

3:58 Vi har ju alltså finländare både killar och tjejer som vi plockade med oss, ifrån 
TAV. Faan de är ju bland de bättre vi har. Dom har ingen skolunderbyggnad! Men 
dom är bland de bättre jiggmekanikerna vi har därinne. Vilket är ganska otroligt, 
men dom är skärpta. (Ulf, tj). 

3:59 .. .har ju en finsk tjej, hon är gift med en svensk kille, i och för sig. Jag tog ju med 
mej henne in till TAÖ, hon är ju skitbra alltså. Hon hade ingenting, bara åttaårig 
folkskola från Finland. (Ulf, tj). 

3:60 Klarar av att ändra robotprogram och hela det här köret, jävligt bra... Det är bara 
viljan som... (Ulf, tj). 

Samtliga citat (58-60) kommer från en och samma tjänsteman. Citaten antyder att 
en tjänsteman upptäckt någon form av dolda talanger som dessa finländare besit
ter. Han verkar själv ha synnerligen svårt för att komma på en förklaring eller ens 
uttrycka hur det kan komma sig. Men han verkar ändå nöjd med sin upptäckt. Det 
är heller inte särskilt märkvärdigt att tjänstemannen just nämner finländare som 
särskilt kompetenta. Finländares tekniska kompetens har ett ganska gott rykte på 
VTV. Däremot är de inte alltid uppskattade i sociala termer, men det ska jag åter
komma till. 

Yrkesverksamhet: Denna kategori omfattar rekryterarens sökande efter infor
mation som säger något om den arbetssökandes stabilitet på arbetsmarknaden. 

3:61 Sen finns det en annan sak när det gäller iranier. Jag tror att alla som kommit till 
Sverige är väldigt välutbildade, och har haft fina jobb innan dom åkte hemifrån. 
Dom ser jobbet nere på verkstadsgolvet som en förnedring, utifrån det så tror jag 
inte det är så lyckat. (Set, tj). 

3:62 Man hamnar i en lite konstig situation, man tror inte att dom stannar, och man 
satsar inte på... en iranier, t.ex. i pressverket, där man har 18 veckors utbildning. 
(Set, tj). 

3:63 Jag kan aldrig vara 100, när jag anställer; att man ska stanna kvar o.s.v., men jag 
vill åtminstone veta ganska säkert att man ska stanna kvar ett tag. Att jag missar 
ibland det... det förekommer. (Set, tj). 

3:64 Dom måste börja där, visa att dom kan vara här varje dag, hela den här biten..., göra 
så gott dom kan helt enkelt. (Set, tj). 
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3:65 Det är närvaron, helt enkelt. Det kan hända att dom [turkar] i sitt land tycker att 
dom är gamla när dom är 50 år. Eller också kanske dom åldras mer. Jag fattar inte 
varför, men det är helt klart alltså. (Gert, tj). 

Bristande närvaro under arbetet är en av de aspekter som vanligen kommer fram 
då svenskar talar om invandrade arbetare. Den grupp man är mest kritisk mot är 
iranier. I citaten ovan kan iranier uppfattas framstå som för fina för och totalt 
ointresserade av att arbeta på verkstadsgolvet (61). Om rekryteraren trots det 
skulle träffa på en arbetssökande iranier vågar han inte tro på att iraniern kommer 
att stanna på VTV, efter att ha genomgått en kostsam internutbildning (62), (63). 
För att få bevis om närvarofrekvensen uttrycks ett behov av påtagliga bevis för att 
iranier kommer och går på utsatt arbetstid (64). Detsamma gäller för turkar (65). 
Däremot så tenderar man uppleva sig mer säker på svenskar (55). 

Relevanta erfarenheter. Denna kategori omfattar sökandet efter ledtrådar som 
säger något om den arbetssökandes vilja till vidareutveckling, eventuella under
förstådda kompetenser (tacit skills), och huruvida hans eller hennes personliga 
läggning passar den aktuella arbetsuppgiften. 

3:66 ...jag tror alltså att... dom kommer söderifrån, dom inte vana vid den takten, så att 
säga, jag tror inte dom haft det livet vi har haft, vi har haft gymnastik i skolan och 
byggt upp våra kroppar. (Ulf, tj). 

3:67 ...jag tror inte dom har haft det... jobbat kanske ute på en åker, för det var sådana 
som kom... lugnt och städat och så kommer hit upp och... å dom går sönder va. (Ulf, 
tj)-

3:68 ...men däremot finnen, han är van vid hårt arbete, ut och hugga i skogen... fysiskt 
stark. Det är samma med svensken, han är ganska fysiskt aktiv, men jag tror inte en 
jugoslav som kommer... för det var ju inte jugoslaver från städerna som kom, inte 
grekerna från städerna heller. Jag tror inte dom, dom hade inte den fysiken, det är 
lite lugnare tempo tror jag därnere, för det är lite varmare. (Ulf, tj). 

3:69 ...jag personligen anställer nog nästan bara svenskar. Nu är jag lite bränd att 
anställa folk utifrån, om jag ska anställa nån ny kommer jag att akta mig väldigt 
noga för att ta någon utifrån. Det får vara i så fall kompisar till såna som jobbar här, 
som jag tycker väldigt mycket bra om, som är duktiga. (Gert, tj). 

3:70 .. .för han [invandraren från landsbygden] har inte haft dom här motorcyklarna eller 
bilarna, liksom och växt upp med dom. (Nils, tj). 

Det är lite långsökt att i citaten ovan söka efter uttalanden som säger något om den 
arbetssökandes personliga läggning och huruvida den kan passa den aktuella 
arbetsuppgiften. Det som tre av citaten istället kan uppfattas ge uttryck för är den 
kulturella läggningen (66-68). Dessa tre citat kan uppfattas representera uppenbara 
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kulturalistiska referenser. Citaten omfattar referenser till såväl kroppslig som 
mental träning. Dessutom förekommer en antydan om skillnaden mellan livs
rytmen, i termer av att det är mer fart och fläkt i Sverige än på någon åker i Syd
europa. 

Nästa citat (69) avslöjar hur en av tjänstemännen gör för att undkomma even
tuella rekryteringsproblem. För det första är det frågan om att i första hand rekry
tera på den interna arbetsmarknaden, för det andra ska den som anställs helst vara 
bekant med någon som redan arbetar på avdelningen, och slutligen ska den som 
arbetar på avdelningen, och rekommenderar den sökande, vara duktig. 

Det sista citatet antyder hur en annan av tjänstemännen försöker att förklara det 
som han upplever problematiskt hos sydeuropéer (70). Han tar för givet att motor
intresse är något generellt för ungdomar i Sverige och ett underförstått villkor för 
arbete inom integrerad mekanisering. 

Ålder och civilstånd: Enligt Jenkins (1986) data förekommer det normerande 
faktorer för vilka personer som idealt uppfyller denna kategoris godtagbarhets-
kriterium. I hans studie talades det om en person som är mellan 20-25 eller 40-45 
år, är gift, har två barn, är man, och har ett tyngande ekonomiskt ansvar. På VTV 
uttryckte man sig inte lika öppet, men det går dock att ana ett underförstått mot
svarande hänsynstagande. 

3:71 Det är ju mest svenskar som anställs, dom ligger mellan tjugo-tjugofem [år]. Helst 
vill vi ha äldre, men det är ganska svårt att få. Ungdomen av idag är lite för barn
slig, det blir for mycket lek. Det blir inget allvar. Jobbar man i grupper så jobbar 
man ju under ett visst ansvar. (Ulf, tj). 

3:72 Man säger det att 30-åriga svenska män är inriktningen. (Set, tj). 

Båda citaten (71) och (72) visar att rekryteringen kan uppfattas ske mot bakgrund 
av en kombinerad ålders-, köns- och etnisk diskriminering. Det innebär att rekry
terares stereotypa uppfattning om den ideala arbetaren inom integrerad mekanise
ring ringar in den 30-åriga svenska mannen. Man kan också spekulera i om inte 
människor i just den ålder ofta motsvarar de av Jenkins angivna kriterierna för 
civilstånd och någon form av tyngande ekonomiskt ansvar... 

Läs- och skrivkunnighet". Det är anmärkningsvärt hur högt tjänstemän värderar 
läs- och skrivkunnighet bland arbetare i samband med att olika medborgargrupper 
kommer på tal. Det tycks vara så att man tar för givet att alla svenska arbetare kan 
läsa och skriva på ett sätt som inte har en ogynnsam inverkan på deras arbete. 

3:73 För att den här killen ska kunna tillgodogöra sig utbildning, kunna hänga med i 
allting, så måste han också vara kapabel att vara gruppombud. Pratar han dålig 
svenska så skriver han förmodligen ännu sämre, och då går det inte ihop att vara 
gruppombud. (Set, tj). 
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3:74 .. .dom vi idag har i TAÖ, kan både prata och skriva svenska. (Set, tj). 

Inom integrerad mekanisering finns det tydligen inte utrymme för att lära sig 
prata, läsa och skriva god svenska (73). Utan det är något man behöver kunna 
redan då man anställs (74). 

Svenskspråkig kompetens: Detta att man ska vara språkligt kompetent redan vid 
inträdet till integrerad mekanisering gäller särskilt den verbala förmågan. Detta 
verkar vara en speciellt känslig dimension som kan väcka både frustration och 
vrede. 

3:75 Till T A-banor är lättare. För att står man på banan behöver man nödvändigtvis inte 
prata med kompisen, om man inte vill. Men det får man förbaske göra om man 
jobbar i pressverket, då får man inom gruppen diskutera olika problem, t.ex. olika 
lösningar tillsammans. Det kan vara en tuff atmosfär. (Set, tj). 

3:76 Samtidigt ser jag gamla kompisar som jag har stått och punktsvetsat med, dom står 
kvar på samma ställe, här nere i hallen. Då har T AV så att säga tagit vårt koncept, 
och kört in det här med jiggmekaniker och grupporganisation också. Dom har inte 
gått dom här utbildningarna, dom står kvar på samma jävla nivå vad det gäller 
språket. Då klarar dom inte av det, även om dom försökt köra dom här grejerna på 
finska också. (Ulf, tj). 

Den som inte klarar av att tala god och utvecklad svenska blir hänvisad arbete i 
manuella system (75). Denna kategori tycks innehålla en mycket stark känslo
mässig laddning, här kan man ana en absolut gräns för huruvida någon kommer att 
utestängas från integrerad mekanisering eller inte (76). 

Referenser. Den arbetssökandes referenser från tidigare arbetsgivare, eller mot
svarande, tycks spela en ganska stor roll vid rekryteringsförfarandet. Jenkins 
(1986) menar att det troligen hänger samman med att referenser kan säga något 
om den arbetssökandes tidigare frånvaro, sjukdomshistoria och allmänna anställ
ningsintyg. 

3:77 Om jag t.ex. anställer en iranier, jag kan ju inte med bästa vilja i världen kolla upp 
den här killen. För att det är också en tendens, att om jag pratar med en iranier, oav
sett vad jag säger, och frågar så säger han; -Inga problem! Det är standardsvar. (Set, 
tj). 

3:78 Om man berättar att man i Iran, eller vilket annat land som helst, har gjort någon
ting. ...jag har hemskt svårt att verkligen kunna fastställa om detta verkligen är 
sant... (Set, tj). 

46 Delar av citatet finns också i inledningen till avsnittet om integrerad mekanisering. 



101 

3:79 ...om jag intervjuar en svensk, dels kan jag se på olika... ställer jag dumma frågor 
så ser jag nog ibland lite granna, att det här var en ömtålig punkt, o.s.v. Jag kan ta 
referenser från tidigare jobb, vad har man för luckor, har man haft jobb o.s.v... Jag 
kan ju följa upp på ett helt annat sätt. (Set, tj). 

När det inte går att fa tag i referenser tenderar det att resultera i tvivel på och 
osäkerhet inför den arbetssökande (77) och (78). Men om rekryteraren erhåller 
sådan information, så menar Jenkins att det i sådana fall kan hjälpa rekryteraren att 
bedöma den arbetssökandes stabilitet, ansvarstagande och förutsägbarhet (79). 

De godtagbarhetskriterier som arbetsledningen inom integrerad mekanisering 
ställer på arbetssökande kan uppfattas resultera i en prioritering av yngre svenska 
män och ett kritiskt granskande av olika invandrargrupper i allmänhet, men i syn
nerhet jugoslaver, turkar och iranier. I jämförelse med manuella system där in
vandrare trots allt uppfattas ha en funktion att fylla, tycks rutiner och dominerande 
förhållningssätt inom integrerad mekanisering leda mot en uteslutning av icke 
nordiska medborgargrupper. Den kritik av olika medborgargrupper tjänstemännen 
ger uttryck för utgår ifrån att flertalet invandrargrupper är bättre lämpade för 
arbetsuppgifter av mer traditionell och kroppslig art, medan svenskar, finnar och 
islänningar är bättre lämpade för intellektuellt krävande arbetsuppgifter. Dessa 
uppfattningar verkar genomsyras av både etnisk diskriminering och uteslutning 
från miljöer som präglas av integrerad mekanisering. Man kan fråga sig vilka kon
sekvenser det skulle få för VTV om det uppstod en radikal förändring i möjlig
heterna att rekrytera den åtråvärda gruppen av yngre svenska män. 

Det kan finnas ett värde i att i spekulativ mening jämföra existerande upp
levelser och uppfattningar mot en fiktivt konstruerad framtid. En sådan jämförelse 
kan säga någonting om hur djupt rotade olika upplevelser och uppfattningar är. 
Jag kan tänka mig att om det föreligger en övertygande djupgående psykologisk 
grund för etnisk diskriminering och uteslutning så tenderar man i lägre grad att 
vika från sin uppfattning, medan om det är av mer, i min mening, ytliggande 
funktionella skäl så kan man åtminstone fantisera om en annorlunda framtid. 

3:80 Om vi hamnar i den situationen att vi bara har chans att få turkar, om vi nu tar det, 
och vi kanske anställer 75 % turkar här. Då fick vi ju utifrån det rätta oss efter vad 
det var för människor vi hade här. (Set, tj). 

3:81 Det fick i viss mån styra arbetstider, styra mat på markenteriet. Det här med gris
kött, det fick [vi] väl lägga av med. Skulle det vara en bönestund på kvällen 
klockan 6, så fick vi ställa upp på det. Nu stänger vi fabriken 1 timme... Och utifrån 
det ändra på väldigt mycket, så tror jag mycket väl att det skulle kunna gå. Det låter 
långt fram i tiden, men ingenting är omöjligt... (Set, tj). 

3:82 I den nya organisationen och i den produktverkstad jag har nu..., .. .jag har ca 90 % 
svenskar. Jag har en jugoslav som är på [det ena arbetsstället] och jag har bara 
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svenskar på [det andra arbetsstället]. [På ett tredje arbetsställe] har jag då två finnar. 
[På ytterligare ett annat arbetsställe] är det tre svenskar och två finnar. Det blir inte 
fem stycken i gruppen.. .(Nils, tj). 

I det första citatet utgår tjänstemannen från den mest komplicerade grupp som 
varit på VTV (80). Då han i fantasin låter dem mer eller mindre ta över produk
tionsansvaret på verkstadsgolvet ser han möjligheten i ett tillmötesgående från 
företagets sida (81). Men man kan tolka den sista meningen som att han slutligen 
stillar sin oro med att ett sådant scenario ligger långt fram i tiden (81). I nästa citat 
beskriver en annan tjänsteman hur han har det på sin avdelning (82). Det kan bli 
ett koncept som kanske sprider sig över större delen av VTV. Huvuddelen av 
arbetsstyrkan är svenskar, medan den invandrade majoriteten huvudsakligen ut
görs av finnar. 

Uppfattningar och upplevelser av invandrare i egenskap av arbetssökande till 
integrerad mekanisering kan sammanfattas på följande sätt. Personalstatistiken ger 
ganska tydliga indikationer på att man i huvudsak anställt svenska arbetare under 
1980-talet. Intervjudata tenderar understödja de indikationer som den personal
statistiska bilden ger, man verkar föredra att rekrytera yngre svenska män framför 
andra kategorier. De godtagbarhetskriterier som tjänstemän ger uttryck för ger 
ingen entydig bild av etnicitet. Däremot verkar man tänka i vida inomkontinentala 
kulturella termer, där nordbor uppfattas som kulturellt homogena, särskilt i jäm
förelse med sydeuropéer. De aktuella kriterierna kan uppfattas som särskilt 
restriktiva för vissa medborgargrupper medan de verkar vara öppnare för andra. 
Öppenheten gäller framför allt medborgargrupper inom Norden. Restriktionerna 
tycks främst drabba jugoslaver, turkar och iranier. För dessa tre grupper kan man 
tala om både diskriminering och uteslutning. 

Etnisk diskriminering och kulturell homogenitet 
I föreliggande kapitel har jag undersökt tjänstemäns uppfattningar och upplevelser 
av olika medborgargrupper mot bakgrund av de olikartade krav och förväntningar 
som ställs på arbetssökande till manuella system respektive integrerad mekanise
ring. Framställningen utgår ifrån att det existerar värderingar av olika medbor
gargrupper i hierarkiska eller rangordnande termer. 

Vidare så antas att tjänstemännen rekryterar medarbetare med utgångspunkt 
från två perspektiv på arbetare. Det ena, löne-arbetare-perspektivet, kan beskrivas 
som ett instrumentelit förhållningssätt till arbete. Arbetare vill ha bra betalt och 
oproblematiska arbetsuppgifter. Tjänstemännens andra perspektiv på arbete består 
i att arbetaren uppfattas vara en person med mångfaldig förmåga samtidigt som 
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han eller hon besitter skiftande utvecklingsmöjligheter. Perspektivet innehåller 
även en kreativ tillskrivning av arbetarens individuella förmåga och ett hänsyns
tagande till individen i sitt sociala sammanhang, produktionsgruppens sociala 
dynamik och arbetets konkreta samarbetsformer. Arbetet antas därmed ge något 
individuellt och socialt attraktivt utöver ekonomisk ersättning. 

I syfte att kunna identifiera tjänstemännens olika perspektiv studeras hur olika 
medborgargrupper värderas. Detta görs med utgångspunkt i önskvärda respektive 
oönskade personkaraktäristika hos arbetsökande till manuella system respektive 
integrerad mekansering. En kort historisk genomgång pekar på existensen av en 
allmän marginalisering av främst forna jugoslaver, det vill säga ett förringande 
och en nedvärdering. 

Förhållandena inom manuella system pekar på att invandrare tycks stanna kvar 
på verkstadsgolvet. Tjänstemännen ger uttryck för mycket kritiska synpunkter. 
Det verkar föreligga tendenser till en skärpt etnisk diskriminering hos framför allt 
arbetsledare. Anställare tycks befinna sig i ett dilemma, genom att kompetenta 
arbetssökande kan komma att avvisas av arbetsledare. En tjänsteman ger uttryck 
för socialt konstruktiva lösningar på relationen till och komunikationen mellan 
olika medborgargrupper. Däremot verkar detta integrativa inslag inte rymmas 
inom ramen för ett vidare institutionellt perspektiv på invandrare. Det institu
tionella perspektivet är till övervägande del kritiskt. 

Förutom att det är möjligt att urskilja både enskilda och kollektiva åsikter är det 
också möjligt att registrera något man skulle kunna kalla etnisk selektivitet. Den 
kollektiva etniska selektiviteten ger uttryck för en uppskattning av svenskar och 
finnar och ett ogillande av jugoslaver och övriga invandrare. Framför allt tycks 
den jugoslaviska medborgargruppen vara särskilt hårt drabbad av selektiv ute
slutning. Förutom att man talar uppskattande om enskilda medborgargrupper, talar 
man också uppskattande i termer av den "nordiska" befolkningsgruppen. Det 
förekommer med andra ord en kognitiv föreställning av medborgargrupper som 
befinner sig på en övernationell nivå, med en regional förankring inom ramen för 
den européiska kontinenten. Man kan nämna sydeuropéer och nordbor som två 
exempel. 

Inom integrerad mekanisering förefaller själva önskvärdheten av invandrare att 
radikalt ifrågasättas. Man har inte anställt invandrare i samma grad som svenskar, 
vilket i sig medför att det förekommer minimal såväl extern som intern rekrytering 
av invandrare. Det existerande missnöjet verkar särskilt riktas mot den jugosla
viska medborgargruppen. Men eftersom man huvudsakligen har anställt yngre 
svenska medborgare de senaste 10 åren tycks det föreligga en trend som går ut på 
att andelen invandrare minskar inom integrerad mekanisering. 

Den kritik som tjänstemännen ger uttryck för av olika medborgargrupper verkar 
bestå i att flertalet invandrargrupper är bättre lämpade för lönearbete. Svenskar, 
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finnar och islänningar passar bättre för intellektuellt krävande arbetsuppgifter. De 
framförda åsikterna präglas för det första av etnisk diskriminering och uteslutning 
av vissa medborgargrupper. För det andra tycks man också tänka i vida geogra
fiska termer, där nordbor uppfattas som kulturellt homogena, särskilt i jämförelse 
med sydeuropéer. Kort uttryckt verkar det inom integrerad mekanisering vara 
frågan om att upprätta en rekryteringsstrategi som vänder sig till en socialt sett 
homogen elit av framför allt hängivna yngre svenska män. Men andra nordbor 
accepteras också. Detta har under de senaste tio åren lett till en sjunkande 
"invandrarandel" av de anställda i pressverket, jämfört med VTV som helhet. 
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4 Ledarskap och etniska relationer 
på Volvo Torslandaverken 

I följande kapitel diskuteras ledarens och ledarskapets betydelse för de sociala 
relationerna i al lmänhet och de etniska relationerna i synnerhet. Jag uppfattar att 
den som leder arbetet utgör en förebild för hur arbetet ska bedrivas, en signifikant 
andre. Arbetsledaren bär troligtvis upp en av de viktigaste sociala positionerna i 
arbetslivet, vilket gör att han eller hon kan komma att spela en avgörande roll i 
många situationer. Men att säga att arbetsledaren har en avgörande betydelse för 
arbetet behöver inte vara detsamma som att understryka hans eller hennes person
liga läggning. I första hand så betingas förmodligen arbetsledarens utövande av 
kontroll och makt i mycket hög grad av den produktionsmiljö han eller hon är 
verksam i. Det är därför värdefullt att knyta en undersökning av arbetsledande per
sonals upplevelser och uppfattningar om etniska relationer till arbetets orga
nisering i olika produktionsmiljöer. 

Jag har tidigare karaktäriserat de tekniska och organisatoriska betingelserna 
inom manuella system som starkt hierarkiska, medan de inom integrerad mekani
sering ligger till grund för friare ledarskapsformer och mer horistontellt organise
rade samordningsfunktioner. 

Inom ramen för manuella system finns det huvudsakligen två typer av led
ningsstruktur: förmansstyrd och instruktörsstyrd. Den förmansstyrda ledningen 
innebär att arbetet styrs av andra än de arbetare som är verksamma inom arbets
stället. Vanligen är det frågan om att produktionstekniker och förmän tar de avgö
rande besluten. Den instruktörsstyrda ledningsformen kan karaktäriseras som en 
mjukare variant där en arbetare, vanligen en av förmannen utnämnd "instruktör", 
fungerar som ett komplement och en förlängning till förmannen.47 

Inom integrerad mekanisering kan man se tydliga tendenser till delvist själv
styrande grupper. I och med att produktverkstadsledare erhållit andra och mer 
övergripande arbetsuppgifter, har arbetarnas arbetsuppgifter berikats med ansvar 
av administrativt slag. Produktverkstadsledarens arbetsuppgift består bland annat 
av att sprida information från överordnade och omgivande funktioner. Därtill har 
han till uppgift att organisera arbetsgruppens såväl yttre som inre samordning. Det 

47 Under tiden för vår datainsamling använde informanterna vanligen benämningen "instruktör" 
då de syftade på en uppnådd position, samt beteckningen "gruppombud" där det handlade om en 
bland arbetare roterande funktion inom en arbetsgrupp. Synonymt med 'gruppombud' förekom 
även bestämningarna "gruppledare" och "gruppsamordnare". 
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har medfört att produktverkstadsledaren är beroende av arbetsgruppens mening i 
vissa frågor. 

Arbetet inom integrerad mekanisering är vanligen organiserat i arbetsgrupper, 
och arbetsgrupperna har möjlighet att utse vem som helst inom gruppen att 
administrera och fördela arbetet. Den som har en sådan funktion benämns "grupp
ombud". Det finns två huvudsakliga skillnader mellan gruppombud i integrerad 
mekanisering och instruktörer som är verksamma i manuella system. Funktionen 
som gruppombud inom en gruppreglerad organisation delas för det första ofta 
mellan flera personer, för det andra har gruppmedlemmerna haft möjlighet att 
utöva ett betydande inflytande över valet av personer. Inom manuella system 
tenderar instruktören dels att bli kvar i sin position, dels att enväldigt utses av 
förmannen. 

Det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i följande frågeställ
ningar: Hur ser det produktionstekniska och arbetsorganisatoriska inflytandet ut 
för den enskilda arbetaren och/eller arbetsgruppen? Vilket är den överordnade 
ledarens direkta eller indirekta inflytande på den enskilda arbetaren och/eller 
arbetsgruppen? Vad karaktäriserar instruktörens respektive gruppombudets direkta 
eller indirekta inflytande på den enskilda arbetaren och/eller arbetsgruppen? Vilka 
mellanmänskliga processer kan den aktuella strukturens kontrollfunktioner antas 
generera? Vilka etniska processer genereras i anknytning till denna kontroll? 

48 Analysen bygger på den maktpotential som ligger i att definiera situationen. 
I det som följer diskuterar jag först förhållanden inom manuella system och där

efter förhållanden inom integrerad mekanisering. 

48 Symboliska interaktionister uppfattar oftast en definition av situationen som att det är frågan 
om en individuell akt, men det innebär inte att individen agerar oberoende av den sociala 
omgivningen (se till exempel Shalin, 1986). Min användning av begreppet "definition av 
situationen" utgår ifrån att olika produktionsmiljöer påbjuder olika typer av mer eller mindre 
strukturellt förankrade definitioner av situationer. Mot den bakgrunden kan den enskilda 
individen på ett mer eller mindre insiktsfullt sett följa, avvika från eller motarbeta strukturens 
påbud, då han eller hon definierar situationen. En viktig aspekt av definitionen av situationen är 
de konsekvenser som den får för andras identitet och roll (se till exempel Hewitt, 1981/1979). 
Det är möjligt att identifiera två sidor av denna aspekt. Den ena har att göra med den fysiska 
miljön och den andra har att göra med sociala processer som är förenade med både formella 
positioner och samspelssituationer. 
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Organisationsstruktur, ledningshierarki 
och etnicitet inom manuella system 
Arbetsuppgifter inom manuella system präglas i hög grad av vilken position 
vederbörande har i produktionsprocessen. I kapitel 2 pekade jag på att det i vissa 
fall förekommer en låst hierarki, där arbetaren kan avancera från, till exempel, 
montör till arbetsledare. I andra fall prioriteras mångkunnighet, där det förekom
mer möjligheter att röra sig mellan olika positioner, till exempel, montör, kontrol
lant och justerare. I det här kapitlet ska jag följa upp detta genom att undersöka 
förhållandena med utgångspunkt i organisationsstruktur och ledningshierarki. Av
snittet inleds med presentationen och tolkningen av utsagor som behandlar pro
duktionstekniska och arbetsorganisatoriska betingelser. Därpå följer en redovis
ning och tolkning av förmannens inflytande på definition av arbetssituationen. På 
detta följer en presentation och tolkning av utsagor som berör relationen mellan 
instruktör och förman respektive arbetare. Avsnittet avslutas med en redogörelse 
för och analys av informanternas uppfattning om och upplevelser av etniska rela
tioner. 

Anonymitet och underordning 

Det är möjligt att urskilja två dimensioner i det manuella systemets lednings
process; en produktionsteknisk där produktionsteknikerns mening väger tyngst 
och en arbetsorganisatorisk, där verkmästaren eller förmannen har sista ordet. 

En övergripande funktion av ledningsprocessen på verkstadsgolvet innehas av 
verkmästaren. De målbeskrivningar verkmästaren far från sina chefer förmedlas 
via budgeten. Det innebär att det är kostnaden för den producerade enheten som 
står i förgrunden då arbetets ramar formas. Inom dessa ramar har sedan verkmästa
ren att ta hänsyn till produktkvalitet, människa och miljö. 

4:1 När det kommer utifrån så har man ju information om alla mål som ska förverk
ligas, när det gäller kvantitet, kvalitet, kostnad, människa och miljö. Där är det inte 
faan frågan om någon dialog inte, det är väl en monolog. (Max, tj). 

Citatet (1) avslöjar en verkmästares frustration över att de målbeskrivningar han 
beordras fullfölja inte är mycket att diskutera om. 

Verkmästaren kompletteras av produktionsteknikern vars uppgift är att organi
sera arbetsuppgifterna så att de utförs rationellt, utifrån angivna ekonomiska och 
produktiva mål. Produktionsteknikern kan därmed uppfattas ha en mycket ton
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givande (eller kanske snarare taktgivande) funktion längs det löpande bandet. 
Denna sida av ledningsprocessen är mycket entydig för arbetaren. 

4:2 Det går inte att ändra. Produktionsteknikerna säger att det inte går. Man [vi] vill ta 
bort en del, men de lägger alltid på. (Anna, arb). 

4:3 ... vi har inget som helst inflytande - det är produktionsteknikers arbete. (Sara, arb). 

4:4 .. .man får information men den är ganska dålig. (Sara, arb). 

4:5 ...man ställs alltid inför [fullbordat] faktum - det är inget man kan påverka. (Sara, 
arb). 

De specifika mål som underförstått går att härleda ur informanternas beskrivningar 
är att arbetarna inte ska engagera sig intellektuellt i sitt arbete. Istället ska de kon-

49 centrera sig på att utföra de åligganden som planeras av produktionsteknikern. 
Detta medför att arbetaren är direkt knuten till det tekniska systemet, både med 
avseende på arbetstakt och arbetsinsats. 

Det hjälper heller inte att arbetarna samlar på sig erfarenheter som kan vara till 
stöd för tidsstudiemannens beräkning av arbetets utförande. 

4:6 ...när dom ska göra ombalans av jobben, när dom klockar en på tid, kommer det 
alltid nån som heter /.../. Han /.../ lyssnar inte på vad man säger, inte på förman 
heller. Han bara går efter sin MTM. (Adrian, arb). 

4:7 ...man känner att företaget tyvärr kan göra hur de vill med arbetstakten. De kan 
höja och sänka den och vi kan inte påverka det. (Jonas, arb). 

4:8 .. .allt [är] bestämt, det går inte att själv ändra något. (Sara, arb). 

4:9 .. .det skulle vara roligare att mer få använda hjärnan. Det behöver man inte och det 
är ganska hemskt faktiskt. Nu monterar man grejer och sen är det gjort. (Sara, arb). 

Av dessa citat (6-9) framgår hur obetydlig den enskilda arbetaren upplever sig. De 
flesta arbetarna har helt enkelt att följa centralt utformade instruktioner och be
räkningar. 

49 I de fall då osäkerhet uppstår om hur någon del ska monteras kan arbetaren hämta process-
och kontrollinstruktioner ur den så kallade PKI-pärmen. Berggren (1990: 27) menar att strävan 
bakom Scientific Management är just att "bryta ner de traditionella förmännens och 
verkmästarnas oreglerade maktställning till förmån för en byråkrati ser ad apparat med strikt 
formaliserad produktionskännedom och kontrollkapacitet". Produktionsteknikerns befogenheter 
och PKI-pärmens status kan uppfattas som ett resultat av denna strävan. 
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4:10 Det enda vi kan göra är att flytta en detalj från en balans till en annan. En produk
tionstekniker [kanske] tycker att skruven ska dras på ena balansen, men vi på vårt 
skift, [anser den ska dras] på den andra - då ändrar vi det så som man kommer 
överens om. (Sara, arb). 

4:11 Det kan hända någon gång att man får tillverka en klammer som fattas, av något 
annat material som finns tillhands. (Jonas, arb). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den kontroll av arbetarna som utövas 
inom manuella system knyter upp dem mycket hårt till ekonomiska, produktions
tekniska och organisatoriska betingelser. Dessutom verkar detta ske på ett sätt så 
att arbetaren upplever sig anonym och överspelad. 

Förmäns och instruktörers olikartade inflytande 
på definitionen av situationen 

Förmannens uppgift är att dels följa upp produktkvaliteten med hjälp av återkopp
ling från omgivande avdelningar, dels se till att arbetet utförs i linje med de inten
tioner som utformats av respektive produktionstekniker. Till sin hjälp har han en 
eller flera instruktörer. 

En förman berättar att han cirkulerar kring banan för att kontrollera eventuella 
brister på karossen. Det gäller att hålla justerarna vakna så att både personella och 
maskinella felaktigheter upptäcks i tid. En annan av förmännen menar att 90-talets 
arbetsledare ska kunna prata, kompromissa och samordna sig med arbetarna, det är 
snarare resonemang än beordring som gäller. Personligen föredrar han dock den 
auktoritära stilen i sådan här verksamhet. Han säger att han utifrån sina erfaren
heter inte vågar lämna en grupp på 30-35 personer utan närvaro av en av företaget 
utsedd ledare. 

4:12 Det har mycket lätt /.../ [att] spåra ur, att man liksom börjar ta vara på gobitarna. 
För den här ansvarsbiten är lite svårare. Det är ju så här att man pratar om grupper, 
men det räcker att två-tre i gruppen faller ur, så följer dom här svaga personerna 
med. (Akseli, tj). 

Utsagan (12) kan uppfattas avslöja en mycket misstänksam förman. Han verkar 
inte hysa särskilt stark tilltro till arbetsgruppers förmåga att ta ansvar. 

50 En balans är den uppsättning handgrepp och åtgärder som utförs inom den begränsade tidsram 
då den produkt som ska förädlas passerar olika positioner längs det löpande bandet. Kortbalans 
2-3 min arbetscykel och långbalans 10-12 min. 
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Instruktörer i TC berättar att det är förmannen, en produktionstekniker och 
instruktören som resonerar om förhållandena på arbetsstället. Hela gruppen deltar 
inte i dessa diskussioner. 

4:13 Det blir så tjatigt och jobbigt om alla ska vara med. Det är oftast så att då kommer 
man inte fram till nånting, nästan... (Herbert, instr) 

4:14 Man säger till dom då att det inte går att åtgärda och dom ändå fortsätter att gnälla 
då va. Det är sàn't som är jobbigt./.../ Vi har ju papper vi går efter, eftersom allting 
är balanserat efter papper va. Så det är inte så mycket vi kan gnälla över, det är be
stämt redan. Vi har ju då viss tid på varje balans då va. Så det är inte så mycket att 
diskutera om egentligen. (Herbert, instr) 

4:15 Det gäller att få tag i folk, i första hand. Sen gäller det att säkerställa sin egen kvali
tet, sin egen avdelning så att det fungerar. Att det är trivsamt och att det ser bra ut. 
(Greger, instr) 

4:16 Det gäller att se till att rätt förutsättningar finns för att göra jobbet. Det är oftast 
utbildning./.../ Dom [arbetarna] har inte fatt rätt förutsättningar för att veta och 
kunna jobbet. (Greger, instr) 

Dessa utsagor (13-16) från två instruktörer i TC tycks belägga målbeskrivningens 
och tidsstudiernas inflytande över instruktörernas arbetsuppgifter. Utsagorna an
tyder också den strukturella ordningen och den delning mellan tanke handling som 
följer i dess spår. 

Om man skärskådar en instruktörs utsagor från en annan del av VT V, TA, kan 
man ana en uppluckring av förmännens och instruktörernas suveränitet.51 Instruk
tören tycks här alltmer ikläda sig rollen som ombud för gruppen. 

4:17 Förmannen kan till exempel komma med att vi ska köra extra mycket karosser en 
dag, men det kan också ha att göra med hur förmannen är. Om han litar på grunpen 
och gruppombudet får de sköta mer. Så har vi det i allafall. (Albin, go). 

4:18 Förmannen har mer kontakt med andra avdelningar. Han kanske kommer och Figer 
att någonting är fel någonstans och då får vi kolla det. (Albin, go). 

I citaten ovan (17-18) antyder instruktören förekomsten av en begynnande 
ansvarsförskjutning mellan förman och instruktör. Utsaga (17) kan uppfattas inne
hålla uppfattningen att arbetsgruppen har möjlighet att delta i definitionen av 
avdelningens arbetsledande verksamhet. Förmannens arbetsuppgifter, i TA, tycks 

51 Denna uppluckring kan medföra förvirring för en läsare eftersom dessa instruktörer talar om 
sig själva som 'gruppombud'. Jag har dock valt att beteckna dem som instruktörer. Syftet är att 
på ett tydligt sätt skilja ut dem från de gruppombud som i första hand respresenterar 
arbetsgrupper. 
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mer handla om samordning mellan andra förmansområden, medan instruktören 
och arbetsgruppen tar hand om avdelningens interna verksamhet (18). 

Jag ska återföra analysen till TC och TB genom att hörsamma kvinnliga arbeta
res versioner. Särskilt kvinnor i TC och TB betonar ytterliggare den strukturella 
delningen mellan tanke och handling. Kvinnliga informanter pekar också på de 
patriarkala dragen i arbetsdelningen. 

4:19 Alla förmän vill bli verkmästare och en del vill visa hur bra dom är genom att lägga 
på mycket på balanserna, men det straffar sig ju - 15 säger upp sig på en månad. Så 
får de köra halvtakt för att det är dåligt med folk! (Viktoria, arb). 

4:20 Förmannen och instruktören bestämmer var man ska börja en dag, om man ska vara 
utlånad, eller om man [då det finns gott om folk] kan få gå och lära sig till justerare. 
(Anna, arb). 

4:21 Vi har fått en bra ombalansering nu, det har inte alltid fungerat så bra som nu. Det 
beror väldigt mycket på förmannen. Om de tänker på arbetarna eller inte. (Viktoria, 
arb). 

4:22 Informationen är ganska dålig över det hela. De kommer bara och säger vad som är 
bestämt. Det behövs mer information. Inga månadsmöten - det är år emellan. För
mannen är inte intresserad av det. Vi har sagt till många gånger, påpekat ständigt, 
men det blir inte bättre. (Gerda, arb). 

4:23 Killarna får förtur. Dom kommer alltid först. Vi har samma jobb och dom [killarna] 
är inte bättre, men dom far ändå alltid gå före! Förmannen har sina favoriter. (Anna, 
arb). 

4:24 Fördelningen på banorna - killarna blir priviligerade. Det finns inte en tjej på juste
ringen och [tjejer] kommer inte med på kurser! Det är orättvist. Förmännen tar 
bättre hand om killarna. (Sara, arb). 

Inte nog med att förmän (och instruktörer) vanligen är män, kvinnorna verkar även 
uppfatta dem som fåfänga (19), enväldiga (20-21) och könsselektiva (22-24). 
Kvinnor tycks uppleva sig särskilt missgynnade av arbetsledarna inom manuella 
system. Även om de strukturella omständigheterna missgynnar kvinnor, kan vissa 
förmän erbjuda kvinnor ett humant bemötande (21). Det finns med andra ord ett 
visst utrymme av frihet för utformningen av de sociala relationerna, men som 
kanske vanligtvis inte utnyttjas på ett för kvinnorna fördelaktigt sätt. 

I detta avsnitt framkommer en viss skillnad mellan förhållandena i TB och TC 
jämfört med förhållandena i TA. I TB och TC tycks det strukturella rollbegreppet 
vara allena rådande för kontrollen över verksamheten medan man inom TA kan 
ana ett mer interaktionistiskt närmande. Jag ska följa upp denna skillnad genom att 
specifikt fokusera på instruktörer. 
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Instruktörens uppgiftsorienterade 
eller relationsorienterade definition av situationen 

Den instruktörsstyrda ledningsformen karaktäriseras vanligen av att en instruktör 
förmedlar arbetsledarens beslut, eller att han (eller hon, i mycket sällsynta fall) tar 
beslut som arbetarna ska förverkliga. Det finns en central kvalitativ skillnad 
mellan en förman och en instruktör, och det är att instruktören inte uppfattas som 
en arbetsledare eller en förman, utan som "en av oss", som någon av informan-
terna uttrycker det. Det innebär att instruktören fyller en mycket viktig samord
ningsfunktion inom ramen för manuella system. Samordningsfunktionen visar på 
en inledande gränsöverskridning mellan Lysgaard's (1985/1961) begrepp det 
"tekniskt-ekonomiska systemet" och det klassiska "arbetarkollektivet". 

I vissa delar av TC har instruktörer, liksom förmän, ett relativt suveränt och 
uppgifitsorienterat inflytande. 

4:25 Först måste jag se till att det finns folk på alla jobb. Sedan måste jag se till att alla 
har den nivå på utbildning som behövs för att göra jobbet riktigt. Eventuellt ska 
[jag], om nån är över, se var jag behöver sätta in åtgärder. Är det nånting som be
höver stöttas. Är det en person som behöver stöttning några timmar? Det kan vara 
nån som inte hänger med riktigt och behöver stöttning för att lära sig bättre. Eller 
om jag behöver utbilda nån ny. Eller om det är nån som har problem med ryggen. 
Hur ser det ut på banan, har nån städat där idag. (Greger, instr). 

4:26 Sen ska jag se till att jag har verktyg, jag ska se till att allting fungerar. Att alla 
spetsar, alla skruvar och att allt material finns. Jag är ju inte ansvarig för det, men 
fattas det får jag ju ta det. (Greger, instr). 

4:27 .. .jag går först in och gör upp min lista. Vi har gjort upp en bas om man säger så va, 
det ska egentligen följas om man säger så va. (Herbert, instr). 

Utsagorna (25-27) belyser att instruktörerna har ett obetingat stöd av den hierar
kiska ordningen. När instruktören definierat situationen med hjälp av sin lista 
tycks det vara den som gäller. 

I en annan del av TC förekom vid tidpunkten för vår undersökning ett experi
ment med grupporganiserad produktion. Här verkar tonfallet inte vara lika auktori
tärt orienterat. 

4:28 Funkar det bra hela tiden och jag kan vara med dom, serva och hjälpa dom, bygga 
lite och peppa dom. När dom sätter sej och tar en ciggarett så bygger jag lite under 
tiden. (Ernst, instr). 

4:29 Mer kompis än arbetsledare. Man får skoja med eller säga till; "att nu du får skärpa 
dej". Men att det mer blir som ett skämt, man får skämta lite så där. (Ernst, instr). 
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4:30 Bygger inte dom [arbetarna] nåra dörrar får ju jag skit. Dom [arbetsledare, m.fl.] 
frågar ju mej då. Jag ska ju kunna det. Jag lär ju dom [arbetarna] då. (Ernst, instr). 

Man kan ana ett mer relationsorienterat förhållningssätt i ovanstående utsagor (28-
29), jämfört med de tidigare. Samtidigt antyds den bakomliggande målbeskriv
ningens ständiga närvaro (30). 

I TA förekommer det bland annat ett gruppsystem som går ut på att var och en 
ska växla arbetsställe varannan dag. Det går till så att instruktören anger de posi
tioner som varje person ska ha respektive arbetsdag. Förutom instruktören före
kommer gruppombud som ytterligare ett organisatorisk mellanled i förhållande till 
arbetarna. Förändringar av instruktörens uppgjorda placeringar sker först efter 
sådan kritik som kan uppfattas saklig. Här är instruktörens suveränitet gentemot 
förmannen ett avgörande tecken på förtrolighet. 

4:31 Då gick [förmannen] in mer och la sej i vårat jobb och våra planeringar. Trots allt så 
känner ju jag mitt folk bäst, jag vet vad dom kan, jag vet vad dom kan prestera på 
en dag. I och med att jag är med dom hela tiden, jag är ju därute hela tiden. (Jerzy, 
instr). 

4:32 Att jag säger "mitt folk", det är inga klasskillnader, det är inte alls det som det är 
frågan om. Det är ju trots allt jag som tar besluten vad det är som dom ska göra, 
med gruppombuden. (Jerzy, instr). 

4:33 Däremot har [förmannen] en mycket, mycket viktigare roll utåt sett. Dom kommer 
till han och informerar oss, t.ex. om vissa övertider och så här. Jag går runt och hör 
efter med folket. (Jerzy, instr). 

4:34 Neej det blir att instruktören kommer närmare killarna än vad förmannen gör, det 
blir mer kontakt där. Han har ju mer å göra, förmannen är ju inte ute så ofta. Dom 
har ju mer skrivbordsjobb och grejer, i allefall har det vatt så när jag har vatt där. 
(Björn, fd. instr) 

4:35 Man är ju mitt emellan där. Dom kommer ju hellre och säger till mej, om det var 
nånting, än honom då. (Björn, fd. instr) 

Där dessa informanter är verksamma i TA har man tydligen ännu inte gått över till 
att helt förlita sig på gruppombud. Istället använder man sig av två olika lednings
positioner, instruktörer och gruppombud, som båda är bemannade av personal ur 
den kollektivanställda gruppen. 

Samtidigt framgår det att det förekommer en viss uppluckring av den struktu
rella suveräniteten. Instruktörens funktion i TA kan uppfattas stämma bättre över
ens med innebörden av det interaktionistiska rollbegreppet. Det finns en viss 
befordrande fördel i att vara instruktör. Dessutom är det möjligt att även uppfatta 
en begynnande förtrolighet mellan förman och instruktör. 
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Arbetare i TB och TC bekräftar att instruktörer ofta följer den hierarkiska ord
ningen. 

4:36 Instruktören...[skriver upp på] tavlan över vilka balanser man ska göra - så det blir 
jämnt fördelat. (Gerda, arb). 

4:37 Först går du till instruktören, sedan far han ta upp det med arbetsledare. Sedan får 
han försöka lösa problemen. (Jonas, arb. 

4:38 Kan tala med instruktören och kanske välja var man ska börja, men det spelar ingen 
roll, man ska ju göra alla balanser. (Anna, arb). 

Citaten avslöjar att instruktörer i TC och TB bär upp en tydlig funktionell position 
mellan arbetare och arbetsledare (36-37). Det sista citatet (38) belyser att instruk
tören backas upp av den övergripande strukturella ordningen som anger vem som 
ska göra vad. 

Det finns några centrala aspekter av ledningsformerna inom manuella system 
som förtjänar att lyftas fram. I TB och TC förekommer det tydligen en mycket 
genomträngande ledningsstrategi; från produktionsteknikerns arrangemang av den 
tekniska interiören, över verkmästarens kontroll över densamma, till förmännens 
och instruktörernas detaljerade styrning. I TA kan man ana en lite annorlunda 
ordning. Den produktionstekniska och arbetsorganisatoriska kontrollen finns kvar, 
men på ett mer övergripande plan. Detta har medfört en arbetsdelning mellan för
männen och instruktörerna som tillåter instruktörerna att ta ett större ansvar för 
kontakten med arbetarna. Här förekommer också att man talar om arbetarna som 
en ansvarstagande grupp. I nästa avsnitt ska jag belysa de mellanmänskliga pro
cesser som skulle kunna uppfattas uppstå som en följd av denna olikhet. 

