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FÖRORD 

Denna a vhandling är som så många andra produkten av kolle
gors modifierande påverkan och författarens tjurskallighet. 
Många personer har för mitt vidkommande h aft betydelse i 
denna process, inte bara genom samtal och diskussioner utan 
också indirekt via rapporter och böcker som jag läst och b e
grundat. I det senare fallet är det kanske i synnerhet boken 
"Kvinner i felleskap", redigerad av H arriet Holter, som bör 
nämnas. De olika bidragen i denna bok har haft stor betydel
se för min problemformulering och analys. 

Viktiga synpunkter och k ritik i avgörande skeden h ar jag 
framför allt fått från Rune Åberg, Lasse Dahlgren, min op
ponentgrupp vid sociologiska institutionen och sist men inte 
minst från "kvinnoforskningsseminariets kärna". 

Några har dessutom varit tålmodiga och uppmuntrande vänner 
och aldrig skyggat för den sociala eremi ti sm so m så lätt 
drabbar en självupptagen avhandlingsskrivande. Ingegerd 
Lundström, Kerstin Hägg och Ma rja Taussi är de som i detta 
avseende h öll ut allra längst. 

Barbro Hedlund och B ritt Andersson har med viss assistans av 
Johnny K arlsson, Lars Höglund och O lle Persson ordnat orden 
och raderna i mitt manuskript till en p rydlig slutprodukt 
genom en hård men ändå f ramgångsrik kamp mot "herr Eriks
sons" tekniska envishet. 

Slutligen ett tack till Abby Pete rsson som avst od någon hög
sommardag för att hyfsa till min "svengelska". 

Umeå den 2 augusti 1985 

Gerd Lindgren 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning om forskningspro cessen 

När den empiriska fasen av d et här avhandlingsprojektet 
startade följde jag delvis andra tankebanor än de som nu i 
slutfasen kommit att prägla arbetet. Detta händer väl som 
regel i alla forskningsprocesser men kanske i synnerhet i 
sådana som de nna vilken är av explorativ karaktär. 

Så här i efterhand är jag emellertid mycket tacksam f ör någ
ra av de ideèr som ja g inledningsvis hade. I första hand 
gäller detta själva intervjuförfarandet. Jag had e tagit del 
av en metoddiskussio n inom kv innoforskningen,!) som g jort 
mig medv eten om aktö rsperspektivets poänger, dvs b etraktan
det av kv innor som so ciala personer vilka själva aktivt be
arbetade och utformade sitt arbetsliv. De omständigheter och 
betingelser som de s jälva lade vikt vid kom dä rför att fånga 
mitt intresse under intervjuerna. Själva samtalen kom dä rmed 
att i mångt och my cket styras av intervjupersonerna själva. 
Intervjun utformades som en kron ologisk serie händelser som 
kvinnorna menade u tgjorde arbetsdagens innehåll, dvs en se 
rie situationer av typen morgonbestyr, ankomsten t ill ar
betsplatsen, pauser, möten m ed överordnad e och arbetskamra
ter, samarbetssituationer, konflikter, arbetsuppgifter osv. 
Med utgångspunkt i dessa e pisoder, som rörde sig över ett 
spektrum omfattande den enskilda kvinnan i sina tankar vid 
arbetsuppgiften, frukostbordet eller kvällsTV:n till alle
handa sociala samspel med barnen, maken, arbetskamraterna 
och överordnade, nystade, vände och vred vi samtalen och l e
tade betydelser.2) Varför tänker Du så, varför gjorde Du 
det, har Du gjort på något annat sätt förr? Vad hän de då? Är 
situationen typisk, eller var det några ovanliga förhållan
den som var närvarande? Vad tror du han(hon ) skulle svarat 
om D u sagt si eller så? Vad had e Du f ör avsikter med d et du 
gjorde eller sade? Varför sa Du in te det? Vad hin drade Dig 
att göra det? Med andra ord; intervjusamtalen ringade in de 
kommunikationsramar som var närvarande i de o lika typer av 
sociala sammanhang kvinn orna mötte och agerade i. 

Vad som på d etta sätt fick central betydelse i intervjuerna 
är de maktförh ållanden som präg lar våra vardagliga kommunika
tioner. Det ma n inte gör eller säger blev lika intressant 



2  

som det man faktiskt gör och säger. När det gäller formella 
maktförhållanden som de mellan underordnade och överordna de 
är betydelserna relativt enkla att fastslå och anknyta till 
materiella villkor. När det gäller ramar och hi nder för kom
munikationen mellan arbetskamrater och k ollegor av o lika kön 
är emellertid maktförhållandet inte lika självklart och de
finitivt inte särskilt accepterat. De gränser som krin ggär
dade dessa r elationer blev därför av särskilt intresse för 
mig. Är det då f råga om maktförhållanden? Är det inte sna
rare relationer som kän netecknas av b yte, t ex tjänster och 
gentjänster, tagande och givande, ömsesidighet eller en 
"pluralistisk" maktstruktur,3) där ingen person eller grupp 
systematiskt kommer till korta? En antydan om hur man kan se 
på denn a fråga ges av Walter Korpi (1985). Han m enar att by
tet kan djupare betraktat visa sig vara det bestämda u tfal
let av stora skillnader i maktresurser mellan personer eller 
grupper. 

Maktresurs använd av B 
Belöning Bestraffning 

Belöning 

Maktresurs 
(jcploxxÅAAmy 

använd av A 

Bestraffning KoriftAl 

Figur 1 Maktresursansatsen enligt Korpi 

(Källa: Korpi 1985 s 68) 

Maktresursansatsen förklarar varför en c entrering av 
maktstudiet på beteen de och öpp na k onflikter riskerar 
att leda till en sy stmatisk överskattning av förekoms
ten av "pluralistiska" maktstrukturer. Den vanligen 
antagna motsättn ingen mellan makt och by te har inte 
bara dolt maktens r oll i bytesprocessen utan har också 
lett till en s tor underskattning av mak tens 
betydelse... (ibid s 79) 

Det m å v ara mig förlåtligt om jag överför Korpis modell till 
det lilla sammanhanget.4) Bytesrelationen kan innebära en 
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Situation där maktresurserna mellan parterna är mycket ojämt 
fördelade. Detta förhållande kalkylerar parterna med, vilket 
får som re sultat att den starkare inte behöver bestraffa och 
att den svagare inser att belöningen blir störst vid fredlig 
underordning. Det är den svagares belöning till den starka
re. Den öppna konflikten och intressemotsättningen kan vi i 
stället förvänta oss när maktresurserna är i närheten av v a
randra, dvs när den svagare kan räkna med framgång ar genom 
bestraffning. Exploatering kännetecknar maktresurser på n i
våer mellan de som gä ller vid byte och k onflikt. Det är 
framför allt bytessituationer som ja g kommer att diskutera i 
den fortsatta framställningen. 

Om mina tankar vad gä llde själva intervjuutförandet visade 
sig vara poängfulla i relation till den problemformulering 
som så småningom u tkristalliserade sig så var det sämre be
ställt med den verklighetsuppfattning som ja g hade i pro
jektets inledningsskede. Det är alltid förenat med en form 
av lidande att se sina föreställningar rasa samman, den ena 
efter den andra. Lyckligtvis betyder denna härdsmälta, sedan 
besvikelsen väl har lagt sig, att man fått en verkligt int
ressant uppgift att lösa. Det är roligt att ägna s ina kraf
ter åt att analysera ett problem so m man inte känner lös
ningen till eller knappt ens kan formulera. 

Det för arbetets fortsättning avgörande ö gonblicket i- denna 
process inträffade när jag tvingades konstatera att "myten"; 
kvinnors oförmåga att hålla sams och vara inbördes solida
riska, fick starkt stöd i intervjumaterialet. Jag h öll i det 
längsta fast vid att kvinnorna i grunden var solidariska med 
varandra trots att de oa vbrutet hävdade att deras kvinnliga 
arbetskamrater var konstiga, opålitliga, okamratliga eller 
bara ointressanta i största allmänhet. 

Min obenägenhet att släppa föreställningen om kvinn osolida
ritet i arbetslivet bottnade i många utr edningsresultat, 
inte alldeles felaktiga men h eller inte alldeles korrekta. 
Forskningen visar till exempel att kvinnor som ocks å hade 
arbetskamrater av samma kön oftare blev kvar på ma nsdomine-
rade arbetsplatser än kvin nor som var ensamma e ller ytterst 
få bland manliga kamrater.5) Borde inte dessa r esultat tas 
som in täkt för att kvinnor fick stöd och t rygghet av varand
ra och öve rlevde mansdominansen genom en form av inbördes 
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solidaritet? Vad visade mina i ntervjuresultat i detta avse
ende? Jo, att avståndstagandet kvinnor emellan var minst 
lika uttalat bland de so m arbetade tillsammans med andra 
kvinnor, som bland de som arbetade me d en bart män. Det blev 
detta, för mig inledningsvis så paradox ala förhållande, som 
förde mig till min huvudfrågeställning. Den ko m så småningom 
att röra den organisationsinterna könssegregeringsprocessen, 
såsom den ko mmer till uttryck i och skap as genom de infor
mella relationerna på t raditionellt manliga arbetsplatser. 

Mitt intresse för könssegregeringen är med andra or d ganska 
specifikt och om man så vill begränsat. Jag äm nar heller in
te ta avstånd från andra, oftast mer övergripande ansatser 
på problemom rådet. I det föl jade avsnittet skall jag i stäl
let kort presentera och placera mig i relation till dessa, 
mer vanliga, perspektiv i könssegregeringsforskningen.6) De 
relativt fåtaliga ansatser som li knar min egen s kall jag 
kort återkomma till i kapitel 7. 