Etnisk segregation och diskriminering 

Med utgångspunkt i de ovanstående empiriska avsnitten kan man urskilja både en 
ganska hård styrning av de arbetande individerna och en öppenhet för arbetsgrup
pers kompetens. Det är därför värdefullt att försöka bestämma vilka interaktions-
mönster som präglar de etniska relationerna. I detta avsnitt undersöks utsagor som 
behandlar invandrare och etniska relationer inom manuella system. Syftet är att 
försöka belysa huruvida det existerar en parallell relation, det vill säga en segre
gering, eller inte. 
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Från yttre styrning till etnisk segregation 

I detta avsnitt analyseras utsagor som kommer från tjänstemän i olika ställning. 
Det är både frågan om personalansvariga och produktionsansvariga tjänstemän. 

4:39 Den erfarenhet som jag har av invandrare är att dom är mer beroende av upp
muntran, stöd, gemenskap. Ju större kontakt och ju bättre man kommer nära en 
invandrare, så fungerar han också. Man är intresserad av hans bakgrund, kultur, 
familjeförhållande och även hur han upplever sin anpassning till ett helt nytt sam
hälle. För han lämnar ju enormt mycket bakom sig. (Max, tj). 

4:40 ...jag menar att en invandrare är mer beroende av det, för han är en främling. Han 
är en främling inte bara på jobbet, han är ju även det när han kommer utanför 
jobbet, han är en främling när han står i affärer och ska handla: Han har ett helt 
annat utseende, å dom tittar på honom. I och med att han också är medveten om 
vilket synsätt som många har på honom, gör inte hans självförtroende bättre. Han 
känner sig alltså i underläge, han ska ha ett jävla starkt psyke för att kunna klara av 
det. (Max, tj). 

4:41 Här ser man ju bara invandraren och en människa som för sin överlevnad har kom
mit till ett annat land. Då kommer ju då värderingar att dom inte vill anstränga sig, 
men när man har chefsposition, så får jag lov att säga; att har man kontakt med 
dom, om man har en vilja att satsa på dom, så fungerar dom bra. Det finns givetvis 
undantagsfall, men det finns det ju i alla grupper. (Max, tj). 

I ovanstående citat (39-41) visar en tjänsteman upp en förmåga att se på invand
rarens situation utifrån invandrarens perspektiv. Samtidigt antyder han att omgiv
ningens allmänna uppfattning om invandrare enbart omfattar en anonym människa 
som kommit till Sverige och fatt det bättre (41). Den uppfattningen gör gällande 
att i Sverige har invandraren möjlighet att överleva, och det är hans eller hennes 
basala behov som i första hand ska stillas. Men detta tycks inte överensstämma 
med invandrarens behov. För förhållanden inom manuella system kan också få 
effekt på ett djupare plan. 

4:42 Jag har ju haft en medarbetare som försvann från mig i ett halvår. Han fungerade 
utomordentligt bra, och sen försvann han. Jag fick banne mig inte kontakt med 
honom. Jag undrade var i helskotta han tagit vägen. Men så kom han och ville säga 
upp sig, han ville flytta hem. 

Jag fråga honom: -Vad i herregud i all världen har du varit nånstans? Han hade varit 
sjukskriven. -Men vad har det varit med dig? (Han talar ju inte så bra svenska, det 
är en del år sen). Då hade [han] en kompis med sig som talar svenska så sa han att 
egentligen inte ville säga det direkt. Jo han hade varit hos en psykoterapeut... 

Han hade varit en hund! Han hade upplevt sig själv som hund. Han klarade inte av 
det här, han ville sluta, han ville åka hem. Men ändå tills han föll igenom, han jobba 
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varje dag, jag tyckte allting fungerade bra. Men vi hade ju språksvårigheterna, just 
den kontaktbiten. 

Den här killen han hade ju i bakgrunden gått på fakultet i ..., så han hade ju inte 
nån arbetarbakgrund. Och så plantera vi honom härnere och dirigera människan på 
ett sätt som han kanske inte har upplevt förut... 

Det här med att fördela jobbet, ibland skälla på människor. Då tycker han att det är 
rena hundjobbet, jag vet inte. Det är väldigt svårt för man får ju inte något längre 
samtal med en sådan människa. För att komma underfund med en människa så 
måste man ju ändå sitta och prata väldigt mycket, och byta "grejer" med varann. 
Titta varann i ögonen, så där va. (Max, tj). 

Tjänstemannens berättelse avslöjar en mycket mörk sida av en genomträngande 
strukturell styrning av människan och de effekter det kan få på en individs själv
uppfattning. Den person som utsagan (42) berör var tydligen inte alls van vid uti-
frånkommande kontroll och styrning. Men samtidigt kan man undra hur mycket av 
detta som kan tillskrivas en yttre påverkan och hur mycket som kan ha att göra 
med att det i detta fall kan ha varit frågan om en speciellt känslig individ? 

4:43 Det är ju då man lär sig att komma underfund med en människa, om dom är ärliga 
och uppriktiga. När dom känner att man har ärliga avsikter. För det är ju inte bara 
det att komma till ett jobb, och kämpa och slita. Det är ju också frågan om att 
utvecklas i sitt jobb, personlig utveckling. Och det ser jag här på företaget att 
invandrargrupper som kommer söderifrån, de har ju inte fått så bra möjligheter som 
om man ser på den finska invandrargruppen. (Max, tj). 

I detta citat (43) uppenbarar tjänstemannen en skillnad i behandlingen av olika 
invandrargrupper. Det verkar vara så att man satsat mer på den finska invandrar
gruppen än vad man gjort på andra grupper. (Den person som beskrivs i citat (42) 
var inte från Finland.) Detta indikerar förekomsten av selektiv etnisk diskrimine
ring, förmodligen som en följd av produktionstekniska och arbetsorganisatoriska 
betingelser. 

4:44 På ett bansystem däremot blir det gärna så att dom samlas [för sig]. Man umgås 
inte/.../ Det blir ingen relation alls, utan dom står och talar turkiska där, finska där 
och svenska där. (Josef, tj). 

I citat (44) beskriver en annan tjänsteman den sociala strukturen som synnerligen 
segregerad. Något som troligtvis kan leda till problem för arbetets ledning. Ytter
ligare en annan tjänsteman minns hur det var då han fortfarande jobbade på banan. 

4:45 Vi hade ju massvis med turkar, jag var ju inte speciellt van vid invandrare. 
Finländarna tänkte man inte så mycket på, det var ju Skandinavier. Helst plötsligt så 
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var dom [invandrarna] mörka, korta och satta. Dom stod och jobbade ihop på en 
station. (Isak, tj). 

4:46 Jag vet vilka problem det var med dom i början. Den här maskinen; vi körde sidor 
till 140an och då kunde man köra igen lite tid där. Helt plöstligt så stoppa 
maskinen, mitt under körning. Då satt turkarna i en ring, och så hade dom en stor, 
stor burk; Då hade dom tagit siesta. Där hade dom en massa sallad som dom satt 
och åt. /.../ Vi var så förbaskade, för där flög ju den här tiden vi hade arbetat in. 
(Isak, tj). 

Citaten (45-46) kan uppfattas ge uttryck för att turkar och deras sedvänjor inte 
passar så bra för arbetet inom manuella system, vilket väckte frustration och 
aggression. 

4:47 Men finnarna är ju en speciell grupp här nere, kan man säga. Dom skiljer sig lite 
grann ifrån invandrare i övrigt. Dom är mycket mer inbundna och håller ihop 
mycket mer. (Isak, tj). 

4:48 .. .jag kommer ihåg när jag var arbetsledare så hade jag väldigt mycket finländare. 
Dom var i majoritet, så hade vi svenskar, dom var i minoritet. Det var OMÖJLIGT 
för någon att tränga in i den [finska] gruppen, dom sluter sig väldigt, väldigt 
mycket. (Isak, tj). 

4:49 Dom är betydligt svårare att komma in på livet än t.ex. turkar, dom är lite mer 
öppna. Finnarna blev ju en sådan dominerande grupp ett tag, här nere, dom stöter ut 
väldigt många. Man får väl säga det att dom flesta finnar som är kvar här nu, det är 
dom som kan svenska. Dom flesta av dom som inte kunde svenska, och inte ville 
lära sig är inte kvar idag. (Isak, tj). 

Utsagorna (47-49) beskriver även finnarna som lite annorlunda och inåtvända. 
Däremot sägs ingenting om finnarnas sedvänjor, utan problem med finnar tycks 
huvudsakligen ha att göra med språket. 

Sammanfattningsvis vill jag dra slutsatsen att den strukturella uppdelningen i 
olika positioner tycks fortplanta sig till de etniska relationerna. Det förekommer 
tydligen fall där nationalitetsgrupper av invandrare inmutat egna verksamhetsrevir 
inom något produktionsavsnitt. I såväl strukturell som interaktionistisk mening 
tycks svenska och invandrade bilarbetare av olika skäl vara skilda från varandra. 
Arvastson (1990) beskriver liknande fenomen som en etnisk grupps strävan mot 
"ett slags rumsligt samförstånd". 

Dessutom föreligger det uppenbarligen en likartad segregerad bedömning eller 
värdering av olika invandrargrupper. Den turkiska gruppen kan beskrivas som 
diskriminerad, medan den finländska gruppen är accepterad så länge det inte före
ligger några språkliga hinder. Man kan därför anta att medlemmar i olika utomstå
ende grupper kan utveckla ett mer eller mindre gott självförtroende. 
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Socialt konstruerad gruppselektion 

Jag ska fördjupa analysen av ledarskapets inverkan på de etniska relationerna 
genom att granska de utsagor som kommer från instruktörer och tämligen nytill-
satta gruppombud. Utsagorna kan anses beskriva invandrare i både allmän mening 
och med specifik grupptillhörighet. 

4:50 Jag tror inte det är några problem med invandrare, det förekommer ingen direkt 
mobbing.... Dom har ju kommit hit och dom far ta den seden dom har här. Dom far 
gärna ha sina kläder och äta sin mat.... Det är olika i olika länder, en del har ingen 
ordning på nånting, det är inte så noga. (Ernst, instr). 

4:51 Jag kan jämföra med förut när jag börja här, jag tror att det var tre-fyra svenskar. 
Sen var det invandrare av alla kategorier. Tittar man idag så flyter det mycket 
bättre. (Jesper, instr). 

4:52 Dom är inte likadana som vi, tycker jag inte, på samma sätt att arbeta. Det är lite 
mer flängigt på nått sätt. (Jesper, instr). 

Ovanstående utsagor kan uppfattas behandla invandrare som en utomstående 
grupp. Uttalande (50) kan anses både betona informantens assimilerande villkor 
och nedvärderade avsikter hos invandrargrupper. I utsaga (51) reflekterar en annan 
informant över villkoren på 1970-talet då invandrare var i majoritet och dagens 
arbetssituation med få invandrare. Han tycks underkänna de olikartade arbets
betingelser som var rådande då invandrare var i majoritet. I utsaga (52) fortsätter 
han med att ifrågasätta den arbetsrytm han anser existerade då flertalet arbetare 
var invandrare. Sammanfattningsvis kan utsagorna uppfattas kritisera något diffust 
olikt och åtskilt hos invandrare, vilket dessa instruktörer helst vill ha på känslo
mässigt avstånd. 

En annan informant berättar om den mest konkreta irritationsfaktorn, bristande 
språkkunskaper. 

4:53 Nej, det är folk som inte kan språk. Vi har ju på vårat B-skift (jag jobbar A-skift) 
som inte kunde ett ord svenska. Dom kan fortfarande inte svenska. Han har lärt sej 
[jobbet] ändå. (Herbert, instr). 

Det viktiga i detta uttalande (53) är att språkkunskaper inte verkar vara nödvän
diga för att lära sig jobbet på ett tillfredsställande sätt. Trots detta så väcker sådana 
brister irritation, framför allt då man behöver kommunicera om något. 

4:54 Ibland kan jag bli lite irriterad, de är lite nonchalanta mot oss. De tror att vi förstår 
och när en påpekar att man inte förstår utan att de får ta om det här, så äh. Då går 
de. Det tror jag speciellt gäller de som är lite äldre. De tror att de kan svenska, hur 
bra som helst. Jag säger, "antingen far du sänka takten, eller också får du prata 
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högre för jag förstår inte". Äh, skit i det blir det då, det är bara besvärligt. (Albin, 
go). 

4:55 Ibland kan en bli lite irriterad, då det är bråttom. Språket är ett problem. Jag tror de 
förstår allt jag säger, men jag har väldigt svårt att förstå när de pratar. (Albin, go). 

Poängen i ovanstående citat (54-55) är, enligt min mening, att invandrare uppfat
tas som nonchalanta. Gruppombudet som avgivit dessa uttalanden uppfattar inte 
situationen som att dessa invandrare upplever sig kränkta eller kritiserade av att 
inte bli förstådda. 

4:56 Det är ju när det kommer en invandrare och man ska utbilda honom. Det är ju det 
att man kan visa med händerna. Man visar ju hur man ska göra och så. Då förstår 
dom ju oftast. (Herbert, instr). 

4:57 Neej, dom lär sig ju jobbet, hur det ska utföras. Okey dom snackar ju sins emellan 
och ser till att allting fungerar då, rätt grejer...(Greger, instr). 

Så länge det går att åtgärda bristande verbal förståelse med ickeverbala gester så 
verkar det vara acceptabelt med verbal språkförbistring (56). Ännu bättre verkar 
det vara om det inte föreligger några skillnader i definitionen av arbetssituationen 
eller några svårmedgörliga avsikter hos invandrarna (57). Sammanfattningsvis kan 
man tolka dessa uttalanden som att så länge jobbet flyter kan man stå ut med bris
tande språkkunskaper. 

Det uppkommer mer negativt laddade tillstånd då det förekommer skillnader i 
definitionen av arbetssituationen och svårmedgörliga avsikter. 

4:58 Det är dom väl, det är bara det att dom är lite kinkigare, liksom, och vägrar jobba 
ibland. Det är väl det man blir förbannade på dom. Dom tycker ju, liksom, dom har 
det ju jäkligt lugnt därnere, det är ju inte mycket dom gör. Det är ju väldigt lugna 
balanser. (Fia, instr). 

Ovanstående citat (58) betonar den ilska som uppkommer vid en kombination av 
ovilja att definiera arbetssituationen på ett ömsesidigt sätt och svårmedgörligt be
mötande. Detta verkar vara mycket känsliga faktorer. 

Den mest känsliga enskilda faktorn verkar ändå vara arbetsmoralen, det vill 
säga huruvida man uppfattar att man har gemensamma eller åtskilda avsikter med 
arbetets utförande. 

4:59 ...säg en person som kommer från Iran va, kanske har en liten annan inställning till 
jobbet än vad en som kommer från Sverige. Dom är lite mer "äh, det ordnar sig", 
ungefar va. 
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Ähää, va ska säga... dom är liksom inte så.... jag vet inte, men det är lite svårt att 
säga liksom. Vi har.., man kommer släntrande ibland 2-3 min efter arbetstidens 
början. Det är ju inte riktigt rätt va... man bryr sig inte om det, släpper långt ner på 
andra balanser och följer inte lådan ordentligt. Då säger dom till dom; jag vill inte 
ha det så, jag vill inte börja längst ner och jobba som en galning för att du klantat 
dig. 

Jobbar man som en galning får man oftast inte kvalitet, då får man oftast bannor för 
att kvaliteten är dålig. Då får man prata med dom och förklara. Då kommer det 
hundra frånskyllningar. 

Du vet det är inte så noga, du vet i arabländerna. Det är ett möte kl. 1, om dom 
kommer halv 2, det är okey då va. (Greger, instr). 

Ovanstående citat (59), som kommer från samma instruktör som i citat (58), ger 
uttryck för en mycket sammansatt åsikt. Framför allt upprörs informanten över 
invandrares bristande arbetsmotivation och oförenliga definition av arbetssitua
tionen. Det framkommer dessutom en direkt riktad misstro mot personer som 
kommer från arabländer. 

Innan jag går över och återger uttalanden som riktar sig mot enskilda invandrare 
iställer för medborgargrupper, ska jag presentera några uppskattande åsikter. 

4:60 Jag vet inte om dom har kanske problem att söka nya jobb, ingen aning. Kanske 
också har lite mer tålamod än vad svenska killar har. (Björn, fd. instr). 

4:61 Jaa, eller dom har lite mer tålamod och kan jobba med det. Det är många svenska 
killar som bara jobbar nån månad och sen lägger av. (Björn, fd. instr). 

Informanten tycks uppfatta att invandrare besitter en annorlunda form av tålamod 
än svenskar (60). Jag uppfattar att han i första hand uttalar sig i termer av att de 
invandrare han tänker på är mycket medgörliga under rådande betingelser. De av
viker inte från arbetsplatsen på samma sätt som svenskar (61). 

I de fall då medgörliga avsikter kombineras med en internaliserad definition av 
arbetssituationen finns det nästan inga gränser för uppskattningen av invandrare. 

4:62 ...men annars så... dom som är kineser, det är ruskigt, man blir nästan besvärligt 
generad inför hur lätt dom har för att lära sig grejer och hur snabbt dom kör sen... 
Dom är så otroligt fingerfärdiga. (Greger, instr). 

4:63 Finnarna jobbar ju så in i förbannat, dom är ju olika i kulturen. Man får ju försöka 
ta dom på deras sätt, så som dom fungerar. Man lär sig ju hur dom fungerar. Är det 
en person så blir ofta dom andra så djävla arga på honom. Då blir det lite 
grupptryck och då brukar dom skärpa sig ett tag. (Greger, instr). 
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Både kineser och finländare verkar åtnjuta mycket hög uppskattning inom manu
ella system. 

Mitt allmänna intryck av dessa uttalanden är att så länge det föreligger någon 
form av medgörliga eller tillmötesgående avsikter (arbetsmoral) så anser flertalet 
instruktörer att invandrare passar in i sammanhanget. Den etniska bakgrunden 
eller medborgargruppstillhörigheten tycks inte spela någon avgörande roll. Det 
centrala är att invandrare fungerar på ett tillfredsställande sätt, trots att det i en
skilda fall kan föreligga bristande språkförståelse och känslomässiga avstånd. De 
medborgargrupper som kommer på tal i de tta sammanhang är framför allt finlän
dare och kineser. 

Däremot är man mycket kritisk till om det föreligger svårmedgörliga avsikter. 
Kombineras svårmedgörlighet med olikartad definition av arbetssituationen och 
bristande språk eller olikartade symbolvärden tenderar man att ta avstånd från 
invandrargruppen ifråga. De invandrargrupper som kommer på tal i detta sam
manhang härstammar från Iran och arabländer. Jag uppfattar att det dels handlar 
om invandrargrupper med radikalt annorlunda symbolvärden och kulturella för
tecken. Dels kan det vara frågan om en klasskonflikt som grundar sig i ogillande 
av ambitiösa människor. Att iranier dessutom har ett annorlunda utseende än 
många svenskar ställer dem än mer i blickpunkten. 

Socialt konstruerad individselektion 

I detta avsnitt fortsätter analysen av utsagor från instruktörer och gruppombud. 
Men denna gång med att granska uttalanden som kan anses beskriva enskilda 
invandrade arbetare. 

4:64 På den gamla avdelningen där jag var instruktör, där hade vi en finne. Han har 
jobbat här i 8 år någonting. Han pratar inte svenska, då fick jag gå och hämta en 
annan finsk kille som fick översätta åt mej. Sen lär man sej lite här och där. (Ernst, 
instr). 

Ovanstående utsaga berättar att en instruktör behöver anlita en tolk från en annan 
avdelning för att kunna kommunicera med en finlänsk arbetare på den egna av
delningen. Han uttalar sig som om detta inte var något större problem och som att 
han själv också fick tillfälle att lära sig något av det. Detta belägger att isolerade 
språkliga brister inte behöver uppfattas som särskilt betungande. 

Men det uppkommer ett annat känslomässigt tillstånd om bristande språksvå
righeter kombineras med en ifrågasatt definition av arbetssituationen. 

4:65 Jag har märkt att det kvittar nästan vad än säger, så svarar han; Ja, Ja. Sedan gör han 
ändå inte det jag bett honom om, utan upprepar bara sitt; Ja, Ja. 
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Han är med i produktionen och han kan alla balanser, men kan inget om 
reparationer. Stannar en maskin vet han inte vad han ska göra. Sedan vet jag inte 
om han inte vill veta eller om han är lat eller vad det är. Han har jobbat där länge, 
någon har sagt att han stått 14 år vid en maskin. Han har ju varit med på den gamla 
tiden då allt kretsade kring produktionen. Det går inte att föra något resonemang. 
(Albin, go). 

4:66 ... i den andra gruppen finns det en finne som är gruppombud. Han är som de 
andra. Han är lite bättre på språk. Vi skulle fa några fruktansvärda problem om 
finnen i vår grupp skulle vara gruppombud, det är ju språket... Därför vet vi ju inte 
riktigt hur killen är heller. (Albin, go). 

Informanten i citat (65) tycks vara mäkta irriterad på en finländare som varken för
står eller efterlever gruppombudets tillsägelser. Detta verkar uppfattas som ett all
varligt gränsöverskridande från invandrarens sida. Men det tycks ändå inte följas 
av tvivel om huruvida finländaren bör fa fortsätta att arbeta på avdelningen. Men 
då gruppombudet, i c itat (66), kontrasterar finländaren med en finne på en annan 
avdelning så framkommer det att den förstnämnda finnen inte kommer att tillåtas 
fungera som gruppombud förrän han behärskar språket på ett bättre sätt. 

Ett kvinnlig instruktör ger uttryck för uppskattning av en invandrare med 
onämnd härkomst. Denna gång handlar det om en invandrare som både behärskar 
språket och umgås med arbetskamraterna på avdelningen. 

4:67 Vi har en på rullsvetsen, i början på banan, där sitter ju också en utlänning. Han är 
ju med oss väldigt mycket. Han brukar sitta och spela schack med dom som är på 
våran bana. Han pratar man jättemyeket med och så! 

...han hör ju mer till våran avdelning, det är ju liksom att det är uppdelat i två 
avdelningar. För vi som svetsar, vi hinner inte ju liksom inte gå dit ner. (Fia, instr) 

Den invandrare som citat (67) handlar om tycks vara helt accepterad av instruk
tören. I detta fall verkar invandrarens förtjänst ligga i att han både behärskar 
språket och att han är känslomässigt nära, genom att han ansluter till vissa gemen
samma värden. 

Jag far intryck av att bristande språkkunskaper inte ger upphov till någon form 
av primär frustration. Detta belyser inte minst nästa citat. 

4:68 Vi liksom försöker det bästa möjliga. Vi har ju en kille från Mexico. Han har 
studerat 5 år i USA, sen är han en jävligt duktig och bra kille. Men det är bara 
engelska som gäller för honom. Han går svenskakurs, och han kommer mer och 
mer. Men det är vi som pratar engelska som får prata med honom och sköta 
information. Det är lite svårt, men han är så pass positiv i sig själv. (Greger, instr). 
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Citat (68) kan uppfattas beskriva en övertygande uppskattning av en engelsksprå
kig mexikan. De uppskattade orden betonar särskilt mexikanens anpassningsvilja 
och tillmötesgående avsikter. 

Integrerad mekanisering: Nya hierarkier, 
gruppdynamik och lojalitetskonflikter 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera arbetsförhållanden inom pressverket (TP) 
som ett exempel på "integrerad mekanisering". Först ges en introducerande bak
grundsbeskrivning över den rumsliga dispositionen av interiören i pressverket. 
Detta för att erbjuda läsaren en inramning inför presentationen av de sociala om
ständigheterna. Därefter diskuteras i tur och ordning produktionstekniskt och 
arbetsorganisatoriskt, överordnades och gruppombudens inflytande på arbets
gruppen och den enskilda arbetaren, samt etniska mellanmänskliga processer. 

I kapitel 2 diskuteras bl. a. den övergripande organisatoriska skillnaden mellan 
manuella system och integrerad mekanisering. Ifråga om integrerad mekanisering 
framgår dels att förmännen i TP erhållit andra och mer övergripande 
arbetsuppgifter, dels att arbetarnas arbetsuppgifter berikats med ansvar av admi
nistrativt slag. En konsekvens av detta är att produktverkstadsledaren är mer bero
ende av arbetsgruppens mening i vissa frågor. Kommunikationen mellan produkt-
verkstadsledare och arbetsgrupp går via de valda gruppombuden, vilka utför en 
del av det administrativa och förberedande arbete som förmannen tidigare utförde. 

Gruppombuden förväntas kunna hålla samman arbetsgruppen. Detta medför att 
gruppombuden samtidigt och i en och samma funktion antas kunna verka organi
satoriskt gentemot produktverkstadsledaren och administrativt för arbetsgruppen 
och dess medlemmar. Dessa förändringar innebär att det skapas nya typer av 
maktförhållanden som hänger samman med ledarskap och kontroll över arbets
processen. Gruppombuden tycks ha fått ansvar för de sociala aspekterna av 
arbetsprocessen. Men det framgår inte vilka befogenheter som följer på detta 
ansvar. Inte heller erbjuder kapitel 2 några uppgifter om vilka sociala konsekven
ser som följer på denna nyfunna arbetsdelning och hur detta återspeglas i de 
etniska relationerna. Det är sådana problem som diskuteras i föreliggande kapitel. 

TP hörde 1990 till en av de mest moderniserade enheterna inom VTV. I jämfö
relse med arbetsbetingelserna för manuella system är rörelseutrymmet i press
verket stort. Det omfattar, förutom presshallen, flera olika rum. Det rör sig hela 
tiden arbetare med en mängd olika arbetsuppgifter mellan de olika rummen. 
Arbetsuppgifterna handlar främst om att övervaka presslinjen och att snabbt få 
igång linjen, om den av någon anledning stannar. Detta kan innebära att vissa 
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tekniska ingrepp behöver utföras provisoriskt av ordinarie personal, i väntan på att 
pressverktyget kan ställas åt sidan och tas in på underhållsavdelningen för en 
genomgripande översyn. I sådana nödlägen ställs det krav på teknisk kompetens 
och "tredimensionellt seende". I TP förekommer det också manuella och repeti
tiva arbeten, vid så kallade sidostationer. 

Pressverket har sedan slutet av 1970-talet avancerat från en arbetsplats med den 
tyngsta och sämsta arbetsmiljön till en av få eftertraktade arbetsplatser vid VTV. 
Fabriksbyggnaden utgörs huvudsakligen av ett eget komplex, men är ihopbyggt 
med karossfabriken. Organisatoriskt hör TP till karossfabriken i vars byggnad TPs 
stabspersonal har sina arbetsställen. Staben består av stabschef, arbetsorganisa-
tionsutvecklare, produktionstekniker, anställare och utbildare. Utbildnings
personalen har dock sina arbetsställen i direkt anslutning till presshallen. Här finns 
även lokaler för produktionsplanering, arbetsledning, sammanträdesrum för pro
duktionsmöten, ett kontrollrum, en avdelning för justering, en underhållsavdel
ning, samt pausrum, toaletter och fackklubbsexpedition. 

Bakom presshallens främre vägg, inom karossfabrikens väggar, är kontroll- och 
justeringsavdelningarna belägna. På kontrollavdelningen sker kontinuerlig över
vakning av pressade detaljer. På justeringsavdelningen åtgärdas användbara men 
defekta plåtdetaljer. I anslutning till justeringen står en robot och en falsmaskin 
med ett mindre antal integrerade pressmoment. Maskinen tillhör en av 
presslinjernas ansvarsområden. Här bearbetas de tak som ska ha sollucka. Inte 
långt från "justeringen" och falsmaskinen finns ett pausutrymme och toaletter. 

De lokaler som rymmer planeringsavdelningens och arbetsledningens arbetsrum 
finns en våning upp längs med presshallens högra sidovägg. Dessa lokaler har 
stora fönster ut mot hallen. Det är med andra ord möjligt för arbetsledare att 
överblicka skeendet i presshallen. Under dessa lokaler finns toaletter. I det främre 
hörnet utmed samma vägg, men på nedre planet, finns fackklubbsexpeditionen. 

Längs den vänstra sidoväggen finns pausrum en våning upp, och under dessa 
finns dryckesautomat och toaletter. I hörnet mot den främre väggen finns luftslus
sar som leder till och från ett lagertält för pressade detaljer och så kallade tracks, 
vari de pressade detaljerna packas. Tältet är i övrigt fristående från fabriksbygg
naden. 

Underhållsavdelningen är belägen bakom presshallens bakre kortvägg och 
består av tre enheter för konstruktion, översyn och reparationer av verktyg, elek
trisk utrustning och mekaniska system. Varje enhet är indelad i egna arbetsledare
områden. 

Presshallen är organiserad i olika rumsliga sektioner, utan några väggar emel
lan. Det för ögat mest påtagliga är de fyra presslinjerna, som står parallellt med 
varandra i den främre hälften av hallen. I den bakre regionen, mot underhålls
avdelningen, finns lager för plåtrullar samt två ämneslinjer, där plåtrullarna om-
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vandias till så kallt "ämne". Det vill säga de klipps till rätt form och storlek. Efter 
tillklippning placeras "ämnet" i ett särskilt lager, varifrån det hämtas då just den 
detaljen ska pressas. 

Här finns även förvaringsplatser för de verktyg som pressar ämnet till önskvärd 
form. Verktygen kan väga upp emot 50-60 000 kg per styck. Utmed den högra och 
den främre väggen förvaras så kallade doppmatare, som med hjälp av lufttryck 
lyfter detaljerna mellan de olika pressarna inom en presslinje. Gruppombuden har 
två barackliknande utrymme för administration av respektive presslinje. Dessa är 
belägna framför presslinjerna mellan pressarna och den främre väggen. Under 
presslinjerna finns det en källare där det skrot hamnar som ska återvinnas. I källa
ren pressas skrotet samman i buntar som väger ca 200 kg styck, och som forslas ut 
till containrar varifrån skrotet returneras till stålverken. 

Sammanfattningsvis kan man säga att med undantag av falsmaskinen förekom
mer den huvudsakliga produktionen inom presshallens väggar. 

I produktionssystemets labyrint 

Arbetet är organiserat i två dagskift och ett nattskift. Arbetets uppläggning vid
makthålls i stora drag av produktionsplanering, produktverkstadsledaren, 
gruppombuden och arbetsgruppen. Den mest övergripande enheten varifrån 
orderna anländer till TP är "den där man utfor marknadsprognoser". Ingen av de 
tillfrågade informanterna kunde ange dess exakta beteckning. Flera informanter 
hänvisade till att den är lokaliserad till "Berget" eller "Örnnästet", som inrymmer 
Volvos huvudkontor i Göteborg. Beställningarna till TP sker från centralt håll, och 
då med utgångspunkt från kännedom om TPs kapacitet. Beställningarna passerar 
genom den avdelning i TP som benämns "produktionsplanering". Avdelningen 
bearbetar pressplaner och tillverkningsprogram för respektive presslinje. 

Målet med produktionsplanerna är att aldrig ha mindre än fem dagars produk
tion i lager. Ordergången från planeringsavdelningen går enligt två vägar. Den ena 
leder till den traversförare som förser ämneslinjerna med plåtrullar, samt till en 
annan traversförare som transporterar verktyg och ämnen till respektive presslinje. 
Varje presslinje är konstruerad för att pressa speciella detaljer, beroende på pres-
sarnas utformning. En tredjedel av de färdiga detaljerna går till Volvos fabrik i 
Ghent, i Belgien. 

När det gäller plåtmaterialet så har ansvariga för produktionsplanering till upp
gift att leveransbevaka detsamma. Inköpen sker via en central inköpsavdelning. 
Personal på planeringsavdelningen ser till att det levereras i rätt tid, i rä tt mängd, 
till ett bra pris och med rätt kvalitet. Framförhållningen för detta är 6-12 månader, 
beroende på vilket stålverk som levererar plåtrullarna. 
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En annan övergripande angelägenhet rör den tekniska utrustningen. Beslut som 
rör avtal med tillverkare och leverantör av teknisk utrustning tas på en högre nivå 
än karossfabriken och pressverket. Ett exempel som illustrerar detta är en så kallad 
"vändare" på presslinje 1 som många i presshallen var missnöjda med. Vändarens 
uppgift är att vända plåtdetaljen mellan första och andra pressen så att den kom
mer på omvänt köl in i den fortsatta pressningsproceduren. Trots produktverk-
stadsledares och pressmekanikers protester köptes en mer komplext konstruerad 
vändare från Olofströmsverken, än vad personal på verkstadsgolvet uppfattade var 
nödvändigt. Denna vändare kom att utgöra en mycket problematisk del av press
linje 1. Det förelåg samtidigt planer på att köpa en likartad vändare till press
linje 4, men det motarbetades kraftig av berörd verkstadspersonal. 

Då något tekniskt problem uppdagas, som vare sig pressmekaniker eller under
hållsarbetare klarar av att lösa, tillkallas en produktionstekniker. Teknikern har ett 
avgörande inflytande på den tekniska utrustningen och dess konstruktion. Hans 
ord tycks väga tungt i beslut som rör huruvida någon teknisk detalj ska repareras 
och behållas eller om den ska bytas ut. Vid tiden för min deltagande observation i 
pressverket förordade teknikern att vändaren på linje 1 ska vara kvar, detta mot 
pressmekanikers och produktverkstadsledares vilja. De senares argument utgick 
ifrån att såväl pressverket som pressmekaniker gör stora ekonomiska förluster på 
grund av detta tekniska problembarn. Vändaren förorsakar många små produk
tionsstopp som är svåra att köra in, vilket särskilt påverkar ackordsförtjänsten för 
den personal som är knuten till linje 1. 

Den tekniskt avancerade utrustningen medför att kompetensen kan uppfattas ha 
byggts in i det tekniska systemet och att det krävs en mycket högt utbildad tekni
ker för vissa åtgärder. Detta medför att arbetare kan uppleva sig utestängda från 
vissa beslut och åtgärder. Ett gruppombud ger särskilt uttryck för detta i samband 
med att vi talade om tekniska skillnader mellan förr och nu. 

4:69 .. .annorlunda styrsystem/.. ./som idag sköts av datorprogram. Idag trycker vi på en 
knapp. (Kurt, go). 

4:70 .. .i takt med att vi fick nytt styrsystem så har ju inställningen förändrats lite granna. 
Man är mer osäker på om det är elfel eller mekfel. Saker som var ganska lätta att se 
förut. (Kurt, go). 

I citaten (69) och (70) redogör ett gruppombud och pressmekaniker för att befint
liga datorprogram reducerat mekanikerns arbetsuppgift till en knapptryckning. Det 
har dessutom blivit svårare att bestämma vilka problem som eventuellt uppstått, 
för detta krävs personal från underhållsavdelningen. Citaten kan uppfattas upp
märksamma att arbetets innehåll kanske inte berikats, utan att arbetsberikningen 
omfattar andra dimensioner. Det finns därför skäl att beakta en möjlig degradering 
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av arbetets innehåll. Detta bör kontrasteras mot arbetets utformning som kan för
modas ha berikats. 

Kombinationen av att styrning och felsökning byggts in i datorsystem kan även 
uppfattas vara åtminstone en bidragande orsak till upplevelsen av en diffus led
ningsstruktur. 

4:71 .. .det är väl inga stora saker, det är hela tiden såna här småsaker... som man tycker 
är jobbiga. Det är mer bestämmelser i systemet. Typ då att vi inte har rätt att skriva 
av linjen, när vi själva anser att vi blivit felbehandlade, helt enkelt. Så att man som 
nu på sista tiden, mer eller mindre tvingas ta lagen i egna händer. (Kurt, go). 

Citat (71) visar att det tekniska systemet ger upphov till vissa typer av oförutsedda 
händelser. Men när detta riskerar fa konsekvenser för arbetarnas ackordförtjänst 
medger man inte arbetarna rätten till kompenserande åtgärder. Jag vill dra slutsat
sen att det tekniska systemets konstruktion och skötsel tycks ligga bortom själv
styrningen. 

En annan aspekt som styrs av strukturella omständigheter är valet av utbild
ningsstrategi. Strategin vänder sig inte i första hand till individen utan till respek
tive produktverkstad (avdelning). 

4:72 .. .när jag erbjuder utbildning så går jag aldrig in och erbjuder till person, utan jag 
tar på min roll att fördela så att alla produktverkstäder har samma nivå så att säga. 
Så att har /.../ den här produktverkstaden mindre antal truckförare, så får jag ju 
prioritera den produktverkstaden. (Adam, tj). 

4:73 ...jag ser till så att alla kommer upp på samma nivå, jag tror att det är viktigt att 
dom här killarna ser att det händer nånting, om inte med mig så åtminstone med 
kompisen. (Adam, tj). 

Citaten (72) och (73) belyser den funktionella genomslagskraft som grupptänkan
det har i TP. Den slutsats man kan dra är att det tycks handla om en heterogen 
strategi när det gäller kompetensutveckling. Varje produktionsavdelning ska ha en 
viss uppsättning kompetenser bland sin personal, och det är utbildningspersona
lens uppgift att förverkliga detta. 

Däremot förekommer det en mer relativ ömsesidighet mellan arbetsledare och 
produktionsgrupp. 

4:74 Förmannen, eller produktverkstadschef som det heter där nere, brukar inte lägga sej 
i vårt arbete. Om det inte är några akuta grejer som måste göras. Det får grupp
ombudet fördela helt och hållet, som han själv vill./.../ Förmannen far oftast lyssna 
mer på gruppen än vad han själv har att säga. Det är oftast vi som har rätt, vi vet hur 
allting fungerar. (Torbjörn, go). 
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Citat (74) visar att det är först i relation till produktverkstadsledaren som arbetarna 
kan utöva någon form av inflytande. Detta uppenbarar en intressant iakttagelse 
och det är att den självstyrning som råder i TP enbart tycks omfatta den sociala 
dimensionen. De ekonomiska och tekniska dimensionerna faller utanför ramarna 
för arbetarnas omedelbara medinflytande. 

Det godtyckliga ledarskapet 

I och med införandet av den modernare organisationsuppläggningen i TP har för
mannens arbetsledande arbetsuppgifter förändrats och idag benämns han produkt-
verkstadsledare. Under dagskiften finns det två produktverkstadsledare som 
vardera ansvarar för två presslinjer. De har till uppgift att planera för en utvecklad 
samverkan mellan olika skift, mellan grupperna inom respektive skift samt inom 
varje arbetsgrupp (presslinje). Produktverkstadsledaren ska även sörja för att 
arbetsgrupperna utvecklas; främst genom att se till att medlemmarna i varje 
arbetsgrupp kvalifikationsmässigt kompletterar varandra, till exempel ifråga om 
kompetens angående presslinjer, administration, truckkörning, etcetera. 

Detta innebär att produktverkstadsledare tillsammans med utbildningsansvarig 
har ett avgörande inflytande över arbetsgruppens sammansättning och gruppmed
lemmarnas kvalifikationer. De reglerar kompetensnivån inom både den tekniska 
och den sociala dimensionen. Strategin utgår ifrån värdet av en heterogeniserad 
sammansättning av arbetsstyrkan inom respektive produktverkstad, medan pro
duktverkstäderna ska ha jämförbara kompetenser. 

Från och med maj 1988 föreligger det en motsvarande heterogenitet mellan 
olika produktionsverkstäder, men nu gäller det arbetsdelningen inom hela TP. 

4:75 En förman försvann och vi blev två avdelningar istället för tre. Varje presslinje 
bildade en grupp, med visst ansvar på sidan om. Vi är grupp 1 och fick ansvar för 
travers och falsmaskin. Samtidigt så fick man gruppombud som, lite granna, fick ta 
över förmannens jobb. Han [gruppombudet] skriver korten och listorna, ja, delar ut 
jobb och sådana där grejer. Håller det hela flytande hela tiden. (Torbjörn, go). 

Citat (75) antyder att produktverkstadsledarens arbetsuppgifter är av mer över
gripande natur, jämfört med tidigare. Arbetsledaren i TP är mer engagerad i j äm
förelser mellan olika produktionsverkstäder, än det som händer inom var och en 
av dem. Detta har troligtvis ökat intresset för ett konkurrenstänkande mellan olika 
administrativa produktionsenheter. 

4:76 ...jaa, men det är nog mest arbetsledningen som försöker måla upp dom här 
motsättningarna /.../ nån måste ju driva på dom också, dom har ju sin statistik att gå 
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efter /.../ dom har ju varsin budget. Vissa gubbar sväljer ju den här grejen då, och 
spinner vidare på den, och tycker att dom är lite bättre än dom andra. (Kurt, go). 

I citat (76) pekar ett gruppombud på att detta konkurrenstänkande kan inverka på 
arbetarnas identitet i förhållande till omgivande produktionsenheter. Där det finns 
ett verkligt eller inbillat yttre hot kan det ligga nära till hands att även närmare 
syna den inre effektiviteten. Under sådana omständigheter föreligger risk om att 
man försöker genomskåda varandra, mot bakgrund av vedertagna normativa eller 
moraliska principer. 

En annan intressant aspekt är ledarskapet och dess framtoning. Ett gruppombud 
kan uppfattas belysa graden av uppgiftsorientering bland arbetsledare. 

4:77 Det har man förstått också, när det är nånting som inte riktigt fungerar som det ska, 
tar ju han [arbetsledaren] beslut. Och det är beslut som inte alltid är så jävla 
lyckade. Då mår man ju dåligt själv, om man tvingas genomföra såna beslut man 
redan från början ser är galna. (Kurt, go). 

4:78 På det sättet anser jag att det är mycket bättre att jobba för en gubbe... [där man] 
.. .får ta beslut själv, då blir det oftast bättre. (Kurt, go). 

Citat (77) och (78) belyser att det tycks vara väldigt viktigt med hur arbetsledaren 
är inom TP. Om arbetsledaren griper in i arbetsgruppens ansvarsområde väcker 
det förmodligen mycket större uppmärksamhet inom integrerad mekanisering, än 
vad som är fallet inom manuella system. 

Mot denna bakgrund kan man dra slutsatsen att produktverkstadsledaren inom 
integrerad mekanisering har ett övergripande ansvar, jämfört med arbetsledaren 
inom manuella system. Det återstår att diskutera vilka arbetsuppgifter som grupp
ombudet har att fullgöra. 

Den konfliktladdade arbetsdelningen 

En arbetsgrupps vardag präglas av kontinuerliga möten mellan arbetsgruppens 
medlemmar. Gruppmedlemmarna arbetar dock inte nödvändigtvis inpå varandra, 
som inom ramen för manuella system, utan är ofta enskilt eller parvis stationerade 
i olika delar av pressverket eller längs presslinjen. En arbetsgrupp kan till exempel 
omfatta 16 personer, som roterar mellan olika arbetsuppgifter. Huvudarbetsupp
gifterna kan delas upp i gruppombudsroll, drift av presslinjen, packning av press
detaljer, produktkontroll, justering och traverskörning. Men det är inte alla som 
roterar mellan samtliga arbetsuppgifter. 
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4:79 Neej, det gör dom inte. Vi är 4 st som roterar på gruppombudsroller. Traversen är 
det ett par stycken som inte kan hantera. Justering är det mest finnarna som har 
hand om, för dom har sysslat med det. Så dom är proffs på det, så då får dom syssla 
med det. Allt annat brukar vi rotera på. (Torbjörn, go). 

4:80 ...enda skillnaden som har tillkommit är det här gruppombudsjobbet, det skötte ju 
dom [arbetsled.] helt och hållet. För övrigt så är det väl ingen skillnad. (Kurt, go). 

4:81 Jobbet är ju mycket torftigare, än vad det var innan vi fick det här jobbet för 5 år 
sen. (Kurt, go). 

De ovanstående citaten (79) och (80) visar att det i stort sett endast tycks vara 
gruppombudsfunktionen som tillkommit och som därmed utgör stommen i arbets-
berikningen. Arbetsinnehållet verkar inte berikats i någon nämnvärd mening, sna
rare tenderar det ha utarmats (81). 

Istället är det gruppombudets sociala funktion som gör arbetsberikningen så 
speciell och attraktiv. Men vilken är då gruppombudets funktion? En stabstjäns
teman ger följande beskrivning. 

4:82 Sen den som utses är ju lite ledartyper, så att säga. För dom blir ju nån typ av 
gruppbefäl, eller motsvarande. Dom ska ju kunna starta upp sin linje på morgonen, 
se till så det funkar. (Adam, tj). 

4:83 Han måste kunna initiativ, han måste... det är viktigt att han ska kunna ta initiativ, 
när nånting händer. Att han inte bara går till chefen för att få hjälp, man ska gå 
direkt på lösningen så att säga. Prata med rätt person, om vad man behöver hjälp 
med. Sen informera chefen så småningom, så spar han en jävla massa tid. Han 
måste kunna, våga ta initiativ. (Adam, tj). 

4:84 .. .kunna inge förtroende på något sätt... eller vad jag ska kalla det, dumt ord... men 
ja jag kan inte beskriva det bättre..., till sina gruppmedlemmar. Det är viktiga ord 
för dom här. (Adam, tj). 

4:85 .. .sen måste han ju va noggrann och allt det här, men... Det är ju likadant på många 
av jobben, man måste vara noggrann och sköta sina arbetsuppgifter, så att säga. 
(Adam, tj). 

4:86 Men det är klart att vissa av dom här, inte alla av dom här killarna, men vissa har ju 
någonting mer i sig på något sätt, någon utstrålning på något sätt, som då gör att 
dom blir någon typ av ledare, även för övrigt. (Adam, tj). 

4:87 Men det lyckas inte alla med, och det är ingenting som vi lyckas utbilda så där lik
som målinriktat att..., utan det är mer tur på något sätt när folk, när folk växer till 
nånting väldigt bra utan att vi vet vad vi har gjort. Det ligger förmodligen ganska 
mycket i människan från början, tror jag. (Adam, tj). 
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Användningen av tillskrivningarna ledare och befäl i citat (82) ger indikationer på 
att gruppombudet ska både leda och fördela arbetet, åtminstone till viss del. Citat 
(83) kan dessutom uppfattas beskriva gruppombudet som en problemlösande 
förebild. Det är han eller hon som ska behärska olika typer av situationer som kan 
uppstå på verkstadsgolvet. Dessutom avslöjar citat (84) att gruppombudet ska ut
föra sitt arbete på ett förtroendeingivande sätt. Vilket kan tyckas vara delvist mot
sägelsefullt med uttalandet i citat (82). Av citat (85) framgår att gruppombudet ska 
vara företaget trogen genom noggrannhet, det vill säga lojalitet. Avslutningsvis 
kan citaten (86) och (87) uppfattas avslöja ambitionen att fånga upp personer som 
har någon form att karisma. 

Jag vill dra slutsatsen att det föreligger ett önskemål om att gruppombudet ska 
förena en teknikers och en socialpsykologs förmåga att lösa problem. Samtidigt 
ska han eller hon klara av att föregå med gott exempel. Det handlar om en för
måga att samtidigt både kunna leda och delta på ett exemplariskt sätt. 

Men gruppombudsfunktionen innebär inte enbart att man erhåller en fördelaktig 
ställning i produktionsprocessen. Det försätter också gruppombudet i mycket 
komplicerade sociala processer med både subtila och besvärande inslag. Ett 
gruppombud ger följande beskrivning. 

4:88 Det är han som ska starta upp på morran, det är han som ska tala om vad man ska 
göra, och helst är det han som ska ställa sej och packa med. Samtidigt som man 
känner att man vill komma igång, då vill man ju inte stå och gagga en kvart innan... 
(Kurt, go). 

4:89 Målsättningen för företaget måste väl ha varit det att alla ska flyta runt som 
gruppombud, och alla ska ha den här känslan att driva på dom andra. Jag tror inte 
att det fungerar på det viset, utan jag tror att ska man vara gruppombud så ska man 
vara ganska finkänslig. (Kurt, go). 

Citat (88) kan uppfattas innehålla en komplex reflektion över gruppombudets 
situation. Dels ska gruppombudet se till så att presslinjen kommer igång, genom 
att starta den och att fördela arbetet. Samtidigt kan det medföra vissa problem. 
Den smått ironiska bisatsen att gruppombudet även ska packa kan uppfattas av
slöja att det förekommer vissa svårigheter med arbetsfördelningen av mindre 
attraktiva arbetsuppgifter. Dels innehåller citatet en antydan till en intresse- eller 
lojalitetskonflikt för gruppombudet. Utifrån ett strukturellt perspektiv gäller det att 
komma igång med arbetet så fort som möjligt. Medan man utifrån ett processuellt 
perspektiv också behöver ta hänsyn till hur arbetsfördelningen kommer till stånd 
(89). Det gruppombud som är källa till ovanstående citat kan uppfattas ge uttryck 
för vissa motsättningar i samband med en sådan arbetsfördelningssituation. 

Det är just arbetsfördelningsfunktionen som gör gruppombudets situation sär
skilt motsättningsfylld och problematisk. 
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4:90 .. .därför är det svårt att vara gruppombud. För man har hela arbetskamraterna under 
så man måste gå och skälla på dom och det gillar dom inte. Även om man är så illa 
tvungen ibland. Men oftast så blir det i form av gliringar som man åker på, det är 
inte bra. (Torbjörn, go). 

4:91 ...samtidigt är man ju ganska maktlös, som gruppombud. Vi kan ju inte själva 
direkt påverka nånting. Du vet vilket tjat det är om det här med avskrivning av 
linjen... Det är ju som ... [produktverkstadsledaren] säger att vi har vissa givna 
regler som måste följas. (Kurt, go). 

4:92 .. .det är ju ungefar som förmannens roll, man måste ju välja sida. Den som hamnar 
mitt i skottgluggen har ju väldigt svårt för att välja sida. På så sätt tror jag gränserna 
var klarare förr, det var förmannen som bestämde vad man skulle göra, och då 
gjorde man det. (Kurt, go). 

4:93 Man kan inte gå och peka på folk; du gör det och du gör det! Man får vara ödmjuk 
och fråga; Har du lust att göra det? Är det så att han inte har lust att göra det, så får 
man gå till någon annan. I värsta fall får man göra det själv. (Kurt, go). 

I citat (90) framkommer att det faktiskt föreligger en hierarkiskt präglad ordning 
mellan gruppombudets funktion och övriga medlemmar i arbetsgruppen. Den 
frustration som tidigare riktats mot förmannen, omfördelas numera till grupp
ombudet. Det finns dock en mycket väsentlig skillnad, vilket framkommer i c itat 
(91) och det är att gruppombudet inte verkar ha några befogenheter. Gruppombu
det är varken mer eller mindre än en mellanhand mellan strukturella regler och 
arbetsgruppens missnöjesyttringar. Detta tycks placera in gruppombudet i en 
antingen-eller-position. I citat (92) framkommer att gruppombudet måste välja 
sida, men vilken sida han eller hon ska välja framkommer inte. Det finns därmed 
en uppenbar risk för att många gruppombud kommer att hamna i avgrunden mel
lan ansvar och uteblivna befogenheter. Vägrar gruppmedlemmar utföra visst 
arbete riskerar gruppombudet att själv få utföra arbetsuppgiften ifråga (93). 

Sammantaget kan citat (90-93) uppfattas markera giltigheten i det Braverman 
(1977:105) benämner taylorismens "andra princip" - nämligen "skilsmässan 
mellan begrepp och verkställighet". Det är inte så att gruppombudet kan påverka 
skeendet i TP, snarare är det frågan om att kontrollera och justera gruppmedlem
marna, utifrån de givna behov som finns inneboende i det tekniska systemet och 
den arbetsorganisatoriska strukturen. Men då detta inte låter sig göras utan protes
ter, kan gruppombudet uppfattas hamna i en hopplös och motsägelsefylld situa
tion. 

Gruppombudets funktionella belägenhet har givit upphov till kritiska reflek-
tioner över befattningsutvecklingen, från gruppombuden själva. 
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4:94 .. .ett spel för galleriet, samtidigt som man avlastar förmannen, lite granna. Han har 
tydligen också fått nya arbetsuppgifter... (Kurt, go). 

4:95 Jag tycker inte gruppombudsjobbet är så speciellt betungande, det uppbär inte det vi 
hade innan. Jobbet som sådant är ju helt sanslöst egentligen, jag fattar inte varför 
man har det. [Produktverkstadsledaren] kommer ner och säger en sak till mej, sen 
ska jag springa runt och säga det till dom andra gubbarna. Är det nånting som han 
ska ändra på, kommer han till mej och ändrar. Så får jag springa ändra igen, det blir 
en jävla massa tjat fram och tillbaka. (Kurt, go). 

4:96 Personligen upplever jag det som jävligt jobbigt. Man får ju hela tiden olika 
direktiv, och det är inte så speciellt roligt... Framför allt så upplever man själv att 
man inte får speciellt mycket gjort, man springer runt och pratar med folk hela 
dagarna. (Kurt, go). 

4:97 Han [produktverkstadsledaren] springer och letar efter mej, och jag springer och 
letar efter gubbarna. Två man gör samma jobb. (Kurt, go). 

4:98 Dom flesta vet ju vad dom ska göra. Jag tycker att det flöt bättre innan vi fick det 
här gruppombudsjobbet. För att, människor är ju olika, en del sätter sej ner på röven 
och väntar på att gruppombudet ska ordna upp allting, i stort sett. (Kurt, go). 

De ovanstående citaten (94-98) stärker intrycken av att gruppombudsfiinktionen 
inte inneburit några genomgripande förändringar. Dessutom ligger det nära till
hands att i funktionell mening uppfatta den som en tautologisk åtgärd. Däremot 
ligger det förmodligen ett värde i a tt det numera är gruppombudet och inte arbets-
ledaren som ansvarar för ansikte-mot-ansikte-relationen med övriga gruppmed
lemmar. Även om det, i detta läge, är svårt att peka på några direkta fördelar med 
det. 

Man kan då fråga sig om det utifrån gruppombudens perspektiv överhuvudtaget 
finns några fördelar med gruppombudsfiinktionen och, i sådana fall, vad som 
karaktäriserar dessa fördelar. 

4:99 .. .av praktiska skäl är det bra om det är ett minimum av folk. För då kommer man 
bättre ihåg vad man ska göra, sedan så är det en viss status i det också./.../ Vi är tre 
svenskar och en finne. (Torbjörn, go). 

Citat (99) preciserar åtminstone två fördelar. För det första går det tolka uttalandet 
som att åtminstone gruppombudet erhåller ett visst mått av kontroll över arbets
situationen. Detta förutsatt att det inte är för många personer som roterar på funk
tionen. För det andra tycks detta skänka en viss status åt den person som uppbär 
funktionen. 

Mot denna bakgrund skulle man kunna dra följande slutsats. Det i viss mån de
graderade arbetsinnehållet är å ena sidan uppblandat med en befattningsutveckling 
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som ställer krav på formell verbal interaktion. Å den andra sidan föreligger för
virring om vem som har ansvar för vad. Förvirringen orsakas troligtvis av att det 
råder en sammanblandning mellan gruppombudens "överlägsenhet" och deras 
"sociala funktion" i arbetsgruppen (se till exempel Mead 1976/1934: 220f). I 
egenskap av överlägsen torde det vara gruppombudets uppgift att ta kontroll över 
och genomdriva en viss policy på basis av sina personliga relationer. Skulle 
gruppombudet däremot förverkliga en social funktion vore det gruppombudets 
uppgift att först ta reda på vad som, enligt gruppens mening, ska göras och sedan 
genomdriva det. Som förhållandena nu är i TP tycks det bli varken det ena eller 
det andra med gruppombudets funktion. Gränserna för gruppombudets relation till 
de omgivande funktionerna är mycket oklara, och när det någon gång sätts en 
gräns kan den lika väl vara godtycklig som välgrundad. Antingen kopplas pro-
duktverkstadsledaren in eller också far gruppombudet själv utföra det arbete som 
egentligen åligger övriga gruppmedlemmar. Sammantaget riskerar detta att för
sätta gruppombudet i en synnerligen ofördelaktig och pressande position. 

Etnisk diskriminering och uteslutning 

Det har, så här långt, presenterats ett antal indikationer på en förändrad inställning 
till invandrade bilarbetare. I kapitel 3 under avsnittet om "Arbetsledningens god-
tagbarhetskriterier av arbetssökande" låg några av dessa indikatorer till grund för 
slutsatsen att tjänstemän och arbetsledare alltmer inriktar sig på att anställa yngre 
svenska män. Föreliggande kapitel om integrerad mekanisering handlar i första 
hand om informanternas uppfattningar om redan anställda invandrade bilarbetare. 
I detta avsnitt presenteras utsagor som handlar om dessa invandrare. 

Innan jag går vidare med presentationen kan det vara värdefullt att peka på 
några av de slutsatser som dragits i föreliggande kapitel. Det strukturella tvång 
som hitintills framkommit kan summeras i följande punkter; det tekniska syste
mets konstruktion och skötsel tycks ligga bortom självstyrningen; kompetens
utvecklingen tycks handla om en heterogen strategi; den självstyrning som råder i 
TP tycks enbart omfatta den sociala dimensionen; och produktverkstadsledaren 
har ett övergripande ansvar. Jag vill sammanfatta dessa slutsatser på följande sätt. 
Det mest centrala för det dagliga arbetet är kompetensutvecklingen och de sociala 
relationerna. Detta ger både arbetsgruppen och den enskilda gruppmedlemmen en 
mycket framträdande position. 

Syftet med föreliggande avsnitt är att diskutera vilka konsekvenser detta fokus 
på kompetens och socialitet får för de etniska relationerna. Först presenteras ut
sagor från stabstjänstemän och produktverkstadsledare. Jag har inte gjort någon 
åtskillnad mellan dessa yrkesgrupper i mina referenser, eftersom det handlar om 
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ett begränsat antal personer och att en direkt benämning av deras funktioner skulle 
underlätta en identifiering. Avsnittet avslutas med en presentation av gruppom
budens uppfattningar och upplevelser. 

Stabstjänstemän och produktverkstadsledare 

I kapitel 2 beskrivs integrerad mekansiering som kontakttät och konfliktladdad. 
Särskilt ifråga om etniska relationer. Föreliggande avsnitt syftar till att belysa 
stabstjänstemäns och produktverkstadsledares syn på hur det hänger samman med 
hänsynstagande till ledarskap och arbetsfördelning. 

Jag vill inleda med ett par uttalanden som representerar en reflekterande sida 
hos några informanter. 

4:100 Jag har aldrig haft några problem med invandrare. Du vet nu är dom här 
invandrarna vi har här, gamla i gården. Dom kan väldigt bra svenska, dom flesta 
invandrare som är här idag, dom arbetade här innan jag kom till pressverket. (Gert, 
tj)-

4:101 Det är faktiskt så viktigt att fa folk att trivas, man lägger ner mycket jobb på det. 
(Nils, tj). 

Skulle man uppfatta citat (100) och (101) bokstavligt så vore det svårt att finna 
någon grogrund för en uppfattning om invandrares ofördelaktiga ställning, inom 
integrerad mekanisering. Men om man istället betraktar dessa citat som ett per
spektiv bland andra blir det möjligt att upptäcka komplexiteten i många informan
ters fördomsfulla och stereotypifierande uttalanden. Man kan därmed sluta sig till 
att de etniska relationerna är mer komplicerade och svårbegripliga än vad infor-
manterna oftast ger uttryck för. Invandrade bilarbetare är inte enbart besvärliga 
eller problematiska, utan de är också värdefulla och oproblematiska. Jag tycker det 
är mycket viktigt att lyfta fram båda dessa perspektiv, även om flertalet informan
ter ofta omnämner det besvärliga och det problematiska. 

Under intervjuer med stabstjänstemän och produktverkstadsledare återkopplade 
dessa informanter ofta till hur det var på 1960- och 1970-talen. Det verkar som om 
deras kritik på och frustration över invandrade bilarbetare grundlades då. 

4:102 Man hade många olika språk, många resonerade så att: "Jag ska bara göra mitt 
jobb! " Man hade inte den här, ja man kunde ju helt enkelt inte jobba i grupp på det 
viset utan det var en auktoritär typ som skulle gå in och styra. Ingen fick ju säga 
nånting, utan det var ju jag som hela tiden styrde. Sen tror jag inte vi hade dom 
människor med den bakgrunden som kunde gå in och ta underhållsbitarna, bygga 
fram och konstruera och gå på det viset. (Nils, tj). 
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4:103 Man kan nog utan vidare påstå, först så hade vi väldigt lite svenskar, det är svårt att 
dra några... Dom svenskar vi hade dom ryckte faktiskt ifrån, det var dom som tog 
dom mer ansvarsfulla jobben, det var dom som vart kontrollanter, det var fint jobb 
att stå och packa i slutet på linjen. Där var det oftast svenskar som stod. (Nils, tj). 

4:104 Det skiljer, det är tråkigt men att det gör det faktiskt. Och det har kanske lite grann 
med kulturer att göra. Har du två eller tre jugoslaver, blir det en grupp i gruppen. 
Finnar dom är väldigt starka att bilda egna grupper, dom släpper ingen in på sej. 
(Nils, tj). 

Av citat (102) kan man få intrycket av att invandrare var egocentriska och osjälv
ständiga. Informanten refererar inte tillbaka till det då förhärskande produktions
systemet som då huvudsakligen utgjordes av löpande band. Vilket just förutsätter 
en individuell och osjälvständig anslutning till arbetsvillkoren. Citat (103) avslöjar 
att om det var några som hade ambitioner att gå vidare, så var det huvudsakligen 
svenskar. Citat (104) kopplar ihop de dåvarande sociala omständigheterna med 
kulturella skillnader. Det tycks, enligt informanten, vara den allmänna kulturen 
som präglar både finnar och jugoslaver, även då de i detta fall beter sig på likartat 
sätt. Sammanfattningsvis kan man tolka citaten som att kulturella skillnader mel
lan svenskar och invandrare tycks givit svenskar en fördelaktigare ställning i dåva
rande VTV, jämfört med invandrare. 

Den kulturella bakgrunden färgar i sin tur av sig på andra områden. 

4:105 .. .killen behöver ju inte vara dum eller nånting, det var inte... Kan man inte språket 
blir det svårt att konversera... (Nils, tj). 

Citat (105) belyser betydelsen av att kunna det svenska språket. Men det före
kommer även att djupare dimensioner berörs. 

4:106 Man har ju jobbat här och kanske märkt det att dom har svårt att tänka i grupp
känsla, alltså om jag säger jugoslaver. Dom tänker mer på sin familj och värnar mer 
om den, allt utanför den där familjen, det kan man ta ifrån men inte ge nånting. 
(Nils, tj). 

4:107 Jag håller nog med Nils, [tidigare] \ar jag inte velat gå in på hans tankegång, men 
jag håller med honom lite. Juggar är väldigt käcka, snälla och bra, dom hjälper inte 
nån utom sin egen familj. Dom kan gärna hjälpa sin egen familj, en kompis eller en 
landsman, men är det nån annan så ställer dom inte gärna upp. Det kanske inte 
stämmer in på alla. (Gert, tj). 

4:108 Jag vet inte om det är så, jag upplever det inte så. Som Mirko och jag kommer 
väldigt bra överens. Har ställt upp för mig i många olika saker, så jag har inte den 
känslan. (Gert, tj). 
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4:109 Vi växer upp lite annorlunda, dom här yngre med gruppjobb och sådant, den sociala 
biten. Man kanske inte heller har med sig hemifrån, där det gäller att bara familjen 
håller ihop. Det har man ju sett att så är det ju. Det är inte bra, för att dom här 
svenskarna som har den här sociala biten, kanske skapar schismer. Det har skapat 
schismer för man tycker att man inte ställer upp, och så börjar man plåga den här 
stackars jugoslaven eller turken. Då blir det ju ännu värre, och då vänder han ju bara 
taggarna utåt. (Nils, tj). 

I citat (106) framkommer att (forna) jugoslaver uppfattas ha svårt att tänka mot 
bakgrund av en gruppkänsla. Men uttalandet är inte utan motsägelse. Det verkar 
som att Nils har någon specifik gruppkänsla i åtanke, som han inte uttalar. För i 
nästa mening tycks han ge uttryck för att den (jugoslaviska) egna familjen inte 
räknas som grupp. I nästa citat (107) ger Gert uttryck för en liknande inställning 
som förs fram av Nils i citat (106). I citat (108) framkommer däremot något 
mycket intressant. Där raderar Gert konsistensen i det uttalande Nils fällde i citat 
(106) och som han själv underströk i citat (107). Han har personligen inte den 
erfarenhet som Nils talar om i citat (106). Detta tycker jag är uppseendeväckande. 
Här finns stora möjligheter att ånyo peka på olikheter och därmed möjlighet att 
om inte ifrågasätta så åtminstone problematisera kulturellt laddade fördomar och 
stereotyper. Den ovanstående citatserien avslutas med citat (109) där Nils antyder 
att svenskarna har någon form av fördelaktig social kompetens, som vissa invand
rargrupper tycks sakna. Det framgår inte vad det är för kompetens som till exem
pel skiljer dem från det stöd som jugoslaven tillskrivs av Gert att ge till "en kom
pis eller en landsman" i c itat (107). Men av någon anledning tycks Nils uppfatta 
dem som olikartade. 

Men det är inte enbart språket eller gruppkänslan som präglas av den kulturella 
bakgrunden. Även egenskaper hos den enskilda individen kommer ifråga. 

4:110 Om man säger dom som kommit från Tunisien, Algeriet, Turkiet och Jugoslavien 
och som aldrig sysslat med något tekniskt, dom har väldigt svårt att tänka i dom 
banorna. Man kan arbeta och göra såna jobb, men till att använda verktyg och sånt, 
det ser man att det går nästan inte. Det får man nog ha viss förståelse för också. 
(Nils, tj). 

4:111 Det blir ju oftast då att dom inte klarar dom här kvalificerade jobben som i 
pressverket, det gör man helt enkelt inte. Utan som tur är så har vi ju 
återvinningsstationer, där en maskinist servar pressmekaniker på linjerna. (Nils, tj). 

4:112 Jag tror att det är dom människorna vi får hit, dom flesta. Dom är ju duktiga och 
tycker om sitt jobb, om jag säger så. Därför tror jag det är ett handikapp, jag kanske 
jämför med en från Algeriet, det är inte det att han är alger, utan hans uppväxt och 
bakgrund. En sån kille som växt upp här har samma förutsättningar som dom andra. 
För det har vi sett. (Nils, tj). 
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4:113 Jugoslaver som växer upp i industrin, och Tjecker, dom är ju lika långt framme som 
vi. Det har ingenting med rastillhörigheten eller nånting sånt. (Nils, tj). 

4:114 ...det har att göra med om killen är intresserad själv. Han har haft dom här 
mekaniska grejer, och ofta blir man styrd även på skolan, då vill man ju syssla med 
bilar och dom här grejerna. Man vill inte teoretiskt, naturvetenskap eller nånting, 
det gör man ju inte. (Nils, tj). 

Vissa medborgargrupper uppfattas ha svårt att tänka i vissa banor (110), vilket 
antas medföra att de inte är tillräckligt kompetenta för de mer kvalificerade jobben 
(111). Det informanten talar om som individuella brister i kompetensen kopplas 
till uppväxt och bakgrund (112). När det gäller vissa grupper, i detta fall algerier, 
tycks det förekomma en övertygelse om att allmänkulturellt ursprung och upp
växtvillkor i mycket hög grad förutbestämmer individens kognitioner och percep-
tioner. Men ifråga om andra grupper, till exempel jugoslaver och tjecker, lägger 
man orsaken till kompetensnivån hos individen (113) och (114). 

Man kan fa intrycket av att det föreligger en tendens att hysa olika åsikter om 
samma medborgargrupper. Den aktuella åsiktens innehåll tycks bero på vilken 
annan referensgrupp som informanten för tillfallet har i åtanke. I det ovan nämnda 
fallet då jugoslaver och tjecker kontrasteras mot en algerier, värderas jugoslaver
nas och tjeckernas kompetensnivåer högt. Det föreligger ett förtydligande av detta 
eftersom uppvärderingen sker i kombination med en individualisering av jugosla
vens motivation. Tidigare då jugoslaver kontrasterades mot svenskar förekom ett 
antal kritiska synpunkter om jugoslaverna (102-109). Dessa olikartade åsikter kan 
uppfattas som att de etniska relationerna i hög grad är beroende av relativa jäm
förelser. Denna relativitet leder förmodligen till att individer ur olika medborgar
grupper granskas och bedöms med utgångspunkt i den omedelbara situationen och 
de rådande sociala omständigheterna, samt i kontrast till en för tillfallet aktuell 
referensgrupp. Detta ger, i mina ögon, mycket övertygande belägg för att etniska 
relationer är socialt konstruerade, relativt omgivande strukturella och sociala be
tingelser. 

Så här långt kan man konstatera att stabstjänstemän och produktverkstadsledare 
uppfattar den allmänna kulturella bakgrunden och uppväxtvillkoren som förut
bestämmande för invandrares kommunikation, socialitet och individuella percep
tion. Man tycks vara särskilt kritisk mot att invandrare fastnat i de perspektiv som 
sådana bakgrundsvillkor anses förutbestämma. Men frågan är hur dessa stabstjäns
temän och produktverkstadsledare själva ser på orsak och verkan. Har de ett 
annorlunda perspektiv på arbetets villkor där omedelbara omständigheter betonas? 
Eller tolkar de situationer på motsvarande sätt som de uppfattar är förutbestäm
mande för invandrare? I syfte att diskutera detta ska jag presentera ett specifikt 
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problem som var aktuellt under tiden för min deltagande observation. Problemet 
rör placeringen av två jugoslaver och deras inbördes relation. 

4:115 Jag har lite mer problem med invandrare på linje Joseph och Serge som hatar 
varandra, på grund av att Joseph har en skada i tummen, och att han går på halvtid. 
Tidigare var han hos Nils, men kom inte överens med gubbarna. (Gert, tj). 

4:116 Då provade vi om vi kunde ha honom som kontrollant på 2:an och 3:an. Men jag 
tycker att det lunkar ganska bra nu, med halvtid. Sen fick jag veta att han och Serge 
har varit kompisar för många år sen, innan dom kom till Sverige. Det har hänt 
nånting mellan deras familjer, så dom hatar varandra. Serge tar ju alla chanser på 
Joseph, och säger att det är kontrollen som gjort fel. (Gert, tj). 

Det första citatet (115) beskriver problemet som att det rör förhållandet mellan två 
jugoslaver, som hatar varandra. Men det saknas en ingående beskrivning av orsa
ker till hatet, dess beståndsdelar och uttryck. Av nästa citat (116) framgår att man 
försökt med omplaceringar och att man dessutom funnit en tillfredsställande 
lösning genom att en av jugoslaverna arbetar på halvtid. Men fortfarande saknas 
en direkt beskrivning av orsaken till konflikten mellan jugoslaverna. Istället för att 
utreda jugoslavernas inbördes relation har man i detta fall tagit fasta på att någon
ting hänt mellan deras familjer. Tolkningen tar med andra ord inte fasta på jugo
slaverna som enskilda individer, utan informanten refererar istället till familjerna. 

Det intressanta med detta fall är att den överordnade personalen inte går in och 
definierar den specifika situation som gäller i pressverket. Istället accepterar man 
och, i mitt tycke, vidmakthåller en allmängiltig kulturell definition av konflikten. 
Detta till synes gränslösa bemötande från överordnades sida är förmodligen till 
lika stor nackdel för de inblandade jugoslaverna som för arbetsfriden i press
verket. Av detta kan man dra följande slutsats: Det förekommer omfattande kri
tiska synpunkter på de kulturella och sociala mönster som invandrare uppfattas 
föra med sig in i arbetslivet, men då arbetsställets överordnade står inför ett kon
kret problem har man svårt att tackla det med utgångspunkt i de omedelbara om
ständigheterna. Istället tenderar man att upprätthålla olika typer av allmänkulturell 

52 stigmatisering och stereotypifiering. 
Man kan då fråga sig hur man löser detta? Låter man det vara eller vidtar man 

problemlösande åtgärder? Mellanmänskliga konflikter som uppstår i kontakttäta 
sociala miljöer måste på ett eller annat sätt lösas upp. Man kan vanligen inte låta 
dem bero och hoppas på att de försvinner med tiden. Antingen far man närma sig 

52 Stigma är en djupt misskrediterande benämning på en individs eller grupps egenskap. Etniska 
stigman består av så kallade stambetingade stigman, såsom ras, nation och religion. Dessa 
stigman kan förmedlas från generation till generation och i olika mån drabba alla medlemmar i 
en familj (se Goffman, 1986/1963). 
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problemet genom att konfrontera parterna mot bakgrund av den målorientering 
som gäller för det aktuella sammanhanget eller också får man skilja ut den ena 
parten från den andra. Vilken lösning har man valt i TP? 

4:117 Jag kan inte se några nackdelar så, mer än att man tycker synd om dom när dom 
hamnar snett och far det jobbigt. Jag måste få ett bra resultat, som jag sa förut trivs 
inte människorna då får jag ett dåligt resultat och då mår jag inte bra själv. Det har 
man ju lärt sig under dom här /.../ åren. (Nils, tj). 

4:118 I den nya organisationen och i den produktverkstad jag har nu, då har jag inte det 
här, jag ska säga jag har ca 90 % svenskar. Jag har en jugoslav som är på linje /.../ 
och jag har bara svenskar på linje /.../I justeringen har jag då två finnar. I gruppen 
på ämneslinjen är det tre svenskar och två finnar. Det blir inte fem stycken i 
gruppen, utan [med] finnar är dom två [grupper], (Nils, tj). 

Den informant som kommer till tals i citat (117) och (118) kan uppfattas ställa sig 
utanför jugoslavernas konflikt. Istället för att utreda problemet refererar han till 
sina produktiva mål och vidtar åtgärder som svarar an mot den ekonomiska verk
ligheten. Baksidan av detta är att den omedelbara sociala verkligheten lämnas obe
rörd. Istället för att vara nutidsorienterad sätter informanten sin tilltro till fram
tiden. Detta tycks ha bidragit till i en successiv etnisk diskriminering och inled
ande uteslutning av invandrare inom det aktuella arbetsområdet. 

Man kan fråga sig vad som i första hand ligger bakom detta? Bör man söka 
orsaken i invandrares allmänkulturella och sociala dimensioner eller föreligger det 
en oförmåga hos den överordnade personalen? Det är svårt att uttala sig om det, 
eftersom man inte tycks ha försökt att konfrontera invandrarna med varandra och 
mot de produktiva intentioner som är gällande för arbetsstället. Däremot kan man 
sluta sig till att överordnad personal tenderar att tillskriva invandrare och deras 
karaktäristiska kulturella uppväxtvillkor som orsak för uppkomsten av dylika 
problem. Men det ligger nära till hands att även påpeka att det lika gärna kan 
hänga samman med brister hos den överordnade personalen. De har inte utbildats 
eller besitter inte kompetens för att utreda och närma sig konfliktladdade sociala 
situationer. Istället tenderar de fjärma sig, med etnisk diskriminering och uteslut
ning som trolig följd. Den överordnade personalen verkar, kort sagt, inte rustad 
eller kompetent för ledning av kontakttäta sociala miljöer. Men hur är det då med 
gruppombuden, är de bättre rustade? 

Misstänksamhet och missnöje i allmänkulturella termer 

Den överordnade personal som har en mer eller mindre direkt koppling till arbe
tets vardag i pressverket tycks vara bristfälligt rustad för hantering av kontakttäta 
mellanmänskliga relationer. Särskilt ifråga om etniska relationer. Det kanske inte 
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är så konstigt, eftersom mycket av den direkta kontakten med arbetarna övertagits 
av gruppombuden. Man kan då fråga sig hur väl rustade de senare är för att han
tera kontakttäta etniska relationer. Innan jag går in på det vill jag påminna om ett 
par slutsatser som tidigare dragits angående gruppombudens arbetsvillkor. 

För det första tycks det föreligga en ambition om att gruppombudet ska förmå 
lösa både tekniska och sociala problem. Detta ska förhoppningsvis ske under rela
tivt jämlika omständigheter. För det andra har jag pekat på att gruppombudet 
ibland befinner sig i en ofördelaktig och pressande position relativt arbetsledning 
och arbetskamrater. När det gäller arbetsfördelning kan det till och med gå så långt 
att gruppombudet på egen hand får fullgöra sådant jobb som andra gruppmed
lemmar vägrat utföra. Det innebär att gruppombudet kan uppfattas vara klämd 
mellan två lojaliteter, dels gentemot produktiva mål, dels i förhållande till 
arbetsgruppens medlemmar. Det är mot denna bakgrund följaktligen särskilt 
intressant att presentera de problem som gruppombud tar fasta på, ifråga om 
etniska relationer. 

I detta avsnitt beskrivs gruppombudens perspektiv på etniska relationer. Avsnit
tet behandlar det gruppombuden tar fasta på, vilka konsekvenser som kan ådaga
läggas, hur man löser uppkomna problem samt vilka funderingar som detta väcker 
hos gruppombuden. Jag inleder med att diskutera gruppombudens övergripande 
perspektiv på etniska relationer. 

4:119 Finnarna på våran line dom ställer ju upp, sedan dom andra killarna, utlänningar, 
dom drar sej undan mera. Med en gång det blir stopp på linen springer dom upp och 
spelar kort, smyger undan. [Det finns förutom finnarna tre jugoslaver på linjen, 
varav den ena jobbar halvtid]. Det har varit stopp två timmar idag, under dom två 
timmarna har jag inte sett den killen. (Kaj, go). 

4:120 Jaa det är det som är lite jobbigt och så. Men jo det funkar väl, men ibland kan det 
bli lite tjöt... Dom vill la utnyttja det ibland att dom inte vill göra det där jobbet då. 
(Jens, go). 

4:121 Dom har jobbat här länge, dom gillar inte när det blir förändringar, en del har svårt 
för det. Det får man ju acceptera, det är ju så. (Jens, go). 

4:122 Joseph han, vi har kommit bättre överens med honom, det var lite jobbigt ett tag då 
va. Han gjorde bara sitt, han tolererade inte att vi var gruppombud. Det var Gert 
som skulle säga till honom, han ville inte att vi skulle säga till. Så sa ju Nils och 
Gert att det är så att det är en ny organisation, det ska ju vara så att Gert kommer till 
gruppombudet, och så kommer gruppombudet och säger till dom andra. Han ville ju 
inte inse det först i början. (Jens, go). 

4:123 Det blir lite dåligare stämning i gruppen när inte dom andra ställer upp, då kan det 
bli lite grinigt ibland. (Kaj, go). 
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Det tycks förekomma en differentiering mellan finländare och utlänningar (119). 
Utlänningar representeras i detta fall av jugoslaver. I ovanstående citat (119-123) 
framkommer den irritation som i första hand riktas mot jugoslaver. Den slutsats 
informanterna drar av sina upplevelser av jugoslaver och speciellt en jugoslav, är 
att deras beteende tycks resultera i sämre stämning inom arbetsgruppen. Man kan 
då fråga sig vad man antar att jugoslavernas beteende beror på? 

4:124 Ja dom andra, invandrarna, dom har jobbat här länge. Man får ju ta del av det att en 
del har lite arbetsskador och så va, så dom kan inte hänga med på riktigt samma 
jobb som vi andra. (Jens, go). 

4:125 Serge och dom, man kan ju komma överens med dom, men ibland kan det bli lite 
hetsigt, det är sånt man far räkna med. Annars är det bra. Joseph ställer ju upp på 
rasterna nu va, för han kan inte packa och så va... han sköter linjen, så kanske nån 
av oss packar då va. (Jens, go). 

4:126 ...det är klart att dom har lite arbetsskador, men dom vill gärna smyga sej undan 
hela tiden, men då sa vi till Serge, han var mycket och prata med Mirko, du kan ju 
börja på linje... och så... Men då har han den där arbetsskadan med foten då va, så 
han kan inte packa dom där grejerna då va, så han... man far hålla reda på han så, 
man får gärna puffa på han lite så. (Jens, go). 

4:127 Men man ska ju inte springa och tjata på honom, har han läkarintyg så har han det, 
man ska inte hålla på att tjafsa om att han ska göra det hela tiden. (Kaj, go). 

4:128 Vissa jobb får dom göra nånting annat då, justera lätta grejer, nått som inte är så 
arbetskrävande för kroppen. (Jens, go). 

De ovanstående citaten avslöjar att det föreligger ett medicinskt och ett socialt 
skäl för att vissa jugoslaver inte alltid deltar i arbetet (124-128). För det första har 
dessa jugoslaver arbetat länge i pressverket och tidigare i andra mer slitsamma 
arbetsmiljöer på VTV. Därför har de ådragit sig arbetsskador av olika slag. Dessa 
arbetsskador har resulterat i läkarintyg som befriar dem från särskilt besvärande 
arbetsuppgifter. För det andra så kan man ana en uppfattning om att dessa jugo
slaver även missbrukar sin begränsade arbetsbefrielse genom att hela tiden smyga 
sig undan (126). Detta verkar särskilt beröra gruppombuden och deras arbetsupp
gifter. Men på vilket sätt berörs gruppombuden av detta? 

4:129 Typ när man delar ut arbete, det finns ju vissa gubbar då som, jaa som har 
läkarintyg som inte får packa på linje ..., för att det är tunga detaljer, packa tak och 
dom vill sitta utlånade på skrotlådan. Jag vet inte om dom verkligen är... om dom 
inte kan det... dom har ju läkarintyg på det. Att dom inte behöver göra såna här 
skitjobb, dom slinker undan... såna här speciella personer. (Kaj, go). 
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4:130 Man vet aldrig ibland kan han göra så, men det... Det funkar bra annars, det gör 
det. Det kan väl vara lite tjöt där ibland, men aha, det är sånt som händer. Dom har 
ju ett helt annat temperament än oss, dom blir ju så arga, rätt lätt då, om man 
försöker förklara. Då far man säga till förmannen då, så får han säga till honom. 
(Jens, go). 

4:131 Men man lär sej ju dom, nu vet jag att han kanske inte kan gå dit, då kanske han 
kan gå "dit" istället då. Man vet ju mer nu då. (Jens, go). 

Citat (129-131) ger uttryck för en flerdimensionell sida av gruppombudens 
arbetssitution ifråga om etniska relationer. För det första blir deras arbetsförde
lande arbetsuppgifter mycket komplicerade då de behöver ta hänsyn till att all per
sonal inte kan rotera mellan samtliga arbetsstationer. Detta genererar en underför
stådd antydan om de jugoslaver det är frågan om i detta fall, verkligen är sjuka 
eller inte, trots att de har läkarintyg på sina skador (129). För det andra fram
kommer ett mer etniskt präglat problem i det att man upplever att dessa jugoslaver 
även har ett annorlunda och mer aggressivt temperament (130). Ibland blir det till 
och med nödvändigt att tillkalla förmannen. Men i citaten (115-116) framgår att 
förmannen förmodligen inte är till särskilt stor hjälp i ett sådant läge. Det sista 
citatet kan uppfattas innehålla ett integrerande konstaterande genom att arbets-
skadade invandrares arbetsvillkor skiljer sig från en del andra arbetares (131). 
Men tyvärr är det svårt att i text återge tonfallet i detta uttalande, men jag tolkar 
den informant som faller detta uttalande, som att orden verkar mer övertygande än 
vad han själv tycks vara. 

Så här långt kan man konstatera att gruppombudets arbetssituation ibland kan 
vara av mycket komplicerad art. Frågan är vilka strategier man har till sitt förfo
gande eller vilken kompetens man besitter för att lösa etniskt konfliktladdade 
situationer? 

4:132 Jo vi har ju tatt upp det, men han [produktverkstadsledaren] säger det att vi får ta 
det lite vackert med Serge, för han har det här med knä't, det är nått som inte är bra 
med smalbenet. Han får inte belasta det så mycket. Det är allvarligt, det har läkar'n 
sagt också. Då vet vi ju det, han får ju köra lite lättare jobb då. (Jens, go). 

4:133 Det har hänt ibland att man, jaa, att man har blivit osams. Det har hänt många 
gånger att man har blivit osams med Serge och då..., jaa efter en vecka är det 
glömt, då kan man vara som vanligt igen. (Kaj, go). 

4:134 Jag tycker att det är ganska jobbigt, jag vill helst undvika såna konflikter. Vet man 
han inte ställer upp, så tar man inte den gubben, så tar man istället en gubbe som 
ställer upp. Det känns bättre. Ibland har det ju hänt på måndamorran att vi ska stå 
stilla och man ska bli utlånad till nån annan linje, då är man lite trött och så där, då 
vill ingen göra nånting. Det har hänt att vi tatt tändstickor och dratt lott, då blir det 
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som det blir. Då har man själv varit med och dragit, så kan jag själv som grupp
ombud bli utlånad. (Kaj, go). 

Citat (132-134) avslöjar ett antal strategier för lösning av konfliktladdade pro
blem. För det första kan gruppombudet ta hänsyn till en arbetsskada och låta den 
arbetsskadade få lättare arbetsuppgifter (132). För det andra händer det att man 
blir osams, men det verkar inte medföra någon speciell utredning och påföljande 
lösning av konflikten. Istället ger citat (133) intryck av att man ryker ihop och 
låter tiden dämpa konflikten. I likhet med den överordnade personalen tycks 
gruppombuden sakna reella strategier för lösandet av mellanmänskliga konflikter. 
Man tycks inte veta hur man ska behandla och bearbeta sådana problem. Detta kan 
uppfattas stärkt av citat (134). Där framkommer att gruppombud helst undviker 
mellanmänskliga konflikter. Detta åstadkommer gruppombud genom att kringgå 
den person de riskerar ett meningsbyte med. Detta kan uppfattas som marginalise-
ring i det att invandraren ifråga förbigås. Förmodligen föreligger det en överväldi
gande risk i att en sådan strategi slutar i etnisk diskriminering. 

I flera av de ovanstående citaten kan man få intryck av att etniska arbetsfördel
ningskonflikter i värsta fall kan lösas genom att någon annan än den tillfrågade 
gruppmedlemmen (125, 128, 129, 131, 132) eller att gruppombudet självt får 
utföra visst jobb (134). Visserligen går det att spåra tendenser till irritation och 
frustration över detta i flera citat, men det är svårt att upptäcka några direkta 
avståndstaganden. I följande citat framkommer dock gruppombudens ogillanden. 

4:135 Jag tycker det verkar vara lite jobbigare att få gubbarna att ställa upp, och så där. 
För det är det inga problem på linje ..., det är väldigt bra tycker jag, jämfört med 
andra linjer. (Kaj, go). 

4:136 Det är ju det Joseph han ska ju egentligen vara på linjen hela tiden, men han är 
mycket borta, han är t.ex. mycket och pratar med andra gubbar. Han kanske är där 
en timme, då kommer han klockan tre, går och kollar detaljer, sen går han bort och 
kommer tillbaka klockan fyra igen. Det tar vi med en klackspark, vi kollar detaljen 
själva. (Jens, go). 

4:137 För det mesta så säger man ingenting, jaa man bryr sej inte om det helt enkelt. Tar 
istället en annan gubbe som man vet ställer upp, så att det inte blir prat bakom ryg
gen helt enkelt. (Kaj, go). 

4:138 Näe vi har väl inte pratat så mycket om det faktiskt. Men han har ju ont i benet och 
man får springa ganska mycket upp på ämmnesinmataren, så jag tror det är det... 
(Kaj, go). 

4:139 Misstänker la inget, men vi sitter och pratar om ett ibland. Vi bara sitter och pratar 
om ett, vi säger inget speciellt. Det är bara inom gruppombuden, kan man säga, som 
vi pratar om ett ibland. (Kaj, go). 
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Gruppombudets uppgift att fördela arbetet inom arbetsgruppen tycks utgöra ett 
stort bekymmer. För det första verkar det vara svårt att erhålla den respekt som ett 
gruppombud antas ha rätt till (135). För det andra verkar man ha svårt att i klartext 
reda ut situationer då någon brister i sitt ansvarstagande (136). Istället förskjuter 
man problemet (med en klackspark) och utför arbetet själva. Ofta verkar detta 
resultera i att man inget säger, men att man istället marginaliserar (137). Det ver
kar dessutom vara så att man faktiskt tror att man löst problemet då; tar man en 
annan gubbe blir det inget prat. Men har man då löst sakfrågan och den sociala 
konflikten? Nej, det är svårt att dra en sådan slutsats utifrån den förhandenvarande 
informationen. Visserligen försöker man trösta sig med att invandraren ifråga fak
tiskt tycks ha besvär av sin skada (138), men man verkar inte klara av att övertyga 
sig själv. Istället fortsätter man att bearbeta det genom att prata om det. Men vad 
det kommer att leda till för sociala åtgärder är svårt att säga någonting om. 

Citat (139) kan uppfattas illustrerar den otroliga känslighet som sådana här roll
konflikter genererar. Man misstänker inget, men man pratar om det ibland! Man 
sitter och pratar, men man säger inget. Det är dessutom bara gruppombuden som 
gör detta, det vill säga fyra personer. (Under fältarbetet fick jag intrycket att alla 
fyra gruppombuden inte var närvarande under dessa samtal, dessvärre var det svårt 
att empiriskt belägga). Citatet är mycket kort, men ändå fyllt av motsägelser. 
Frågan är vad dessa motsägelser står för? Är man lojal och försöker skydda den 
invandrade arbetaren ifråga? Strävar man efter att hålla inne med sina fördomar? 
Lägger man inte så stort värde i tankar och ord, så att det i stort sett enbart är 
handling som räknas? Eller har man helt enkelt mycket svårt för att både inom sig 
och mellan varandra bearbeta konfliktladdade situationer och formera en hand
lingsplan för omedelbara och förebyggande åtgärder? Det verkar som att 
gruppombuden kört fast i sin ambition att skapa goda relationer inom arbets
gruppen. 

Förmodligen handlar det om mycket komplicerade problemsituationer. Det kan 
mycket väl vara så att vissa personer vill smyga undan och utföra så lite arbete 
som möjligt. Det kunde jag observera under mitt fältarbete. Jag noterade särskilt 
en svensk som gjorde det! Det kan också vara så att vissa arbetare faktiskt har 
arbetsskador som kräver underlättnader. I kombination med att gruppombuden har 
svårt att hantera arbetsfördelningen och att de ofta tycks erfara en lojalitetskonflikt 
brister deras kompetens att hantera sådana undantag. Det kan också handla om 
något man kan beteckna som arbetarkonservatism, det vill säga att de (invandrare 
och svenskar) som arbetat längst på en arbetsplats tar sig friheter som senare an
ställda inte vågar eller vill. 

4:140 ...han jobbade på justeringen ett par år, det var ju väldigt lugnt där inne. Dom hade 
ett ackord där dom kanske bara behövde göra 100 detaljer/dag, då gick dom upp 
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och spela kort, tog det lugnt så där va. Dom har ju sina gamla polare som är på 
justeringen, så han springer dit upp och spelar kort med dom, när han ser att linjen 
inte går. Han har den bakgrunden att det var mycket lugnare förr, men nu har han 
hamnat på linjen för att, dom tar ju bort gubbarna på justeringen för att vi på linjen 
ska ha hand om justeringen. (Kaj, go). 

4:141 Jag vet inte, man har märkt det ibland att vissa jobb vill han inte göra, för att det är 
tungt arbete. Så en annan vecka så vill han göra det, som justering... (Kaj, go). 

4:142 När man har vatt här i tio år och sett så många killar komma och gå. Så känner man 
sej liksom..., som jag känner mej idag: Nu är det min tur att slå mej till ro, nu kan 
dom andra hålla på ett tag. /.../ Jag tror inte att det är någon skillnad på svenskar 
och invandrare i det fallet. (Kaj, go). 

De tre ovanstående citaten (140-142) kan tolkas som att de representerar ett arbe-
tarkonservativt förhållningssätt. I citat (142) uttrycks det till och med i klartext. 
Men den informant som faller detta uttalande (142) vill jag uppfatta som ett 
undantag som förmår att undvika tolka allmänna sociala relationer i etniska 
termer. 

Jag vill dra slutsatsen att intervjucitaten i detta avsnitt ger ett allmänt intryck av 
att det kan förekomma en rad olika orsaker till att vissa medborgargrupper, och 
individer i dessa, hamnar i informanternas fokus. Men då dessa grupper och indi
vider väl fångats upp av informanterna tenderar deras handlingsmönster och indi
viduella beteenden att vanligtvis tolkas i allmänkulturella termer. Det verkar vara 
mycket ovanligt att beteenden relateras till omedelbara strukturella och sociala 
omständigheterna. De etniska stereotypierna tycks ha den starkaste genomslags
kraften för perceptioner och tolkningar. De individuella skillnaderna försvinner 
eller kommer aldrig in i synfältet. Men det handlar inte i första hand om biolo
giska markörer, utan det centrala tycks vara att kulturen uppfattas som grunden för 
och orsaken till mänskligt beteende. Det handlar därmed inte om rasism, utan om 
kulturalism. 

Från etnisk diskriminering till etnisk 
homogenisering 
I detta avsnitt ges en sammanfattning och diskussion av kapitlets övriga delar. 
Kapitlet avser att diskutera ledarskapsförhållanden inom manuella system och 
integrerad mekanisering. Avsnittet utgår ifrån att definition av situationen består 
av hänsyn tagen till både fysisk miljö och formella respektive situationella sociala 
processer. 



147 

Parallella funktioner och etnisk diskriminering 

I föreliggande kapitel representeras manuella system av de förhållanden som var 
rådande i karossfabriken (TA), målerifabriken (TB) och monteringsfabriken (TC) 
på VTV vid tiden för vår datainsamling. 

Miljön kan uppfattas utgöra en mycket övertygande påtvingande faktor. Arbe
tare tycks vara hårt uppknutna till den och de verkar ha en mycket låg grad av 
kontroll över de befintliga fysiska elementen. Det är snarare så att arbetarna är 
kontrollerade av fysiska element. De data som kan uppfattas beskriva miljön som 
en påtvingande faktor återfinns i c itat 2-10 och 36-38. Dessa data visar att arbe
tarna tycks vara mycket hårt kontrollerade och uppbundna av strukturella faktorer. 