1.2 Några teoretiska perspektiv på könssegregering 

Arbetsmarknadens könssegregering har angripits av o lika 
aktörer med skiftande infallsvinklar. Politiker har till
sammans m ed fackliga organisationer strävat efter att via 
lagstiftning utjämna s killnaderna mellan män och kvinnor i 
arbetslivet, och vad gäller familjeansvaret. Små framsteg 
och i nbrytningar av kv innor respektive män i enkönade 
branscher och företag har också skett, men könsuppdeln ingen 
är ändå a lltjämt ett av arbetsm arknadens mer slående ka rak
täristikum. Kvinnorna finns framför allt i den offentliga 
sektorn. De har oftare deltidsarbeten än m än och kv innor och 
män finns sällan på samma arbetsuppgifter och ni våer inom 
organisationerna (Liljeström m fl 1976, Qvist 1974, Hoel 
1983, Fürst 1985, Baude 1981 m fl). 

Forskarna har med h jälp av o lika teoritraditioner försökt 
tackla denna envisa problematik. De orto doxa ekonomerna sök
te svaret till könssegregeringen i antagandet om kvinnornas 
lägre produktivitet. Ett förhållande som ger utslag på en 
"perfekt" fungerande ma rknad t ex i form av lägre löner för 
kvinnor. Empiriskt led emellertid dessa ekonomers förklaring 
vissa nederlag. Trots kontroll för utbildning, yrkeserfaren
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het osv förklaras bara en del av löneskillnaden mellan kö
nen. 7) 

Human K apital traditionens förespråkare (Schultz 1961, 
Becker 1964) tillförde då en ytterligare förklaring till 
denna kvardröjande skillnad. Marknaden fungerar, men k vin
nornas prioriteringar och pre ferenser avviker från männens 
med avseende på "labor force participation over lifetime and 
thererfore women m ake d ifferent decisions than men about in
vestment in their own hu man c apital both during and after 
formal scooling" (Roos 1981 s 7). Kvinnornas val av arbete 
och u tbildning är med andra ord inte kopplat till lön och 
yrkesstatus i första hand utan är i stället en konse kvens av 
deras aktuella, eller inkalkylerade framtida, familjeansvar. 

Såväl ortodoxa som h uman k apital ekonomer ger viktiga bidrag 
till förklaringen av könssegregeringen. Familjeansvaret är 
en c entral faktor som bland annat medför att kvinnor accep
terar dåliga arbetskontrakt, arbetar deltid och har löslig 
anknytning till arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens könssegre
gering kan d ärför delvis förklaras av k vinnors, påtvingade 
och/eller frivilliga, preferenser och u tbildningsinveste
ringar. 

Men dessa förklaringar är samtidigt begränsade på så sätt 
att de tenderar att: "blame the victim" (Gordon 1976). I 
avsaknad av d jupare analyser av arbetsmarknadens funktions
sätt finns en r isk att familjen tas till: "as a final, 
catch-all explanation of the various characteristics of 
womeris position in different societies at different times 
constantly referred to but still to be analysed" (Kuhn 1978 
s 44). 

Det är rimligt att hänvisa en del av f örklaringen till köns
segregeringen till arbetsmarknadsexterna, t ex familjemäs-
siga förhållanden. Men det är också rimligt att anta att en 
del av förklaringen bör sökas i faktorer som är verksamma 
inom arbetsmarknaden (Bergman 1973, Madden 1973). De insti
tutionella teoriernas förespråkare menar t ex att arbets
kraftens produktivitet också kan ses som en konse kvens av 
arbetsgivarnas preferenser och b rister i marknadens funk
tionssätt och o rganisation. Dessa har gett upphov till ins
titutionaliserade mönster som m edför att tillgången till ar
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bete och k arriär inte är jämt fördelad i arbetskraften 
(Doeringer och Pi ore 1971). Arbetsmarknaden är m a o indelad 
i segment. Den mes t framträdande av dessa segmentteorier är 
den som besk river arbetsmarknaden som tude lad i en prim är 
och en sekundär sektor. Den pr imära sektorn erbjuder yrken 
och arbeten som har god lön, fysiskt och ps ykiskt god ar
betsmiljö, anställningstrygghet och ka rriärmöjligheter medan 
den sekundära sektorn består av arbeten med i stort sett 
motsatt karaktär. En förklaring till segmentens uppkomst 
ligger i primärsektorns anknytning till kapital intensi va 
processer mot sekundärsektorns mer arbetsintensiva prägel 
(Piore 1975). De stora företagen strävar efter att investera 
i avancerad teknologi. De vill därför behålla sin relativt 
välutbildade arbetskraft och f ör att få samförstånd m ed den
na k ategori erbjuder de god a villkor i primärsektorjobb mot 
att dessa b lir en stabil arbetargrupp. Könsuppdelningen har 
då h istoriskt uppstått genom a tt: 

Men tend to monopolize both craft work and capital-
intensive processes whatever the level of skill in
volved in the latter. Correspondingly womens work 
tends to be unrecognized as skilled (whatever the 
actual level of skill) and of a labour-intensive kind 
(implying that complex equipment ma y be involved, 
providing only that it is cheap) (Armstrong 1982 s 
32). 