Det förekommer också belägg för att positionerna är mycket betydelsefulla för 
huruvida man kan kontrollera eller om man kontrolleras genom strukturen. Citat 1, 
13-22 och 25-38 kan uppfattas belägga en hierarkisk struktur där den som har en 
överordnad position besitter rätten att definiera situationen. Förmannen har ett 
direkt och avgörande inflytande på definitionen av arbetssituationen inom manu
ella system. Om det är något speciellt som arbetarna ska ta hänsyn till är det för
mannen som säger till, även i sammanhang där man praktiserar någon form av 
självständighet. Men då det gäller fördelningen av personal över de olika arbets
uppgifterna är det instruktören som tar besluten, instruktören kan i vissa samman
hang till exempel medge någon att gå på utbildning. 

Det framkommer dock en viss gradskillnad mellan arbetsledarens och instruk
törens position. Arbetsledaren tycks ha ett mer övergripande ansvar, medan in
struktören har hand om den ständigt återkommande kontakten med arbetarna, se 
till exempel citat 31-38. Jag uppfattar dock att instruktörens status mer påminner 
om en underförman än om ett ombud för gruppen; detta kan bland annat uttolkas 
ur citaten 13-22, 25 och 33. 

När det gäller det sociala samspelet är det möjligt att finna belägg för två typer. 
För det första verkar arbetarna i första hand fullgöra sina arbetsuppgifter parallellt 
med varandra, se till exempel citaten 13-16, 28-29, 36-38. Särskilt citaten 36-38 
belyser den individinriktade sociala kontrollens inverkan bland arbetarna, samti
digt som man näst intill arbetar inpå varandra (se även kapitel 2). För det andra 
verkar samspelet också präglas av könsselektion med patriarkala förtecken, vilket 
kan utläsas ur citaten 23-24. Dessa data visar att kvinnor upplever sig vara både 
marginaliserade och diskriminerade. Sammantaget kan data uppfattas visa på 
starka tendenser till en flerdimensionell segregation inom manuella system. 
Arbetare fullgör sina arbetsuppgifter parallellt med varandra. Likaså förekommer 
det indikatorer på att män verkar parallellt med kvinnor, där kvinnorna upplever 
sig både marginaliserade och diskriminerade. Sådana tendenser har tidigare 
dokumenterats av Britz (1994) och Knocke (1994). 
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Det tycks föreligga ett stort behov av informell kommunikation, dels för att liva 
upp arbetssituationen, dels för att glömma bort tiden, så att arbetsdagen rullar på 
utan att man ständigt går och längtar efter att fa komma bort från arbetet och 
arbetsplatsen. Den sociala interaktionens funktion är att frigöra arbetarens ome
delbara medvetande från de ensidiga arbetsuppgifter han eller hon är tillsatt att 
utföra. 

Vilka uttryck tar sig de etniska relationerna hos informanterna inom manuella 
system? Det genomträngande strukturella inflytande fortplantar sig via de mel-
lanmänskliga relationer i allmänhet till att även omfatta de etniska relationerna. 
Det finns inte några övertygande tendenser till att vissa invandrargrupper utesluts 
ur manuella system. Däremot förekommer uttalanden som ger uttryck för att vissa 
grupper marginaliseras. Den avgörande orsaken till marginalisering tycks vara att 
huruvida man anser att invandrare fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det hand
lar då inte om sociala kompetenser, utan om yrkesmässiga. Invandrargrupper och 
enskilda invandrade individer som uppfattas ha en god arbetsmoral och som defi
nierar arbetssituationen på ett tillfredsställande sätt uppskattas. Uppfylls dessa 
kriterier kan man ha överseende med språkförbistring och social distans. Men i 
sammanhang där man börjat praktisera lösare former av grupporganisation och 
särskilt i meningen av att det finns tillsatta gruppombud hårdnar villkoren något. I 
sådana sammanhang förväntar man sig en väl fungerande verbal kommunikation 
med invandrare. Därmed prioriteras sociala kompetenser i mycket högre grad, än i 
sammanhang där det fortfarande förekommer förmän och instruktörer. 

Vilka analytiska slutsatser kan man då dra av de etniska mellanmänskliga rela
tionerna inom manuella system? Med utgångspunkt i de ovanstående empiriska 
avsnitten kan man urskilja en hård strukturell styrning av de arbetande individerna 
och överväldigande tendenser till segregation. Jag föredrar därför att diskutera de 
etniska relationerna i termer av makt. Men det innebär inte att jag är övertygad om 
att maktutövaren är en illvillig eller maktfullkomlig person. Istället utgår jag ifrån 
att det föreligger ett mänskligt behov av att erhålla kontroll över sin vardag och 
sitt arbete, genom att helt enkelt ordna och organisera sina föreställningar. Denna 
kontroll kommer att innebära en viss grad av selektivitet av de intryck man tar 
fasta på i olika situationer. Selektiviteten är i sin tur förankrad i den referensgrupp 
som tjänar som mall för vederbörandes perceptioner, det förekommer med andra 
ord en form av lojalitet mellan en grupp och respektive gruppmedlems tolkning av 
omvärlden. Varje tillfälle till tolkning och defintion av en situation utgör därmed 
en möjlig maktutövning (jämför Dahl och Habert, 1992). 

Strukturellt sett innebär en definition av arbetssituationen inom manuella sys
tem att ledarskapet präglas av en hög grad av strukturell och social kontroll över 
arbetet och dess utförande. I en produktionsmiljö med hög grad av situationeli 
kontroll är man mer intresserad av invandrares funktionella bidrag och man lägger 
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ingen särskild vikt vid invandrares sociala kompetens. Sammantaget medför de 
tekniska och organisatoriska betingelserna, inom ramen för manuella system, be
gränsningar för arbetarnas mentala engagemang i arbetet. 

Tar man hänsyn till samspelet inom manuella system kan man slå fast att man 
huvudsakligen arbetar intill varandra, men utan att man i någon större omfattning 
berörs av varandras arbete. Detta medger ett relativt stort spelrum för olikheter 
mellan grupper och enskilda individer. Det är först när det finns behov av tätare 
kontakter som informanterna ger uttryck för frustration över invandrare. Frustra
tionen är då främst riktad mot bristande språkkunskaper och arbetsmoral. 

Heterogen kompetensutveckling och etnisk homogenisering 

Integrerad mekanisering representeras av de förhållanden som var rådande i 
pressverket på VTV vid tiden för vår datainsamling. 

Så sent som 1990 hörde pressverket till de mest moderniserade delarna av VTV. 
Moderniseringen omfattade en teknisk och en organisatorisk dimension. Den tek
niska sidan innefattar mekanisering och integrering av tidigare manuella stationer. 
Den organisatoriska dimensionen består av att arbetet utförs med hjälp av arbets
grupper. 

Arbetsuppgifterna och framför allt produktionen är huvudsakligen stationerad 
inom presshallen, men det förekommer även arbetsuppgifter som utförs utanför 
presshallen. Det innebär att arbetare rör sig mellan olika produktionsavdelningar 
på en relativt stor yta. Arbetet leds och fördelas av produktverkstadsledare och 
gruppombud. 

Arbetet är organiserat i fyra olika produktverkstäder som baserar sig på de fyra 
befintliga presslinjerna. Det tycks föreligga en komplementär arbetsdelning mel
lan de olika produktverkstäderna. Olika presslinjer producerar olika karossdelar. 
Inom respektive produktverkstad eftersträvas en heterogen komptensutveckling. 
Det innebär att det finns personal som är specialiserade på ett mer eller mindre 
begränsat antal arbetsuppgifter. 

Under varje skift finns det två produktverkstadsledare som ansvarar för vardera 
två presslinjer. Varje produktverkstad utgörs av en arbetsgrupp med sina egna 
gruppombud. Det innebär att en produktverkstadsledare har ett övergripande 
ansvar för två arbetsgrupper. 

Det tycks föreligga en funktionell arbetsdelning mellan produktverkstadsledare 
och gruppombud. De förra har ett övergripande ansvar för avdelningen, de senare 
ett adminstrativt och socialt ansvar i förhållande till arbetsgruppen. Gruppombudet 
fungerar som mellanhand mellan produktverkstadsledare och arbetsgruppens 
övriga medlemmar. Arbetsgrupperna är relativt självständiga, men självständig
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heten tycks vara begränsad till den sociala dimensionen av arbetet. Det finns indi
katorer på att arbetets innehåll inte berikats i någon nämnvärd mening. Istället kan 
det vara frågan om en försämring, åtminstone ifråga om gruppombudens funktion 
jämfört med tidigare då de fungerade som instruktörer. 

Den ursprungliga ambitionen med gruppombudsfuktionen var att erbjuda 
arbetsgrupperna en ledare med viss karismatisk utstrålning. Resultatet tycks ha 
blivit att gruppombuden upplever sig låsta i en position mellan produktverkstads-
ledare och arbetsgruppens medlemmar. Det verkar dessutom existera vissa oklar
heter om både deras arbetsuppgifter och deras ansvar. Gruppombuden verkar inte 
ha särskilt stor makt, däremot fyller de en kontroll- och justeringsfunktion ifråga 
om arbetsfördelningen inom respektive arbetsgrupp. 

De mellanmänskliga processer som förekommer i pressverket verkar vara av 
synnerligen kontakttät karakär. En följd av detta är att de etniska relationerna ofta 
präglas av konfliktladdade uppfattningar och uppplevelser. Detta tenderar gene
rera en social kontroll som huvudsakligen tar fasta på allmänkulturella symboler. 

Stabstjänstemän och produktverkstadsledare bär ofta med sig levande minnes
bilder av de etniska relationer som präglade VTV på 1960- och 1970-talen. Man 
pekar på en rad dimensioner som upplevs som besvärande. För det första upp
märksammas invandrares språksvårigheter. Dessutom uppfattar man att det före
kommer en skillnad mellan olika medborgargruppers förmåga att identifiera sig 
med sin arbetsgrupp. Informanterna menar att särskilt jugoslaver tenderar att hålla 
sig till sin egen familj eller sin egna landsmän. För det tredje anser man att 
individer från olika länder besitter skilda förmågor till något man kan kalla för 
teknisk förståelse. Vissa medborgargrupper uppfattas som mer industrialiserade än 
andra. Det allmänna intryck som stabstjänstemän och produktverkstadsledare ger 
är att de tenderar tolka invandrare i termer av allmänkulturell bakgrund och 
uppväxtvillkor. Det finns också belägg för påfallande tendenser till diskriminering 
och uteslutning av invandrare i och från pressverket. 

Flera gruppombud ger uttryck för liknande uppfattningar och upplevelser av 
invandrare, som stabstjänstemän och produktverkstadsledare. I första hand skiljer 
man mellan finnar och utlänningar. Utlänningar, som i första hand representeras 
av jugoslaver både uppfattas och upplevs som besvärliga. Det tycks föreligga ett 
grundmurat misstroende mot jugoslaver, speciellt de som av ett eller annat skäl 
inte deltar i arbetet på samma villkor som övriga gruppmedlemmar. Det spelar 
ingen roll om individen ifråga har läkarintyg eller inte, misstroende gror ändå. Det 
finns gruppombud som föredrar att undvika dispyter med invandrare, istället för 
att konfrontera dem. Man väljer då att kringgå och därmed marginalisera invand
raren ifråga. Det förekommer dock att gruppombuden mellan sig diskuterar vissa 
invandrares beteenden. Men detta är något man inte gärna vill kännas vid. 
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Vilka analytiska slutsatser kan man då dra av de etniska mellanmänskliga rela
tionerna inom integrerad mekanisering? I likhet med analysen över förhållandena 
inom manuella system, kommerjag här att utgå från en maktaspekt. 

Stabstjänstemän och produktverkstadsledare visar tendenser till lojalitet med 
produktiva mål. De erfarenheter de har av etniska relationer i pressverket verkar få 
dem att föredra en reducering av invandrare för att istället satsa på yngre svenska 
män. Jag vill påstå att man föredrar etnisk homogenisering av verksamheten. Detta 
beläggs genom att de tenderar definiera den sociala problematiken i etniska ter
mer. Invandrares beteende uppfattas grunda sig på allmänkulturella karaktäristika. 
Man har inte vid något tillfälle tagit upp konfliktladdade relationer i termer av 
organisatoriska problem som har sin grund i en kontakttät social miljö. Man har 
heller inte reflekterat över eventuella brister i arbetsledningens beteendeveten
skapliga kompetens. Definitionerna av etniska relationer tycks huvdsakligen 
präglas av uppfattningar om bristande allmänkulturell kompetens hos invandrarna. 
Den lösning av detta problem som förs fram är diskriminering och uteslutning, det 
senare genom att undvika anställa fler invandrare. 

Gruppombud funderar inte i termer av etnisk diskriminering eller uteslutning på 
liknande sätt som stabstjänstemän och produktverkstadsledare, utan i termer av 
marginalisering. Deras utsagor präglas i hög grad av en frustration och irritation 
över den komplexitet som präglar deras arbetsuppgifter. De ger uttryck för bris
tande kognitiv kontroll över de sociala processerna. I likhet med stabstjänstemän 
och produktverkstadsledare anlägger de en allmänkulturell orsakstillskrivning av 
invandrade bilarbetares beteende. Därmed betraktar de inte invandrare i första 
hand som enskilda individer och arbetare med lång erfarenhet. 

Såväl arbetsledning som gruppombud tycks vara dåligt rustade för kontakttäta 
sociala miljöer. Den sociala kontrollen resulterar med andra ord i kulturalism. 
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5 Arbetarkollektivets omvandling: 
Etniska referensgrupper, etnisk 
diskriminering och etnisk 
homogenisering 

I föreliggande kapitel diskuterar jag förändringar av mellanmänskliga relationer 
bland arbetare. Tillkomsten av grupporganisation och gruppombud har inte enbart 
medfört ökad mångfald i arbetsuppgifterna, det tycks också ha inneburit en 
förskjutning av lojaliteten bland arbetare. En viktig fråga i sammanhanget är om 
arbetare inom integrerad mekanisering identifierar sig mer med företaget än arbe
tare inom manuella system. Tidigare har Lysgaard (1985/1961) visat att arbetare 
identifierar sig med dem som är "lika" dem själva och att de interagerar med dem 
som befinner sig nära dem själva. Frågan är om detta fortfarande gäller, efter 
30 års teknisk och organisatorisk utveckling och förändrad sammansättning av 
arbetsstyrkan? 

Det är drygt trettio år sedan Sverre Lysgaard (1985/1961) publicerade sin av
handling Ar beider kollektivet. Lysgaard har som ambition att utveckla en generell 
teori som kan gälla för varje företag, oavsett storlek och ålder. I det följande ska 
jag utgå från Lysgaard's teori och tillämpa dess principiella utgångspunkter på 
förhållandet mellan arbetare på VTV, men i något modifierad form. Tidigare fanns 
det en vanlig skiljelinje mellan "vi" arbetare och "dom" förmännen eller före
tagsledningen (Lysgaard, 1985/1961). En idag inte särskilt ovanlig uppfattning om 
"vi" och "dom" omfattar skillnaden mellan inhemska och invandrade bilarbetare. 
Det finns därför anledning att fördjupa undersökningen av inhemska arbetares 
uppfattningar och upplevelser av invandrade arbetare. Det särskilda syftet är att 
granska förhållandena inom arbetarkollektivet genom att tillföra en variabel som 
Lysgaard inte berör, nämligen etnicitet. Speciell vikt läggs vid karaktäristika som 
svenska bilarbetare anser är utmärkande för invandrade arbetare från olika 
medborgargrupper. I syfte att belysa dynamiken i informanternas uppfattningar 
och upplevelser mot invandrare använder jag Lysgaard's strukturella roller, 
anställd, underordnad och människa, som perspektivtagningar, istället för 
statuspositioner. 

Kapitlet innehåller vissa citat som presenterats i tidigare kapitel, men denna 
gång med en annorlunda utgångspunkt. Men först av allt ges en sammanfattande 
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presentation av Lysgaard's teori. Min utgångspunkt är de element varmed 
Lysgaard bygger sitt systembegrepp. 

Lysgaard's systembegrepp 
Lysgaard uppfattar den arbetande personen som ansluten till en uppsättning sam
existerande statuspositioner. Den status personen bär upp bygger på egenskaperna 
att vara anställd, underordnad och människa. 

Status Anslutning System Samexistens 

anställd 

Person underordnad-

människa — 

det tekniska/ _ 
ekonomiska 

det kollektiva " 

det mänskliga-

Arbets-

organisa-

tion 

Figur 1: "Schematisk framställning av leden i personens inordning 
till en arbetsorganisation." (Källa: Lysgaard 1985/1961:71). 

Personens status ansluts till tre olika system; det tekniska/ekonomiska, det kollek
tiva och det mänskliga. Dessa system förbinder personen till arbetsorganisationen. 
Lysgaard betraktar systemen som "sociologiska huvudkomponenter" (op.cit.:60). 
Hans teori bygger på idén om att det existerar konflikter "«mellan» systemen, i 
sammanstötningarna mellan systemen" (op.cit.:61). Systembegreppet är, enligt 
Lysgaard, en abstrakt tankemodell som bör hanteras som om analysenheten utgörs 
av individer, vilket inte är fallet i p raktiken. Det är med andra ord frågan om en 
förenkling på ett "överindividuellt" plan som syftar till att "göra det lättare för 
oss att finna orden" (op.cit.:16). 

Jag tolkar Lysgaard som att han betraktar sina tre system som olika sociala 
strukturer som vart och ett påverkar medlemmarna på ett unikt sätt. Systemen kan 
uppfattas utgöra påtvingande och kanske till och med determinerande krafter för 
de människor som är verksamma inom dem. Det finns två sidor i Lysgaard's 
modell som karaktäriserar respektive system: 

1. Systemets värden; det vill säga dess intressen och målsättning. 
2. Systemets roller; såsom beteenden, handlingar och inställningar som förväntas av de personer 

systemet omfattar. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att Lysgaard's system täcker in tre grundläg
gande utgångspunkter för bedömningen av den arbetande personen. För det första 
har det att göra med personens arbetsinsats, för det andra har det att göra med den 
lojalitet som personen visar upp gentemot sina jämlikar, och för det tredje har det 
att göra med den enskilda individens intressen. 

Man kan fråga sig vad det är som hänt som gör det värdefullt att undersöka 
dagens förhållande och analysera dem utifrån Lysgaard's (1985/1961) teori? Den 
främsta anledningen är att den statusskillnad som enligt Lysgaard's ansluter en 
person till ett system inte är lika utpräglat dualistisk idag. Numera förväntas arbe
tare till exempel hysa förtroende till och vara lojal mot företaget. På 1950-talet 
ansåg arbetarna, enligt Lysgaard, att det fanns en konflikt mellan dem och före
tagsledningen som hängde ihop med den (strukturella) position man hade i företa
get. Det medförde att konflikternas grogrund tydligt fanns inneboende i företagets 
struktur, de hade därmed inga uppenbara samband med personliga (mänskliga) 
karaktäristika. I den senare arbetsorganisatoriska utvecklingen kan man för det 
första skönja tendenser till att strukturella konflikter mellan olika positioner håller 
på att tonas ner (Thompson, 1983, Piore och Sabel, 1984, Kern och Schumann, 
1984, Brulin, 1989, Berggren, 1990). Men det innebär inte att man övergår från 
det ena tillståndet till det andra. Det är snarare så att det tillförs nya organisations
former som kommer att existera parallellt med gamla (Kern och Schumann, 1984). 
För det andra finns det belägg för tendenser till förekomsten av konflikter inom 
det Lysgaard benämner det mänskliga systemet; se Lindgren (1985) angående kön 
och Schierup och Paulson (1994) med avseende på etnicitet. De konflikter som rör 
etnicitet och som här står i fokus kan uppfattas hänga samman med en teknologisk 
utveckling mot integrerade arbetsuppgifter och en arbetsorganisatorisk förändring 
mot att frigöra och ta vara på individuella utvecklingsmöjligheter. 

Lysgaard's former för anslutning 
Lysgaard (1985/1961) skiljer mellan fem former av anslutning till respektive sys
tem; funktionell förpliktelse, normativ förpliktelse, självförverkligande, belöning 
och bestraffning. 
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Person Status -

Former för anslutning 

Systembärande 
• Funktionell förpliktelse — 
• Normativ förpliktelse 

Systemburet 
Självförverkligande 

• Belöning . 
• Bestraffning _ 

System 

värdesystem 

rollsystem 

Figur 2: "Schematisk översikt över formerna för en persons anslutning till ett system". 
(Källa: Lysgaard 1985/1961:72). 

En redogörelse för översiktens enskilda delar förutsätter en inledande kommentar 
om vad som menas med förpliktelse, att ett system bär upp någon och att någon 
blir buren av ett system. Lysgaard menar att en förpliktelse är 

en lojal underordning under systemet och det som systemet står för, utan hänsyn till 
omedelbara egenintressen. Bakom en sådan anslutning kan man säga att det 
föreligger en offervilja och moralisk förträfflighet (op.cit.:66). 

Men vad menar han med att varje enskilt system bärs upp av sina egna värden och 
bär upp sina egna roller? Jag tolkar Lysgaard som att ett system som bär upp en 
person förutsätter ett medlemskap i systemet för att denna person ska omfattas av 
systemets värden. Att å den andra sidan bli buren av systemet medför att personen 
ifråga åtnjuter vissa förmåner eller fördelar, tack vare sitt medlemskap i systemet. 

Den som upplever en funktionell förpliktelse kan uppfattas villkorslöst ha 
assimilerat systemets värden och de förväntningar och krav som följer med syste
met. Han eller hon är med andra ord villig att offra sig åt systemet och underkasta 
sig dess moraliska påbud. 

Att som systemmedlem acceptera den normativa förpliktelsen innebär att man 
tar till sig de beteendemönster och attityder som är utmärkande för systemet. Det 
medför att personen har en "stark uppfattning om vad som passar sig för en 
systemmedlem, d.v.s. han har en «moralisk» förvissning om hur den goda system
medlemmen bör uppträda" (op.cit.:67). 

Lysgaard säger att "den funktionella förpliktelsen säkrar systemets rationella 
smidighet", medan den "normativa förpliktelsen säkrar systemets moraliska sta
bilitet" (op.cit.:68). 

Den tredje mekanismen, självförverkligande, kan uppfattas som en belöning i 
det att man i och med anslutningen till systemet åtnjuter något "...nöjsamt, intres
sant, behagligt, spännande eller på annat sätt tillfredsställande..." (op.cit.:68). 
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De två sista mekanismerna, belöning och bestraffning, spelar en särskild bety
delse för de anslutningsformer som systemen bär upp. Lysgaard menar att dessa 
mekanismer kommer som 

resultat av andras värderingar av ens egenskaper och färdigheter, uppföranden och 
insatser - värderingar andra företar å systemets vägnar, alltså utifrån systemets 
målsättningar och normer (op.cit.:69). 

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt försökt att belysa hur personen inordnas 
i en arbetsorganisation och att det finns former för anslutning till de olika system 
som organisationen omfattar, dels de som bär upp systemen i sig, dels de som 
systemen i sig själva bär upp. 

Från Lysgaard's systembegrepp 
till perspektivbegreppet 
Jag uppfattar att Lysgaard (1985/1961) beskriver arbetaren som konkret bunden 
till sin funktionella eller formella status. Det skulle innebära att en anställd ser på 
arbetet utifrån den anställdes system, en underordnad utifrån den underordnades 
system, och så vidare. Jag anser inte att en persons inställning nödvändigtvis 
behöver vara så statiskt förankrad i de t ena eller det andra statussystemet. Istället 
tror jag att man oavsett status i företaget är förmögen att i kognitiv mening växla 
mellan olika perspektiv. Jag tror dessutom att en sådan uppfattning är särskilt 
betydelsefull för studiet av etniska relationer. Min ambition är att i detta avsnitt 
utvidga Lysgaard's teoretiska begrepp, från att enbart utgöra strukturella fenomen 
till att även ligga till grund för kognitiva konstruktioner. 

Detta skulle innebära att själva uppluckringen av gränserna mellan Lysgaard's 
system ligger i att sentida rollkonstellationer inom ett företaget snarare hänger 
samman med situationella än med strukturella roller. Det situationella rollbegrep
pet förutsätter unika definitioner inför och under varje ny situation. De sociala 
interaktionerna blir därmed mycket mer komplicerade och det förekommer defini
tivt många fler faktorer att ta hänsyn till. 

Användning av perspektivbegreppet förutsätter att systemen uppfattas som 
perceptuella referensramar istället för system. Lysgaard's systembegrepp skulle 
därmed kunna uppfattas erbjuda tre perspektiv på de omständigheter som präglar 
en arbetande persons omgivning och sociala situationer. Man kan försöka förstå 
en persons handlingar i egenskap av att denne i skilda situationer uppfattar sig 
själv och andra som i första hand anställd, underordnad eller människa. Innan jag 
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går vidare med att tillämpa innehållet i Lysgaard's systembegrepp på perspektiv
begreppet ska jag presentera innebörden av perspektivbegreppet, som sådant. 

Begreppsmässig 
inramning 

Uppsättning 
antaganden Inverkan Inverkan på 

Perspektiv ^ ^ på vår ^ handlingen i 
Uppsättning Perception situationen 
värden 

Uppsättning 
idéer 

Figur 3: Innebörden av perspektiv (Charon, 1995:6). 

Vad är ett perspektiv? Om man tittar på ovanstående figur från höger till vänster 
så framgår det att tal- eller beteendehandlingar inte kommer till av en slump. Varje 
situationeli handling föregås av en perception. Bakom perceptionen finns en unik 
begreppsmässig inramning, specifika antaganden, värderingar och idéer för väg
ledning av densamma. 

Med hänsyn tagen till perspektivbegreppet anser jag att det kan vara fruktbart 
att uppfatta Lysgaard's system som förutfattade meningar eller fördomar (se 
vidare Charon, 1995). När personen väl anammat ett perspektiv kan detta fungera 
som ett hjälpmedel för bestämning eller tolkning. Till skillnad från förhållandet 
mellan olika system behöver det inte vara konfliktfyllt att anta olika perspektiv på 
ett fenomen av något slag. Människor kan uppträda på mycket olikartade sätt då 
de umgås med olika personer eller utgör en part i sk ilda situationer. Av kapitel 3 
och 4 framgår att tjänstemän ger uttryck för både avståndstagande till och sympati 
för invandrare, beroende på om de uppfattar dem som anställda eller människor 
som lever under relativt extrema förhållanden. Detta tyder på att olika perspektiv 
omfattar skilda begreppsmässiga inramningar, utgångspunkter, bedömningar och 
föreställningar. Dessa olika delar präglar varje perception på ett unikt sätt, vilket, 
enligt Charon (1995), i sin tur färgar av sig på den handling som kommer till ut
tryck i en viss situation. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en omformulering av Lysgaard's relativt 
distinkta systembegrepp till tre mer dynamiska men skilda perspektiv gör det 
möjligt att urskilja tre begreppsmässiga inramningar, som fungerar som grundval 
för olika personers tolkningar av etniska omständigheter; den anställdes perspek
tiv, den underordnades perspektiv och det mänskliga perspektivet. Nyckeln till 
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denna omformulering utgörs av människors förmåga att definiera och omdefiniera 
situationer eller omständigheter. 

En viktig fråga att besvara är om det kan föreligga begränsningar för vilket per
spektiv en viss person utgår ifrån. I teoretisk mening föreligger det förmodligen 
inga andra begränsningar än individens kognitiva kompetens. Däremot kan den 
sociala struktur som individen vistas i, vid det aktuella tillfallet, förmodligen ut
göra en mer eller mindre påtvingande faktor. I kapitel 2 framförs tesen att manu
ella system tenderar resultera i begränsningar av arbetares mentala engagemang 
och parallella sociala interaktioner. Detta tycks medföra ett starkt behov av infor
mella relationer och verbalt utbyte. Därför kan man anta att där är den underord
nades och det mänskligas perspektiv mer framträdande och konkret orienterat. 

I kapitel 2 framkommer också att integrerad mekanisering till skillnad från 
manuella system intensifierat arbetares engagemang i produktionsprocessen. Detta 
har å sin sida inneburit formaliserade behov av verbal kommunikation arbetare 
emellan. Därför kan man anta att arbetare inom integrerad mekanisering i högre 
grad bedömer varandras arbetsinsats, än som underordnade eller medmänniskor. 

Detta ger upphov till några frågeställningar som är värdefulla att försöka be
svara: I vad består informanternas perspektiv på invandrade bilarbetare då man 
betraktar invandraren som a) anställd, b) underordnad eller c) människa? Analysen 
av förhållandena inom VTV och diskussionen som följer på den är begränsad till 
en övergripande behandling av Lysgaard's (1985/1961) systembegrepp. Detta 
utesluter en djupare analys av rådande förhållanden inom arbetarkollektivet. Syftet 
är att peka på att ny teknik och modernare organisationsformer kan ligga till grund 
för andra former för sociala interaktioner inom företaget, än de som Lysgaard fann 
i sin undersökning på 1950-talet. 

I de följande tre avsnitten ges en genomgång av de förhållanden som råder inom 
respektive system och hur systemen kan relateras till moderna organisationsformer 
och etnicitet. 

Det tekniska/ekonomiska systemet 
Lysgaard (1985/1961) menar att medlemskap i det tekniska/ekonomiska systemet 
(T/E) först och främst har att göra med "att man «är i arbete» - en livsnödvändig
het för den egna och familjens försörjning, för självrespekt och social status" 
(op.cit.:73). Systemet utgår från företagets formella organisation och det är därför 
företagets primära system. Då Lysgaard påstår att T/E är primärt, tycks han mena 
primärt i betydelsen av att "det är det tekniska/ekonomiska systemet det gäller att 
samtidigt vara medlem av och beskyddad mot" (op.cit.:79). Detta är, säger han, 
"anställningens fundamentala dilemma" (op.cit.). Systemets rötter ligger i den 
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planmässiga organiseringen, främst på grund av att "arbetsorganisationen är 
genomtänkt på förhand med målsättning om ett produktivt och lönsamt företag" 
(op.cit.:62). 

Värdesystemet utgörs av "...ändamålsenlighet eller effektivitet, lönsamhet för 
företaget", det vill säga "det effektiva och lönsamma företaget ses som något 
eftersträvansvärt" (op.cit.:14). Lysgaard talar om ett "organiserat samarbete" som 
ska 

öka de anställdas samlade tekniska/ekonomiska produktion till det bästa för deras 
levnadsstandard och till utveckling av deras kreativa [skapende] talanger (op.cit.:81). 

I rollsystemet finns "...en uppsättning av positioner med bestämda arbetsuppgifter 
och bestämda rättigheter och plikter inom en viss ansvars- och myndighets
utövning" (op.cit.:15). En intressant fråga att besvara är vilka uttryck de meka
nismer tar sig som knyter personen till systemet? 

Den som är funktionellt förpliktad " är först och främst besatt av tanken på att 
bidra till att företaget verkligen blir effektivt och lönsamt" (op.cit.:67). En sådan 
person tenderar fokusera "på allt som bidrar till företagets effektivitet och lön
samhet" (op.cit.). 

En viktig poäng med Lysgaard's teori är att den bygger på en konflikt mellan, i 
första hand, T/E och kollektivsystemet. Men det är inte självklart att denna slutsats 
är lika giltig idag som Lysgaard visar att den var under 1950-talet. I kapitel 2 och 
4 beskrivs hur tillkomsten av instruktörer inom manuella system och gruppombud 
inom integrerad mekanisering inneburit att arbetare, i meningen av kollektiv
anställda, har övertagit, dels vissa av förmannens administrativa arbetsuppgifter 
och dels vissa av densammes arbetsledande funktioner. 

Den normativa förpliktelsen bidrar, som bekant, till att säkra systemets mora
liska stabilitet. Men inom T/E utgörs denna stabilitet huvudsakligen av den 
anställdes funktionella bidrag till produktiviteten. Lysgaard (1985/1961) menar att 
den normativa förpliktelsen är mer central inom kollektivsystemet; men jag är inte 
så säker på att detta är lika aktuellt i moderna arbetsorganisationer. 

Det är troligt att även den normativa förpliktelsen modifierats kraftigt bland 
arbetare. Av kapitel 4 framgår att instruktörer och gruppombud förväntar sig en 
lojal förpliktelse till T/E, från övriga arbetare. Särskilt frustrerad tycks man vara 
över att vissa medborgargrupper inte lever upp till denna förpliktelse på ett till
fredsställande sätt. Detta vill jag tolka som att det förekommit en viss moralisk 
förskjutning där medlemmar inom Lysgaard's kollektivsystem förväntar sig en 
moralisk prestation som motsvaras av förväntningarna på personer som är an
slutna till Lysgaard's tekniska/ekonomiska system. 
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Självförverkligande inom T/E kan erhållas genom att man accepterar att utföra 
vissa arbetsuppgifter eller åta sig särskilda ledarroller. En person som är funk
tionellt förpliktad gentemot T/E kan uppleva personlig utveckling och stärkt själv
förtroende i samband med att han eller hon får ansvar för kvalificerade arbets
uppgifter eller ledarfunktioner. Uppkomsten av instruktörs- och gruppombuds-
funktionerna kan ses som ett uttryck för ett sådant självförverkligande. Men den 
kanske viktigaste aspekten i detta sammanhang är att den person som bär upp en 
sådan position, fortfarande är medlem bland de kollektivanställda. Formellt är han 
eller hon underordnad, men inte reellt. 

Den främsta modifieringen består i att självförverkligande i första hand tycks 
handla om att arbetare i form av instruktörer och gruppombudet håller god ord
ning på produktionsprocessen. Av kapitel 2 framgår att bland andra Kern och 
Schumann (1984) beskriver hur synen på arbetaren utvecklats från ett ensidigt 
lönearbetarperspektiv till att även omfatta ett producentperspektiv. Av kapitel 2 
framgår också att denna syn på arbetaren existerar bland både tjänstemän och 
arbetsledande personal på VTV. Samtidigt visar kapitel 4 att motsvarande tilltro 
till arbetares komplexa förmåga och varierande utvecklingspotential även tycks ha 
rotat sig bland arbetarna. Instruktörer eller gruppombud tar för givet att de ska 
fylla vissa arbetsledande funktioner och de ger uttryck för otillfredsställelse då 
övriga arbetare inte är tillräckligt följsamma. 

När det gäller Lysgaard's (1985/1961) version av de två sista mekanismerna, 
belöning och bestraffning finns det vissa begränsningar bland de åtgärder som kan 
vidtas av formella ledare, det vill säga överordnade. Vissa ledare har möjlighet att 
belöna med hjälp av pengar eller utökat ansvar, men sådana befogenheter är, enligt 
Lysgaard, relativt begränsade. Detsamma gäller för bestraffningar i te rmer av till
rättavisning, degradering eller avsked. Men ofta så rör det sig inte så mycket om 
materiella belöningar eller formella sanktioner, utan snarare om informell ryktes
spridning. En person kan till exempel bli belönad genom att han eller hon får ett 
gott rykte och anseende, eller bestraffad genom att man tar avstånd från honom 
eller henne, eller att man tar tillbaka eller omvärderar den tidigare tilldelade 
prestigen. 

Belönings- och bestraffningsformerna i moderna organisationer utgör förmodli
gen en viktig aspekt för lojalitetsförskjutningar mellan Lysgaard's system. Avsnit
ten om instruktörerna och gruppombuden i kapitel 4 belyser att strategin tycks gå 
ut på att arbetare ska belöna och bestraffa varandra inom den egna gruppen. För
modligen sker detta i form av mycket subtila processer där rolltagande fyller en 
viktig funktion. I det ovan nämnda kapitlet framgår att gruppombud som inte blir 
åtlydda av sina arbetskamrater kanske måste utföra arbetsuppgiften på egen hand. 
I sådana situationer kan såväl kognitiva som känslomässiga former för social kon-
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troll aktualiseras. Argumentet för detta skulle kunna vara att det för arbetaren 
ligger närmare till hands att ta en annan underordnads roll än en arbetsledares. 

Det är dessa mekanismer som i huvudsak reglerar relationen mellan person och 
T/E och färgar de krav som systemet ställer på medlemmarna och de behov som 
kraven för med sig. Systemet tar inte någon hänsyn till andra faktorer än de som 
tjänar dess egenintresse, vilket alltså kan vara både till medlemmens för- och 
nackdel. T/E bär enligt Lysgaard (1985/1961) på tre karaktäristiska drag; i sina 
krav på medlemmarna är det "omättligt, ensidigt och obevekligt" (op.cit.:81). 

T/E är omättligt när det gäller "egenskaper och färdigheter" hos arbetarna som 
kan komma till användning i systemets tjänst. Denna omättlighet härrör ur målet 
att ständigt förbättra resultaten genom att öka produktionen. Därför tenderar sys
temet inrikta sig mot allt som bidrar till att förverkliga denna ambition. Men sam
tidigt finns det gränser för den anställdes förutsättningar och förmåga att leva upp 
till sådana krav. Omättlighetens gränser kan dock uppfattas ha utvidgats de senare 
decennierna. Tidigare kapitel visar att det numera finns en större tilltro till arbe
tares förmåga att ta ansvar och att lösa komplexa problem. Men det finns också 
belägg för att en sådan utvidgning inte omfattar alla arbetare. Av kapitel 3 och 4 
framgår att vissa medborgargrupper nedvärderas. 

Lysgaard (1985/1961) menar också att T/E är ensidigt i den mening att det 
enbart verkar för att effektivisera och öka lönsamheten för sin egen skull. Det 
innebär att de roller som systemet erbjuder den anställde är mycket snävt definie
rade och ofta specialiserade med utgångspunkt i systemets behov. Den anställdes 
inneboende möjligheter är å sin sida mångfaldiga. 

I kapitel 2 beskrivs hur förhållandet mellan arbetets ensidiga krav och arbeta
rens mångsidighet förändrats från taylorismen till Kern och Schumann's (1984) 
uppfattning om producentperspektivet och Berggren's (1990) syn på lagarbete. 
Detta gör att man kan ana förekomsten av en viss förskjutning mellan T/Es krav 
och den anställdes mångfaldighet. En sådan förskjutning medför annorlunda och 
mer komplexa förväntningar på arbetares förmågor, vilket inte minst visar sig i 
kapitel 3 om rekryteringspolicy. 

T/E är slutligen obevekligt i meningen av att det enbart har uppmärksamheten 
fokuserad på den anställdes arbetsprestationer. Ambitionen går ut på att i första 
hand engagera de bästa och effektivaste bidragsgivarna. Det förekommer liten och 
kanske ingen hänsyn alls till det möjliga och utvecklingsbara hos personen ifråga. 
Enligt Lysgaard (1985/1961) medför denna form av obeveklighet att de anställda 
utsätts för ständig värdering och följaktligen känner sig otrygga. Personerna å sin 
sida söker trygghet och vill inte frivilligt underkasta sig dessa verkningar. De som 
berörs av systemets verkningar förväntas dock att till varje pris assimilera syste
mets värden. 
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I likhet med ensidigheten är det numera möjligt att urskilja en förändrad syn på 
T/Es obeveklighet. I kapitel 2 presenteras Kern och Schumann (1984) och deras 
uppfattning om en åsiktsförändring av arbetares förmågor och kompetenser. För
fattarna menar att det förutom ett traditionell lönearbetarperspektiv på arbetaren 
även existerar ett producentperspektiv på densamma. Producentperspektivet byg
ger på arbetarens förmåga att aktivt och förnuftig bearbeta sin omvärld. Men infri
andet av detta behöver inte innebära att obevekligheten har desarmerats. Däremot 
kan den mycket väl ha förflyttats. Kapitel 3 visar att man hyser stor tilltro till 
svenska män i 30-års ålder, medan man förhåller sig mer skeptisk till övriga med-
borgargrupper. Men detta gäller inte andra medborgargrupper i allmänhet, utan 
riktas ofta mer till vissa medborgargrupper (de iranska och forna jugoslaviska) än 
andra (nordbor). 

Lysgaard (1985/1961) uppfattar en "dubbelsidighet" i T/Es relation till sina 
medlemmar. För det första tar sig systemet an medlemmarnas grundläggande 
behov genom att tillgodose dessas materiella och intellektuella behov, samtidigt 
som det för det andra bär på "en tendens att bedriva rovdrift på de anställda och 
exploatera dem..." (op.cit.:82). Man kan dock uppfatta att denna dubbelsidighet 
mjukats upp något. Det synes vara mer passande numera att tänka i t ermer av en 
mångsidighet, även om rovdriften och exploateringen tycks drabba vissa med
borgargrupper mer än andra. 

Mot denna bakgrund kan det vara värdefullt att analysera svenska arbetares 
uppfattningar och upplevelser av invandrade bilarbetare. Vad består de svenska 
arbetarnas perspektiv av, när det gäller synen på invandrare utifrån begrepps
inramningen anställda? 

Den anställde som perspektiv 

T/E som perspektiv utgår ifrån att man betraktar invandrade arbetare i egenskap av 
anställda, samtidigt som man för tillfallet bortser från att de också är underordnade 
och medmänniskor. Det innebär att invandrarnas arbetsinsatser för det första kan 
uppfattas bli bedömda mot bakgrund av bestämda rättigheter och plikter inom en 
viss ansvars- och myndighetsutövning. För det andra handlar det om en värdering 
som tar hänsyn till graden av ändamålsenlighet, effektivitet och därmed lönsamhet 
för företaget. För det tredje så fokuseras slutligen uppmärksamheten på invandra
res bidrag till företagets effektivitet och lönsamhet. 
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Ansvarstagande i och passande inställning till arbetet 

Då man undersöker förhållanden inom manuella system och där analyserar 
instruktörers perspektiv på invandrare som anställda, är det möjligt att upptäcka en 
koppling mellan att vara anställd och att vara invandrare. 

5:1 "Ähää, va ska säga... dom är liksom inte så... jag vet inte, men det är lite svårt att 
säga liksom. Vi har... man kommer släntrande ibland 2-3 min efter arbetstidens 
början. Det är ju inte riktigt rätt va... man bryr sig inte om det, släpper långt ner på 
andra balanser och följer inte lådan ordentligt. Då säger dom till dom; jag vill inte 
ha det så, jag vill inte börja längst ner och jobba som en galning för att du klantat 
dig. (Greger, instr). 

5:2 ...men annars så... dom som är kineser, det är ruskigt, man blir nästan besvärligt 
generad inför hur lätt dom har för att lära sig grejer och hur snabbt dom kör sen... 
Dom är så otroligt fingerfärdiga. (Greger, instr). 

I ovanstående citat refererar en instruktör sin uppfattning om invandrade bilarbe
tare till de plikter han anser man har som anställd. Han tycks till exempel anse att 
en iranier har svårt att bära upp det ansvar man har som anställd (1). Medan kine
ser framstår som mycket mer ansvarskännande (2). 

Men det är inte enbart så att man konstaterar att det föreligger vissa skillnader. 
Man tenderar också att värdera invandrares olikartade prestationer i termer av 
medborgargruppstillhörighet. 

5:3 Vi liksom försöker det bästa möjliga. Vi har ju en kille från Mexiko. Han har 
studerat 5 år i USA, sen är han en jävligt duktig och bra kille. Men det är bara 
engelska som gäller för honom. Han går svenskakurs, och han kommer mer och 
mer. Men det är vi som pratar engelska som får prata med honom och sköta infor
mation. Det är lite svårt men han är så pass positiv i sig själv. (Greger, instr). 

5:4 Det är dom väl, det är bara det att dom är lite kinkigare, liksom, och vägrar jobba 
ibland. Det är väl det man blir förbannade på dom. Dom tycker ju, liksom, dom har 
det ju jäkligt lugnt därnere, det är ju inte mycket dom gör. Det är ju väldigt lugna 
balanser. (Fia, instr). 

I första citatet talar en instruktör uppskattande om en mexikan som kan engelska 
(3). Mexikanens bristande kunskaper i svenska språket tycks inte spela särskilt 
stor roll. Det viktiga tycks vara hans personliga förhållningssätt till arbetet och de 
sociala relationerna. Det andra citatet har en helt annan värdeladdning (4). Instruk
tören känner i detta fall inte till nationaliteten på de invandrare citatet omfattar, 
men hon tycks ogilla deras inställning till arbetet. 

Svenska informanter reagerar inte enbart på invandrare som sköter sig speciellt 
bra eller dåligt. Man funderar också en del kring de som enbart gör sitt jobb. 
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5:5 Han är med i produktionen och han kan alla balanser, men kan inget om repara
tioner. Stannar en maskin vet han inte vad han ska göra. Sedan vet jag inte om han 
inte vill veta eller om han är lat eller vad det är. Han har jobbat där länge, någon har 
sagt att han stått 14 år vid en maskin. Han har ju varit med på den gamla tiden då 
allt kretsade kring produktionen. Det går inte att föra något resonemang. (Albin, 
go). 

Citatet handlar om en finne som inte tycks förstå någon svenska överhuvudtaget, 
trots att han varit i Sverige under lång tid (5). Detta verkar väldigt konstigt för det 
gruppombud som är källa till uttalandet. Gruppombudet kopplar ihop finnens 
distansering med funderingar om finnen verkligen gör sitt bästa eller inte. 

Samtliga fem ovanstående citat kan uppfattas visa att arbetare som fungerar 
som instruktörer, reflekterar över invandrare utifrån den anställde som perspektiv. 

I tidigare kapitel har jag påtalat att manuella system inte är så enhetligt som det 
ofta framställs i föreliggande avhandling, något som går att spåra i ovanstående 
citat. Citat (1-4) kommer från informanter som är verksamma inom äldre och 
traditionella arbetsorganisationer. Av de fyra citaten talar man i termer av med-
borgargrupper i tre av dem. Det sista citatet (5) avges av en informant som arbetar 
i en organisation där man praktiserar gruppbetonat arbete. Därför har denna 
informant mer att säga om den finländska invandraren som individ än som med
lem i en viss medborgargrupp. Citatet ger uttryck för att den invandrare som är 
svår att få kontakt med och som inte har en ambitiös inställning till arbete, riskerar 
att bli nedvärderad, på ett eller annat sätt. 

Ovan försökte jag påvisa att man inom manuella system kritiserar invandrares 
ansvarstagande och inställningar. Här, där förhållanden inom integrerad mekani
sering behandlas, vill jag försöka visa att det inte räcker med en principiell assimi
lering av systemets rollförväntningar. 

5:6 Det är ju bara... Alla tycker det att... Dom andra på linjen... Allihopa då tycker att 
Serge då han och Joseph då, det är klart att dom har lite arbetsskador, men dom vill 
gärna smyga sej undan hela tiden, men då sa vi till Serge, han var mycket och prata 
med Mirko, du kan ju börja på linje /.../ och så... Men då har han den där arbets
skadan med foten då va, så han kan inte packa dom där grejerna då va, så han... 
man får hålla reda på han så, man får gärna puffa på han lite så. 

Ibland gör han det [smiter iväg]..., men ibland gör alla det, men att alla tycker det 
att han gör det lite extra då va, man får gärna fördela det lite... (Jens, go). 

Citatet (6) belyser ett gruppombuds funderingar kring två jugoslavers beteende. 
Funderingarna tycks bestå i åsikten att dessa invandrare principiellt inte beter sig 
annorlunda än andra. Detta kombineras med en annan åsikt om att de överskrider 
gränsen för vad som accepteras som ett normalt avvikande beteende. Alla tycks 
smita iväg då och då, men dessa personer gör det lite för ofta. Detta innebär att 
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gruppombudet tycks ha internaliserat T/Es obeveklighet och betraktar invandrare 
mot bakgrund av detta. 

Sammanfattningsvis vill jag dra slutsatsen att arbetare som fungerar som 
instruktörer och gruppombud tycks reflektera över och värdera invandrare i termer 
av anställda. I första hand kritiserar man invandrares ansvarskänsla och deras in
ställningar till arbetet. Det är också möjligt att uppfatta en gradskillnad i informan-
ternas anmärkningar på invandrare. I citat (5) och (6), som representerar grupp-
organiserat arbete i högre grad än de övriga citaten, tycks man huvudsakligen 
bedöma enskilda invandrares arbetsinsatser. Invandrare verkar vara mer noggrant 
granskade i sådana sammanhang. 

Arbetarkollektivet och kulturell orubblighet 
Lysgaard (1985/1961) hävdar att "kollektivet refererar till en inofficiell sida av 
livet i ett företag", där endast underordnad personal ingår (op.cit.:15). Till skillnad 
från T/E, som är planmässigt organiserat, växer kollektivsystemet 

fram spontant och oplanerat genom en process som bara är oklart uppfattad av dem 
det gäller. Det är ingen medveten och kontrollerande myndighet som styr denna 
utveckling å kollektivets vägnar (op.cit.:62). 

Det spontanorganiserade systemet är, i likhet med T/E, inte utan avsikter. Kollek
tivets värdesystem utgår ifrån vad som är passande för en "god arbetskamrat", 
och systemet har ett trefaldigt innehåll. För det första syftar det till att "motverka 
det tekniska/ekonomiska systemets obeveklighet". För det andra tjänar kollektiv
systemet att hålla "undan de anställda från det tekniska/ekonomiska systemets 
omättliga krav". För det tredje erbjuder kollektivsystemet "de anställda möjlig
heter till utveckling som de i sin mångsidighet inte får utrymme för i det ensidiga 
tekniska/ekonomiska systemet" (op.cit.:80). Lysgaard uppfattar därmed kollektiv
systemet som "stötdämpande, en buffert som syftar till att fånga upp samman
stötningarna mellan det tekniska/ekonomiska systemet och de anställda" 
(op.cit.:80f). 

Arbetarkollektivets rollsystem går ut på att medlemmarna ska bidra till de 
värden arbetarkollektivet representerar. Systemet är informellt, inofficiellt och 
konfidentiellt, samt består av "beteenden, handlingar och inställningar som för
väntas av de personer systemet omfattar" (op.cit.:62). Lysgaard poängterar att det 
föreligger en viktig sociologisk synpunkt i att det spontanorganiserade systemet å 
ena sidan är oplanerat och oklart och å den andra sidan ändamålsenligt. Något som 
han uppfattar som en aspekt om det "funktionella systemsammanhanget". Denna 
aspekt 
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går ut på att det är krafter i systemet som verkar till att upprätthålla och stärka 
systemet. Dessa krafter är inbyggda i folks förväntningar på varandra inom systemet, 
förankrade i sociala och kulturella ordningar och föreställningar av mer eller mindre 
orubblig karaktär (op.cit.:62). 

Mot bakgrund av innebörden i det funktionella systemsammanhanget kan man 
anta att invandrare riskerar hamna i ett svårgenomträngligt dilemma. Lysgaard 
beskriver de krafter som ligger bakom folks förväntningar som "av mer eller 
mindre orubblig karaktär". 

Detta framgår också av innebörden i den normativa mekanism, som dominerar 
personens anslutning till kollektivsystemet. Denna förbundenhet utgår ifrån "en 
känsla av förpliktelse direkt gentemot gällande beteende- och inställningsmön
ster". En person som har denna känsla går omkring med 

starka uppfattningar om vad som passar sig för en systemmedlem, dvs. han har en 
«moralisk» övertygelse om hur den gode systemmedlemmen bör uppträda 
(op.cit.:67). 

I likhet med genomgången av Lysgaard's uppfattning om T/E genomförs här en 
presentation av kollektivsystemets fem former för anslutning; funktionell för
pliktelse, normativ förpliktelse, självförverkligande, belöning och bestraffning. 
Den person som ansluter sig till kollektivet utifrån en funktionell förpliktelse "är 
besatt av tanken att göra kollektivet så starkt som möjligt, både inåt i förhållandet 
mellan arbetskamrater och utåt visavi företaget" (op.cit.:67). 

Bland instruktörer och gruppombud är det svårt att urskilja några tecken på att 
det föreligger en sådan tydlig dualism mellan T/E och kollektivet, som föregående 
citat antyder. Det finns flera belägg för att kollektivets funktionella förpliktelse 
luckrats upp och alltmer uppgått i T/Es motsvarande mekanism. I kapitel 2 och 4 
samt föregående avsnitt finns citat som visar att de arbetare som uppmärksammas 
är de som fullgör sitt arbete på ett tillfredsställande eller otillfredsställande sätt. 

Lysgaard menar att arbetarkollektivets system är sekundärt i förhållande till 
T/E. Det hänger samman med systemets defensiva karaktär, vilket i sin tur är 
knutet till den normativa förpliktelsen. Lysgaard menar att "kollektivsystemet i 
grund och botten helt enkelt utgörs av ett antal normer om den goda arbets
kamratens förhållande till det tekniska/ekonomiska systemet" (op.cit.:67). Kollek
tivsystemet är därför i högre grad än T/E fastlåst i bestämda normföreställningar. 
"Kollektivets styrka ligger i dess normer, i den rotade och gemensamma inne
börden av det karaktäristiska hos en dålig arbetskamrat" (op.cit.:67). Lysgaard 
jämför kollektivets normer med Aksel Sandemose's "Jantelag", som går ut på att 
en individ aldrig ska tro sig vara förmer än ett kollektiv. 
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De lojalitetsförskjutningar som jag hävdar har blivit allt vanligare mellan T/E 
och kollektivet, tycks inte utgå från innebörden av hur en dålig eller god arbets
kamrat är, utan mer utifrån innebörden av hur en bra och pålitlig arbetare ska 
uppträda. Detta framgår, enligt min mening, i kapitel 2 och 4. Nedan presenteras 
några intervjucitat från medlemmar i arbetarkollektivet som ytterligare belyser 
lojalitetsförskjutningen inom integrerad mekanisering. 

5:7 Det som retar mej mest är att vuxna människor inte ens kan sköta packningen. En 
sån enkel grej är ju inte jobbigt att stå med, utan det är ett ont måste alltså. Det är ju 
ingen uppoffring man gör, det är tråkigt att stå där, men det är ju inte jobbigt. 
(Anders, arb). 

5:8 Sven kommer alltid sent till packningen, man kan packa 10-15, ibland 20 detaljer 
före. Erlandsson far man gå och väcka på soffan för att han ska packa. Julio brukar 
sitta inne och ringa. Det är smågrej or i och för sej men man blir irriterad på det. 
(Anders, arb). 

5:9 Det spelar ingen roll om man står 10 detaljer mer, men när det blir dag ut och dag 
in, år efter år. Det är system dom håller på med. (Anders, arb). 

5:10 .. .man vill ju helst bara att alla ska hjälpas till när vi kommer till jobbet på morran. 
Alla vet ju vad man ska göra helt enkelt, finns det tillräckligt med gubbar på linen 
då får vi köra igång som vanligt. Det är ju inte meningen att man ska ropa på 
gubbarna och säga att du ska vara där, och du ska vara där. Alla vet ju var dom sluta 
dan innan. (Kaj, go). 

De första tre citaten (7-9) uttalas av en och samma arbetare. Citaten belyser hur 
förhållanden inom arbetarkollektivet kopplas till T/E systemets plikter och 
ansvarsutövning. Poängen är att citaten kan uppfattas ge uttryck för en önskan om 
att i första hand sköta sitt jobb. Det fjärde citatet (10) kommer från ett grupp
ombud som ser det som självklart att han inte ens ska behöva fördela arbetet. Den 
pliktkänslan och det ansvaret tycks han ta för givet ska vara internaliserat i arbe
tarna. Jag vill dra slutsatsen att det här föreligger tendenser till en lojalitetsför
skjutning mellan det Lysgaard benämner som det tekniska/ekonomiska systemet 
och det han benämner kollektivsystemet. 

Kollektivsystemets självförverkligande sker inom ramen för den lojalitet och 
det förtroende man upplever i kamratskapet inom den kollektiva vänskapsgrup
pen. Jag tolkar Lysgaard som att man inom kollektivet uppskattar fyndighet, 
komik och den spänning som följer på att reta överordnade. Denna sida repre
senteras, enligt min mening, i kapitel 2 genom betydelsen av informella samtal 
under arbetet, inom manuella system. Inom integrerad mekanisering talar inte 
gruppombuden i termer av självförverkligande i umgänget med arbetskamraterna, 
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utan om obehag. Detta är förmodligen det tydligaste tecknet på lojalitets
konflikten, det är svårt att vara både kollektivmedlem och gruppombud. 

Det förekommer, enligt Lysgaard, möjligheter till både formella och informella 
belöningar inom kollektivsystemet. De informella belöningarna i form av rykte, 
anseende, samförstånd och den tillit man förhoppningsvis åtnjuter, kan leda till 
formaliserade positioner inom fackföreningen eller kanske till och med inom ett 
politiskt parti. 

Bestraffningar inom kollektivsystemet kan ske genom att man blir nedvärderad, 
ifrågasatt, blir utsatt för hinder och till och med utfryst. Detta är en viktig aspekt 
då det gäller etniska relationer. Kapitel 4 visar att gruppombud inom integrerad 
mekanisering helst undviker möta svårigheter eller hinder i sin relation till arbets
kamraterna. Detta kan medföra att det inträder en diskriminerande effekt i den 
rolltagande processen, som visar sig genom att man undviker vissa situationer 
medan man föredrar andra. Detta kan kopplas till Shott (1979), som menar att 
människor som upplever obehagliga känslor minimerar sitt rolltagande genom att 
undvika sådan interaktion som kan väcka upp dessa känslor. Detta riskerar seder
mera att resultera i marginalisering och etnisk diskriminering. 

I l ikhet med T/E framställer Lysgaard (1985/1961) kollektivsystem som omätt-
ligt, ensidigt och obevekligt. Det är dock viktigt att peka på att kollektivsystemet i 
första hand bygger på medlemmarnas lojalitet. Lojaliteten går ut på att uppfylla 
normerna för ett gott kamratskap. Därmed präglas inte kollektivsystemet av med
lemmarnas prestation på samma sätt som T/E. 

Lysgaard menar att man i viss mån kan betrakta kollektivsystemet som 
omättligt. Detta gäller i s ituationer där kollektivsystemet befinner sig i kris gent
emot T/E. Lysgaard tar strejkmobilisering som exempel på kris. Men detta kan 
uppfattas röra sig om relativt extrema och undantagsvisa situationer, vilket innebär 
att kollektivsystemets omättlighet inte är särskilt framträdande, under vardagliga 
omständigheter. 

Det förekommer även ensidiga roller inom kollektivsystemet. Lysgaard tar som 
exempel upp funktionen som kollektivets mer eller mindre självpåtagna ledare 
eller nyckelfigur. Men i likhet med omättlighet är inte kollektivsystemets ensidig
het särskilt betonat. Lysgaard förklarar detta med att kollektivsystemet inte har 
någon organisationsplan över dess roller. Därför står funktionella roller inom kol
lektivsystemet vanligtvis inte i strid med personernas mångsidighet. Lysgaard 
menar att det snarare kan vara tvärt om, att dessa olikartade funktioner kan vara ett 
uttryck för mångsidighet. 

Till skillnad från kollektivsystemets omättlighet och ensidighet är dess obevek
lighet av central betydelse. Detta på grund av att kollektivsystemets normer ibland 
kan uppfattas gå stick i stäv med T/Es. Lysgaard ger exempel på att en under
ordnad kan uppfattas begå en synd om han eller hon säger att man är på jobbet för 
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att arbeta, det vill säga bidra till T/Es värde. I en sådan situation aktiveras kollek
tivsystemets normativa funktion. Lysgaard påpekar att man innan tidpunkten för 
hans studie kunde gå handgripligen tillväga för att markera för en underordnad att 
denne gått över gränsen för det acceptabla. Vid tidpunkten för Lysgaard's studie 
hade sanktionerna förändrats och man använde sig istället av utfrysning. Oavsett 
metod kan man anta att det är frågan om att i första hand utesluta en person från 
gemenskapen i kollektivsystemet, men samtidigt med en förhoppning om att han 
eller hon även kommer att bli eller låta sig omplaceras, eller kanske till och med 
sluta sin anställning. 

Det finns data som tyder på att man idag starkt kan ifrågasätta kollektivets obe
veklighet. I kapitel 4 finns det belägg som visar att vissa medlemmar (grupp
ombuden) i arbetarkollektivet har till uppgift att se till att arbetet flyter. Ett av 
gruppombuden anser till och med att man upplever olust inför att diskutera en sak
fråga, utan ger istället uttryck för att man vill komma igång med arbetet så fort 
som möjligt. 

Man kan fråga sig vad som karaktäriserar de svenska arbetarnas perspektiv, när 
det gäller synen på invandrare utifrån begreppsinramningen underordnade? 

Den underordnades perspektiv 

Lysgaard's (1985/1961) version av kollektivsystemet utgår ifrån existensen av 
flera utmärkande drag. För det första omfattar det enbart underordnade personer 
eller grupper. För det andra bygger det på ett antagande om att det finns en känsla 
av förpliktelse mot acceptabla beteende- och inställningsmönster. För det tredje 
föreligger det en obeveklig bedömning om vad som utmärker ett gott respektive 
dåligt kamratskap. Slutligen, finns det en föreställning om att stärka kollektivets 
inre förhållanden och yttre relation till företaget. Nedan följer en presentation av 
utsagor som utgår från dessa aspekter. 

Avpersonifierade etniska referensgrupper 

Informanter som är verksamma inom manuella system refererade huvudsakligen 
invandrade arbetare till ett referensgruppsperspektiv. 

5:11 Nä! Utan hos [oss] fungerar det som att vi är en stor grupp, en stor drös av männi
skor. Det kan väl fungera lite annorlunda för att... säg en person som kommer från 
Iran va, kanske har en liten annan inställning till jobbet än vad en som kommer från 
Sverige. Dom är lite mer "äh, det ordnar sig", ungefär va. (Greger, instr). 
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5:12 Jaa, precis. Dom anstränger sej inte, och vi kan inte anstränga oss att ta kontakt 
heller. (Fia, instr). 

5:13 Vi har en på rullsvetsen, i början på banan, där sitter ju också en utlänning. Han är 
ju med oss väldigt mycket. Han brukar sitta och spela schack med dom som är på 
våran bana. Han pratar man jättemyeket med och så! (Fia, instr). 

5:14 ...han hör ju mer till våran avdelning, det är ju liksom att det är uppdelat i två 
avdelningar. För vi som svetsar, vi hinner inte ju liksom inte gå dit ner. (Fia, instr). 

De ovanstående citaten (11-14) omfattar två olika delar av manuella system. I det 
första citatet ger en instruktör i monteringsfabriken uttryck för att hos dem är de 
minsann ett kollektiv (11). Men samtidigt tror han att en iranier inte skulle passa 
in så särskilt bra. Det framgår inte om han talar av egna erfarenheter. I de tre 
följande citaten är det en och samma instruktör inom karossfabriken som reflekte
rar över olika delar av sitt ansvarsområde. I den ena delen (12) finns det en grupp 
invandrare av, för henne, okänd härkomst som inte engagerar sig tillräckligt 
mycket för att man ska kunna upprätta goda relationer. Av citat (13) och (14) 
framgår att det finns en "utlänning" som man dock umgås med i gruppen. "Utlän
ningens" rumsliga närvaro gör att instruktören upplever honom som mer när
stående än övriga. Det spännande är dock att instruktören verkar tänka i termer av 
"utlänningar" istället för att namnge dem. Inte ens den person som är med och 
spelar schack kan namnges. 

Det verkar vara ganska problematiskt för en del informanter att växelvis tänka 
om invandrare som individer och medborgargrupper. Denna svårighet leder till 
problem då man ska försöka organisera sina uppfattningar och upplevelser. 

5:15 Vi kan säga att dom som jag jobbar ihop med, dom tycker jag faktiskt är väldigt 
bra. /.../.. .dom är som vilka andra som helst tycker jag. (Jesper, instr). 

5:16 Men så finns det på andra avsnitt, man vet inte riktigt var man har dom. Men jag vet 
inte, jag pratar nästan aldrig med dom. (Jesper, instr). 

5:17 Dom invandrare som är kvar idag är ju bra invandrare. Det fanns många rötägg, 
men det finns det bland svenskarna också, så det är inget specifikt för invandrare. 
(Jesper, instr). 

Ovanstående citat uttalas av en och samma informant. För det första anser han att 
de invandrare som finns i hans närhet är som vilka andra (svenskar) som helst 
(15). Men på andra avsnitt däremot finns det invandrare som man inte vet var man 
har (16). Detta säger han trots att han egentligen inte känner till något om dessa 
invandrare, eftersom han inte tycks ha pratat med dem. Men i nästa citat (17) hän
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der något mycket intressant. För där visar sig hans slutsats vara att jämfört med 
tidigare så är alla idag befintliga invandrare egentligen bra. 

Det kan vara mycket vanskligt att tolka en sådan här serie av uttalanden, som 
dessutom fällts av en och samma person. De ger ett mycket ambivalent intryck. 
Jag väljer att förstå detta som att informanten ifråga har mycket svårt för att skilja 
ut de enskilda individerna, från deras respektive medborgargrupp. Han har för
modligen anammat ett stereotypiskt förhållningssätt. Detta gör att det spelar ingen 
roll om det finns individuella skillnader mellan olika invandrare, informanten 
kommer troligtvis ändå inte att kunna skilja ut den ena invandraren från den andra. 

Sammantaget kan dessa citat som hämtats från informanter inom manuella sys
tem uppfattas visa på olikartade uppfattningar om invandrare som underordnade. 
Men eftersom de enskilda individerna inte blir namngivna tenderar slutresultatet 
bli diffusa och slätstrukna uppfattningar, om skilda etniska referensgrupper. Det är 
som om informanternas ordförråd är begränsat till diffusa avpersonifierade till
skrivningar i form av kulturalisering. 

De oacceptabla etniska olikheterna 

Inom integrerad mekanisering förekommer flera olika infallsvinklar angående den 
kritik som riktas mot invandrade underordnade. För det första så betraktar man 
invandrare mot bakgrund av deras position som anställda. 

5:18 Finnarna har alltid varit på justeringen förut, så dom har hållt sej för sej själva. Det 
är ett svårt problem, att då vi kör så kanske jag är på linjen tillsammans med tre 
finnar. Pratar dom finska förstår jag inte nått av vad dom säger. Det tycker vi 
svenskar är värst, att dom pratar finska sins emellan. Är dom med oss, då ska dom 
prata svenska, för då förstår vi vad dom pratar om! (Torbjörn, go). 

5:19 Joseph han, vi har kommit bättre överens med honom, det var lite jobbigt ett tag då 
va. Han gjorde bara sitt, han tolererade inte att vi var gruppombud. Det var Gert 
som skulle säga till honom, han ville inte att vi skulle säga till. Så sa ju Nils och 
Gert att det är så att det är en ny organisation, det ska ju vara så att Gert kommer till 
gruppombudet, och så kommer gruppombudet och säger till dom andra. Han ville ju 
inte inse det först i början. (Jens, go). 

Både citat (18) och (19) kopplar ihop etniska förhållanden inom arbetarkollektivet 
med T/Es påbud om plikt- och ansvarskänsla. I citat (18) är det i första hand 
språkliga förbistringar som gäller och i citat (19) handlar det om beteendemässigt 
uppträdande. 

5:20 Dom tycker la det, många man har hört, jag vet inte dom kanske bara slänger ur sej 
nått, att dom, dom har ju lättare jobb och så, dom kan gå och så... Dom har ju 
jobbat här i många år, så man får ju rätta sej efter det. Dom har ju... dom säger att 
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det var jobbigt i början, dom slängde plåten, så det är nog mycket axel, armar och 
handled. (Jens, go). 

Även citat (20) kan uppfattas koppla ihop förhållanden inom arbetarkollektivet 
med vad som enligt Lysgaard (1985/1961) omfattas av det tekniska/ekonomiska 
systemet. Här handlar det om normen om den anställdes effektivitet. 

5:21 Finnarna på våran line dom ställer ju upp, sedan dom andra killarna, utlänningar, 
dom drar sej undan mera. Med en gång det blir stopp på linen springer dom upp och 
spelar kort, smyger undan. [Det finns förutom finnarna tre jugoslaver på linjen]. Det 
har varit stopp två timmar idag, under dom två timmarna har jag inte sett den killen. 
(Kaj, go). 

I citat (21) förtydligas referensen till T/E. Den informant som gör detta uttalande 
kan uppfattas helt bortse ifrån att det handlar om två olika system, så som 
Lysgaard (1985/1961) föreslår. Den invandrare som i sista raden skulle kunna 
uppfattas verka för kollektivets inre styrka, genom sina spelkontakter med arbets
kamrater, kopplas till de grundtankar som gäller för T/E. 

För det andra så reflekterar man över invandrare mot bakgrund av medborgar-
gruppstillhörighet. 

5:22 Det är splittringar. Finnarna rör sej ofta för sig själva och vi svenska /.../ Det är nog 
främst nationaliteterna /.../ Det är ju det att finnarna är på sitt ställe när dom har 
rast, i sin speciella hörna. ...vi förstår ju inte vad dom pratar om [kort skratt]. Även 
om vi ibland är med borta hos dom och spelar schack och så... Pratar dom finska så 
förstår vi inte nått av vad dom pratar om. (Torbjörn, go). 

Ovanstående citat (22) är ett exempel på språkkunskapernas oerhörda betydelse 
för sammanhållningen inom kollektivet. Det intressanta är dock att informanten 
här kopplar samman det med nationalitetstillhörighet. 

Men det finns även andra sidor hos invandrare som upprör svenskar. 

5:23 Dom har ju ett helt annat temperament än oss, dom blir ju så arga, rätt lätt då, om 
man försöker förklara. Då får man säga till förmannen då, så får han säga till 
honom. (Jens, go). 

Det ovanstående uttalandet (23) pekar på en mer djupgående olikhet, än vad språ
ket kan uppfattas vara. I detta fall är det inte frågan om en finländare, utan en 
jugoslav. Jugoslavens avvikande beteende behandlas inte inom arbetarkollektivet, 
utan man tar hjälp av företrädare för T/E. 

5:24 Dom är ju lite gapigare, det ser man ju där uppe där dom spelar kort. Dom gapar ju 
väldigt mycket, jag tycker det är synd att dom stänger av då va. Jag ville ju ha hatt 
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öppet, för det är ju... pausrummet blir bättre då va, nu blir det så litet då va. (Jens, 
go). 

Citat (24) belyser den bristande sammanhållningen inom arbetarkollektivet. På 
grund av att man uppfattar invandrare (jugoslaver) som gapiga föredrar man att 
ijärma sig från varandra genom att skärma av ett fikarum, framför att närma sig 
varandra. Då invandrare inte uppträder som arbetskamrater förväntas att göra, tar 
man till segregerande strategier. 

Sammanfattningsvis vill jag slå fast att det inom integrerad mekanisering före
ligger ett den underordnades perspektiv på invandrare. Detta perspektiv består av 
uppfattningar som pekar ut olika mer eller mindre stereotypiska karaktäristika hos 
invandrare. De flesta argumenten består av kommentarer som kontrasterar den 
invandrade arbetskamraten mot å ena sidan T/E och å den andra sidan medborgar-
gruppstillhörighet. De karaktäristika som informanter ger uttryck för hos invand
rare, kopplas på ett mycket distinkt sätt till invandrares funktion som anställda. 
Invandrares olikheter kan därmed uppfattas ge upphov till omfattande frustration. 
Det förekommer mycket sällan att invandraren bedöms som enbart underordnad 
och arbetskamrat, med både fördelar och brister. 

Etniska relationer utifrån fackligt perspektiv 

Fackföreningen och arbetarkollektivet är, enligt Lysgaard (1985/1961) inte samma 
sak. Historiskt sett, menar han, ligger dock det informella arbetarkollektivet till 
grund för formell facklig organisering. Fackföreningen har, enligt Lysgaard samlat 
arbetarkollektivets målsättningar i en ideologi, den har även bidragit till utform
ningen av förväntningarna på en god arbetskamrat, samt utgjort en maktfaktor 
gentemot representanterna för T/E. En viktig skillnad är dock att arbetarkollektivet 
handlar utifrån den omedelbara arbetssituationen, medan fackföreningens verk
samhet inriktas mot högre nivåer i T/Es målsättning. Denna syn på fackföre
ningstillhörighet gör det, enligt min mening, angeläget att även diskutera uppfatt
ningen om invandrare utifrån ett fackligt perspektiv. 

Sedan 1986 finns en handledning för arbetsgivare, arbetsledning, personalhand
läggare, lokala fackliga organisationer och deras förtroendevalda, som utarbetats 
av LO-PTK-SAF-SIV (LO-PTK-SAF-SIV, 1986). Av denna framgår att invand
rade och inhemska arbetare ska erbjudas lika behandling. Man tar även hänsyn till 
att alltför strikt lika behandling kan missgynna invandrare. Därför ska arbetare 
erbjudas rättvis behandling "som beaktar vars och ens faktiska förutsättningar, 
kunskaper och meriter" (op.cit.:9). Handledningen betonar vikten av att både 
arbetsgivare och fackförening verkar för goda relationer mellan anställda med 
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olika etnisk bakgrund. Man ger även uttryck för vikten av att motverka tendenser 
till diskriminerande beteende. Vidare så förekommer det en uppmaning om att 
möta alla arbetskamrater, även invandrade, med respekt och tolerans. Av formule
ringarna i handledningen framgår inte hur detta ska gå till. 

Det är dock viktigt att ta fasta på att man i handledningen problematiserar lika 
och rättvis behandling. En mycket strikt tolkning skulle kunna innebära att varje 
enskild invandrare ska bemötas utifrån sina unika förutsättningar. Nedan presente
ras först några fackligt förtroendevalda informanter, därefter speglas dessas utta
landen mot två icke fackligt förtroendevalda. 

Fackligt arbete utan etniska problemställningar 

Den fackliga företrädare som ingick i studien från verksamheten inom manuella 
system verkar inte vara benägen att tänka i termer av etniska skillnader. 

5:25 Dom skulle ju anställa folk vet du..., att dom sätter så stora krav på folk att det inte 
kommer in någon vanlig dödlig. (Mats, fo). 

5:26 Jag är så ovan att bara tänka på invandrare. Jag tycker att på den tiden då jag kom 
var det så omänskligt, att jag inte tänkte stanna här. Det var jobbet, det var så hårt 
jobb att även om jag gjorde så snabbt jag kunde så var jag alltid på gränsen att 
hinna med eller inte. Jag tyckte att balanserna var så hårda. (Mats, fo). 

5:27 Jag tycker att det i dagens läge är ändrat, och på det sättet har vi det bättre. Jag 
upplever inte... Tyvärr har jag själv inte varit på banan under några år, men jag ser 
ju att folk har tid att vila sig lite. (Mats, fo). 

Citaten (25-26) visar att Mats överhuvudtaget har svårt att relatera till invandrare, 
detta trots att han själv invandrat till Sverige. De problem av etnisk art som fram
kommit i avhandlingens övriga delar kan inte beläggas med hjälp av denna infor
mant. Istället tycks han mena att det är frågan om allmänna kompetenskrav (25), 
omänskliga arbetsförhållanden (26) och förbättrade arbetsvillkor (27). Det bör ses 
i kombination med att Mats tycks vara bristfälligt insatt i aktuella etniska förhål
landen inom manuella system (27). 

Fackligt arbete utan etnisk urskillnad 

I detta avsnitt redovisas synpunkter från två fackliga företrädare som var verk
samma inom ramen för integrerad mekanisering. De tycks, sig emellan, ha helt 
annorlunda åsikter om rådande etniska förhållanden. 
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5:28 Det här med invandrare håller jag inte med dig att det är så. Jag kan inte se i dom 
grupperna att man på något sätt inom gruppen skulle särbehandla någon för att dom 
är invandrare. (Erik, fo). 

5:29 ...eller att den här vi-känslan inte skulle inkludera någon. Jag tror att den gör det 
[exkluderar] så länge det finns stora språkförbistringar, då slår det nog ut så att det 
lätt blir att invandrare som inte kan språket blir utanför. Men inte för att han är 
invandrare, utan för språk... (Erik, fo). 

5:30 Jaa, för det gör han ju inte... ja fungerar han kan ju kanske göra jobbet så bra som 
någon annan, men om han inte kan prata... För det är ändå i den sociala biten som 
vi far vi-känslan. För många gånger om du har ett bra eller dåligt jobb... så är vi-
känslan större i ett dåligt jobb. (Erik, fo). 

5:31 Men det är ju det att man pratar ihop när man jobbar. (Erik, fo). 

5:32 Det görs ingen som helst skillnad, någonstans, om du är svensk eller invandrare! 
Inte på minsta sätt! Inte kvinna eller man, eller nånting! Utan det är språket som gör 
det, om du inte kan... Det finns ju helt klart, som finnar och jugoslaver som är dom 
stora grupperna här, många väldigt duktiga, som säkert idag är begränsade, tack 
vare språket. (Erik, fo). 

5:33 Men det är liksom inte nationaliteten som hindrar, det finns inget varken från 
företaget eller någon annanstans som hindrar dom för det. Utan det är deras egna 
begränsningar språkmässigt. (Erik, fo). 

Den informant som är källa till ovanstående citatserie (28-33) håller inte med om 
att invandrare skulle vara förfördelade på något sätt. De problem som förekommer 
har att göra med språkförbistring, men det vill informanten inte koppla ihop med 
etnicitet eller nationalitet. Istället tycks han föredra att uppfatta problemet som att 
det hänger samman med den enskilda individen, oavsett medborgargruppstillhö-
righet eller kön. 

Den andra informanten har en annan syn. Han menar att det inte finns någon 
beredskap för hanteringen av etniska problem. 

5:34 Ett stort problem.., du har ju varit med några år, du vet ju hur folk från fackligt, 
politiskt aktiva var medvetna förut. Idag, alla ungdomar vi nu får in i facket och 
som tar fackliga uppdrag, de har ju suttit och lyssnat av SAF:s skolpropaganda. De 
är mycket sårbara och mycket reaktionära. Det finns mycket reaktionära tongångar 
inom facket idag. Så jag är mycket rädd för att det kan gå snett. (Holger, fo). 

5:35 Sedan har det varit vanligt här på Volvo att många fackliga förtroendemän sugits 
upp inom företaget. Jag uppfattar en del av mina fackliga kompisar som att det är 
det de är ute efter. Om det är så, så kommer de människorna aldrig att engagera sig 
för invandrare. Om det kommer hit folk från Iran eller så. Då kommer de att 
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resonera som medelsvensson; "-Vafaan har de här att göra, det är bättre att de åkte 
hem." Så det skulle nog leda till stora problem. (Holger, fo). 

I ovanstående citat (34-35) förlägger informanten förklaringen till en viss genera
tion ungdomars inställning till facket hos den prägling som skolan utgjort på dem, 
vilket också tydligen återspeglas inom facket (34). En annan förklaring betonar 
vissa fackliga företrädares benägenhet att utnyttja sin fackliga ställning för per
sonlig vinning (35). Bägge dessa förklaringar riskerar leda till att invandrare och 
de specifika problem som möter dem kommer att förbli ouppmärksammade. 

Man kan då fråga sig vilka tongångarna som kan höras bland icke fackligt för
troendevalda. 

5:36 En invandrare kanske tar med sej något från sitt hemland, t.ex. en chilenare. Jag tror 
dom skulle få svårt att se på rätt sätt. Så att man känner lite historia också. Jag vet 
inte hur utlänningar som jobbar här ställer sej till facket. (Albin, instr). 

5:37 Det är väl svårt - det måste komma långt ner på listan för vad invandrare skall 
anpassa sig till. Deras kultur och historia är inte sådan att facket är viktigt. (Anna, 
arb). 

Båda citaten är hämtade från arbetare inom manuella system (36-37). I det först 
citatet (36) uttrycker en instruktör sin skeptiska inställning till att en invandrare 
skulle vara lämplig som fackligt förtroendevald. I det andra citatet (37) ger en 
arbetare mer klart uttryck för att fackligt arbete inte är viktigt för invandrare. 

När det gäller förhållanden inom integrerad mekanisering vill jag dra följande 
slutsatser. För det första behöver existerande etniska problem inte enbart ha med 
språkförbistring att göra, vilket står i kontrast till det den förstnämnda fackligt 
förtroendevalda vill göra gällande (28-33). De icke fackligt förtroendevalda bely
ser att det även hänger samman med mer djupliggande problem. Problem som kan 
förknippas med allmänkulturell präglad omvärldsuppfattning, det vill säga kultu-
ralisering (36-37). För det andra verkar inte den andra fackligt förtroendevalda 
särskilt hoppfull inför framtiden, när det gäller facklig mobilisering angående 
etniska problem (34-35). 

Sammanfattningsvis tycks inte etniska relationer, och de problem som följer i 
dess spår, uppfattas som särskilt aktuella i den fackliga verksamheten på VTV. De 
synpunkter som uttrycks i den av LO-PTK-SAF-SIV utarbetade handledningen, 
verkar inte slagit igenom bland fackliga medlemmar, vare sig de är förtroende
valda eller inte. 
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Det mänskliga systemet i ljuset av etniska relationer 
Lysgaard (1985/1961) menar att det mänskliga systemets rötter finns i samhället 
eller i kulturen. Detta till skillnad från T/E och kollektivsystemet som enbart har 
sin giltighet inom företaget. I det mänskliga system som Lysgaard funnit stöd för, 
står individernas enskilda intressen i centrum. Dessa intressen är varken organise
rade eller kollektiva. 

Värdesystemet utgörs av 

önskvärdheten att individen kan utveckla sina «egentliga» intressen, sina «fulla» och 
«djupaste» möjligheter och att dessa intressen och möjligheter kommer till uttryck i 
gällande människosyn och mer speciellt i medicinsk och psykologisk uppfattning om 
vad som är mänskligt sunt (op.cit.:76). 

Av citatet framgår att Lysgaard betonar individen och dennes personliga intressen. 
Rollsystemet kan å den ena sidan uppfattas bygga på "det beteende, de hand

lingar och inställningar som väntas av en själv och andra, om man ska bidra till 
uppnåendet av de mänskliga värdena" (op.cit.:76). Men å den andra sidan kan 
man, enligt Lysgaard, även åtminstone teoretiskt betrakta rollsystemet som en 
"social enhet" (op.cit.:120). 

Lysgaard väljer dock att begränsa det mänskliga systemet till att enbart uppfatta 
det som ett värdesystem, det vill säga en individuell angelägenhet. Hans argument 
bygger på att det mänskliga systemet inte kan uppfattas vara underordnat arbets
organisationen och den kontroll och den makt som där utövas, på motsvarande sätt 
som för T/E och kollektivsystemet. Detta förutsätter, enligt min mening, att man 
åtminstone underförstått inte tar hänsyn till att det mänskliga systemet inom T/E 
skulle kunna vara underordnat och präglat av den kontroll och den makt som ut
övas i ett omgivande differentierat samhälle respektive en kultur. 

Då det mänskliga systemet, enligt Lysgaard, grundläggs i individens intresse 
föreligger det följaktligen inte någon funktionell eller normativ förpliktelse 
gentemot någon social enhet, på motsvarande sätt som för T/E och kollektiv
systemet. 

De systemburna formerna för anslutning till det mänskliga systemet är inte sär
skilt framträdande i Lysgaard's version. I fråga om självförverkligande uppfattar 
jag Lysgaard som att han menar att de mänskliga möjligheterna är obegränsade, 
medan man personligen kan vara begränsad. Möjligheten till utveckling utgör i sig 
själv en belöning. Däremot menar Lysgaard att man näppeligen kan bli bestraffad 
inom det mänskliga systemet. Man kan inte bli utesluten eller utfrusen från det
samma. 
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Det mänskliga systemet skiljer sig därför från de övriga systemen. Det blir till 
exempel svårt att tänka i termer av att det skulle kunna vara omättligt, ensidigt 
eller obevekligt; för detta krävs en överordnad social organisering. Lysgaard 
menar till exempel att det inte är möjligt att planera och organisera industriföretag 
så att det tar fullkomlig hänsyn till innebörden av det mänskliga systemet, däremot 
"sätter det gränser för hur fritt man kan behandla de anställda som redskap i det 
tekniska/ekonomiska systemets tjänst" (op.cit.:77). Något som framför allt visar 
sig i relationen mellan arbetare och arbetsledning. 

Det finns skäl att stanna upp och diskutera innebörden av Lysgaard's version av 
det mänskliga systemet. Jag tänker i första hand på innebörden av dess rollsystem. 
Lysgaard själv föredrar att betrakta det mänskliga systemet som enbart ett 
värdesystem på grund av att han endast finner det teoretiskt angeläget att betrakta 
det i betydelsen av en social enhet, eller referensgrupp som jag fortsättningsvis 
föredrar att beteckna den. Personligen tror jag att ett sådant förbiseende kan dölja 
angelägna organisatoriska problem. Jag tänker då främst på sådana aspekter som 
tjänar till att skilja ut olika referensgrupper från varandra. Man kan tolka 
Lindgrens (1985) synpunkter på Lysgaard som att hon betraktar kvinnor som en 
urskild grupp. I föreliggande avhandling är det frågan om olika medborgar-
gruppers ställning inom företaget och arbetarkollektivet. 

Det är inte så att Lysgaard (1985/1961) utesluter förekomsten av en åtskillnad 
mellan olika referensgrupper (se även Lindgren, 1985). Han menar att det dels 
finns de människor som omfattas av privilegiet att vara beskyddade mot eventu
ella övergrepp från T/E. Sedan 1970-talet finns ett sådant skydd formaliserat på 
den svenska arbetsmarknaden, i de så kallade arbetsmarknadslagarna. Dels menar 
Lysgaard att det finns de referensgrupper som står utanför ett sådant privilegium. 
De exempel han tar är "färgade, medlemmar av pariakaster och underklasser, 
främlingar, förbrytare och andra fångar, sjuka, gamla, barn och kvinnor" 
(op.cit.:78). Men detta stämmer inte helt riktigt med hur det ser ut idag. Numera 
finns det lagar som ska tillvarata såväl kvinnors som färgades intressen. Jag tänker 
då på Jämställdhetslagen och Lag mot etnisk diskriminering. 

Tillkomsten av dessa lagar kan uppfattas som ett uppenbart bevis för behovet av 
att reglera ofördelaktiga differentieringar mellan skilda referensgrupper i samhäl
let. Det innebär att Lysgaard's mänskliga system skulle tjäna på att utvidgas, för 
att passa in på 1990-talets samhälle och arbetsmarknad. Det mänskliga systemet 
bör därmed bestå av hänsyn till både enskilda individers och specifika gruppers 
intresse. Men frågan är om man inte också bör tillföra en mellanteoretisk nivå, 
som tar hänsyn till det konkreta sociala utbytet människor emellan. 

I inledningskapitlet presenteras den sociala interaktionen och de fyra bestånds
delar som är aktuella i föreliggande avhandling. Interaktionen sägs där utgöras av 
rolltagande, symboler, ömsesidighet och etikettering. Kvaliteten hos dessa delar 
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antas ligga till grund för vilken typ av social interaktion som kommer till stånd. Så 
här långt skulle det kunna medföra att interagerande parter uppfattar varandra som 
enskilda individer eller medlemmar i specifika referensgrupper. Det som saknas är 
en kontrast till vad som skulle kunna uppfattas som mellanmänsklighet, det vill 
säga någonting man i normativ mening skulle kunna beteckna som ett äkta sam
spel mellan människor. 

Det sociala och det mellanmänskliga 

I sin bok Det mellanmänskliga försöker Martin Buber (1990/1954) belysa skillna
den mellan två väsensskilda områden i människors liv. Det första området omfat
tar kollektiva element, i form av gemensamma erfarenheter och reaktioner som 
delas av medlemmar i en grupp. Det andra området behandlar personliga element 
som består av upprättandet av en personlig relation mellan den ene och den andre i 
gruppen. 

Buber menar att det första förhållningssättet utgår ifrån att människan upplever 
sig "buren av kollektiviteten som befriar henne från ensamheten, världsfräm
lingsskapet och hjälplösheten". Detta kollektiva kan uppfattas stämma väl överens 
med det som ovan betecknas som T/E och det kollektiva systemet. Det andra för
farandet innebär att man möter någon som han eller hon är. Detta förutsätter att 

var och en av de båda blir medveten om den andre och därför förhåller sig så till 
honom att han icke behandlar honom som ett objekt, utan som partner i ett 
livsskeende (op.cit.:26f). 

Detta skiljer sig, enligt min mening, från Lysgaard's (1985/1961) teori. Lysgaard 
menar att det mänskliga kan uppfattas enbart beröra den enskilda individens 
medicinska eller psykologiska behov. Det blir därför svårt att med hjälp av 
Lysgaard's teori koppla det mänskliga till det genuint och subjektivt mellan-
mänskliga. 

En sociologisk angelägenhet är att Buber (1990/1954) uppfattar det existerar en 
dubbeltydighet i begreppet "relation". Det mellanmänskliga är något som uteslut
ande sker mellan människor och ett villkor är båda parternas delaktighet. Denna, 
det mellanmänskligas sfar, "bestäms av sakförhållandet att man står inför var
andra, och det tar sig uttryck på mångfaldiga sätt i detta som vi kallar '"det dialo
giska'" (op.cit.:29). Buber uppfattar det felaktigt "att vilja förstå de mellan
mänskliga fenomenen såsom psykiska" (op.cit.:29f). Det verkligt betydelsefulla är 
det som "i deras levande samspel /.../blir verklighet 'mellan' dem" (op.cit.:30). 
Den fullständiga relationen karaktäriseras med andra ord av att det för det första 
förekommer en personlig relation, med personliga element som sina grundstenar. 
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Och att detta samspel, för det andra, resulterar i kvardröjande sinnesuppfattningar, 
vilket jag skulle vilja beteckna som kognitiva element (jämför med Asplund, 
1987, och det han betecknar "social responsivitet)". 

Buber (1990/1954) ger uttryck för det olyckliga i "att var och en bara har med 
sig själv och sina egna angelägenheter att skaffa" (op.cit.:46). Han menar att den 
sanna friheten ligger i "Jag-Du-relationens outtömliga rikedom" (op.cit.:46f). 
Den främsta förutsättningen för ett "äkta samtal" är 

/.../att var och en inför sin samtalspartner verkligen menar just denna andra 
människa. Jag upplever att hon till sin existens är en annan; att hon på just detta, för 
henne unika och särpräglade sätt är till sitt väsen annorlunda än jag. Jag accepterar 
den människa jag står inför, så att mina ord kan riktas med största allvar till henne, 
just till den hon är (op.cit.:47f). 

Därför är det, enligt Buber centralt att bli medveten om den andra människan. 
Medvetenhet om en annan människa innebär att "förnimma den dynamiska mitt
punkt som sätter sin prägel på hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt" 
(op.cit.:50). Det handlar med andra ord om att vara omedelbart närvarande, ge akt 
på det unika hos den andra och att därmed '"uppfatta motpartens personliga när
varo'" (op.cit.). Men så här går det många gånger inte till då människor inter-
agerar. 

Buber menar att det "finns två fundamentalt olika sätt att inverka på människor, 
på deras tankesätt, deras sinnelag och livsgestaltning" (op.cit.:59). Dessa sätt be
traktar han som grundhållningar människor emellan. Vidare så menar han att man 
måste skilja på det "som utspelar sig rent faktiskt mellan människor" (op.cit.:66) 
och sådant som handlar om sinnesförfattningar. Det är de mellanmänskliga sak
förhållandena som Buber fokuserar på. 

Den ena grundhållningen handlar om att den ene vill 

påtvinga den andre sin egen åsikt och attityd, och det på sådant sätt att den påverkade 
inbillar sig att det är hans insikt som uppväckts genom detta inflytande (op.cit.:55). 

Den andra grundhållningen går ut på den enes önskan att "hos den andre igen
känna och stödja, såsom något det redan finns anlag till, vad han inom sig själv 
lärt känna som sant och riktigt" (op.cit. :60). Buber menar att det som är sant och 
riktigt också måste finnas i den andres mikrokosmos och följaktligen vara något 
"som lever som en möjlighet bland möjligheter" (op.cit.:60). Denna hållning 
innebär att det hos den andre enbart behöver 

väckas ett gensvar - och det väsentligen icke genom inlärning, utan genom möte, 
genom existentiell kommunikation mellan det som är och det som är på väg att bli 
(op.cit. :60). 
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Den första grundhållningen tillämpas, enligt Buber, i sin mest extrema form i pro
pagandan, och den andra finns i pedagogiken. 

Buber menar att Propagandisten skiljer sig från det parti (den part) han arbetar 
för (i föreliggande kapitel; T/E, det kollektiva eller det mänskliga systemet). Pro
pagandisten har inget intresse av den människa han eller hon vänder sig till. 
"Eventuella individuella egenskaper tillmäter han vikt, endast i den mån han be
höver lära känna och utnyttja dem för att vinna den andre" (op.cit.:61). För partiet 
(systemet) spelar däremot personliga olikheter en viss betydelse, 

eftersom varje medlem efter sin egenart kan användas till någon speciell funktion. 
Det personliga beaktas sålunda visserligen endast med avseende på användbarheten, 
men med den reservationen erkänns det alltid i praktiken (op.cit.:61). 

Allmänt sett är däremot det individuella mest till besvär för Propagandisten. I sin 
mest extrema form handlar det om att avpersonifiera andra. 

Propagandan kompletterar och ersätter tvångsåtgärder alltefter behov och möjlighet -
men till sist är den ändå aldrig någonting annat än ett sublimerat, nästan omärkligt 
tvång. Den sätter själarna under ett förtryck som är så raffinerat att det samtidigt möj
liggör illusionen av självbestämmande. Detta politiska medel når sin fulländning i det 
effektiva upphävandet av det mellanmänskliga (op.cit.:62). 

Pedagogen å andra sidan "lever i en värld av individer, av vilka en grupp allt 
emellanåt är anförtrodd hans beskydd" (op.cit.). Pedagogen är observant på det 
unika i varje existerande person. Varje individ uppfattas "som bärare av ett spe
ciellt uppdrag i tillvaron, fullföljbart genom just den människan, och endast 
genom henne" (op.cit.:63). Pedagogen 

tror att hos varje människa det rätta finns anlagt på ett unikt och egenartat personligt 
sätt. Inget annat 'sätt' får därför påtvingas denna människa (op.cit.:64). 