En annan förklaring betonar dessutom segmen teringens splitt
rande inverkan på arbetarkollektivet (Rubery 1978). Denna 
effekt är av d irekt intresse för arbetsgivaren genom a tt 
sekundärsektorns arbetare (där de m ånga problemen finns) 
isoleras från primärsektorns arbetare (som har den fackliga 
styrkan) (Reich, Gordon och Edw ards 1980). Och m ed tonvikt 
på könsproblematiken innebär denna förklaring vidare att de 
mansdominerade fackföreningarna verkar för en segmentering i 
sin strävan att försvara sig själva, dvs p rimärsektorsarbe-
tena, mot hotet från den kvinnliga arbetskraften (Beechey 
1978, Hartmann 1979). 

Hur olika grupper av arbetskraft fördelas i primär- respek
tive sekundärsektorn är en f råga om in stitutionella mönster. 
Centrala begrepp inom d ualteorin är den interna och den 
externa arbetsmarknaden. Den interna arbetsmarknaden är en 
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administrativ enhet, t ex en f abrik eller annan arbetsplats, 
där arbetskraftens fördelning och lönerna bestäms av e tt an
tal administrativa regler som gä ller inom d etta företag el
ler arbetsplatsen (Doeringer och P iore, 1971). Den externa 
arbetsmarknaden motsva ras av vad de t raditionella ekonomerna 
menar me d arbetsmarknaden. 

Den interne arbeidsmarkkedet er förbundet med de t 
eksterne - der markedskrafterna dominerer - gjennom 
besternte rekrytteringsjobber (portes of entry). De 
övrige jobbene i det interne arbeidsmarkedet fylles 
med internt opprykk eter besternte karrieremönster. 
Primaersektorn i arbeidsmarkedet utgj0res av jobber 
som befin ner sig innenför slike karriersystemer, mens 
sekundaerjobbene finnes i det eksterne arbeidsmarke
det (Hauger 1980 s 31). 

Det är framför allt arbetskraftens stabilitet eller stabili
tetsanseende som avgö r dess m öjligheter att komma i åtnju
tande av den interna arbetsmarknaden. Dvs d et är inte längre 
självklart så att en i ndivids human k apital avgör i vilken 
sektor hon eller han hamnar utan snarare är detta en f råga 
om vi lka arbetsvanor individen har eller antas ha m ed häns yn 
till hennes/hans grupptillhörighet. Det förekommer alltså 
individer som har goda kv alifikationer men ändå i nte når 
fram till primärsektorns arbeten. Förklaringen till detta 
fenomen samlas upp i begreppet statistisk diskriminering. 
Arbetsgivaren undviker viss arbetskraft därför att den till
hör en grupp med vissa generella karaktäristika i form av 
instabilitet. I fråga om kvinnor exempelvis antar arbetsgi
varen att de inte är värda att satsas på e ftersom de kan an
tas få barn och h elt dra sig tillbaka till familjen eller 
genomgående p rioritera familjeansvaret framför yrkesarbetet. 

Den in terna arbetsmarknadens uppbyggnad och de re gler som 
gäller inom den na avgör hur kanalerna mellan primär- och 
sekundärsektorns jobb inom en bestämd o rganisation ser ut. 
Variationerna är stora mellan olika företag och o rganisatio
ner men gemensamt är att: 

Uansett hvor lenge en arbeidstaker holder fast med en 
jobb i sekundaersektorn og hvor mya ha n demonstrerer 
insatsvilje og god e evner, vil han vaere hemmet av at 
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jobben ikke har noen overgansmuligheter til andre 
jobber på et höyre nivå (Kalleberg 1980 s 47). 

Utifrån den duala arbetsmarknadsteorin har ingående försök 
gjorts att förklara varför kvinnor ofast hamnar i sekundär
sektorn. I dessa ansatser utkristalliserar sig framför allt 
fem fa ktorer av g enerell karaktär,som har samband m ed att en 
speciell grupp passar samman m ed arbeten i sekundärsektorn 
(Barron och N orris 1976). 

- Arbetstagaren har synliga karaktäristika som gör den 
lätt igenkänd. 

- Gruppen har synliga sociala karaktäristika som gör den 
lätt igenkänd. 

- Gruppen har föga intresse av att förvärva yrkesträning. 
- Gruppen är inte primärt intresserad av lönens storlek. 
- Gruppen är splittrad, har svag inre solidaritet. 