Däremot kan pedagogens sätt "hjälpa det rätta framträda unikt personligt hos just 
denna person" (op.cit.:64). 

Pedagogen tror på den ursprungskraft i tillvaron som fördelar sig över alla 
människoväsen och i vart och ett av dem växer och utbildas till egenartad gestalt. 
Han litar på att detta växande endast behöver hjälp av ett personligt möte då och då, 
en hjälp som bland andra just han är kallad att ge (op.cit. :65). 

Den föregående teoretiska presentationen från Lysgaard och Buber gör det möjligt 
att med utgångspunkt i det mänskliga perspektivet uppmärksamma individen som 
avskild person, medlem i någon referensgrupp eller som part i en mellanmänsklig 
relation. 
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Det mänskliga perspektivet 

Buber's (1990/1954) teoretiska framställning möjliggör en undersökning av den 
grundhållning som svenska bilarbetare ger uttryck för mot invandrade dito. Det 
blir därmed möjligt att kontrollera aktualiteten i frågan om man är inriktad mot att 
påtvinga invandrare en attityd eller om man är intresserad av att ta vara på invand
rares möjligheter. 

Den sociala funktionaliteten 

Nedanstående analys av förhållanden inom manuella system är uppdelad på 
instruktörer och arbetare. Bland instruktörernas utsagor förekommer det flera ten
denser som delvis talar mot Lysgaard's (1985/1961) teoretiska innehåll. 

5:38 Jag uppfattar det så att dom inte vill lära sej. Dom pratar med sina finska kompisar 
härinne. Dom klarar sej ändå. Dom umgås med sina landsmän och man behöver ju 
inte prata med någon annan. Man klarar sej bra. (Ernst, instr). 

5:39 Ibland kan jag bli lite irriterad, de är lite nonchalanta mot oss. De tror att vi förstår 
och när en påpekar att man inte förstår utan att de får ta om det här, så äh. Då går 
de. Det tror jag speciellt gäller de som är lite äldre. De tror att de kan svenska, hur 
bra som helst. Jag säger, "antingen får du sänka takten, eller också får du prata 
högre för jag förstår inte". Äh, skit i det blir det då, det är bara besvärligt. (Albin, 
go). 

5:40 Ibland kan en bli lite irriterad, då det är bråttom. Språket är ett problem. Jag tror de 
förstår allt jag säger, men jag har väldigt svårt att förstå när de pratar. (Albin, go). 

5:41 Dom är inte likadana som vi, tycker jag inte, på samma sätt att arbeta. Det är lite 
mer flängigt på nått sätt. (Jesper, instr). 

Ovanstående citatserie (38-41) omfattar en rad synpunkter som riktas mot invand
rares inställningar och beteende. För det första uppfattar man inte invandrare som 
individer, utan man talar om "dom", det vill säga i termer av referensgrupp (38). 
För det andra så anser man att invandrare inte vill lära sig svenska eller så är de för 
nonchalanta för att göra det (38- 40). För det tredje så verkar invandrares beteende 
vara radikalt annorlunda, så att svenskar har svårt att finna någon ordning i det 
(41). Man kan dra slutsatsen att invandrares sociala funktionalitet uppfattas som 
synnerligen bristfällig. 

Det finns instruktörer som noterat avvikelser från den normativa ordningen. 

5:42 Dom har ju kommit hit och dom får ta den seden dom har här. Dom far gärna ha 
sina kläder och äta sin mat.... Det är olika i olika länder, en del har ingen ordning på 
nånting, det är inte så noga. (Ernst, intr). 
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5:43 Det är ju för att man är tjej i såna fall. Det har man ju fått hört ibland; "-Varför du 
jobba, varför jobba, vara hemma, vara hemma istället". Dom menar på att tjejerna 
ska inte jobba, då va. Det var en som kunde ryta till när jag hade bråttom och råka 
springa förbi han, så slet han tag och skrek åt mej att jag skulle visa lite respekt. Då 
mena han på att så får man inte göra bara, att tränga sej förbi. (Fia, instr). 

5:44 Inte vet jag om det är för att jag är tjej. Det var lika i början när vi hade en 
invandrare som svetsa, vi hjälper ju varann på karossen och så va. Inte vet jag om 
han tog illa upp, för att jag gick efter han och då hjälper jag han på hans kaross, och 
det var precis som att jag skulle gå bort, att jag inte skulle hjälpa han. Inte vet jag, 
det kanske är nånting som dom tar illa upp, att en tjej hjälper dom ungefar. (Fia, 
instr). 

Av citat (42) framgår att det föreligger tendenser till att ifrågasätta den ordning 
som vissa invandrare har med sig från sina ursprungsländer. Citat (43 och 44) upp
märksammar en annorlunda kvinnosyn, som enligt informanten tycks komma till 
uttryck på ett märkligt sätt. Citat (44) är särskilt intressant, eftersom informanten 
inte tycks stå i en personlig relation till invandraren. Hon känner uppenbarligen 
inte till om han tog illa upp eller inte då hon försökte hjälpa honom. 

Då det gäller det mänskliga systemets idéer om gränser för hur fritt man kan 
behandla anställda som redskap i T/Es tjänst, tycks det inte alls finnas med i in
struktörers utsagor. 

5:45 Vi kan ju säga förr när jag bölja och dom första åren, då det var mycket invandrare, 
det var ju mera liv här om man säger. Man såg att det var många olika grupper som 
helt enkelt inte gick ihop. Så det var mycket strul på det viset. (Jesper, instr). 

5:46 Jag kan jämföra med förut när jag börja här, jag tror att det var trefyra svenskar. Sen 
var det invandrare av alla kategorier. Tittar man idag så flyter det mycket bättre. 
(Jesper, instr). 

Citat (45) ger uppmärksamhet på svårigheterna att arbeta med flera olika medbor-
gargrupper inom ett och samma arbetsområde. Av slutsatsen i citat (46) framgår, 
åtminstone underförstått, att det är bättre när majoriteten består av svenskar, enligt 
informanten flyter det mycket bättre då. 

Men inom manuella system är det inte enbart instruktörer som har åsikter om 
invandrare. Även andra kategorier av arbetare har specifika synpunkter. 

5:47 Man gör lite teckenspråk eller nånting sådant, det är mycket, mycket lätt att förstå, 
även för en sån som talat dålig svenska. (Adrian, arb). 

5:48 Det har vatt lite språkproblem ibland tycker jag, att göra sej förstådd om hur man 
ska jobba och så där. Men inga större problem. (Björn, f.d. instr). 
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5:49 Oftast blir det [att] svenskar [sitter] för sig, engelsktalande för sig. Finskan, ibland 
så jobbar de [finsktalande] över från det skiftet och då sitter de ofta och pratar med 
varandra. Hon är lite äldre och hon har en finsk väninna på en förstation som hon 
kan prata med. (Jonas, arb). 

5:50 ...iraniern har bott i USA, så han pratar flytande engelska. Han umgås med de 
engelsktalande. Men ibland så sitter vi ju ihop, de pratar bra svenska allihopa, utan 
den här finskan. Hon har svårt för svenskan. Hon skulle kanske behöva en svenska 
kurs.... (Jonas, arb). 

5:51 Det beror på vilka länder de kommer ifrån. Finnarna pratar bara finska och håller 
sig för sig själva - sitter i sin grupp - man försöker prata med dom men, nej, - de 
vill inte. Men jugoslaverna är väldigt trevliga och lätta att vara med. (Viktoria, arb). 

5:52 Dom som vi har fått skall alltid vara bäst, ha det bästa - blir dominerande. Deras 
attityder är problemet [turk, jugoslav, alban, rumän]. Dom anser sig bättre än 
svenskarna. Vi skall vara tacksamma att dom kommit hit och hjälper svenskar. 
Attityder svårare än språket. (Anna, arb). 

Citatserien ovan (47-51) visar att det framför är allt är den verbala kompetensen i 
svenska språket som är betydelsefull för umgänget. Det tycks inte spela så stor roll 
om man är iranier eller jugoslav, huvudsakligen är att man förmår kommunicera. 
Bland vanliga arbetare tycks inställningen till språklig förståelse väga synnerligen 
tungt. Citat (52) visar att det dock inte enbart handlar om språkliga problem, utan 
även om invandrares inställningar. 

I likhet med instruktörer finns det inga tecken bland arbetare som tyder på att 
man problematiserar gränserna för hur fritt man kan behandla anställda som red
skap i T/Es tjänst. 

5:53 Jag vet inte om dom har kanske problem att söka nya jobb, ingen aning. Kanske 
också har lite mer tålamod än vad svenska killar har. (Björn, f.d. instr). 

5:54 Jaa, eller dom har lite mer tålamod och kan jobba med det. Det är många svenska 
killar som bara jobbar nån månad och sen lägger av. (Björn, f.d. instr). 

Den informant som avgivit ovanstående uttalanden (53-54) antyder till och med 
att det kan förekomma olikartade gränser för vad svenskar och invandrare kan 
arbeta med. Invandrare tycks, enligt informantens övertygelse, besitta ett större 
tålamod, då det gäller att arbeta med monotona och tunga arbetsuppgifter. 

De kollektiva elementen är synnerligen framträdande hos informanterna. Det 
finns inga tecken som tyder på hänsynstagande till personliga eller kognitiva ele
ment. Med Buber's (1990/1954) språkbruk kan man tolka informanterna som pro
pagandister för något de mer eller mindre underförstått uppfattar som typiskt 
svenskt. Men det innebär inte att det finns egenskaper som kan karaktäriseras som 
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typiskt svenska. Karlsson (1994) menar att det inte föreligger några övertygande 
belägg för förekomsten av typiska egenskaper som kan karaktäriseras som 
"svenska". 

Den svenska referensgruppen och dess dominans 

För de informanter som är verksamma inom ramen för integrerad mekanisering 
har jag klassificerat i stort sett samtliga argument som kopplade till T/E eller kol
lektivet. Detta bör tolkas som att värderingen av invandrares mänskliga karaktä-
ristika kontrasteras till deras sociala kompetens i funktionell och inte mellan-
mänsklig mening. I denna redovisning förekommer det enbart två uttalanden som 
renodlat tar upp invandrare utifrån ett mänskligt perspektiv. 

5:55 Jag har alltid haft bra relationer med dom som vatt invandrare här... Neej, jag 
tycker inte det har förändrats speciellt mycket. Skillnaden är väl att vi fatt fler yngre 
svenskar. Jag tror att attityden i samhället har förändrats mer, den är mer negativ nu 
än vad den var för tio år sedan. Helt klart! (Kurt, go). 

5:56 Invandrarfientligheten är mycket större idag, än vad den var för tio år sedan. (Kurt, 
go)-

Det gruppombud som avgivit ovanstående utsagor (55-56) kan uppfattas koppla 
ihop den människosyn som omfattar invandrade bilarbetare med tendenser som 
råder i samhället. Dessa tendenser upplyser om en trolig förekomst av ett kollek
tivt delat perspektiv (se till exempel Blumer, 1988a). Jag uppfattar att dessa citat 
är särskilt talande för behovet att byta ut innebörden av Lysgaard's mänskliga 
system mot ett referensgruppsperspektiv. Invandrare betraktas inte som enskilda 
individer, utan huvudsakligen som å ena sidan en referensgrupp med invandrare 
och å den andra sidan som flera specifika nationalitetsbundna referensgrupper. 

Sammanfattningsvis vill jag mot bakgrund av Buber's (1990/1954) syn på Pro
pagandisten dra slutsatsen att de svenska informanterna huvudsakligen ger uttryck 
för en (kritisk) funktionell syn på invandrares sociala kompetens. Jag vill till skill
nad från Lysgaard (1985/1961) hävda att det mänskliga perspektivet består av 
såväl förpliktelser som karaktäristiska drag av omättlighet, ensidighet och obe
veklighet. 

Eftersom svenska bilarbetare vanligen ger uttryck för ett kritiskt perspektiv på 
invandrare, är det svårt att urskilja hur svenskarna vill att invandrare ska vara. 
Däremot blir det tydligt vad svenskar uppmärksammar hos invandrare och i viss 
mån svenskarnas värderingar av detta. Men jag antar att svenskarna bedömer 
invandrares attityder och insatser mot bakgrund av en föreställning om vad som är 
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typiskt svenskt, även om detta typiska egentligen aldrig blir (eller kanske går att 
fa) definierat. 

Den funktionella förpliktelsen kan därför uppfattas bestå i en förväntning att in
vandrare assimilerar svenska språket, värden och beteendemässiga karaktärsdrag. 
Den normativa förpliktelsen går ut på att invandrare inte ska dra sig undan och låt
sas eller faktiskt vara ovetande (okunniga) om det som uppfattas som typiskt 
svenskt. Det är möjligt att uppfatta en omättlighet i förväntningarna på att invand
rare ska vara lojala mot det typiskt svenska. Det ensidiga kommer till uttryck i att 
invandrare i först hand förväntas assimilera det typiskt svenska, vilket i och för sig 
inte utesluter att de bevarar sin egen kultur. Men egna kulturyttringar bör invand
rare vidmakthålla inom gruppen och utanför arbetsplatsen. Det ligger också en 
obeveklighet i de svenska informanternas fokus på inomkulturella prestationer. 
Det är överhuvudtaget svårt att urskilja ett pedagogiskt förhållningssätt som det 
beskrivs av Buber. Med hänsyn tagen till svenska informanters utsagor tycks in
vandrare inte ha något av det "rätta" eller önskvärda i sig. 

Propagandistiskt präglad etnisk diskriminering 
Innebörden av Lysgaard's systembegrepp kan sammanfattas på följande sätt. 
Systemen är knutna till den status en individ har i arbetsorganisationen. Det 
tekniska/ekonomiska systemet innefattar företagets formella organisation. Det 
arbetarkollektiva systemet omfattar den enskilda medlemmens bidrag av lojalitet 
till kollektiva intressen. Det mänskliga systemet omfattar individens enskilda 
intressen. Vidare så menar Lysgaard att det förekommer konflikter mellan syste
men på grund av att systemen utgår ifrån att individen bär upp olika typer av 
strukturellt förankrade roller, i egenskap av anställd, underordnad och människa. 

Dessa strukturellt präglade (roll-) konflikter verkar inte vara lika framträdande 
på 1990-talet, som de enligt Lysgaard var under 1950-talet. I dag ger arbetare i 
hög grad uttryck för kritiska anmärkningar vad gäller arbetskamraters arbetsinsat
ser och mänskliga tillkortakommanden. Detta medför att det förmodligen är mer 
fruktbart att uppfatta systemen i termer av perspektiv. Perspektivbegreppet inne
bär att man i o lika situationer kan se på sig själv och andra som anställd, under
ordnad eller människa. Valet av perspektiv hänger samman med den typ av inter-
aktion som förekommer i en viss situation. Det innebär att det strukturella roll
begreppet får stå tillbaka för det interaktionistiska. Det är situationen som avgör 
vilken roll man uppfattar att man själv eller andra har, inte vederbörandes status. 

För det första föreligger det en tydlig koppling mellan invandrares arbetsinsat
ser och deras medborgargruppstillhörighet. Invandrares kommunikativa och indi
viduella färdigheter bedöms utifrån deras forna nationstillhörighet. Inom 
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integrerad mekanisering granskas invandrares karaktäristika särskilt ingående. Här 
tycks också toleransen mot invandrare vara lägre, än inom manuella system. 

För det andra kan informanternas bedömning av invandrare som underordnade 
knytas till invandrarskap i allmänhet och specifik medborgargruppstillhörighet. 
Vissa medborgargrupper anses passa mer eller mindre bra som arbetskamrater. 
Förutom kommunikativ kompetens pekar man på sociala och individuella karak
tärsdrag. Informanterna synes ge uttryck för omättliga, ensidiga och obevekliga 
förväntningar och krav på invandrares anpassning till det typiskt svenska, samt till 
krav som arbetet och kollektivet anses ställa. 

För det tredje kan man uppfatta den fackliga verksamheten som, åtminstone, 
historiskt och indirekt kopplad till arbetarkollektivet. Fackliga företrädare kan 
uppfattas ge uttryck för både bristande insikter och facklig planlöshet, ifråga om 
etniska problem. Medlemskåren synes i förtroendevaldas ögon bestå av ett etniskt 
odifferentierat medlemsantal, vilket enligt min mening troligtvis medför att facket 
inte heller upptäckt behovet av etniska prioritering när det gäller att förbättra 
invandrares förutsättningar att integreras i o lika arbetssammanhang. Icke fackligt 
förtroendevalda är däremot öppet skeptiska till invandrares engagemang i och 
ambition med fackligt arbete. 

För det ijärde, slutligen, kan man urskilja ett samhälleligt eller kulturellt per
spektiv på invandrare. Perspektivet tycks utgå från förekomsten av kollektiva 
intressen som belyser existensen av etniska relationer i termer av gruppositioner. 
Detta perspektiv, det mänskliga med hänsyn tagen till Lysgaard, är minst lika 
framträdande som den anställdes och den underordnades. 

Med hänsyn tagen till Lysgaard's systemburna aspekter tycks självförverkli
gande bygga på en intressant, behaglig och tillfredsställande kontakt med olika 
grupper och personer. Svenskar tycks förvänta sig en smidig kommunikation, jäm
förbara omvärldsliga, sociala och individuella värden och ambitioner. Invandrare 
belönas då de kan kommunicera och när de visar upp en anpassningsförmåga till 
det typiskt svenska och till arbetskamraterna. Till skillnad från Lysgaard kan man 
ana bestraffningar i form av uteslutning eller distansering av vissa medborgar
grupper och invandrade individer, även inom det Lysgaard's betecknar det 
mänskliga systemet. 

Mot bakgrund av det mänskliga perspektivet vill jag dra två slutsatser. Å den 
ena sidan tycks Lysgaard's framställning av det mänskliga systemet vara alltför 
odifferentierat för dagens arbetsmarknad. Det är numera fruktbart att, förutom 
individuella intressen, även ta hänsyn till kollektiv i termer av referensgrupper. 

Å den andra sidan kan man mot bakgrund av Buber utesluta förekomsten av 
mellanmänskliga relationer mellan svenskar och invandrare. Detta kan uppfattas 
ge ytterligare styrka åt förekomsten av ett referensgruppsperspektiv. Det före
kommer dock föreställningar om en relation mellan svenskar och invandrare, men 
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den tycks huvudsakligen präglas av att den svenska referensgruppen propagerar 
för sin syn gentemot de invandrade referensgrupperna. Svenska informanter kan 
uppfattas ge uttryck för en underförstådd önskan om att invandrare ska ta till sig 
svenska attityder och åsikter. Deras uttryckta förhoppning går ut på att invandrare 
ska komma att fungera bättre, både i jobbet och i kamratgruppen. Men så länge 
denna förhoppning inte omsätts i handling i kombination med både ett välvilligt 
och villkorligt bemötande sker ingen öppning till Jag-Du-relationer mellan 
svenskar och invandrare. Fördomar och kulturella stereotyper kommer att på olika 
sätt fortsätta fungera diskriminerande i förhållande till arbetare ur olika medbor-
gargrupper. 
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6 Etnisk diskriminering 
som social process 

Det har sedan 1960-talet och till inpå 1990-talet skett en omfattande förändring av 
både teknik, arbetsorganisation och personalens etniska sammansättning inom 
svensk industri. För att belysa denna förändring har jag använt mig av en fall
studie på Volvo Torslandaverken i Göteborg (VTV). Studien fokuserar på etnisk 
diskriminering mot bakgrund av både strukturella villkor och situationella om
ständigheter. På 1960-talet efterfrågades och uppskattades invandrare, men sedan 
slutet av 1980-talet betraktas de som oanpassbara och i vissa fall till och med 
olämpliga. De strukturella villkoren representeras dels av regler, språk, normer, 
etcetera, som medlemmar i den dominerande svenska medborgargruppen delar 
med varandra, dels av meningskapande sammanhang inom vilka anställda på VTV 
arbetar. De senare villkoren exemplifieras med hjälp av två specifika produktions
tekniska sammanhang, manuella system och integrerad mekanisering. De situatio
nella omständigheterna belyser människors anpassning till sin omgivning mot 
bakgrund av selektiva föreställningar om medlemmar i olika referensgrupper. 
Referensgruppstillhörighet sammanfaller med medlemskap i den dominerande 
svenska medborgargruppen, i en underordnad abstrakt invandrargrupp eller i 
någon konkret underordnad medborgargrupp. 

I detta kapitel kommerjag först att diskutera den ojämna maktfördelning som 
finns mellan samhällets olika medborgargrupper, framför allt mellan den domine
rande svenska gruppen och andra grupper. Därefter diskuteras allmänna föränd
ringar i arbetslivet och de uttryck som de tagit sig på VTV. Här skiljer jag mellan 
två meningsskapande sammanhang; manuella system och integrerad mekanise
ring. Sammanhangen diskuteras med utgångspunkt i tre viktiga aspekter, rekryte
ring, ledarskap och sammanhållning inom arbetarkollektivet. På detta följer en 
återkoppling till den teoretiska modell som presenterades i kapitel 1. Utgångs
punkten är att etnisk diskriminering bör belysas i termer av en social process, 
istället för ett strukturellt eller ett individuellt fenomen. Avslutningsvis pekar jag 
ut tre viktiga mål för framtida forskning; produktiva delmål, arbetsledningens 
sociala ansvar och arbetsgruppens sociala kompetens. 
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Ojämn maktfördelning mellan referensgrupper 
Avhandlingens samhälleliga utgångspunkt bygger på att det förekommer en ojämn 
maktfördelning mellan olika referensgrupper. Den svenska referensgruppen är 
dominerande och har därmed ett maktövertag över andra referensgrupper. Makten 
hänger till viss del samman med ett psykologisk övertag i att tillhöra den domine
rande gruppen. Men framför allt har makten att göra med legitimiteten att defini
era situationer i l inje med den dominerande gruppens regler, normer, språk, bete
endemönster, etcetera. 

Det innebär att maktövertaget i första hand är något underförstått och att det 
inte alltid uttrycks i klarspråk. Det handlar med andra ord både om faktisk makt
utövning och om en potentialitet som kan leda till att vidtagna åtgärder kan gynna 
eller missgynna medlemmar i underordnade grupper. Följden av detta är att med
lemskapet i den svenska referensgruppen och dess samhälleliga position utgör en 
viktig bas för den enskilda medlemmens identitet. Medlemskapet spelar också en 
betydelsefull roll för hur svenskar etiketterar finnar, jugoslaver, iranier, etcetera. 

Så länge etiketteringar företas utan reflektioner eller ifrågasättanden kommer 
maktövertaget att visa sig i den svenska referensgruppens vidmakthållandet av 
"svenska" förhållningssätt. Med det innebär inte att det finns uttalade regler och 
normer för svenska eller andra förhållningssätt. Oavsett om det är frågan om refe
renser till svenska eller utländska förhållningssätt utförs definitionen mot bak
grund av ett, i kollektiv mening, verkligt eller föreställt perspektiv. Vanligen 
handlar det om att identifiera sådana andra (utländska) förhållningssätt som upp
fattas som avvikande. 

Industriarbete i förändring 
och etnisk diskriminering på VTV 
I syfte att studera etniska relationer och etnisk diskriminering har jag valt arbets
livet som empirisk bas. Det främsta skälet är att 1990-talets arbete präglas av 
mycket större flexibilitet än vad som varit fallet under tidigare decennier. Numera 
kan ett och samma företag, eller en och samma organisation, bestå av ett antal 
olika teknologiska och organisatoriska strukturer som vart och ett representerar ett 
mer eller mindre bestående och avgränsat system. Dessa olikartade system ger 
upphov till skilda förväntningar på arbetares funktionella, sociala och personliga 
bidrag till produktionsprocessen. 
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Den arbetsorganisatoriska uppläggningen har, i schematiska termer, utvecklats 
från en hierarkisk och auktoritär arbetsledningsstrategi till en grupporganiserad 
tillverkningsprocess. Arbetsgivare har sedan början av 1980-talet strävat efter att; 

1. Ge avkall på ambitionen att direkt kontrollera och styra de interna arbetsrelatio-
nerna. 

2. Utveckla ett nära samarbete mellan yrkesskickliga arbetare. 

3. Uppfatta enskilda arbetare som kompetenta med komplex inneboende förmåga och 
varierande utvecklingspotential. 

4. Etablera olika typer av grupparbetsformer. 

Förändringen av arbetets uppläggning och organisering ska uppfattas som all
mängiltig. De problem som därmed uppstår kan följaktligen också betraktas som 
allmänna. Men de ställs på sin spets då invandrare och etniska relationer fokuse
ras. Om man inom företaget fokuserar på allmänna problem som om de vore spe
cifikt etniska kan man tro sig slippa ta itu med dem på annat sätt än att eliminera 
den etniska faktorn. Men detta är enligt min mening direkt missriktat, istället bör 
de etniska problemen uppfattas som specifika sociala konstruktioner som i ett 
annat likartat organisatoriskt sammanhang lika väl kan handla om kön, ålder, ut
bildning, etcetera. 

På VTV visar sig arbetets utveckling genom existensen av en mångskiftande 
arsenal av tekniska och arbetsorganisatoriska hjälpmedel och processer. Det finns 
inga belägg för att den etniska diskriminering som kan studeras på VTV är med
veten eller strategiskt inbyggd i arbetsdelningen eller organisatonen. Det är därför 
långsökt att tillskriva den tekniska eller organisatoriska strukturen orsaken till 
etnisk diskriminering. Det är mer fruktbart att uppfatta diskrimineringen som en 
oavsiktlig konsekvens av teknisk och organisatorisk utveckling. Jag har försökt att 
med hjälp av begreppen manuella system och integrerad mekanisering belysa 
vissa tekniska och organisatoriska sidor av denna problematik. 

Generellt eftersträvar man på VTV en funktionell integration av tekniska, 
organisatoriska och personella processer. Ambitionen är att uppgradera bilarbetet, 
från att ha varit ett monotont och ensidigt löpande bandarbete till att bli ett flexi
belt och utvecklande yrkesarbete. Strategin bygger på en integration av olika 
arbetsuppgifter där aktivt ledarskap, med både målstyrning och anpassning, kom
bineras med grupporganisation. En viktig beståndsdel i en grupporganisation och 
ett synliggörande av den enskilda arbetaren är dennes sociala kompetens, det vill 
säga hans eller hennes förmåga till samarbete. Inom dessa ramar ska det finns ut
rymme för både olika karriärvägar samt uppskattning av och utveckling för den 
enskilda individen. 
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Parallellt med den tekniska och organisatoriska utvecklingen har det utvecklats 
en förändrad syn på invandrare. Personalens sammansättning har förändrats från 
att invandrare under 1960- och 1970-talen utgjorde ca 70 % av arbetsstyrkan till 
att 1989 utgöra ca 30 %. Från början eftertraktades invandrare som bilarbetare, 
men sedan 1980-talet har olika personalgrupper börjat ifrågasätta invandrares 
kompetenser och deras existensberättigande på VTV. Denna förändring pekar på 
betydelsen av etnisk diskriminering. 

Detta tyder på att den utveckling bilarbetet genomgått på VTV fört med sig 
vissa oavsiktliga konsekvenser. Varför kommer då en allmän berikning av arbetet 
att fa ogynnsamma konsekvenser specifikt för invandrare? Svaret på den frågan 
utgör en viktig sociologisk poäng, nämligen att förväntad rationalitet vanligen 
sammanfaller med både den dominerande referensgruppens perspektiv och ome
delbart omgivande strukturella villkor. 

Men detta innebär inte att de människor som anammar den omgivande struktu
rens förväntade rationalitet personligen ansluter sig till dess etniskt diskrimine
rande konsekvenser. Det finns därför skäl för att även behandla etnisk diskrimine
ring som social process, och inte enbart i termer av ett strukturellt eller ett indivi
duellt fenomen. Det innebär att etnisk diskriminering kan vara en följd av en okri
tisk följsamhet av omgivande ordning. En ordning som många personer skulle ta 
avstånd ifrån och kanske till och med försöka motverka efter att ha kommit till 
insikt om dess ogynnsamma konsekvenser för medlemmar i andra grupper. 

När en organisation framhåller sociala kompetenser som särskilt centrala före
ligger en stor risk för att beslutsfattare på olika nivåer tar dominerande samhälle
liga normer och karaktäristika för givna. Det ökar risken för en etnisk värdering av 
medarbetaren där, i VTVs fall, graden av "svenskhet" utgör normen för person
kännedom och gruppidentifikation. Detta kan i sin tur ligga till grund för en kon
kurrens mellan olika sociala nätverk där de nätverk som ligger det "svenska" 
närmast kommer att hamna i en mycket fördelaktig position, jämfört med invand
rares nätverk. Detta medför att det aktiva ledarskapet kommer att få en avgörande 
betydelse för hur människor ur olika etniska grupper bedöms. Det som särskilt 
kommer att vara avgörande är om beslutsfattaren bedömer den enskilda individen 
utifrån hans eller hennes kompetens eller om bedömningen grundar sig på med-
borgargruppstillhörighet. 
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Anpassning till omgivningen 
och selektiva föreställningar 
Svensk forskning om invandrare, etniska relationer och diskriminering är i hög 
grad inriktad mot samhällets ekonomiska omständigheter och den enskilda dis
kriminerande aktören. Fokus riktas med andra ord mot två nivåer; strukturella och 
individuella faktorer. Med en sådan inriktning blir det inte möjligt att identifiera 
situationella faktorer och pragmatiska skäl för etnisk diskriminering. Det försvårar 
också möjligheten att upptäcka skilda faser i sociala processer där vissa typer av 
sociala förändringsmekanismer saknas och därmed skulle kunna sättas in för att 
förebygga etnisk diskriminering. En sådan fas är skillnaden mellan uppfattning 
och beteende. 

Om man vill försöka förstå etnisk diskriminering som socialt fenomen är det 
värdefullt att särskilja människors uppfattningar och reflektioner om invandrare 
från deras beteende gentemot desamma. Den främsta anledningen ligger i att 
samma person kan hysa olika uppfattningar om invandrare beroende på mot vilken 
bakgrund som invandraren ifråga bedöms. Vilken ändamålsenlig inramning har 
bedömaren i åtanke då han eller hon ger uttryck för sin åsikt? Är bedömarens 
åsikter relevanta i tid och/eller i rum? Har bedömaren personliga erfarenheter? Är 
bedömaren personligen involverad? 

Syftet med en sådan särskiljande strategi är att erhålla information om det/de 
perspektiv som är vägledande för bedömarens reflektioner och värdeuppfattningar. 
Sådan information gör det möjligt att förstå den selektivitet som präglar bedöma
rens identifiering av invandrares kompetenser och inkompetenser. Svaren på ovan 
nämnda frågor är viktiga att få insikt i för att få en korrekt förståelse för den 
komplexitet som präglar etniska relationer. Ofta har människor inte den ena eller 
den andra åsikten om invandrare, utan såväl upplevelser som åsikter beror vanli
gen på en mängd olika faktorer. Det finns därför olika inslag i denna komplexitet 
som kan vara fruktbara att belysa särskilt i de fall man strävar efter kreativa och 
konstruktiva förändringar av de etniska relationerna. 

Två meningsskapande sammanhang på VT V 
Manuella system och integrerad mekanisering erbjuder två olika strukturer som 
var för sig sätter sin prägel på sociala kognitioner och interaktioner. Manuella 
system är en segregerande miljö med individuell anslutning till systemet och med 
parallella funktioner där arbetare visserligen arbetar sida vid sida men inte nöd
vändigtvis har med varandras arbete att göra. Integrerad mekanisering är en kon
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takttät miljö och karaktäriseras av en grupporienterad anslutning där det före
kommer kontinuerliga kontakter mellan olika kategorier av anställda. Det före
kommer samarbete om såväl administration som produktion. Dessa organisations
former bestämmer hur respektive organisation fungerar, vilka handlingar som är 
opraktiska respektive ändamålsenliga och vilka tankesätt som är opassande re
spektive passande. Jag betraktar därför manuella system och integrerad mekanise
ring som två institutionella världar där individer vägleds av olika uppsättningar 
regler och delar olika uppsättningar perspektiv. 

Inom manuella system har produktionstekniker, verkmästare och arbetsledare 
ett övergripande ansvar för att avdelningen ifråga uppnår sina produktiva mål. 
Dessa personalgrupper bestämmer hur arbetet ska läggas upp, hur och när det ska 
utföras, samt under vilka omständigheter arbetet faktisk utförs. Det är mot denna 
bakgrund som arbetare definierar sin arbetsdag. Regler förmedlas av arbetsleda-
ren, men huvudsakligen av instruktören. Det är instruktören som i sista hand har 
legitimitet att ta ett slutgiltigt beslut. Det finns inget institutionaliserat krav på att 
arbetarna ska kunna kommunicera med varandra. Individer kan därför arbeta inom 
manuella system utan att komma i närmare kontakt med varandra. Det föreligger 
med andra ord parallella sociala interaktioner. 

Inom integrerad mekanisering är det produktionstekniker, integrerad mekanik 
och arbetsgrupper som styr produktionsflödet. Det direkta inflytandet har pro-
duktverkstadsledare och utbildare. Utbildare ansvarar för kompetensspridningen 
inom respektive avdelning och arbetsgrupp. Det är arbetarens kompetens som be
gränsar eller vidgar dennes verksamhetsområde. När det gäller fördelningen av 
roterande arbetsuppgifter finns det fastställda regler som talar om att man ska 
börja dagens arbete mot bakgrund av de arbetsuppgifter man utförde vid slutet av 
gårdagen. 

Arbetet är huvudsakligen organiserat i grupper. Det finns gruppombud som ut
setts av arbetsgruppens medlemmar och som har till uppgift att se till så att grup
pens löpande arbete flyter på ett tillfredsställande sätt. Produktverkstadsledaren 
samarbetar med gruppombudet, som i sin tur diskuterar med arbetsgruppen om 
vad som ska göras och vem som står i tur att utföra arbetsuppgiften ifråga. Detta 
medför ett kontinuerligt behov av gemensam planering och återkommande dis
kussioner om hur arbetet ska samordnas och utföras. I viss mån är det också nöd
vändigt att ta beslut om vem ska göra vad. Medarbetare, oavsett medborgarskap, 
kommer därför närmare varandra i både social och psykisk mening eftersom man 
ofta behöver kommunicera med varandra. Den sociala kompetensen värderas där
för lika högt som den tekniska. Arbetsledningen strävar efter att etablera grupp
ledare som kan ta initiativ och motivera gruppen. Dessutom väntar sig såväl 
arbetsledning som arbetare att de kontakttäta interaktionerna ska flyta utan miss
uppfattningar och problem. 
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Det finns dock en mycket viktig skillnad mellan gruppombudets funktion inom 
integrerad mekanisering och instruktörens inom manuella system. Funktionen har 
att göra med gruppombudets relation till arbetsgruppen inom integrerad mekani
sering och instruktörens relation till arbetarna inom manuella system. Skillnaden 
ligger i att gruppombuden frånsäger sig ett ledningsansvar, istället så betonar de 
ett samordningsansvar. Instruktörerna, däremot, uppfattar sig som ledningsansva
riga. 

I avhandlingen har jag analyserat den produktionstekniska uppläggningen uti
från tre viktiga funktionella och sociala aspekter; rekrytering, ledarskap och arbe
tarkollektivet. 

Den svårplacerade "invandraren" 

Rekrytering till både manuella system och integrerad mekanisering sker via utbyte 
av erfarenheter mellan å den ena sidan anställare och arbetsledare, och å den andra 
sidan arbetsledare/instruktörer och arbetsgrupper. De kriterier som ligger till 
grund för bedömning av arbetssökande omfattar inte enbart formella meriter utan 
också "osynligt" sociala. Med tanke på att majoriteten av de anställda är svenskar 
kommer det att vara svenska normer, erfarenheter, egenskaper, språk och kompe
tens som utgör måttstocken vid bedömningen av den arbetssökande. En mycket 
viktig informationskanal är etablerade sociala nätverk. Eftersom olika referens
grupper har skilda nätverk och att kriterierna uppställs mot bakgrund av den 
svenska gruppen riskerar många invandrargrupper att hamna utanför rekryterings
processen. 

På VTV eftersträvas normativ anslutning, stabilitet i anställningen, lämpliga 
erfarenheter och personliga egenskaper som passar den sociala miljö vederbörande 
kommer att arbeta i. Det läggs stor vikt vid kunskaper i svenska språket och tek
nisk och organisatorisk begåvning. Det innebär att då tjänstemän, gruppombud 
och instruktörer betraktar invandrare mot bakgrund av dessa kriterier framkommer 
mycket kritiska anmärkningar. Skulle tjänstemännen dessutom strikt följa kriteri
erna kommer många invandrare att sorteras bort i ett mycket tidigt skede av rekry
teringsprocessen. Vilka effekter går då att urskilja inom manuella system och 
integrerad mekanisering? 

Inom manuella system var det inte nödvändigt att efterleva de ovan nämnda 
kriterierna vid tidpunkten för vår undersökning. Därför tillämpades de inte rigo
röst, däremot betraktade tjänstemän kriterierna som riktlinjer. Det är mot dessa 
riktlinjer de bör sträva i anställningsförfarandet. Med utgångspunkt i e rfarenheter 
från upplevelser av vissa svårmedgörliga anställda med invandrarbakgrund upp
fattar tjänstemän och instruktörer att invandrare inte vill lära sig svenska; att de 
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har en annorlunda psykisk läggning; har avvikande beteendemönster och en 
annorlunda inställning till arbete. Detta innebär ofta att invandrare underkastas en 
selektiv bedömning. Finnar kan accepteras, men turkar, jugoslaver och iranier 
riskerar uppfattas som opassande. 

Detta betyder att det kan uppstå vad jag vill beteckna som etnisk ambivalens. 
Invandrare uppskattas för att de varit stabila i sin anställning. De kritiseras för att 
inte eftersträva teknisk och arbetsorganisatorisk utveckling eller för att inte fatt 
med sig denna erfarenhet från ursprungslandet. Dessutom tycks anställare i all
mänhet ha svårt att placera invandrare på grund av att förmän tycks ha en skeptisk 
inställning till vissa invandrargrupper (särskilt iranier och jugoslaver). Detta 
verkar i första hand bero på att invandrare inte bedöms utifrån sin personliga 
kompetens eller karaktär, utan utifrån sin medborgargruppstillhörighet. Denna typ 
av stereotypifiering tycks gälla för tidigare, samtida och framtida invandrare ur 
respektive medborgargrupp. Däremot finns inga tecken på att invandrare kommer 
att uteslutas ur manuella system inom överskådlig tid. 

Inför framtiden finns det planer på att inrikta sig på yngre personer med svensk 
gymnasieutbildning. Detta kan få till följd att invandrare både diskrimineras och 
utestängs, men inte i allmänhet utan selektivt. 

Inom integrerad mekanisering utgör arbetsgruppens ansvar och funktion en 
måttstock för vad som kan accepteras och vad som bör undvikas. Det medför en 
seriös strävan efter att uppfylla de ovan nämnda rekryteringskriterierna. Kriteri
erna uppfattas därför mer som krav än som riktlinjer. De senaste 10 åren har man 
huvudsakligen anställt svenskar. Man tycks vara inriktad mot att anställa yngre 
svenska män (30 år). Följden blir att man skiljer ut personer som är lätta att arbeta 
och kommunicera med, samt som man tror har de rätta sociala förutsättningarna 
med utgångspunkt i arbetets krav. Det förekommer även uppfattningar om att 
invandrare inte klarar de kvalificerade jobben i moderna produktionsmiljöer. 
Bland tjänstemännen förekommer det åsikter om det ogynnsamma med kollide
rande kulturella tankesätt. I detta sammanhang refereras ofta till dåliga erfaren
heter; sydeuropéer är sämre för de skiljer sig mycket från svenskar (och finnar). 
Turkars tankesätt skiljer sig mer markant från det svenska. Man anser att det är 
svårt att lita på iranier och de uppgifter (referenser) de uppger om sig själva och 
sin arbetserfarenhet. Jugoslaver och finnar anses bland annat bilda egna slutna 
subgrupper; turkar brister i s in längre sjukfrånvaro och tekniska bildning, medan 
iranier inte nöjer sig med industrijobb. Konsekvensen blir att personer från vissa 
kulturer, med undermåliga kunskaper i svenska eller som man inte känner till 
något om, riskerar att bli osynliggjorda eller helt enkelt förbigångna. 

Förekomsten av stereotyper och kulturalistiskt präglade fördomar försätter 
invandrare i allmänhet och vissa specifika grupper i s ynnerhet i ett mycket oför
delaktigt läge inför framtiden. Allt obekant eller okänt kan komma att undvikas. 
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Underförstått förekommer det omfattande förväntningar om hur en medarbetare 
ska se ut och uppträda, hur han eller hon ska tänka, vilken kompetens denne ska 
ha, närvarofrekvens, vilken kulturell prägling man bör ha, om man är läs- och 
skrivkunnig och vilka referenser man har tillgång till. Invandrare riskerar hållas 
utanför integrerad mekanisering, vilket indirekt medför etnisk homogenisering 
inom moderniserade kontext. 

Besvärliga invandrare 

Det förekommer olika tekniska och organisatoriska betingelser för ledarskapet 
inom manuella system och integrerad mekanisering. I det förra fallet är det frågan 
starkt hierarkiska förhållanden. Medan det i det senare fallet handlar om relativt 
fria ledarskapsformer och "platta" samordningsfunktioner. 

Det finns inga uppenbara belägg för förekomsten av etnisk uteslutning inom 
manuella system. Däremot går det slå fast att vissa invandrare diskrimineras och 
marginaliseras. Den utlösande faktorn är förmäns och instruktörers uppfattning 
om huruvida invandrare arbetsmässigt fungerar på ett tillfredsställande sätt eller 
inte. Sociala kompetenser kommer mycket sällan på tal. Istället hänger det på om 
invandrargruppen ifråga eller den enskilda invandraren kan tillskrivas en god 
arbetsmoral och att han eller hon definierar arbetssituationen på ett tillfredsstäl
lande sätt. Uppfylls dessa kriterier har man överseende med språkförbistring och 
social distans. Det innebär att invandrare uppfattas som antingen lämpliga eller 
olämpliga. 

Inom integrerad mekanisering har det tillkommit nya maktförhållanden ifråga 
om ledarskap och kontroll. Den tillförda funktionen som gruppombud har medfört 
ett inslag av rollkonflikt för de arbetare som har denna funktion. I en del fall inne
bär detta särskilda konsekvenser för invandrare. Gruppombuden verkar synner
ligen tillfredsställda med sin funktion såvida det inte uppkommer problem i för
hållande till arbetskamraterna. Det finns gruppombud som starkt ogillar proble-
matiserande diskussioner och konflikter med arbetskamrater, varför de föredrar att 
undvika sådana situationer. 

I de fall invandrare är inblandade kombineras undvikande av konfliktsituationer 
med beteckningar i te rmer av referensgruppstillhörighet. Det innebär att enskilda 
invandrares ofördelaktiga beteende förknippas med dennes medborgargruppstill-
hörighet. Gruppombud väljer att undvika konflikter med svårmedgörliga invand
rare. I samband med att arbetsuppgifter fördelas finns det därför svenska grupp
ombud som väljer ut de arbetare man tror villkorslöst kommer att acceptera den 
tilldelade ordern. Det finns därmed belägg för att gruppombud undviker att ta 
kontakt med eller umgås med invandrade personer som man vet eller misstänker 
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har språkproblem, är kritiskt inställda till hur arbetet fördelas eller har arbets
skador. Det hjälper inte om en invandrad arbetare har läkarintyg på sin arbets
skada, han riskerar ändå att bli misstänkliggjord om att simulera. Detta är förmod
ligen en bidragande orsak till att produktverkstadsledare funderar i termer av att 
särskilja och utesluta vissa invandrare och medborgargrupper från integrerad 
mekanisering. Det innebär att invandrare betraktas som mer eller mindre besvär
liga att ha att göra med. 

Anledningen till att invandrare drabbas särskilt hårt är att situationella konflik
ter är mer påtagliga och därför mer intensivt laddade än de orsaker till konflikten 
som finns inbyggda i strukturen. Den omedelbara etniska konflikten framstår där
för, vid en första anblick, som både orsak och verkan. Bristande kommunikation 
mellan arbetsledning, gruppombud och arbetsgrupp tillskrivs därför inte den bety
delse den förmodligen har. Det kan till och med leda till att sådana brister blir mer 
eller mindre avsiktligt negligerade. 

Invandrare: En marginaliserad grupp utan unika personer 

Graden av sammanhållning inom arbetarkollektivet bland infödda och invandrade 
arbetare kan utläsas av den förståelse som svenskar redogör för i förhållande till 
invandrare. De svenska informanterna betraktar huvudsakligen invandrare utifrån 
sitt "svenska" perspektiv. Detta visar sig i första hand genom kritiska anmärk
ningar om hur invandrare fungerar i social och yrkesmässig mening. Går invand
rare, så att säga, att använda och i sådana fall till vad? Etnisk diskriminering visar 
sig via benämning av enskilda invandrare i egenskap av deras medborgargrupps-
tillhörighet. Invandrarna kan därför sägas vara avpersonifierade. 

En omformulering av Lysgaard's systembegrepp till tre dynamiska, men skilda 
perspektiv, möjliggjör en urskiljning av tre begreppsmässiga inramningar; den 
anställdes perspektiv, den underordnades perspektiv och det mänskliga perspekti
vet. Dessa inramningar ligger till grund för arbetares tolkningar av etniska relatio
nerna. Omformuleringen utgår från det teoretiska antagandet att människor defini
erar och omdefinierar situationer eller omständigheter. Detta på grund av männi
skors strävan att anpassa sig till förhandenvarande betingelser. 

Med utgångspunkt i den anställdes perspektiv kritiseras invandrares ansvars
känsla och inställning till arbetet. Men det är möjligt att uppfatta en gradskillnad i 
informanternas anmärkningar på invandrare. Inom manuella system säger sig 
svenskar vara frustrerade över invandrares undermåliga språkliga kompetens. Det 
finns uttalanden om att invandrare inte är intresserade av att lära sig svenska. Den 
dominerande konsekvensen blir att informanterna resonerar i t ermer av referens
grupper; "vi" svenskar och "dom" invandrarna, finnarna, jugoslaverna, etcetera. 
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Inom integrerad mekanisering sker huvudsakligen en bedömning av enskilda 
invandrares arbetsinsatser. Detta gör att invandrare underkastas en noggrannare 
kritisk granskning än svenskar. Det är dock mycket viktigt att betona att även om 
man uppmärksammar enskilda invandrare, betraktas dessa ändå som represen
tanter för de medborgargrupper de tillhör. 

Utifrån den underordnades perspektiv förekommer fa benämningar av enskilda 
individer. Informanterna inom manuella system tenderar använda sig av diffusa 
och slätstrukna uppfattningar, om skilda etniska referensgrupper. Ordförrådet 
synes begränsat till dunkla avpersonifierade tillskrivningar i termer av kulturali-
sering. Inom integrerad mekanisering består den underordnades perspektiv av mer 
eller mindre stereotypiska karaktäristika hos invandrare. Dessa karaktäristika 
kopplas huvudsakligen till invandrares funktion som anställda. Invandrare verkar 
därför inte utgöra en "naturlig" del av arbetarkollektivet. 

Det är svårt att finna något belägg för ett mänskligt perspektiv som räknar med 
den enskilda individens intresse. Med Buber's språkbruk vill jag tolka informan-
terna som propagandister för något de mer eller mindre underförstått uppfattar 
som typiskt svenskt. Invandrare betraktas huvudsakligen som antingen en enhetlig 
invandrargrupp eller som medlemmar i specifika medborgargrupper. 

En begränsad men formell sida av arbetarkollektivet är den fackliga organise
ringen, frågan är hur fackliga företrädare ser på invandrares situation? Etniska 
relationer tycks inte stå särskilt högt i kurs på den fackliga dagordningen. Fackliga 
företrädare anser att invandrare måste fungera socialt om allt ska gå väl. Det är 
därför nödvändigt för invandrare att anpassa sig till det "svenska". Det föreligger 
få indikationer på att fackliga företrädare anser att invandrare stöter på speciella 
problem. Den fackliga beredskapen tycks därför vara låg för att lösa relations
problem mellan olika etniska referensgrupper. 

Etnicitet som social process 
Huvudresultatet från analysen visar för det första att rekryterare har svårt att få 
invandrare utplacerade i fabriken. För det andra förekommer det åsikter om att 
invandrare är besvärliga att ha att göra med. Slutligen, för det tredje, behandlar 
svenska arbetskamrater invandrare som tillhörande någon överordnad invandrar-
eller medborgargrupp. Det gör att den enskilda invandrade individen aldrig ges 
någon chans att tillerkännas en unik personlighet eller kompetens. I svenskarnas 
ögon flyter invandrarens personlighet samman med karaktäristika från en eller 
annan grupp. De tre perspektiven, rekrytering, ledarskap och kollektiv samman
hållning, belyser informanternas benägenhet att begreppsliggöra och kategorisera 
invandrare som uppvisar annorlunda drag jämfört med de man uppfattar som 
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"svenska". Men den intressanta frågan är om det handlar om strukturella effekter, 
individuella aversioner eller om följ samhet till den rationalitet som omgivande 
sammanhang påbjuder? 

Det är just denna fråga som min modell är avsedd att problematisera och disku
tera. Modellens teoretiska utgångspunkt är att givna sociala strukturer visserligen 
binder upp individers beteende i en viss situation, men att aktörernas upplevelser, 
uppfattningar och uppträdande strukturerar situationen till ett slutgiltigt mönster. 
Det innebär för det första att interaktionen mellan svenskar och invandrare inte 
nödvändigtvis behöver détermineras av förekomsten av ojämn maktfördelning 
mellan dominerande svenskar och underordnade invandrare. För det andra innebär 
det att etniska interaktioner inte behöver färgas av personlighetsstrukturerad fient
lighet från svenskars sida. Däremot vill jag uppfatta den etniska diskrimineringen 
som en process där samspelet mellan struktur, situation och individ lyfts fram. Jag 
är med andra ord inriktad på sökandet efter etnisk dynamik där det kan finnas spår 
av flera olika former av diskriminering positiv, värdeneutral och negativ. Detta 
teoretiska närmande kan sammanfattas med hjälp av följande modell som är en 
fylligare version än den som presenterades i kapitel 1. 

Social Positionella 
struktur interaktions-

former 

I . 
Mansys > -segregation -

Intmek • -kontakttäthet 

Modell 3: Teoretisk och analytisk modell över den sociala etniska processen. 

Modellen ska förstås på följande sätt. Den sociala strukturen representeras av olika 
typer av tekniska och arbetsorganisatoriska system; manuella system och integre
rad mekanisering. Dessa ramar ligger till grund för sociala kognitioner och sociala 
interaktioner. 

De positionella interaktionerna är knutna till formella rollbeskrivningar som 
gäller för respektive befattning. Befattningarna är i hög grad avgörande för dels 
befattningshavarens funktion, dels för dennes relationer till den sociala omgiv
ningen. Detta bygger på antagandet att man ser på sig själv och omvärlden på 

O m g i v a n d e  s a m h ä l l e  

Sociala 
kognitioner 

-stereotyper, 
kulturalisering. 
etc. 

i 
Situationella 
interaktions-
former 

-etnisk dis
kriminering 
-uteslutning, 
etc. 
-upplevelse-
baserade etiketter 

Återkoppling 
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olika sätt, beroende på vilken befattning man har i strukturen. Befattningen ligger 
därför till grund för ens identitet inom angivna ramar. 

Detta gör att olika befattningshavare lägger märke till skilda sociala fenomen, i 
lika hög som de är selektiva i urvalet av vad som är passande respektive opas
sande. Detta inverkar i sin tur på vad man associerar till bland sina praktiska erfa
renheter och minnen. Minnen och selektiviteten kan sedan ligga till grund för de 
etiketter befattningshavare sätter på sociala fenomen i konkreta sociala situationer. 
Det är i de konkreta sociala interaktionerna som man kan spåra befattningshavares 
förhållningssätt till a) invandrare i allmänhet och b) specifika medborgargrupper. 
Den föregående selektiviteten och de nya erfarenheterna integreras och återkopp
las till de sociala kognitionerna. Men de påverkar knappast positioner eller struk
tur. 

Jag ska diskutera de empiriska resultaten mot bakgrund av de teoretiska be
greppen; generaliserade andre, signifikanta andra och social interaktion. 

Generaliserade andre 

I kapitel 1 presenteras antagandet att etniskt laddade problem kontrasteras mot an
tingen ett samhälleligt invandrardiskursivt perspektiv eller ett produktionstekniskt 
perspektiv. Den samhälleliga diskursen representeras av sociala kognitioner. 
Sociala kognitioner säger något om sociala objekt och utgörs av redan existerande 
scheman (attityder, fördomar, etcetera) som bedömaren använder sig av. Produk
tionstekniska perspektiv omfattar etiketter som är ett resultat av erfarenheter från 
den konkreta sociala interaktionen. 

Det finns en fruktbar poäng med att skilja på kognitioner och etiketter. Kogni
tioner kan vanligen knytas till den individ som bär dem oberoende av kännedom 
om dennes erfarenheter. Kognitioner behöver med andra ord inte säga något om 
konkreta situationer eller erfarenheter, utan de säger snarare något om omgivande 
strukturella omständigheter (diskurser) eller personen som avger dem (attityd, för
dom eller stereotyp). Etiketter säger inte enbart något om den person som fört 
fram dem, utan de säger också något om hur personen ifråga definierar specifika 
situationer. Det innebär att skilda etiketter kan komma från samma person bero
ende på att de avgivits i olika situationer. Etiketter kan därför vara subtila, komp
lexa och över tid och rum motsägelsefulla. Jag har valt att lyfta fram etiketter som 
på ett eller annat sätt refererar till följande dimensioner; verbal, ickeverbal, världs
bild, social och individ. 
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Signifikanta andra 

Då individer ur olika referensgrupper bedöms, så värderas de mot bakgrund av 
såväl orienterande som rollspecifika andra. 

Det övergripande sammanhang som representerar basen för orienterande andra 
utgörs av kategorin anställda och personbilsarbetare på VTV. Enligt informanterna 
behöver anställda vara språkligt kompetenta, även om de faktiska behoven i vissa 
sammanhang är ringa. De behöver också vara tekniskt och organisatoriskt begå
vade. 

Men det vore förenklande att föra fram detta som absoluta krav. Det finns 
tjänstemän som utifrån ett samhällsmedborgarperspektiv ger uttryck för humanitet 
och generositet. Detta innebär att invandrare eller flyktingar är välkomna men inte 

53 på vilka villkor som helst (3:16, 20-21). Det finns också uppfattningar som tyder 
på en viss öppenhet inför kulturell mångfald. En tjänsteman ger uttryck för ett 
eventuellt behov av att man på VTV bör vara förhandlingsbar mot bakgrund av 
aktuella omständigheter på arbetsmarknaden. Han menar att det kan finnas visst 
utrymme för att ta hänsyn till matvanor och religiösa sedvänjor (3:81-82). Detta 
belyser frånvaron av fördomsfulla eller fientliga motiv bakom den kritik som rik
tas mot invandrare. Det ligger närmare tillhands att lyfta fram det pragmatiska i att 
de aktuella omständigheterna på arbetsmarknaden inte aktualiserade sådana hän
synstagande från företagets sida. Därför engagerar man sig för tillfället inte. 

Det innebär att det finns en viss, åtminstone potentiell, öppenhet inför mång
fald, men den är inte villkorslös utan innehåller gränsdragningar (3:24-33). Den 
gräns som förs fram har att göra med hänsyn till samtida och framtida tekniska 
och organisatoriska behov. De produktionstekniska behoven är så att säga över
ordnade och de sociala behoven är underordnade. Man kan å ena sidan uppfatta 
detta som en ensidigt definierad maktrelation. Samtidigt kan man å andra sidan ta 
fasta på dess pragmatiska inslag. Så länge produktionen vidmakthålls och utveck
las spelar det ingen principiell roll vilka medborgargrupper som utför arbetet. 

Etnicitet bedöms också mot bakgrund av rollspecifika andra och deras position 
och funktion i organisationen. Detta omfattar människor med specifika funktioner 
eller relationer inom VTV. Det är med utgångspunkt i rollspecifika andra som det 
framkommer en skillnad mellan invandrare som en ospecificerad grupp och spe
cifika medborgargrupper. 

De kognitioner och etiketter som avges mot denna bakgrund säger något om hur 
man definierar invandrare med utgångspunkt i konkreta befattningar. När det 
gäller kognitioner föreligger det redan existerande förutfattade meningar, som 
kopplar ihop individuellt beteende med medborgargruppstillhörighet (3:22). Inom 

53 Siffror inom parentes hänvisar till kapitel . citat. 
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manuella system talar man uppskattande om invandrares varaktiga anställningar 
(3:20), samtidigt som man uppfattar dem som bromsklossar för organisatorisk ut
veckling (3:21). Det är viktig att notera att det inte enbart handlar om kritik utan 
även om uppskattning. 

Om man tittar på benägenheten att sätta etiketter på invandrare så framkommer 
en mycket komplicerad uppfattning av invandrare. Inom manuella system före
kommer det åsikter om att invandrare har ett mycket stort behov och beroende av 
uppmuntran (4:39-41). Man hävdar också att vissa medborgargrupper arbetar sär
skilt snabbt, i p ositiv mening (5:2). Det förekommer också tillskrivningar om att 
turkar är öppnare och lättare att ha att göra med än finnar, de senare uppfattas som 
inbundna och slutna (4:47-49). Men vad är det då som är frustrerande? I första 
hand har det göra med huruvida invandrare uppfattas ha låg ambition i att lära sig 
det svenska språket eller inte (5:38). Man verkar också vara mycket känslig för 
personer som inte kommer i tid till arbetet (5:1). 

De etiketter som förekommer inom integrerad mekanisering är mer granskande 
av den enskilda individen än de inom manuella system. Generellt verkar man upp
skatta invandrare som arbetat länge i pressverket (3:52). Kritiken handlar bland 
annat om svårigheten med att erhålla korrekta referenser vid anställningsförfaran
det. Det har också att göra med svårigheten att bedöma den dolda information som 
invandrare avger under en anställningsintervju (3:77-79). Det innebär att man har 
stora svårigheter att tolka vissa invandrares sociala och ickeverbala framträdande. 
Till exempel vet anställare inte vad de ska tro då en invandrare från Iran ger dem 
sin mest övertygande försäkran om att sköta sitt arbete. Särskilt om anställaren 
själv tidigare har eller har hört talas om dåliga erfarenheter från andra personer ur 
samma medborgargrupp. Risken är mycket stor att en eller annan stereotyp, etce
tera, kommer att fylla denna informationslucka. Man är ytterst missnöjd med dis
pyter (4:115-116, 119-141, 5:6, 21). Det verkar vara otroligt svårt att hantera 
situationer där ord står mot ord eller då invandrares uppträdande betraktas som 
mer eller mindre obegripligt. Det tycks också vara mycket oroande och irriterande 
att invandrare visar sina känslor genom att öppet reagera engagerat i det ena eller 
det andra känslotillståndet (5:23-24). 

Sammantaget visar ovanstående analys att det förekommer olika typer av åsik
ter och värderingar av invandrare. Det finns enligt min mening många både upp
skattande och problematiserande funderingar om invandrare som visar att det kan
ske är mer svårt att hantera mångfald än att det finns negativa åsikter om invand
rare. Det är därför angeläget att få tillfälle att i framtiden diskutera detta ytterli
gare. 
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Den pragmatiska poängen 

Studien på VTV visar att det är möjligt att upptäcka både komplexa, mångsidiga 
och motsägelsefulla uppfattningar och upplevelser av etniska relationer. Det är i 
detta sammanhang mycket värdefullt att skilja på intention och handling. Om man 
enbart skulle ta hänsyn till manifesta handlingar och kritiskt granskande utsagor 
ligger det nära till hands att fokusera på etnisk diskriminering i termer av fördo
mar, stereotyper, segregering, och uteslutning. Det är därför värdefullt att även 
belysa informanternas intentioner. Mot bakgrund av ett sådant hänsynstagande 
skulle det vara missvisande att peka på att sociala strukturer enbart resulterar i 
olika typer av rigida sociala förhållningssätt eller att tolka informanternas utsagor 
som till exempel renodlat fördomsfulla eller främlingsfientliga. Jag vill därför 
tillskriva modellens återkopplingspil en pragmatisk betydelse. 

Detta underförstår åsikten att samtlig personal kontinuerligt anpassar sig till 
sina produktionsmiljöer, att de är beredda att korrigera sina handlingar för att möta 
situationella krav och att de strävar efter att modifiera situationen så det blir möj
ligt att tillfredsställa praktiska behov. De behov som återkommer hos den ena 
informanten efter den andra är kopplat till hur man på bästa sätt ska utföra sina 
enskilda och gemensamma arbetsuppgifter. Detta belyser såväl arbetsledningens 
som arbetares efterfrågan på gränser för vilka funktionella åtgärder som är pas
sande och under vilka sociala förhållanden de ska förverkligas. 

Den etniska diskrimineringen på YTV kan förklaras på följande sätt. För det 
första tänker eller handlar informanterna okritiskt i förhållande till den rationalitet 
som präglar manuella system respektive integrerad mekanisering. För det andra 
påverkas de av det vi-dom-tänkande som förekommer både i samhället och på 
VTV. Men framför allt påverkas informanterna, för det tredje, av det som utspelar 
sig i k onkreta situationer och av hur de kan hantera detta. Av utsagorna att döma 
framträder ett pragmatiskt förhållningssätt som i första hand tar fasta på funktio
nella problemsituationer. Detta beror förmodligen på att informanterna håller fast 
vid att kritisera invandrare i absoluta ändamålsenliga termer istället för att förhålla 
sig kritiska till tekniska och organisatoriska betingelser. Invandrare och de olika 
medborgargrupper de tillhör tycks absorbera all uppmärksamhet så till den grad att 
informanterna inte ser skogen på grund av att det stora etniska "trädet" står i 
vägen. 

Det saknas planer och ord för mångfald! 

Det går att schematiskt åskådliggöra resonemanget ovan med hjälp av modell 3, 
ovan. Min analys av förhållandena på VTV omfattar ett försök att belysa tre 
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viktiga teoretiska aspekter; strukturella påbud, etniska kognitioner och etniska in-
teraktioner. Resultaten visar att struktur, kognition och interaktion är samman
flätade och beroende av varandra. Förändring i den ena aspekten medför sannolikt 
förändring eller behov av justering i de båda övriga. Det förekommer också belägg 
för att det finns både fördelaktiga och negativa uppfattningar om olika medbor-
gargrupper och specifika invandrare, men betoningen ligger på att uppfatta etnisk 
olikhet som ett funktionellt problem. Detta kanske beror på att människor använ
der sig av de kognitiva och sociala resurser som finns till hands eller som inte blir 
motarbetade. Dessa resurser präglas i hög grad av mellanmänskligt missnöje, brist 
på kontakt och, inte minst, obefintligt målorienterat samarbete med understödd 
kommunikation. 

Studien på VTV visar att konfliktladdade etniska relationer inte enbart är ett 
problem av strukturell art. Det handlar heller inte i första hand om enskilda dis
kriminerande aktörers fördomar, stereotyper, definition av situationer och behov 
av att ha kontroll över tillvaron. Av detta kan man dra slutsatsen att det sannolikt 
inte hjälper med enbart lagreglerande eller informativa åtgärder. 

Min tolkning är att det finns fa konkret uttalade gränser som direkt kan kopplas 
till respektive produktionsmiljö. Särskilt framstår den sociala organiseringen och 
med den personalpolitiska idéer om mellanmänskliga relationer som outtalade och 
relativt godtyckliga. Bristen på en personalpolitisk strategi mot mångfald gör att 
komplexa sociala interaktioner riskerar framstå som mer eller mindre obegripliga 
och omöjliga att hantera. Det finns varken planer eller ord för dem. I sådana situa
tioner ligger det nära till hands att framföra önskemål om eliminering av uppen
bara problemsituationer, även om de egentligen är av perifer natur. Det som finns 
närmast tillhands är den allmänna samhällsdiskursen som i mångt och mycket 
bygger på föreställningen om att "lika barn leka bäst". Detta ställer svenska soci
ala nätverk i centrum och upphöjer 'svensk' social kompetens till norm. Samtidigt 
är det svårt att urskilja förekomsten av något typiskt "svenskt". Planlösheten visar 
sig särskilt inom integrerad mekanisering där man tycks aktualisera behovet av 
"skilsmässa" från invandrare i allmänhet och specifika medborgargrupper i syn
nerhet. 

Arbetsledningens försummade nyckelroll 
i det flerkulturella arbetet! 
I detta avsnitt ska jag avrunda diskussionen med några personliga reflektioner. 
Den svenska industrin och VTV verkar inte anpassad för mångfald, men frågan är 
om det idag är realistiskt att vänta sig något annat? En konstruktiv förändring av 
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sammanhang som präglas av etnisk diskriminering och uteslutning kräver en 
kombination av strukturella, kognitiva och sociala åtgärder. En anpassning till 
mångfald behöver dock inte innebära några omfattande förändringar, det kanske 
räcker med att företagsledningen sätter tydligare gränser för att medarbetare för
väntas behandla varandra som med- och inte motarbetare. Förmodligen skulle 
detta även kunna betraktas som ekonomiskt försvarbart. 

Det föreligger ett behov av att anställda far del av varandras verkliga historia 
och förhandenvarande föreställningar. Strukturellt sett skulle vissa befattningar 
kunna föreskriva kunskaper ifråga om hänsynstagande till och ett beaktande av 
etnisk olikhet bland, i första hand, överordnad personal. Man kan tänka sig att till 
exempel anställare, personaltjänstemän och utbildare ska fungera som viktiga 
normativa och moraliska förebilder. De bör i sådana fall bära ansvaret för förverk
ligandet av informativa och sociala förändringsåtgärder. Som komplement kan 
arbetsledare, instruktörer och gruppombud komma att spela en särskilt betydelse
full och ibland avgörande roll för hur de vardagliga etniska relationerna kommer 
till uttryck. Dessa personalgrupper skulle kunna fungera som konkreta gräns-
sättare i de pågående sociala interaktionerna i allmänhet och de etniska i synner
het. 

Etnisk diskriminering och uteslutning kan mycket väl vara förorsakad av dolda 
eller oavsiktliga motiv från såväl arbetsgivare som arbetstagare. I moderna arbets
organisationer som bygger på att medarbetare kompletterar varandra finns det 
ingen påbjuden anmodan om samarbete, utan om komplement. Det ligger då nära 
tillhands med föreställningar om att var och en ska ta fullt ansvar för sina egna 
arbetsuppgifter. I sådana sammanhang kan diskriminering utvecklas genom att 
personer som är missnöjda med andras arbetsinsatser kanske säger sitt hjärtas 
ofördelaktiga mening i en begränsad krets och med en etnisk underton. Sådana 
åsikter kan dock fa sin spridning via sekundära omtalanden, vilket i slutänden kan 
prägla den kollektiva attityden eller den sociala stämningen i ett visst socialt 
sammanhang. När åsikten väl fatt sin spridning i en vidare krets spelar det ingen 
roll om den som ursprungligen var källa till uttalande, personligen inte skulle 
komma sig för att uttala eller uppträda i linje med den i en vidare krets. 

Men även en intention om att varje aktör förväntas ta varandra i beräkning, 
kommunicera och tolka varandra kan resultera i diskriminerande handlingar. Det 
främsta skälet ligger förmodligen i att det är en mycket komplex och svåröver
skådlig uppgift att kommunikativt och konstruktivt bekräfta varandras närvaro och 
bidrag. Det kan handla om mellanmänsklig osäkerhet som snarare grundar sig på 
begränsningar i den egna sociala kompetensen än på en uttalad negativ eller fient
lig inställning. Även om man utgår ifrån att människor vill väl kan personliga eller 
situationella omständigheter ändå vara hämmande för ett öppet och välvilligt bete
ende. I sådana fall kan det till exempel vara frågan om begränsningar i arbetsled
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ningens eller arbetskamraters förmåga att sätta ord på och därmed begreppsliggöra 
mångkulturella relationer. Istället väljer man att inte engagera sig eller att anamma 
den allmänna problemorienterande diskursen, eller att lyssna till framträdande och 
övertygande argument från viktiga personer som har ett förenklat (fördomsfullt 
eller stereotypiskt) budskap. 

En vidareutveckling av kunskap om hur och varför människor väljer den ena 
eller den andra lösningen kräver fördjupad forskning om vilka strukturella, kogni-
tiva och mellanmänskliga faktorer som ligger bakom sådana val. Jag vill hävda att 
det finns tre viktiga områden till vilken sådan forskning bör koncentreras; pro
duktiva delmål, arbetsledningens sociala ansvar och arbetsgruppers sociala kom
petens. Forskningens mål bör för det första vara att formulera problem och hand
lingar som belyser krav, möjligheter och strategier för en mångdimensionell 
arbetsstyrka i allmänhet och en etnisk dimension i synnerhet. För det andra är det 
värdefullt att identifiera hinder för en effektiv utmaning av den etniska dimen
sionens segregerande och diskriminerande kulturmöten. Avslutningsvis, för det 
tredje, bör forskningen även kunna identifiera möjligheter för och ingångar till en 
etablering och en effektiv utveckling av kreativa och samverkande möten. Detta 
kan ske på tvärs över vardagens mer eller mindre godtyckliga etniska gränsdrag
ningar. 
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Summary 

From the 1960's to the 1990's, major changes have occurred in technology, work 
organization, and the ethnic make-up of personnel within Swedish industry. These 
changes are studied with the help of a case study at Volvo Torslandaverken in 
Gothenburg (VTV). The study focuses on ethnic discrimination against the back
ground of both structural conditions and situational factors. 

The changes in work have meant that the professional skills of workers are now 
organized to compliment one another and employees now work in groups. This 
has resulted in an increased need for familiar cultural and social skills within the 
groups. In other words, there is a paradox: functional heterogeneity creates a sense 
of bonding between people which encourages cultural and social homogeneity. 

The dissertation's goal is to understand ethnic discrimination by employing a 
complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic rela
tions and ethnic discrimination as a social process. 

The report is based on an analysis of around fifty formal interviews with people 
of mainly Swedish background from various divisions within VTV, and personnel 
statistics concerning the press shop, a division within the company. 

Chapter 1 describes how ethnic relations in industrial work places are dealt with 
in a research context. The concept of ethnic discrimination is analyzed. With this 
analysis and the current research situation as starting points, a model of ethnic dis
crimination's complex connections is developed. Ethnic discrimination is pre
sented as based on culturalism. This means that cultural origins are understood as 
the basis of normative behavior. In the same way that racism is anchored on the 
belief of the biological programming of genes, there are similar opinions about 
cultural programming of individuals. 

The chapter also presents the theoretical basis which stem from symbolic inter-
actionism and which means that individuals who take part in specific social inter
action carry with them impressions from the general social context. It is therefore 
possible, using symbolic interactionism, to show individual situations and actions 
as a dialectic process between structures and actions. 

The theoretical model assumes that ethnic relations are socially constructed and 
not merely structurally based. Discrimination can, therefore, be expressed in many 
different ways depending on the structural context, situational factors, and individ
ual actions. 



215 

Social 
structure ~ 

Manual  
system 
Integrated 
mechanization 

Forms of 
positional 
interaction 

Roles 

Social 
cognition " 

S u r r o u n d i n g  S o c i e t y  

I 
Forms of 
situational 
interaction 

- Iilimigrants 
in general 

Labels - Specific 
nationalities 

Feedback 

The social structures are represented in the model as two different types of techni
cal and work organizational structures: manual systems and integrated mechaniza
tion. Within this framework, the existing social cognition and occurrence of social 
interaction are studied. 

This model assumes that there are two types of forms of social interaction. 
One type, the positional, is generally accepted to be directly connected to the 

manual system and integrated mechanization, as well as the expectations and 
limits which are associated with the realization of established roles. 

It is generally accepted that these established roles influence the attitudes 
toward appropriate and non-appropriate social cognitions. These social cognitions 
include initially the need or necessity to assign labels to people in one's 
immediate surroundings and their behavior. The labels are not always exclusively 
associated to what is currently happening. Instead they can even be associated to 
the public discourse in the broader society. 

Both discursive and situationally associated labels generate selective beliefs 
which manifest themselves in the other type of social interaction, the situational. 
The situational interaction form is seen as being directly dependent on the imme
diate surroundings and is, therefore, not as predetermined by the technical and 
work organizational structures as the positional interaction form. Situational inter
actions include the forms which can be traced in the Swedish interviewees' com
ments about the informal attitude to a) immigrants in general and b) specific 
nationalities. 

Chapter 2 presents two different technical and work organizational environ
ments. The chapter shows the differences in production environments with refer
ence to the technical equipment and the way the work place is organized. One 
environment, the manual systems demands loyalty of individuals to the technical 
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and organizational system. The other, integrated mechanization, is organized 
around a decentralized structure. 

Work within the manual system is characterized by demeaning jobs. An instru
mental attitude exists to the work which is strongly characterized by the hierarchi
cal organization. In organizational terms, there is a structural correspondence 
which is also an indication of the general patterns of interaction. These work 
conditions make it important for workers to establish informal meetings where it 
appears that they talk to escape the boredom and to confirm their own sociality. 
This means that informal communication skills are extremely important. 

Integrated mechanization is made up largely of a high contact organization 
structure. What has happened above all else is an enrichment of the work through 
the inclusion of work which was previously done by foremen. In addition, issuing 
orders from management to workers has been expedited since they are issued and 
spread by a fellow worker. Orders given by an equal from one's own group are 
seen as not as threatening or problematic as they would be if given by a person 
from higher up in the hierarchy. 

Chapter 3 deals with the different demands and expectations which the respec
tive production environments place on the company's employees These demands 
are reflected best in the recruiting policy which is in place for each of the produc
tion environments. This chapter studies salaried employees' attitudes of and expe
riences with other nationalities against the back ground of the different demands 
and expectations which are placed on the applicant to the manual system respec
tive integrated mechanization. 

The situation within the manual system appears to be that immigrants seem to 
stay on the shop-floor. Salaried employees express very critical opinions. There 
seems to be a tendency toward extreme ethnic discrimination by, above all, fore
men. Recruiters are placed in a dilemma: competent applicants can be rejected by 
foremen. Yugoslavians are particularly effected by selective exclusion. In addition 
to speaking positively about particular nationalities, there is a general positive atti
tude toward "Nordic" groups. In other words, there is a cognitive attitude about 
nationalities which is on a pan-national level with regional allegiances within the 
framework of the European continent. As examples, the terms southern Europeans 
and Scandinavians are used. 

Within integrated mechanization the desirability of immigrants is radically 
questioned. Immigrants have not been hired to the same degree as Swedes which 
results in a minimal recruiting both internally and externally of immigrants. The 
existing dissatisfaction is aimed especially strongly at the Yugoslavian nationali
ties. But since mainly young Swedish citizens have been hired during the last 10 
years, there is a trend toward less immigrants within integrated mechanization. 
The critique expressed by salaried workers is that several immigrant groups are 
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better suited for manual wage jobs. Swedes, Finns, and Icelanders are better suited 
for intellectually demanding work. 

Chapter 4 presents and discusses the leadership strategies which characterize 
various production environments. The chapter shows the differences between the 
manual system and integrated mechanization. Above all the changes and their con
sequences within integrated mechanization are emphasized. How the various 
leadership strategies influence inter-personal relationships are discussed. On the 
surface, work has been integrated in the functional sense at the same time it has 
been differentiated in a social sense. 

Within the manual system this means that one or a couple of workers are 
appointed "instructors" - more recently referred to as group "representatives"-
whose function is to be a liaison between the work group and the foremen. 
Considering the interaction within the manual system, it can be seen that the 
workers mainly work beside one another, but without being affected, except 
marginally, by the other's work. This results in a relatively large latitude for 
differences between groups and individuals. It is only when there is a need for 
closer contacts that the interviewees express frustration about immigrants. 

Within integrated mechanization great importance is placed on skills such as 
competence, and the ability to communication and co-operate. These are skills 
which effect the work group in general, but especially the elected group represen
tatives. Staff officers and production foremen's experience of ethnic relations in 
the pressing shop seem to make them prefer a reduction in the number of immi
grants and, instead, to replace them with young Swedish men. They prefer ethnic 
homogenization of the work. This is confirmed by the way they tend to define the 
social issues in ethnic terms. Immigrant behavior is understood to be based on 
general cultural characteristics. Conflict in relations is never discussed in terms of 
organizational problems which are caused by the high level of contact in the social 
environment. The possibility that there are shortcomings in the foremen's social-
psychological competence is never considered. Definitions of ethnic relations are 
mainly characterized by opinions about the lack of general cultural competence 
among immigrants. The proposed solution to this problem is discrimination and 
exclusion to avoid employing more immigrants. 

The group representatives' statements are characterized by a high level of frus
tration and irritation about the complexity which characterizes their job. They 
appear to have a lack of cognitive control over social processes. As with the staff 
officers and foremen, they blame general cultural reasons for the behavior of im
migrant car factory workers. In this way they do not consider immigrants as, first 
and foremost, individuals and workers with experience. Both foremen and group 
representatives seem to be ill prepared for close contact social environments. 
Social control is expressed in terms of culturally characterized stigmatization. 
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In chapter 5 a deeper level of inter-personal relationships is addressed. The 
functional enrichment of work has not only resulted in a variation in work, it has 
also caused a shifting of loyalties. The individual worker is more and more bound 
to the current organizational context's ideology. The Swedish interviewees can be 
understood as expressing an implied desire for immigrants to adopt Swedish atti
tudes and opinions. There expressed hope is that immigrants will function better 
both at work and with fellow workers. But as long as this hope is not applied in 
actions combined with a friendly, but conditional treatment, there is no 
opportunity for an I-You relationship between Swedes and immigrants. Prejudices 
and cultural stereotypes of different types will continue to result in discrimination 
of workers from different nationalities. 

In conclusion, Chapter 6 discusses the connection between production environ
ments and how immigrants are valued. This is done with the background of a 
theoretical and analytical summary of the dissertation's other chapters. This 
chapter is based on the uneven division of power which exists in society between 
different nationalities, and, above all, between the dominating Swedish group and 
other groups. 

The analysis of the situation at VTV includes an attempt to show three impor
tant theoretical aspects: the structural rules, ethnic cognitions, and ethnic interac
tion. The results show that structure, cognition, and ethnic interaction are inter
linked and dependent on one another. Changes in one aspect most likely results in 
changes or adjustments in the other two. There is evidence that there are both 
positive and negative attitudes about different nationalities and specific immi
grants, but the emphasis is on understanding the ethnic differences as a functional 
problem. 

The study at YTY shows that hostile ethnic relations are not only a structural 
problem. Neither are they primarily a case of the discriminating individual's 
prejudices, stereotypes, understanding of situations, and the need of controlling 
their surroundings. From this one can conclude that it probably would not with 
changes in legislation or information campaigns. 

Ethnic discrimination can result from there being few expressed concrete limits 
which can directly be connected to the respective production environments. It is 
evident that the social organization and its personnel policy ideas about inter-per-
sonal relationships appear to be unexpressed and relatively arbitrary. The lack of a 
personnel policy strategy to increase diversity, risks making complex social inter
action seem more or less incomprehensible and impossible to deal with. There are 
neither plans for increasing diversity nor any expression of policy. In such a situa
tion, the easiest solution is to wish for the elimination of the obvious problematic 
situation, even if they are actually of peripheral nature. The most recent example 
is the general public debate which is mainly based on the belief that "similar 
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children play together best". This places the Swedish social network in the center 
and raises "Swedish" social skills to the norm. This is happening while it is 
difficult to see the presence of anything typically "Swedish". This is especially 
seen within integrated mechanization where there is a desire for a "divorce" from 
immigrants in general, and specific stereotyped and categorized nationalities in 
particular. 
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Bilaga 1 

Bakgrundsvariabler 
(utfyllas dels från urvalslista/dels i samband med intervju) 

1. Löpnummer 

2. Medborgarskap 

3. Kön 

4. Ålder 

5. Ålder vid ankomst till Sverige 

6. Företag 

7. Anställd vid avdelning 

8. Anställningstid vid detta företag 

9. vid olika avdelningar 

10. vid andra företag 

11. inom andra verksamhetsområden 

12. AV-position 



221 

B. Utbildning 
1. Land Sverige Annat land Antal år 

Folkskola 
Grundskola 
Realskola 
Flickskola 
Gymnasielinje 
Yrkesskolelinje 
Folkhögskola 
Högskolelinje 
AMU 
F öretagsutbildning 

2. Linje 

3. Teoridelens längd För alla yrkesutbildningar 

4. Praktikdelens längd 

5. Företagsutbildning vid nuvarande företag 

6. Vid andra foretag 

7. Tidslängd 

8. Under arbetstiden 

9. Under fritiden egen initiativ 

10. Vem har uppmuntrat Dig att studera? 

C. Språk 
1. Har du, i ditt arbete, daglig kontakt med någon invandrare? 

Ja/Nej 

2. Om Ja, i vilken utsträckning? 

3. F ungerar det bra? 

4. Vad fungerar bra/dåligt: språk, åsikter, värderingar etc.? 

5. Kan språksvårigheter mellan invandrare och infödda arbetare vara ett hinder i 
arbetet? Varför? Varför inte? 

6. Har du någon fundering på hur man kan göra för att språksvårigheter inte ska 
leda till hinder i arbetet? 
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D. (Utgår) 

E. Nuvarande arbete 
1. Beskriv ditt nuvarande arbete! Vad är ditt ansvarsområde. Beskriv det före

mål du arbetar på (produkten) mer i detalj. Beskriv den maskin/arbetsverktyg. 
Vad gör du? Gör du alltid samma sak, eller har du omväxlande arbetsupp
gifter? Beskriv alla moment i detalj och när, hur och efter vilka regler, order, 
önskemål etc. du växlar emellan olika uppgifter! 

2. Motsvarar arbetsuppgifterna din nuvarande utbildning? (Ja, på det hela taget / 
Nej, överkvalificerad /Nej, underkvalificerad / Nej, felkvalificerad). 

3 a. Vem bestämmer vad du skall arbeta med? När, var och hur? 
b.Kan det uppstå några konflikter, när det gäller om att i vardagen bestämma 

arbetsuppgifter? Arbetssätt? Arbetstempo? Etc.? 
c.Kan du överhuvudtaget eller i något omfång välja vilka arbetsuppgifter du 

vill ha? 

4 a. Hur värderar du själv ditt arbete? Hur värderas ditt arbete av andra? 
(Kamrater, arbetsledare etc.?) 

b. Av vem får du veta att du har gjort ett bra arbete? 
c. Av vem får du veta om du har gjort några fel? 

5 a. Kan du beskriva vilka rutiner du behöver följa för att du ska göra "ett bra 
jobb"? Ställer arbetsuppgifterna krav på några särskilda färdigheter? 

b.Skulle du vilja ändra på dessa rutiner, så att du kan ta ett större ansvar för 
arbetets utförande? På vilket sätt? Berätta..! Varför inte? Berätta! 

6 a. Finns det tillfallen då du måste finna nya lösningar på sådana problem som 
egentligen ligger utanför ditt ansvarsområde? 

b.om Ja, händer det tillräckligt ofta eller vill du ha fler tillfallen var du själv 
har möjlighet att gripa in i arbetsgången, lösa problem osv.? Är detta möjligt 
att realisera? Varför? Varför inte? 

c. Tror du det — på grund av produktionsomläggningar — kan bli nödvändigt 
att bredda dit ansvarsområde i framtiden? 

7 a. Trivs du eller vantrivs du, i det stora hela, med dina arbetsuppgifter? 
b.Är det någon sida av dina nuvarande arbetsuppgifter som du vill ska förbätt

ras eller förändras? 
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c. Om Ja, på vilket sätt ska denna förbättring/förändring ske? Vad kan du själv, 
eller tillsammans med andra, göra för att underlätta en förändring? Har du/ni 
försökt påverka på annat sätt? Hur? Konkret? Vem (vilka parter/personer) är 
involverade? 

d.Om Nej, tycker du det är bra som det är idag? Tycker du att det är någon idé 
att försöka förändra? 

8 a. Är det något du tycker är besvärligt med själva arbetsmiljön? 
b.Har du möjligheter att påverka din arbetsmiljö? Hur? Igenom vilka kanaler? 

9 a. Arbetar du heltid eller deltid (om deltid, hur mycket)? Varför har du valt att 
arbeta deltid respektive heltid? Vad har du för arbetstider? 

b.Har du möjlighet att påverka dina arbetstider? 

F. Arbetskamrater — (kooperation — 
kommunikation — hierarkier — perspektivbyte) 
1. Arbetar du nära andra eller långt ifrån? Hur långt är det till dina närmaste 

arbetskamrater? På vilket sätt har ni kontakt med varandra igenom arbetet? 
Berätta! 

2 a. Är det du ensam som håller på med/ansvarar för dina arbetsuppgifter? 
b. Om detta är fallet är du regelbundet beroende av hjälp från någon av dina 

arbetskamrater för att du ska kunna utföra ditt arbete? Beskriv i vilka fall och 
på vilket sätt. Ingår detta i den arbetsbeskrivningen, som gäller för dessa upp
gifter, eller är det något som sker utanför arbetsbeskrivningen? 

c. Om du inte regelbundet är beroende av hjälp från arbetskamrater, händer det 
ändå att någon hjälper dig eller att du hjälper någon annan? Beskriv hur, när, 
varför. Giv exempel. Händer det du behöver/ber om hjälp, men inte får den? 

3 a. Om du inte ensam är ansvarig för ditt/dina arbetsuppgifter (arbetsmoment) är 
du då en del av en grupp/ett team som tillsammans har ansvaret? Hur ordnar 
ni upp ert samarbete? Beskriv i detalj? Vem är inblandade 

b.Kan det uppstå problem (i gruppen/arbetet)? Vilka? Varför uppstår de? Hur 
löses de upp? Vem är inblandade i problemlösningarna? Är det bara ni själva 
eller också andra? Vem? Hur? På vems initiativ? Vilket resultat? Hur uppfat
tar ni det när andra lägger sig i? Händer det uppstår problem som hänger ihop 
med språkproblem? Med främlingsfientlighet? Kulturella missförstånd? 

4 a. Vem kommer före dig/er i arbetsgången? Vad gör dessa? Beskriv deras 
arbetsuppgifter. På vilket sätt är du avhängig av deras arbete? Kan det uppstå 
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problem om de gör sitt arbete slarvigt? För snabbt? För långsamt? Vilka? 
Hur? Hur redas sådana problem ut? Vem involveras? Hur? Ge exempel! 

b. Vem kommer efter dig/er i arbetsgången? Vad gör dessa? Beskriv dessas 
arbetsuppgifter. På vilket sätt är du avhängig av deras arbete? Kan det uppstå 
problem om de gör sitt arbete slarvigt? För snabbt? För långsamt? Vilka? 
Hur? Hur redas sådana problem ut? Vem involveras? Hur? Ge exempel! 

5. Är (har) språket (svenskan) (någonsin varit) något problem? När det gäller att 
utföra dina arbetsuppgifter? När det gäller kontakten med arbetskamrater? 
Förmän etc.? Hur? När? 

6 a. Tycker du att du har något gemensamt med de som du arbetar tillsammans 
med eller som arbetar i närheten a dig? Hur? Varför? I vilka situationer? Mest 
i arbetet? Mest utanför själva arbetet? Ge exempel. 

b.Finns det andra än de som arbetar i närheten av dig, som du upplever större 
gemenskap med? Hur? Varför? 

7 a. Känner du så pass mycket till dina arbetskamraters arbetsvillkor på denna 
avdelning (måleriet/monteringen etc.) att du kan föreställa dig hur de upp
lever sin situation? Om du inte kan - berätta så varför det är så svårt. 

b.Känner du så pass mycket till dina arbetskamraters arbetsvillkor på andra 
avdelningar att du kan föreställa dig hur de upplever sin situation? Om du 
inte kan berätta varför det är så svårt. 

8 a. Finns det i gruppen/avdelningen arbetare som har det bättre/sämre ställt än du 
när det gäller lön/arbetsuppgifter att själva kunna bestämma hur de vill 
jobba? 

b. Om Ja, vem? Hur? Varför? Beskriv skillnaderna. Beskriv förhållandena 
emellan er i själva jobbet/utanför själva jobbet (pauserna och eventuellt fri
tiden). Är skillnaderna berättigade/rättvisa eller berättigade/orättvisa? För
klara hur du menar. Varför/hur uppstår skillnader? Vem/vad bestämmer, vem 
som ska ha vilka privilegier? 

9 a. Av vilket kön är dina närmaste arbetskamrater? 
b. Av vilken nationalitet (ursprung) är dina närmaste arbetskamrater? 

10 a. Har du känsla av att du tillhör en sammansvetsad grupp eller ett gäng på din 
arbetsplats (avdelning)? 

b. Om Ja, berätta om vilka som ingår i din grupp eller ditt gäng. 

11 a. Har du möjlighet att prata med andra arbetskamrater medan du sköter jobbet? 
b.Om Ja, vad pratar ni mest om? Själva arbetet? Annat? Vilket? 
c. Om Nej, vad är det som hindrar samtalskontakten? 
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12. Vilka pratar du med under pauser och matraster? Vad pratar ni om? (Arbetet? 
Annat?) 

13. Tycker du att du som helhet har bra kontakt med dina arbetskamrater? 
b.Om Nej, vad är det du saknar? Berätta! 

14. Händer det att det uppstår problem på avdelningen/arbetsplatsen, som hänger 
ihop med språksvårigheter/främlingsfientlighet/kulturella missförstånd etc.? 

15. Är det vanligt att ni som arbetar här sinsemellan resonerar om förhållanden 
på arbetsplatsen? 

b. Om Nej, varför tror du att detta inte sker? Berätta! 

16. Om du kunde genomföra vilken förändring som helst, då det gäller kontakten 
mellan dig och dina arbetskamrater (på avdelningen/i gruppen etc.), vilka 
förändringar skulle du föreslå? Vilka är viktigast? Vilka är mindre viktiga? 

17. Föreställ dig att det skulle bli en större omorganisation på företaget/ 
arbetsplatsen, så att många anställda far flytta till nya arbetsplatser (inom 
företaget). Vilka skulle du då helst ha som närmaste arbetskamrater? 

G. Planering av produktionsgången 
1. Tar du del av hur företaget lägger upp produktionen på den avdelning där du 

arbetar? Om Nej, varför inte? Om Ja, är det något särskilt som intresserar 
dig? 

2. Har du några funderingar på förändringar som du anser behöver vidtas i av
delningens uppläggning av produktionen? Om Nej, varför inte? Berätta! Om 
Ja, vilka ? Berätta! 

3. Du kanske t.o.m. har funderingar på vilka åtgärder som, i ett första skede, är 
nödvändiga att vidta? Om Ja, vilka? Om Nej, varför inte? Berätta! 

4. Vem är enligt din mening mest betydelsefulla för att en förändring ska kunna 
komma till stånd på avdelningen? 

5. Brukar du ta del av hur produktionen läggs upp på företaget i sin helhet? Om 
Nej, varför inte? Om Ja, är det någon särskild del av produktionen som in
tresserar dig? 

6 a. Har du några funderingar på förändringar som du anser behöver vidtas i den 
nuvarande produktionsuppläggningen? Om Nej, varför inte? Om Ja, vilka? 

b.Du kanske t.o.m. har funderingar på vilka åtgärder som i ett första skede, är 
nödvändiga att vidta? Om Ja, vilka? Om Nej, varför inte? Berätta! 
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7. Vilka parter är enligt din mening mest betydelsefulla för att en förändring ska 
ske för företaget i sin helhet? 

8. Tycker du att du far tillräckligt med information angående löpande/före
stående produktionsomläggningar/nya former för arbetsorganisation på 
företaget? Vem informerar dig och hur? Vad tycker du är mest betydelsefullt 
med de ändringar som sker? 

H. Jobbyte/ändrade arbetsuppgifter 
I. Hur fick du ditt första arbete i Sverige? 

2. Har du bytt arbete sedan? Vilka arbeten har du haft? Var? När? 

3. Hur fick du de olika arbetena? 

4. Hur länge har du arbetat med nuvarande arbetsuppgifter? 

5. Har du haft andra arbetsuppgifter vid detta företag? Om ja, vilka? 

6. Av vilken anledning bytte du arbetsuppgifter? 

7. Har du på det hela taget fatt bättre arbeten och arbetsuppgifter, eller har de 
blivit sämre? 

8 a. Skulle du nu, om det var möjligt, vilja byta arbetsuppgifter? 
b.Om Ja, vilka arbetsuppgifter vill du byta till? Vilka möjligheter har du för att 

realisera dessa önskar? Är det realistiskt? Har du några funderingar på vad du 
själv kan göra för att förverkliga dina önskningar? 

I. Teknisk förändring 
1. Vilka förändringar har skett på avdelningen? Tekniskt? Organisatoriskt? 

2. Hur har detta påverkat dina arbetsuppgifter? 

3. Var du med på planeringsstadiet när företaget började förändra ditt arbete? 

4. Hur fick du information att vissa arbeten inom företaget kommer att föränd
ras? 

5. Hur upplever dina arbetskamrater förändringarna av arbetena? 

6. Har förändringarna underlättat ditt arbete? 

7. Har förändringarna ökat eller minskat dina möjligheter till kontroll över ditt 
arbete? 
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8. Har arbetstakten ökat eller minskat? 