Dessa egenskaper är i första hand inte personliga utan är en 
produkt av re lationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, 
dvs inte något som ind ividerna har oavsett denna r elation 
även om grunden för attributen delvis skapas u tanför arbets
marknaden. De fem ege nskaperna passar samman m ed gruppen 
kvinnor men: 

...the test of their generality is their ability to 
account for the sorts of men who are also found in the 
secondary sector (ibid s 53). 

De grupper av m än som Barron och Norris finner i den sekun
dära sektorn och som har dessa egens kaper är äldre män (så
dana som är nära pensionsåldern och på r eträttplats), unga 
män som e j har familj (särskilt när tillgången på arbets
kraft är stor), invandrare, gästarbetare samt män som är 
hoppjerkor eller har sociala handikapp (t ex alkoholister). 

Faktorerna ovan är alla kopplade till bristande stabilitet 
på arbetsmarknaden och utgör därför grund f ör en statistisk 
diskriminering från arbetsgivarens sida. 

Teorin om d en duala arbetsmarknaden kan ses som e tt komp
lement till Bravermans (1977) degraderingsteori (som utgår 
från Marx analys av ka pitalackumulationen). Braverman visar 
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att andelen okvalificerade arbetsuppgifter har ökat inom 
många yrken samtidigt som de kv alificerade uppgifterna mins
kar. Yrkeskompetensen f örsvinner i vissa uppgifter och t ill
växer i andra. Det sker 1 a o en tilltagande polarisering på 
arbetsmarknaden. Om denna p olarisering kopplas till indivi
der i stället för positioner kan m an också hävda: 

...att de båda typern a av jobb, de k valificerade och 
de o kvalificerade alltmer kommer att rekryteras från 
olika sociala skikt och f rån individer med o lika indi
videgenskaper, dvs segregeringen skärps. Det kan också 
innebära att individernas chanser, beteenden och åsik
ter formas på e tt likartat sätt inom resp ektive skikt. 
På så sätt växer olikheten mellan skikten som in ternt 
blir mindre differentierade med avseende på individ
sammansättningen. Det är här den dual a arbetsmarknads-
teorin kommer in och kom pletterar teorin om arbet ets 
degradering (Åberg 198 4 s 3). 

Braverman tänker sig en p olarisering mellan könen i det fak
tum a tt kvinnor har sämre b etalt än m än. Detta ger upphov 
till en långsiktig trend där bättre betalda jobb går till 
yrkeslärda män s amtidigt som de lågavlönade jobben alltmer 
domineras av k vinnor (ibid s 334). På b asis av undersök
ningar i fem in dustriföretag kommer Hoel (1983) fram till en 
liknande slutsats. 

Vi vil se att kvinner i yrkeslivet i dag i stor grad 
fyller positioner i de nedre sjikt av y rkeshierarkiet. 
Det synes å eksistere to atskilte verdener for kvinner 
og m enn (ibid s 125). 

Hoel ser tendenser mot att möjligheterna till yrkesmässig 
mobilitet ökar för männens de l som re sultat av teknologiska 
förändringar, ökad utbildningsnivå och i nterutbiIdning i fö
retagen.8) För kvinnornas del går utvecklingen mot det för
hållande som utmärkte arbetarti11varon på 50-talet, dvs m ed 
skarpa skillnader mellan arbetargrupper och andra grupper i 
företagen och m ed få möjligheter att överskrida gränserna. 
Speciellt tycks detta gälla för den stora gruppen g ifta, me
delålders kvinnor, som på senare år strömmat ut på arbets
marknaden. Hoels r esultat kan också tolkas som stöd för 
vissa representanter för den Duala arbetsmarknadsteorin 
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(Bridges 1980, Beechey 1978 och Hartmann 1979). Hoel påpekar 
vidare att den sista tioårsperioden inneburit att kvinnors 
anknytning till arbetsmarknaden förändrats kraftigt. Andelen 
yrkesverksamma kv innor har ökat drastiskt. Kvinnornas an
knytning till arbetsmarknaden har vidare blivit alltmer sta
bil (Skrede 1982). Och slutligen rekryteras män och kvinnor 
till olika sektorer av a rbetslivet och t ill olika positioner 
i yrkeshierarkin. Instabilitet som huv udförklaring till 
kvinnornas diskriminering på arbetsmarknaden b lir i konsek
vens m ed dessa u tvecklingsförändringar alltmer otillräcklig. 
Likaså blir de t eoritraditioner som m er direkt söker förkla
ringarna i kvinnornas brist på försörjningsansvar mindre 
intressanta. Idag är en växande grupp kv innor huvudförsör-
jare i familjen, ensamförsörjare med barn eller måste kal
kylera med att inta sådana r oller i samband m ed skilsmässor 
och arbetslöshet. 

Kvinnornas bottenplacering i yrkeshierarkier kan innebära en 
utveckling av allt starkare traditionella kollektivoriente-
ringar bland kvinnorna. Medan u tvecklingen bland den manliga 
arbetarbefolkningen kan tänkas gå mo t en fö rsvagning av des
sa orienteringar (Hoel 1983). I konsekvens med Hoels analys 
är det därför alltmer intressant att rikta intresset mot de 
fackliga organisationernas beredskap att möta denna föränd
ring. Det blir t ex r elevant att fråga sig i vad mån den 
fackliga organiseringen i nuläget innebär hinder och be
gränsningar för kvinnornas likhetssträvanden snarare än stö d 
och s tyrka (Qvist 1974, Hartmann 1981, Lindgren 1982, 
Norlander 1984, Hoel 1983). Hoel spetsar till situationen 
genom a tt tala i termer av "den k vinnelige arbeiderklassen" 
som e tt fenomen som upps tått till följd av u tvecklingen se
dan 60-talet (dvs det faktum att den manlige försörjaren 
inte längre är en r ealitet och att arbetsmarknaden är kraf
tigt tudelad och rangordnad på basis av kön) (ibid s 146). 

Det blir på basis av d etta resonemang intressant att rikta 
uppmärksamheten m ot de manliga arbetarnas förhållningssätt 
till kvinnorna i arbetslivet. Brytandet av kön ssegregerings-
processen innebär ju framför allt möten mellan könen i samma 
arbetsuppgifter och k arriärer. 

Könssegregeringsproblematiken kan också studeras i de om e
delbara relationerna mellan män och kvi nnor på k onkreta ar
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betsplatser. Denna ty p av forskning är mindre utvecklad och 
resultaten är ännu i nte så en tydiga att de kan sammanfattas 
i några slutsatser (se kapitel 7). Det förekommer hela tiden 
inbrytningar av kv innor i mansdominerade y rken och arbets
platser. Men som rege l sker, efter en r elativt kort tid, 
omplaceringar av dessa kv innor eller deras manliga arbets
kamrater på ett sådant sätt att det uppstår typiska kvinno
jobb inom den ma nsdominerade arbetsplatsen, dvs ett köns-
segregeringsmönster. Jämförelser mellan könen i samma upp
gifter blir därför ett forskningsdilemma som led er till att 
forskarna vid uppföljningsstudier, redan efter något år, 
ställs inför fullbordad faktum. 

Vi sökte sålunda e fter kvinnor och m än i samma s lags 
jobb, samma arbetstider och sa mma f amiljesituation. 
Det visade sig vara nära nog o möjligt att finna så
dana pers oner. Vi har fått nöja oss me d personer med 
likartat jobb... (Liljeström m fl 1976 s 42). 

Även när jobbet i stort sett är detsamma så visar det sig 
oftast att män och kvinnor ändå är segregerade från varand
ra, men nu i en ru mslig betydelse. Trots dessa svårigheter 
är det just denna process, som äger rum mellan kvinnornas 
ankomst till samma a rbetsuppgifter som m ännen och t ills dess 
segregeringen är ett faktum, som är forskningsobjektet i 
denna framställning. Min avsikt är att fånga in de informel
la sammanhang som fin ns i organisationen och som är verksam
ma i denna könssegregeringsprocess. Huvudaktörerna i denna 
blir då kvin norna själva, deras manliga arbetskamrater samt 
företagets representanter. Min framställning kommer därför 
att diskutera sådana f örklaringar till könssegregeringen som 
är av o rganisationsinternt ursprung, dvs sådana so m in te di
rekt kan härl edas till kvinnornas eventuella situation utan
för arbetslivet av typ familjeansvar. 

1.3 Syfte, avgränsningår och empiriskt underlag 

Mitt empiriska material är de intervjuer som ja g gjort med 
kvinnor och en del män i två mansdominerade arbetsorganisa
tioner. Den fö rsta undersökningen utfördes bland kvinnliga 
och manliga gymnasieingenjörer vid Försvarets Forskningsans
talt (FOA) och den andra undersökningen genom fördes bland 
kvinnliga arbeterskor vid ett verkstadsföretag i Norrland. 
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De separata undersökningarna r edovisas i bilaga 1 och 2 och 
genomfördes åren 1982 re spektive 1983. 

De båd a undersökningarna syftade till att ge en så bred för
ståelse som mö jlig av kvinnornas situation på de båd a ar
betsplatserna. Framställningarna omfattar därför, en hel del 
information om fam iljens betydelse för kvinnorna i allmänhet 
och i synnerhet för deras arbetslivsanknytning. Intervjuerna 
har alltså både e tt arbetsmarknadsinternt och e tt arbets-
marknadsexternt perspektiv, dvs kvinnorna har intervjuats om 
sitt arbete, som det ter sig utifrån familjetillvaron och 
som det ter sig inifrån själva arbetsorganisationen. Med ar
bete menar jag här enbart yrkesarbete. Dessa båda pe rspektiv 
i intervjuerna ger delvis motsägande svar. Kvinnorna före
träder en ambivalens i relation till yrkeslivet beroende på 
ur vilken synvinkel de b etraktar det. När de ser yrkesarbe
tet inifrån familjen blir det liktydigt med stimulans, kam
ratskap, egenvärde, glädje och oberoen de. När de å andra si
dan talar om yrkesa rbetet inifrån sin position i arbetsorga
nisationen så b lir det liktydigt med o rättvisor, konflikter, 
kvinnofientlighet, monotoni och såväl fysisk som psykisk 
förslitning.9) I de båd a undersökningarna försökte jag gripa 
om b åda dessa p erspektiv och foga dem sa mman till en h el
hetsbild om kvinnornas totala situation. 