9. Tycker du på det hela taget att det blivit bättre eller sämre? 

10. Har tekniska förändringar på avdelningen skapat ökade krav om utbild
ning/kvalifikationer? 

J. Dina önskemål om vidareutbildning/fortutbildning 
1. Hur ser du på din framtid här på företaget? Tycker du att du har tillräckliga 

kunskaper för att "hänga med"? 

2. Har du försökt fa utbildning på ditt arbete? Tidigare och på detta företag. Hur 
har det gått? Har det funnits hinder? 

3. Har du försökt utbilda dig på annat sätt? Hur har det gått? Har det funnits 
hinder? 

4. Går du — som det är nu — och funderar på att utbilda dig vidare? Ta någon 
kurs? Varför? Vilken? Hur? Berätta! 

5. Har du funderat att byta yrke? Till vad? 

6. Tycker du, du far tillräckligt bra information om utbildningsmöjligheter/nya 
arbetsuppgifter vid företaget? 

7. Hur ser du som helhet på dina utvecklingsmöjligheter vid detta företag? 

8. Tror du att du skulle ha bättre möjligheter någon annanstans? Var? Varför? 

9. Vad är enligt din mening "ett bra jobb"? I allmänhet? För dig konkret? 

10. Om ett "bra jobb" blir ledigt, tror du att du kan få det? Varför? Varför inte? 

I l a .  D e t  h a r  j u  s k e t t  t e k n i s k a  f ö r ä n d r i n g a r  p å  m å n g a  s t ä l l e n  h ä r ?  H a r  d u  f ö r s ö k t  f å  
ett arbete, där det har skett ändringar? Hur gick det? Varför? Varför inte? 

b. Skulle du vilja ha ett sådant arbete? 
c. Vad ställs det för krav på de sökande till dessa arbeten? 

12. Om du fick välja helt fritt — vilket jobb skulle du då vilja ha? 

13. Har du funderat på att sluta här? 

14. Vilka är dina möjligheter att fa arbete, om du av någon anledning blev utan 
arbete här? 

15. Hur användbara är dina yrkeskunskaper på arbetsmarknaden? 

16. Har du några planer för framtiden? 
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K. Kontakter med facket 
1. I samband med arbetet eller anställningen kan det uppstå olika typer av pro

blem som behöver klaras upp. Nu skulle jag vilja fråga vilka du vänder dig 
till med olika typer av problem? 

a. Vem pratar du med om det uppstår ett problem i ditt dagliga arbete? 
b. Vem skulle du tala med om du plötsligt tilldelas andra arbetsuppgifter än de 

vanliga? 

2 a. Har du någon gång vänt dig till facket för att få hjälp med någon fråga eller 
problem? 

b.Kan du berätta hur du blev bemött och om du fick hjälp? 

3. Vad vet du om fackets ställning till pågående tekniska förändringar på före
taget? Vad tycker du? 

4. Hur ofta går du på fackliga möten? 

5. Brukar du vara aktiv på mötena? På vilket sätt? 

6. Har du genomgått någon facklig kurs? Vilken/vilka? 

7. Har du några fackliga uppdrag? 

8. Om du tänker på din situation som (kvinna och) invandrare, tycker du då att 
det finns frågor som facket skulle ta upp, frågor som rör just den medlems
gruppen? Kan du själv nämna några sådana frågor? 

9. Har det någon betydelse eller gör det någon skillnad om de fackliga förtroen
devalda/skyddsombuden är invandrade (kvinnor) arbetare eller (män) svens
kar? 

10. Har du någon idé eller något förslag på hur facket skulle kunna arbeta eller 
ordna så att kvinnor/män med invandrarbakgrund lättare skulle kunna vara 
med i fackliga sammanhang? 

L. Familjen — arbetslivet/vardagslivet 
1. Vad har du för civilstånd (ensamstående, gift, frånskild, förlovad eller lik

nande, samboende)? 

2. Från vilket land är din make/maka? 

3. Har du barn? Hur många? Ålder? 
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4. Du har ett jobb och så har du ju också hemmet. Hur har du ordnat så du hin
ner med det? 

5. Arbetar din man/fru också och vad har han/hon för arbetstider? 

6. När både mannen och kvinnan förvärvsarbetar, kan det ju bli så att man delar 
på sysslorna i hemmet. Kan du berätta lite hur ni har ordnat upp det? (Också 
hur ni delar på ansvaret?) 

7. Hur bär du dig åt för att "ladda batterierna" inför en ny arbetsdag eller 
arbetsvecka? 

8. Om du skulle kunna önska helt fritt, vad skulle du då vilja göra? 
a. Fortsätta med yrkesarbetet. 
b.Bara sköta hemmet och familjen. 
c. Gå på någon utbildning. 

9. Om utbildning. Vilken slags utbildning? I vilket syfte? 



230 

Bilaga 2: Anpassad frågelista 

I Bakgrund 

1. Kön 

2. Födelseår 

3. Medborgarskap 

4. Hur länge har du varit anställd vid VTV? 

5. Vilken var din första befattning då du anställdes? 

6. Hur länge arbetade du med det? 

7. Vilken benämning har det kostnadsställe där du nu är anställd? 

8. Har Du tidigare varit anställd på andra ställen i VTV? Vilka? 

9. Var Du anställd på andra företag innan du kom till VTV? 

10. Vilken är din utbildningsbakgrund? 

11. Är det någon här på VTV som uppmuntrat dig att studera vidare? Vem? 
a) externt 
b) internt 

II Historik 

1. När upprättades 
a) VTV 
b) karossfabriken 
c) bansystemet 
d) avdelningen 

2. Hur länge har den existerat i nuvarande form? 

3. Känner du till något arkiverat material om dess historia, som jag kan ta del 
av? 

4. Finns det handlingar och information från den senaste och mer omfattande 
omstruktureringen? Vad var det som hände? 
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5. Arbetsorganisation 
a) hur var arbetet i huvudsak organiserat på 1960 talet 
b) skedde det redan under 1960-talet några särskilda förändringar 
c) vilka är de mest märkbara förändringarna som hände mellan 1960- och 

1970-talen 
d) vilka är de mest märkbara förändringarna som hände mellan 1970- och 

1980-talen 
• arbetstakt 
• löneformer 
• relationen mellan över- och underordnad 
• relationen mellan tjänsteman och arbetare 

6. Teknik 
a) hur såg den huvudsakliga tekniska utrustningen ut i begynnelsen 
b) vilken utveckling har automatiserad utrustning haft på VTV i 

allmänhet och karossfabriken i synnerhet 
c) är det någon med avseende på teknik särskild episod, eller motsvarande 

som du kan erinra dig från den tiden 
d) vad tror du om de nya tankegångarna att bilen ska komma till 

bilbyggaren istället för att bilbyggaren, som tidigare, följer med bilen 
e) är det några särskilda positiva och negativa tecken som du tror kommer 

att följa i spåren på de nya produktionsstrategierna 
f) på vilket sätt har de tekniska förändringar som under åren genomförts, 

påverkat Din arbetssituation 

7. Kvalifikationer 
a) fanns det på 1960-talet någon särskild karriärväg för en arbetare, utan 

att han var tvungen att avancera till tjänsteman 
b) hur har detta förändrats genom åren 
c) hur tror Du att arbetarnas situation på VTV och karossfabriken 

kommer att bli i framtiden? 
• inhemska arbetare 
• invandrade arbetare 

8. Hur gick personalnyrekryteringen till på 1960- och 1970-talen, jämfört 
med idag? 
a) inhemsk arbetskraft 

• särskild utbildningsbakgrund 
• några andra särskilda egenskaper 
• till vilken typ av arbetsuppgifter rekryterades svensk arbetskraft 

b) utländsk arbetskraft 
• Var det någon etnisk grupp som hade ett annorlunda anseende i 

företagsledningens ögon, än övriga grupper 
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• Till vilken typ av arbetsuppgifter rekryterades utl%ondsk arbetskraft 
på 1960- och 1970-talen 

• Hur var arbetsförhållandena på dessa j obb, j ämfört med hur det ser 
ut idag 

• Fanns det utbildad arbetskraft bland de invandrare som rekryterades 
på 1960- och 1970-talen 

• Vilken status fick dessa arbetare i samband med att de började 
arbeta på VTV 

• Har de invandrade arbetarnas status förändrats genom åren 
• Vilken status har invandrade arbetare idag på VTV 

9. Personalutbildning 
a) fanns det någon särskild form av internutbildning vid starten av VTV 

och karossfabriken 
b) vilka förändringar har under åren skett 
c) hur ser Du på dagens internutbildningen 

• saknar Du något 
• är det något Du vill utesluta 

d) vilken inriktning bör internutbildningen ha idag 
• allmänbildande 
• specialinriktad 
• både och 

e) hur kan dessa önskemål infrias 

10. Är det något förhållande på VTV och karossfabriken som du är särskilt 
nöjd med i ditt arbete 

11. Är det något ytterligare som Du tror är bra för mig att känna till, som jag 
inte fångat in med mina frågeställningar? 

III Arbetets utveckling 

A Karossfabriken i stort 

1. Vilka faktorer är det som karossfabriken är mest beroende av, från omgiv
ningen? 
a) andra delar av VTV 
b) Volvo Personavagnar AB 
c) faktorer utanför Volvokoncernen 

2. Finns det planer på att minska detta beroende? Vilka nya beroenden 
kommer då att bli aktuella? 
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3. Vilka typer av beroenden finns det mellan karossfabrikens olika produk
tionsavsnitt? 

4. Hur ser det produktionstekniska flödet ut mellan fabrikens enheter: 
a) från produktionsservice, 
b) Produktionsteknik (banor), 
c) Bansystem TA 1, skift A, 
d) Bansystem TA 1, skift B, 
e) Bansystem TA 2, skift A, 
f) Bansystem TA 2, skift B över till 
g) Plåtjustering TA 

5. Finns det någon del av karossfabriken (personal, jiggar, banor eller press
verk) som p.g.a. sin nuvarande struktur, i teknisk mening, utgör en "flask
hals" i produktionsflödet, detta jämfört med andra mer väl fungerande 
delar? 
a) vilken? 
b) finns det några konkreta åtgärder på förslag? 
c) vilken art av åtgärder rör det sig om 

• tekniska 
• arbetsorganisatoriska 
• andra ? 

6. Vilken är den idag mest väl fungerande delen av karossfabriken? 

7. Hur påverkar den fabrikens övriga delar? 

8. Finns det någonting i det tekniska som inom karossfabriken särskilt påver
kar invandrares nuvarande och framtida ställning? 

B Ett bansystem inom karossfabriken 

1. Hur ser det tekniska flödet inom ett av de idag existerande bansystemen: 
a) Bansystem TA 1, skift A, eller 
b) Bansystem TA 1, skift B, eller 
c) Bansystem TA 2, skift A, eller 
d) Bansystem TA 2, skift B 

2. Vilken funktion har detta bansystem inom Karossfabriken? 
a) vilken är bansystemets speciella funktion? 
b) vilka andra (marginella) funktioner har produktionsenheten? 
c) varför är den absolut nödvändig för VTV:s totala funktion? 
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3. Vilket beroende finns det av utomstående funktioner, med avseende på 
a) service 
b) underhåll 
c) personal 
d) verktygstillverkning 
e) annan form av beroende 

4. Vad är bansystemets huvudsakliga uppgifter, i förhållande till de omkring-
liggande enheter? 

5. Vilka variationer finns i dessa arbetsuppgifter? 
a) arbetsbelastningar 
b) kontaktstruktur utåt 
c) kontaktfrekvens utåt 
d) kontakttyper utåt 

6. Hur klarar bansystemet av att anpassa sig till dessa variationer (ge en över
sikt av en anpassningsprocedur)? 

7. På vilket sätt är detta bansystem beroende av jiggar och pressverk? 
a) vilka faktorer är särskilt känsliga i detta beroende 
b) finns det planer på att förändra/förbättra beroendet 
c) hur ska det ske 
d) finns det några andra (utomstående) faktorer som är av väsentlig bety

delse för enhetens funktion 

8. Vilka produktionsnormer och produktionskvoter finns angivna för en
heten? 
a) kvalitet 

• sociala 
• tekniska 
• organisatoriska 

b) kvantitet 
c) klarar man av att på ett tillfredsställande sätt upprätthålla dessa normer 

och kvoter? 

9. Vilka möjligheter finns det för att regulera produktionskapaciteten i de 
olika produktionsleden? 
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C Samordnande funktioner inom bansystemet 

1. Vilka är de mest genomgripande (nyckel-) faktorerna för att produktionen 
ska upprätthållas på en tillfredsställande nivå? 
a) transporter 
b) teknik 
c) arbetsorganisation 
d) ledningsfunktioner 
e) utbildning 
f) rekrytering 

2. Finns det idag någon del inom bansystemet som p.g.a. sin nuvarande funk
tionella standard utgör en "flaskhals" i produktionsflödet? 
a) vilken del är det 
b) finns det några konkreta planer för att åtgärda detta 
c) vilka åtgärder rör det sig om 

3. Vilka är den idag mest väl fungerande enheten inom bansystemet? 

4. Hur påverkar den enheten de omkringliggande delfunktionerna? 

D Yrken och deras ansvarsområden inom bansystemet 

1. Vilka yrken är vanligast förekommande inom bansystemet? 

2. Hur sker rekryteringen till dessa yrken? 

3. Vilka kriterier är önskvärda att den sökande kan uppfylla? 
a) i första hand 
b) i andra hand 
c) o.s.v.... 

4. Hur ser detta ut i realiteten? 

5. Vilka arbetsuppgifter ingår i olika yrken, med avseende på: 
a) kontroll av produktionsprocess 
b) styrning av produktionsprocess 
c) kontroll av utfört arbete 
d) styrning av arbetets utförande 

6. Vilka medel finns att ta till då någon ska 
a) uppmuntras 
b) tillrättavisas 
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7. På vilket sätt kan Du påverka att man 
a) satsar på någon som är bra 
b) flyttar på någon som inte passar in i arbetsmönstret 

8. Är det något ytterligare som Du tror är bra för mig att känna till, som jag 
inte fångat in med mina frågeställningar? 

IV Rekrytering 

1. Vilket är det vanligaste rekryteringssättet för att anställa arbetare till 
Karossfabriken? Externt? Internt? 
a) Jiggar 

• produktion TAV 
• processteknik 
• produktion TAÖ 
• underhålla TA 

b) Banor 
• produktionssystem 
• produktionsteknik 
• bansystem 
• plåtjustering 

2. Vilka urvalskriterier finns för att nå fram till sådana mer osynliga dimen
sioner som t.ex. samarbetsförmåga; gentemot arbetsledningen, och 
gentemot arbetare? Detta hos 
a) arbetare 
b) gruppombud 
c) förmän/produktverkstadsledare 
d) mellanchefer 

3. Vilken av de befintliga interna utbildningarna ska man lägst genomgå för 
att internrekryteras till Karossfabriken? 

4. Hur ska man i framtiden tackla problemet med den asymmetriska ålders
pyramiden, med ett överskott på äldre? 

5. Finns det någon särskild strategi för invandrare när det gäller 
a) nyrekrytering 
b) utveckling 
c) utbildning 
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6. Är det några särskilda invandrargrupper man på Karossfabriken är 
a) mest, respektive 
b) minst, intresserad av att anställa? 

7. Kan Du påverka att vissa personer anställs, men inte andra? 
Varför? Varför inte? På vilket sätt? 

8. Kan Du beskriva den rekryteringsprocess som ligger bakom en 
anställning? 

9. Krävs det olika kvalifikationer för att anställas till? Vilka? 
a) Jiggar 
b) Banor 

10. Finns det skillnader i de kvalifikationer som gäller för svenska respektive 
invandrade bilarbetare? Vilka? 

11. Är det något ytterligare som Du tror är bra för mig att känna till, som jag 
inte fångat in med mina frågeställningar? 

V Utbildning 

1. Vad finns det för utbildnings- (utvecklings-) vägar för en arbetare att gå, 
om han vill gå vidare i sitt arbete? 

2. Vilken är den grundläggande utbildning man överhuvudtaget behöver ha 
för att som arbetare anställas till Karossfabriken? 
a) idag 
b) under 1990-talet? 

3. Vilken typ av grundutbildning är särskilt fördelaktig att ha i sig då man 
söker jobb i Karossfabriken? 
a) från grundskolan 
b) från gymnasiet 
c) annan, nämligen.... 

4. Vilken av dessa vägar är den idag mest åtråvärda, bland arbetarna? 

5. Finns det några särskilda interna utbildningsvägar för att bli en 
"yrkesutbildad" bilarbetare? 
a) vad innebär t.ex. Produktionsskolan steg 1?; steg 2?; och steg 3? 
b) vad står förkortningen PUK för? 
c) hur ser utvecklingsvägen ut för en invandrad monteringsarbetare 

• bli pressmekaniker 
• bli jiggmekaniker inom avd. för Processteknik (76 550). 
• bli underhållsarbetare i TA 
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6. Vilken är enligt Din mening den idag existerande bästa utbildningen som 
finns på Karossfabriken (VTV)? 

7. Känner Du till om det i nuvarande kursutbud finns några speciella åtgärder 
för invandrar, då det gäller utbildning och fortbildning? Vilka? 

8. Har man vidtagit några särskilda strategier inför den omläggning av arbets
organisationen som väntas ske under 1990-talet? (Mot en decentralisering 
av olika ansvar, till arbetsgrupper). 

9. Omfattas invandrare av dess strategier? Vad har man gjort? Varför har man 
gjort så? 

10. Är det något ytterligare som Du tror är bra för mig att känna till, som jag 
inte fångat in med mina frågeställningar? 

VI Frågor till förman/produktverkstadsledare 

A. Avdelningens kontakt med omgivningen. 

1. Vilken funktion har den här avdelningen ... inom Karossfabriken? 
a) vilken är avdelningens huvudsakliga funktion? 
b) vilka andra (marginella) funktioner finns det inom avdelningen? 

2. Vilket beroende finns det av utomstående funktioner (service, underhåll, 
personal, verktygstillverkning etc.)? 

3. Vilka kriterier ligger till grund för avdelningens avgränsning av sina 
arbetsuppgifter i förhållande till de omkringliggande enheter? 

4. Kan dessa avgränsningar variera med avseende på 
a) arbetsbelastningar? 
b) kontaktstruktur utåt? 
c) kontaktfrekvens utåt? 
d) kontaktyper utåt? 

5. Hur klarar avd. av att anpassa sig till dessa variationer (ge översikt av en 
anpassningsprocedur)? 
a) vilka åtgärder behöver vidtas vid t. ex. 

• överbelastning 
• underbemanning 
• arbetsbrist 

6. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
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7. Vilka tekniska förändringar har skett på avdelningen, som du kan erinra 
dig? 

8. Hur har detta påverkat dina arbetsuppgifter? 

9. Har förändringarna ökat eller minskat dina möjligheter till kontroll över 
ditt arbete? Har Du möjlighet att "styra" produktionsflödet? 

10. Har arbetstakten ökat eller minskat? Sedan när då? 

11. Tycker du på det hela taget att det under Din tid på avdelningen blivit 
bättre eller sämre arbetsförhållanden? 

12. Hur uppfattar Du att övrig personal upplever dessa förändringar? 

13. Vilka produktionsnormer och produktionskvoter finns angivna för 
enheten? 
a) kvalitet 

• sociala 
• tekniska 
• organisatoriska 

b) kvantitet 
c) klarar man av att på ett tillfredsställande sätt i praktiken upprätthålla 

dessa normer och kvoter? 

14. På vilket sätt är denna enhet beroende av omkringliggande avdelningar? 
a) vilka faktorer är särskilt känsliga i detta beroende? 
b) finns det planer på att förändra/förbättra beroendet? 
c) hur ska det ske? 
d) finns det några andra (utomstående) faktorer som är väsentlig för en

hetens funktion? 

B Avdelningens tekniska system 

1. Vilka maskiner och rutiner finns som hjälpmedel för avdelningens 
funktion? 
a) Ge en beskrivning av avdelningens beskaffenhet. 
b) Ge en översikt av avdelningens viktigaste maskiner. 
c) Ge en beskrivning av hur produkten arbetar sig igenom det tekniska 

systemet 
• var kommer produkten in i avdelningen, 
• hur transporteras den (i maskiner/med hänsyn till rutiner) 
• på vilket sätt bearbetas den 
• hur de levereras den som färdig. Försök att skissa ett flödesschema. 
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2. Interna beroendeförhållanden med avseende på kvalitet, kvantitet och 
buffert. 
a) kräver variation i kvaliteten på ett stadium ofta kvalitetsanpassning i 

ett annat skede? 
b) på vilket sätt fortplantar sig förseningar igenom avdelningen? 
c) finns det buffert inom avd. som gör att variationer i kvalitet och 

kvantitet kan samlas upp, så att de inte fortsätter att sprida sig? 
d) Vilka möjligheter finns det för arbetare att regulera 

produktionskapaciteten i de olika produktionsleden? 

3. Föreligger det inom avd. några teknologiska och geografiska (layout) 
förhållanden som hindrar spontan kontakter mellan arbetare, eller som gör 
sådan kontakt så omst%ondlig att den sällan blir av? 

4. Ge en kort beskrivning av hur produkten arbetar sig genom det sociala 
systemet. Om möjligt beskriv det i form av ett socialt flödesschema. 
a) kan det utifrån det teknologiska och det sociala flödet sägas något om 

graden av harmoni mellan det teknologiska systemets krav och det sätt 
som det sociala systemet är organiserat på? 

b) vilka "flaskhalsar finns det inom avd.? 
• som hänger samman med det tekniska systemet 
• som har att göra med den funktion som grupper eller individer 

faktiskt har 

5. Vilka konkreta åtgärder har man vidtagit för att öka kvaliteten på karossen 
a) längre balanser 
b) information 
c) lägre arbetstempo 

C Avdelningens sociala system 

1. Ge en samlad bild över avdelningens anställda, med tanke på utbildning, 
arbetsområde, anställningsår; företaget, avdelningen, och tid i nuvarande 
ställning. 

2. Beskriv avdelningens formella organisation. 
a) ange särskilt om avdelningen har en fast struktur under alla 

arbetsförhållanden, eller 
b) har avdelningen en flexibel organisation där det etableras 

arbetsgrupper i anslutning till varje arbetsuppgift eller varje projekt? 
c) få tag i eventuella anställningsbeskrivningar. 
d) få tag i eventuella formella rutiner. 
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3. Hur ser kommunikationsmönstret ut 
a) inom avdelningen 

• mellan grupper och Dig 
• mellan enskilda och Dig 

b) utanför avdelningen 
• vem har hand om den 

4. Hur går nyrekrytering till? 
a) vem bestämmer vem som ska in i systemet? 
b) vilka kriterier är det som gäller? 
c) är rekryterings- och karriärvägarna samordnat? Man kan tänka sig två 

(av flera) mönster som bildar en huvudregel: 
• Man kommer in i botten och följer gängse karriärväg. 
• Man rekryteras in i blivande position, och avancerar vidare 
• Eventuellt andra sätt? 

5. Vilka egenskaper anser du är dom förnämsta hos någon person som ska an
ställas till din avdelning? 

6. Vad är utmärkande för det s.k. "osynliga kontraktet"? 

7. Hur är inlärning/vidareutbildning upplagd? 
a) skolor/kurser? 
b) samarbete och utveckling av överordnades och kollegers erfarenheter? 
c) genom att se och värdera resultat av eget arbete? 
d) vem utser den som ska vidareutbildas? 
e) vilka kriterier är bestämmande? 

8. Interna sanktionssystem. 
a) vilka system finns för uppskattning och tillrättavisning, för ris och ros 

till de anställda? 
b) hur ser lönesystemet ut 
c) vad för slags beteende uppmuntras och negligeras genom det sätt som 

lönesystemet används på? 

9. Hur ser Du på detta? Är du nöjd? Missnöjd? 
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D Informella drag i det sociala systemet 

1. Är det andra saker än positionsbeskrivningar och arbetsrutiner som 
formerar arbetsrollerna i avdelningen till varje tid: 
a) bildas det informella arbetsgrupper som är skräddarsydda för de 

konkreta uppgifterna (detta kan vara formaliserat)? 
b) råder det alltid formell auktoritet, eller uppstår det någon gång 

informellt ledarskap? 
c) föreligger det andra former för informellt ledarskap och/eller 

informella arbetsroller som präglar avdelningens verksamhet? 
d) kan Du beskriva vilka kriterier som ligger till grund för att man 

eventuellt överlåter ledningen till folk som formellt inte har 
motsvarande status, eller utformar arbetsroller som inte har täckning i 
formella instruktioner eller arbetsrutiner? Från vilka utanförliggande 
system kan Du hämta auktoritet? 

e) verkar de informella systemen som positivt stöd till det formella syste
met? eller föreligger det bestämda begränsningar för det? 

f) verkar de informella systemen mer eller mindre på tvärs av de 
formella? 

g) kan man säga att yrkesetiska regler eller normer (för hur ett 
gruppombud, en ingenjör (produktionstekniker), etc. arbetar med sina 
problem) kan bidra till att utforma informella arbetsroller? 

h) är enskilda personers arbetsroller klart avgränsade, eller överlappar de i 
stort sett/alltid varandra? 

i) framstår arbetsuppgifterna så att det alltid/i stort sett/då och då är 
naturligt med samarbetande par eller större grupper? 
• kan denna undergruppsstruktur kartläggas via par? 
• tremansgrupper? 
• fyrmansgrupper? 
• större grupper? 
• förekommer det jobbrotation på tvären av undergrupperna inom av

delningen? Om Ja ! Finns det undantag? 
• förekommer det jobbrotation i undergrupperna - dvs. växlar 

medlemmarna genom att ta olika arbetsuppgifterna? 
• föreligger det nått klart mönster för ensidig (irreversibel) intern 

j obbförflyttning? 
• vem/vilka ingår i detta mönster? 

2. Vad är det som är utmärkande för att det råder en s.k. "farsa-relation", mel
lan ledare och anställda? 
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E Underhåll av socialt system 

1. I vilken utsträckning klarar avdelningen av bemanningsvariationer på egen 
hand (internt socialt underhåll) och i vilken utsträckning måste man söka 
hjälp utifrån (externt socialt underhåll)? 
a) vad sker vid frånvaro? 

• vem bestämmer vad som ska göras? 
• hur går det till? 
• långvarig - kortvarig frånvaro? 

b) interna förflyttningar — av personer och uppgifter? (rekryterings- och 
inlärningsfunktioner kan betraktas som socialt underhåll). 

c) råkar alla gruppmedlemmar någon gång ut för förflyttningar? 
• drabbas någon i högre grad än andra? 
• varför tror Du att denna/dessa drabbas särskilt ofta? 

2. Är det många som slutat på din avdelning, och börjat arbetat någon annan
stans på VTV, där han fått ett bättre jobb? 

F Kontroll och styrning 

Ge en beskrivning av kontrollrutiner och andra informationssystem som tar 
sikte på styrning av avdelningens uppgifter. 

1. Är det möjligt att framställa detta i form av ett processchema med "feed-
back-loops" som anger var informationen hämtas och var informationen 
omsätts i en administrativ åtgärd? 

2. Framgår det av föreliggande kontrollsystembeskrivningar om kontrollen 
tar sikte på 
a) processtyrning? 

• Om Ja ! Någon särskild del i processen? 
b) personkontroll? 
c) bägge delar, med betoning på? 

3. Har avdelningen kontroll över de faktorer som bestämmer 
a) produktionsresultaten, 
b) produktionstakten, 
c) produktionsmängden? 

4. I sådana stunder då du känner dig pressad eller utsatt av krav från personer 
eller arbete, hur gör du för att ruska av dig det tunga och ta nya tag? 
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G Invandrarnas ställning på avdelningen 

1. Finns det exempel på sådant beteende som ledningen uppmuntrar, men 
som medlemmarna i arbetsgruppen tar avstånd i från? 

2. Vad är det viktigaste att förmannen/företagsledningen tar hänsyn till då 
produktionen ska planeras; 
a) arbetsgruppens produktiva förutsättningar 
b) arbetsgruppens målorientering? 

3. Vem/vilka tänker du på i första hand om du någon gång använder uttrycket 
"vi", i anknytning till något som har med arbete att göra? (T.ex. "vi" har 
gemensamma intressen, "vi" hör ihop, "vi" tillhör samma grupp/kategori 
av anställda etc.). 

4. Vilka fördelar är det att enbart vara arbetare? 

5. Vad händer om en gruppmedlem inte uppfor sig på ett lämpligt sätt: 
a) om det är ett gruppombud 
b) om det är en invandrare 
c) om det är en inhemska arbetare? 
(Vilka former eller grader av bestraffning etcetera finns det att ta till?). 

6. Tycker du att det är bra att invandrare arbetar på den här avdelningen? 
(Med tanke på; planering, "flyt" i produktionen, ordergivning (ledarskap) 
och arbetsfrdelning, underhåll, åtgärder vid önskemål eller klagomål, 
gruppsammanhållning, gruppens kvalifikationer och fördelning av kompe
tens). 

7. Tycker du att du förändrat din inställning till invandrade arbetare genom 
åren? 

8. Vilken är din inställning i dag? 

9. Vilka egenskaper tycker du att en bra förman bör ha - vad innebär att vara 
en bra förman då det gäller kontakt och samarbete med invandrare? 

10. Hur skulle du i första hand lösa en situation där du ska ge en invandrare en 
särskild arbetsuppgift, men att du har svårt att förklara vad som ska göras 
p.g.a. att invandraren inte fullt ut förstår vad du vill ha sagt? 

11. Hur uppfattar du invandrares ställning i arbetsgruppen, jämfört med 
relationen mellan inhemska gruppmedlemmar 
a) jämställd, 
b) underkuvad 
c) likgiltig (annat ord)? 

12. Vilka egenskaper tycker Du bör karaktärisera en jämställd relation? 
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13. Vad är utmärkande för att en invandraren är underkuvad? 

14. Hur märker man att invandraren möts av likgiltighet? 

15. Finns det medlemmar i arbetsgruppen som arbetsledningen uppskattar, 
men som gruppmedlemmarna är avigt inställd till? (Vem i arbetsgruppen 
är det frågan om?). 

16. Kommer ditt förhållande till dom i arbetsgruppen som utses till 
gruppombud att förändras på något sätt, jämfört med innan då han som 
valts inte hade denna funktion? 

17. Vilka fördelar finns i att fungera som gruppombud (eller tf. förman) jäm
fört med att vara arbetare? 

18. Vad tror du är det bästa för förmannen; att ha det bättre förhållandet till 
arbetarna eller att lägga huvuddelen i engagemanget i att söka samförstånd 
med gruppombudet? 

19. Händer det att gruppombud gör skillnad på arbetare som ett gruppombud 
inte bör skilja på? 

20. Vilka beslut kan gruppombudet fatta på egen hand och vad måste först gå 
genom arbetsledaren? 

21. Hur bör ett bra gruppombud inte uppföra sig a) mot medlemmar i den egna 
arbetsgruppen, b) medlemmar i någon annan arbetsgrupp? 

22. På vilka grunder kan man säga att en lön är rättvis? 

23. Hur ska man gå tillväga för att fa högre lön? 

VII Frågor till gruppombud 

1. Har du funderat på att söka dig till KBS? 

2. Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

3. Vilka egenskaper anser du är dom förnämsta hos en person som ska anstäl
las hit? 

4. Vad är utmärkande för det "osynliga kontraktet"? 

5. Är det någon som slutat där du jobbar, och börjat arbeta någon annanstans 
på VTV, där han fått ett bättre jobb? 

6. Hur går nyrekrytering till? 
a) vem bestämmer vem som ska in i systemet? 
b) vilka kriterier är det som gäller? 
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c) är rekryterings- och karriärvägarna samordnat? Man kan tänka sig två 
(av flera) mönster som bildar en huvudregel: 
• Man kommer in i botten och följer gängse karriärväg. 
• Man rekryteras in i blivande position, och avancerar vidare 
• Eventuellt andra sätt? 

7. Hur är inlärning/vidareutbildning upplagd? 
a) skolor/kurser? 
b) samarbete och utveckling av överordnades och kollegers erfarenheter? 
c) genom att se och värdera resultat av eget arbete? 
d) vem utser den som ska vidareutbildas? 
e) vilka kriterier är bestämmande? 

8. Ge en kort beskrivning av hur en sak arbetar sig igenom arbetsgruppens 
olika funktioner (det sociala systemet). Om möjligt beskriv det i form av 
ett socialt flödesschema. 
a) kan det utifrån det teknologiska och det sociala flödet sägas något om 

graden av harmoni mellan det teknologiska systemets krav och det sätt 
som det sociala systemet är organiserat på? 

b) vilka motsättningsfyllda "flaskhalsar finns det inom avd.? 

9. Interna sanktionssystem. 
a) vilka system har Du till din hjälp för uppmuntra och tillrättavisa, för ris 

och ros till de anställda? 
b) hur ser lönesystemet 
c) vad för slags beteende uppskattas respektive negligeras genom det sätt 

som lönesystemet används på? 

10. Hur ser Du på detta? Är du nöjd? Missnöjd? 

11. Beskrivning av informella drag i det sociala systemet. Är det annat än 
positionsbeskrivningar och arbetsrutiner som formerar arbetsrollerna i 
avdelningen till varje tid: 
a) bildas det informella arbetsgrupper som är skräddarsydda för de 

uppgifterna som ska utföras (detta kan vara formaliserat)? 
b) råder det alltid formell auktoritet, eller uppstår det någon gång ett 

informellt ledarskap? 
c) föreligger det andra former för informellt ledarskap och/eller 

informella arbetsroller som präglar avdelningens verksamhet? 
d) kan Du beskriva vilka kriterier som ligger till grund för att man 

eventuellt överlåter ledningen till folk som formellt inte har 
motsvarande status, eller utformar arbetsroller som inte har täckning i 
formella instruktioner eller arbetsrutiner? Från vilka utanförliggande 
system kan Du hämta auktoritet? 
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e) verkar de informella systemen som positivt stöd till det formella syste
met? eller ligger det bestämda begränsningar för det? 

f) verkar de informella systemen mer eller mindre på tvärs av de 
formella? 

g) kan man säga att yrkesetiska regler eller normer för hur en viss 
arbetare, arbetar med sina problem, kan bidra till att utforma informella 
arbetsroller? 

h) är enskilda personers arbetsroller klart avgränsade, eller överlappar de i 
stort sett/alltid varandra? 

i) framstår arbetsuppgifterna så att det alltid/i stort sett/då och då är 
naturligt med samarbetande par eller större grupper? 
• kan denna undergruppsstruktur kartläggas på par? 
• tremansgrupper? 
• fyrmansgrupper? 
• större grupper? 
• förekommer det jobbrotation i undergrupperna - dvs. växlar 

medlemmarna genom att ta olika arbetsuppgifterna? 
• förekommer det jobbrotation på tvären av undergrupperna inom av

delningen? Om Ja ! Finns det undantag? 
• föreligger det nått klart mönster för ensidig (irreversibel) intern 

j obbförflyttning? 
• vem/vilka ingår i detta mönster? 

12. Vad är utmärkande för en "farsa-relation", mellan ledare och anställda? 

13. I vilken utsträckning klarar avdelningen av jobbförflyttningar på egen 
hand (internt socialt underhåll) och i vilken utsträckning måste man söka 
hjälp utifrån (externt socialt underhåll)? 
a) vad sker vid frånvaro? 

• vem bestämmer vad som ska göras? 
• hur går det till? 
• långvarig - kortvarig frånvaro? 

b) interna förflyttningar - av personer och uppgifter? (rekryterings- och 
inlärningsfunktioner kan betraktas som socialt underhåll). 

c) råkar alla gruppmedlemmar någon gång ut för förflyttningar? 
• drabbas någon i högre grad än andra? 
• varför tror Du att denna/dessa drabbas särskilt ofta? 

14. Är det möjligt att framställa detta i f orm av ett processchema med "feed
back-loops" som anger var informationen hämtas (var man mäter) och var 
informationen omsätts i en administrativ åtgärd? 
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15. Framgår det av föreliggande kontrollsystembeskrivningar om kontrollen 
tar sikte på 
a) processtyrning? 

• Om Ja ! Någon särskild del i processerna? 
b) personkontroll? 
c) bägge delar, med betoning på? 

16. Har avdelningen kontroll över de faktorer som bestämmer 
a) produktionsresultaten, 
b) produktionstakten, 
c) produktionsmängden? 

17. Vilka konkreta åtgärder har man vidtagit för att öka kvaliteten på 
karosserna 
a) längre balanser 
b) information 
c) lägre arbetstempo 

18. Finns det exempel på sådant beteende som ledningen uppmuntrar, men 
som medlemmarna i arbetsgruppen tar avstånd i från? 

19. Finns det medlemmar i arbetsgruppen som arbetsledningen uppskattar, 
men som gruppmedlemmarna är avigt inställd till? (Vem i ledningen är det 
frågan om?) 

20. Hur är kontakten med den fackliga organisationens företrädare, här på av
delningen? 

21. Vad är det viktigaste att företagsledningen tar hänsyn till då produktionen 
ska planeras; 
a) arbetsgruppens produktiva förutsättningar 
b) arbetsgruppens målorientering? 

22. Tycker du att det är bra att invandrare arbetar på den här avdelningen? 
(Med tanke på; planering, "flyt" i produktionen, ordergivning (ledarskap) 
och arbetsfrdelning, underhåll, åtgärder vid önskemål eller klagomål, 
gruppsammanhållning, gruppens kvalifikationer och fördelning av 
kompetens). 

23. Tycker du att du förändrat din inställning till invandrade arbetare, på 
senare tid? 

24. Vilken är din nuvarande inställning? 

25. Hur skulle du i första hand lösa en situation där du ska ge en invandrare en 
särskild arbetsuppgift, men att du har svårt att förklara vad som ska göras 
p.g.a. att invandraren inte fullt ut förstår vad du vill ha sagt? 
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26. Hur uppfattar du invandrares ställning i arbetsgruppen, jämfört med relatio
nen mellan inhemska gruppmedlemmar 
a) jämställd, 
b) underkuvad 
c) likgiltig (annat ord)? 

27. Vilka egenskaper tycker du bör karaktärisera en jämställd relation? 

28. Vad är utmärkande för att en invandraren är underkuvad? 

29. Hur märker man att en invandrarens möts av likgiltighet? 

30. Händer det att förmän gör skillnad på arbetare som det inte bör göras 
skillnad på? 

31. Vem/vilka tänker du på i första hand om du någon gång använder uttrycket 
"vi" i anknytning till något som har med arbete att göra? 

(T.ex. "vi" har gemensamma intressen, "vi" hör ihop, "vi" tillhör samma 
grupp/kategori av anställda etc.). 

32. Kommer förhållandet till dom i arbetsgruppen som utses till gruppombud 
förändras på något sätt jämfört med innan då han inte hade den 
funktionen? Vad är det som skiljer en gruppmedlem från ett gruppombud? 

3 3. Skulle du sj älv vilj a vara förman/produktverkstadsledare? 

34. Vilka egenskaper tycker du att en bra förman bör ha - vad innebär att vara 
en bra förman? 

35. Finns det någon bland arbetarna som motsvarar dessa egenskaper? Vad är 
det som skiljer henne/honom från dom andra? (Tanken är att fa reda på om 
det finns "förmansämnen" inom gruppen och om hon/han har eller kommer 
att fa funktionen av gruppombud). 

36. Vilka fördelar är det att enbart vara arbetare? 

37. Vilka fördelar finns i att även fungera som gruppombud (eller tf. förman)? 

38. I sådana stunder då du känner dig pressad eller utsatt av krav från personer 
eller arbete, hur gör du för att ruska av dig det tunga och ta nya tag? 

39. Hur är det på avdelningen: Vilka beslut kan gruppombudet fatta på egen 
hand och vad måste först gå genom någon högre arbetsledare? 

40. Vad tror du är det bästa för gruppombudet; att ha det bättre förhållandet till 
arbetarna eller att lägga huvuddelen i engagemanget i att söka samförstånd 
med närmast högre chef? 
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41. Hur bör ett bra gruppombud inte uppföra sig 
a) mot medlemmar i den egna arbetsgruppen, 
b) medlemmar i någon annan arbetsgrupp? 
c) förman/produktverkstadsledaren 

42. Vad händer om en gruppmedlem inte uppför sig på ett lämpligt sätt: 
a) om det är ett gruppombud 
b) om det är en invandrare och 
c) om det är en inhemsk arbetare? (Vilka former eller grader av 

tillrättavisning etcetera finns det att ta till?). 

43. På vilka grunder kan man säga att en lön är rättvis? 

44. Hur ska man gå tillväga för att fa högre lön? 

45. Hur ser ett idealt framtidsjobb ut för dig här på VTV (i TA?)? 

VIII Gruppmedlemmar 

1. Hur går nyrekrytering till? 
a) vem bestämmer vem som ska in i systemet? 
b) vilka kriterier är det som gäller? 
c) är rekryterings- och karriärvägarna samordnat? Man kan tänka sig två 

(av flera) mönster som bildar en huvudregel: 
• Man kommer in i botten och följer gängse karriärväg. 
• Man rekryteras in i blivande position, och avancerar vidare 
• Eventuellt andra sätt? 

2. Hur är inlärning/vidareutbildning upplagd? 
a) skolor/kurser? 
b) samarbete och utveckling av överordnades och kollegers erfarenheter? 
c) genom att se och värdera resultat av eget arbete? 
d) vem utser den som ska vidareutbildas? 
e) vilka kriterier är bestämmande? 

3. Har Du kontroll över de faktorer som bestämmer 
a) produktionsresultaten, 
b) produktionstakten, 
c) produktionsmängden? 

4. Kan Du på något sätt påverka resultat, arbetstakt eller mängden? 
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5. Framgår det av föreliggande kontrollsystembeskrivningar om kontrollen 
tar sikte på 
a) processtyrning? 

• Om Ja ! Någon särskild del i processerna? 
b) personkontroll? 
c) bägge delar, med betoning på? 

6. Vilka egenskaper tycker du att en bra förman bör ha — vad innebär att 
vara en bra förman? 

7. Vilka egenskaper tycker du att ett bra gruppombud bör ha — vad innebär 
att vara ett bra gruppombud? 

8. Finns det någon bland arbetarna som motsvarar dessa egenskaper? Vad är 
det som skiljer honom från dom andra? (Tanken är att få reda på om det 
finns "förmans-/gruppombudsämnen" inom gruppen och om hon/han har 
eller kommer att få funktionen av gruppombud/förman). 

9. Vad tror du är det bästa för a) gruppombudet b) förmannen; att ha det 
bättre förhållandet till arbetarna eller att lägga huvuddelen i engagemanget 
i att söka samförstånd med närmast högre chef? 

10. Händer det att a) gruppombud b) förmän gör skillnad på arbetare som det 
inte bör skiljas på? 

11. Kommer förhållandet till dom i arbetsgruppen som utses till gruppombud 
att förändras på något sätt jämfört med innan då han inte hade den 
funktionen? 

12. Hur är det på avdelningen: Vilka beslut kan gruppen fatta på egen hand 
och vad måste först gå genom gruppombudet eller någon arbetsledare? 

13. Hur bör ett bra gruppombud inte uppföra sig 
a) mot medlemmar i den egna arbetsgruppen 
b) medlemmar i någon annan arbetsgrupp? 
c) förmannen/produktverkstadsledaren 
Vad är det som skiljer ett gruppombud från en gruppmedlem? 

14. Skulle du själv vilja vara gruppombud eller förman/produktverkstads-
ledare? 

15. Vilka fördelar är det med att enbart vara arbetare? 

16. Vilka fördelar finns i att även fungera som gruppombud (eller tf. förman)? 

17. Vem/vilka tänker du på i första hand om du någon gång använder uttrycket 
"vi" i anknytning till något som har med arbete att göra? 
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(T.ex. "vi" har gemensamma intressen, "vi" hör ihop, "vi" tillhör samma 
grupp/kategori av anställda etc.). 

18. Vad är det viktigaste att företagsledningen tar hänsyn till då produktionen 
ska planeras; 
a) arbetsgruppens produktiva förutsättningar 
b) arbetsgruppens målorientering 
c) annat, nämligen ? 

19. Vad tycker du om kamratskapet som finns mellan arbetskamraterna i sin 
helhet? 
a) i och under arbetet, och som har med arbetsuppgifterna att göra? 
b) under arbetet, men om sådant som inte direkt har med 

arbetsuppgifterna att göra? 
c) efter arbete, men som organiseras av någon på jobbet? 

20. Är det någon eller några som sällan syns till i dessa former av samvaro 
mellan arbetskamrater? Om Ja ! Vad tror du det beror på? 

21. Vad händer om en gruppmedlem inte uppför sig på ett lämpligt sätt: 
a) om det är någon som även fungerar som gruppombud 
b) om det är en invandrare 
c) om det är en inhemsk arbetare? (Vilka former eller grader av 

bestraffning etcetera finns det att ta till?) 

22. Finns det exempel på sådant beteende som ledningen uppmuntrar, men 
som medlemmarna i arbetsgruppen tar avstånd i från? 

23. Finns det medlemmar i arbetsgruppen som arbetsledningen uppskattar, 
men som gruppmedlemmarna är avigt inställda till? (Vem i ledningen är 
det frågan om?) 

24. I sådana stunder då du känner dig pressad eller utsatt av krav från personer 
eller arbete, hur gör du för att ruska av dig det tunga och ta nya tag? 

25. Vilken position brukar gruppombudet hamna i då det finns olika 
uppfattningar mellan arbetare och företagets representant? 
a) stöder han alltid arbetarnas intressen? 
b) stöder han alltid företagets intressen? 
c) blir det hans uppgift att medla mellan arbetare och företaget? 
d) annat, nämligen 

26. Hur stor betydelse har de fackliga organisationer för kamratskapet på 
jobbet? 

27. Hur stor betydelse har den fackliga verksamheten för tillvaratagandet av 
dina och dina arbetskamraters intressen gentemot företagets/förmannens? 
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28. Tycker du att det är bra att invandrare arbetar på den här avdelningen? 
(Med tanke på; planering, "flyt" i produktionen, ordergivning (ledarskap) 
och arbetsfördelning, underhåll, åtgärder vid önskemål eller klagomål, 
gruppsammanhållning, gruppens kvalifikationer och fördelning av 
kompetens). 

29. Hur skulle du i första hand lösa en situation där du ska be en invandrare att 
utföra en särskild arbetsuppgift, men att du har svårt att förklara vad som 
ska göras p.g.a. att invandraren inte fullt ut förstår vad du vill ha sagt? 

30. Hur uppfattar du invandrares ställning i arbetsgruppen, jämfört med 
relationen mellan inhemska gruppmedlemmar 
a) jämställd, 
b) underkuvad 
c) likgiltig (annat ord)? 

31. Vilka egenskaper tycker Du bör karaktärisera en j ämställd relation? 

32. Vad är utmärkande för att en invandrare är underkuvad? 

33. Hur märker man att invandrarens möts av likgiltighet? 

34. På vilka grunder kan man säga att en lön är rättvis? 







Akademiska avhandlingarvid sociologiska institutionen, 
Umeå universitet 

Nr 3 • 1996 1 

ISBN 91-7191-179-0 
ISSN 1104-2508 