Nu har jag fortsättningsvis för avsikt att bara behandla det 
ena av perspektiven; nämligen det som gä ller inifrån arbets
organisationen. Mitt huvudargument för detta är, som ja g ti
digare nämnt, att jag vill få grepp om d e organisationsin
terna hinder som ra mmar kvinnor oberoende av deras eventuel
la familjeansvar. En grund för denna begränsning av ansatsen 
är också det faktum att jag studerar kvinnliga förtrupper i 
mansdominerade arbetsorganisationer, dvs kvinnor som g jort 
speciella satsningar i form av u tbildning och/eller gett sig 
in i konkurrens med mä n. Jag har med andra ord vridit kvin
nornas arbetslivserfarenheter till ett organisationsinternt 
fokus där jag ställer mig följande huvudfråga: 

Vad finns det för organisationsinterna faktorer som ger upp
hov till, medverkar i och utmejslar det könssegregerings-
mönster som så småningom av satt sig i de båd a organisatio
nerna? 
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Med arbetsorganisationen kan m an m ena må nga saker. Ofta 
tänker man sig en arbetsorganisation som en ko nstruktion, 
form eller ett byggnadsverk. Något som ka n fyllas med mä n
niskor och som kvar står relativt oförändrat om människorna 
byts ut (Karlsson (red) 1983). I denna betydelse av arbets
organisation kommer såväl FOA so m ver kstadsföretaget att va
ra sig likt oberoende av om d e kvinnor jag studerat finns 
kvar eller ej. Men d etta betyder inte att kvinnornas närvaro 
saknar betydelse i organisationernas interna, informella 
liv. Organisationen kan ju också beskrivas som en verksa mhet 
eller produktion som präglas av de männis kor och de sociala 
relationer som ingå r i den. Dvs o rganisationens mänskliga 
innehåll avgör vilka sociala relationer som eta bleras. Det 
är denna sistnämnda syn på o rganisationen, dvs en sociolo
gisk arbetsorganisation, som ja g arbetat utifrån, och det 
betyder att jag betraktar arbetsorganisationen som en sam 
ling delvis konf1ikterande intressen och ma ktkonstellatio
ner, vilka bärs upp, och återskapas samt förändras i det 
vardagliga mötet mellan människorna i organisationens verk
samhet. 
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2. DE EMPIRISKA IAKTTAGELSER SOM S NÄVADE IN 
PROBLEMATIKEN 

2.1 FOA-studien 

Vid analysen av intervjusvaren från FOA-studien fann vi att 
ingenjörerna vid upprepade t illfällen nämnde problem i sina 
relationer till överordnade (civilingenjörer och chefer). 
Såväl de manliga som kv innliga ingenjörerna beskrev sin' si
tuation i termer av underordning med avseende på p osition 
och s tatus. De m enade att deras kunskaper och e rfarenheter 
undervärderades -och inte togs till vara i organisationen 
(bilaga 1, 2.2). Kvinnornas upplevelser och tolkningar rörde 
sig emellertid också om sjä lva avgränsningen av-yrkesrollen. 
Förväntningarna var inte alltid rimliga inom ram en f ör deras 
tjänsteåligganden. De kun de lika gärna h ärröra från det fak
tum a tt de var kvinnor. Många m enade att man saknade m öjlig
heter att värja sig mot dessa dubbla och m otsägelsefulla 
förväntningar, eftersom man inte själv hade k ontroll över 
när de köns neutrala respektive könsspecifika förväntningarna 
kunde anses relevanta.1) 

Situationen innebar t ex att de för att få uppmärksamhet och 
stöd kände sig tvingade att uppträda lojalt mot sin chef 
även i situationer som in te omfattades av anställningsför
hållandet, t ex genom att delta i middagar i samband m ed 
forskarbesök, som en bor dsdam t ill chefen eller, som kvin n
lig fägring i största allmänhet. Situationen kunde också in
nebära att de i stället för kompetenserkännanden i form av 
bättre jobb och intressantare uppgifter förväntades hålla 
till godo m ed smicker, sexuell uppskattning eller några vän
liga ord på tu man hand. Relationen var personlig och i cke 
officiell och detta skapade en be roenderelation som l ätt 
kunde vändas mo t kvinnorna själva om d e försökte få ett 
officiellt erkännande eller sätta gränser för sin lojalitet. 

Han hade gett dåliga rekommendationer. Det fanns ingen 
anledning att ge det - det vet jag. För hon var mycket 
duktig. Hur skulle jag kunna byta jobb. Jag kan ju 
inte lämna re ferens. Jag vet ju inte vad dom säger. 

Situationen låstes fast och cementerades genom de o vissa 
konsekvenser, som vidhä ftade eventuella protester och f örsök 
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till gränsdragningar. De pe rsonliga kostnaderna var oöver
skådliga. Risken att stämplas som en paranoid person m ed 
samarbetssvårigheter måste alltid inkalkyleras. Ingen kvinna 
kunde undgå att få höra talas om avsk räckande exempel på 
"bråkmakare". 

Kvinnorna återger på o lika sätt hur de påtvingades eller 
styrdes in i en y rkesroll med "kvinnliga" förtecken. Denna 
yrkesroll var behäftad med låga prestationsförväntningar som 
ignorerade eller förbisåg deras faktiska kompetens. Som e n 
konsekvens av denn a yrkesroll drog de som rege l det kortaste 
strået vid fördelning av arbetsuppgifter, vilket medförde 
att de m ed tiden de f akto också blev dekvalificerade i jäm
förelse med sina manliga motsvarigheter. 

De ko m o fta att få syssla med sådant som snarare blev deme
nterande än komp etenshöjande. Några kv innor beskriver hur 
de sattes att följa misslyckade försöksserier som betr akta
des som he lt ointressanta vilket ledde till att de e fter ett 
par år inte fått en end a användbar merit att visa upp. 

Kvinnorna gav också må nga exe mpel på sina svårigheter att få 
medlemskap i kamratgruppen på arbetsplatsen. De förmedlade 
kännbara up plevelser av att stötas ut och av att männen mar
kerade en gräns mot dem. I det kollegiala samarbetet förvän
tades de uppträda underordnat, dvs göra sig lite mindre och 
dummare än sina manliga kollegor för att överhuvudtaget bli 
sedda. De försattes också i situationer där de mås te markera 
sig gentemot andra kvinnor för att inte utstötas och b li of
fer för stereotypa generaliseringar om kvinnor i allmänhet. 

Man mås te vara lite diplomat och m an får absolut inte 
som m ånga so m är skickliga framhäva s in skicklighet så 
att man framstår eller tycker att man är bättre än de n 
manlige. Det har många sagt till mig. 

Kravet att undertrycka sin kompetens kunde också leda till 
att kvinnorna uppträdde lite hjälplöst och f örvirrat inte 
sällan i form av me dvetna försök att få uppskattning och 
lätta på u tstötningstendenserna. 

Jag had e ju vissa fördelar om jag avstod från mig 
själv. Jag kun de genom a tt spela lite dum få stöd och 
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hjälp. Men jag kunde alltså inte närma mig genom a tt 
framföra mina å sikter eller genom a tt få till stånd en 
diskussion utan jag kunde få hjälp om ja g kröp. Om jag 
förminskade mig själv. 

Sammankoppling m ed andra kvinnor upplevdes som e tt hot för 
de kv innor som v ille vidare i karriären. Att hamna bland 
andra kv innor på en arbetsplats uppfattades som och innebar 
oftast en statusförlust. 

Det var en kvinnodag på FOA. Det var det värsta jag 
har hört och jag sa att jag stannar allt hos gubbarna 
här ute jag. 

Det fanns en ambivalens i kvinnornas inställning till va
randra. Diskussioner av k vinnofrågor, t ex av r epresentanter 
från jämställdhetsgruppen, upplevdes ofta hotfullt framför 
allt av de kvinnor som stod för åsikten att: "jobba med en 
kvinnodominerad grupp tycker jag är mycket svårare än a tt 
jobba m ed enbart män". Men samma kvi nnor uttryckte ändå en 
saknad e fter den gemensamma k ultur som d e me nade a tt männen 
hade til Igång till. 

Många m än upplevde arbetsplatskulturen som na turlig. De såg 
den som en chargong, medan kvi nnorna uttryckte känslan av 
att den ytterst avsåg att markera det gemensamma mellan män
nen på bekostnad av kvinnan (kvinnorna) i gruppen. Utifrån 
våra data finns en k lar tendens att när männen talar om ar
betsplatsklimatet i relation till andra m än så markerar de 
konflikter i gruppen, dvs att en splittring kommer till ut
tryck. När de däre mot talar om klim atet i förhållande till 
kvinnor så betonar de den ge mensamma k ulturen som det utmär
kande för gruppen. 

Sammanfattningsvis visar data från FOA-studien på fö rhållan
den som kräver strategiska anpassningar från kvinnornas si
da. För det första upplevde de e tt tryck från överordnade 
att agera i konsekvens med e tt "kvinnligt" snarare än y r
kesrelevant beteende. För det andra erfor kvinnorna en s orts 
halvt medlemsskap i det kollegiala gänget och en marker ad 
gränsdragning me llan dem sj älva och den manliga gruppen. 
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2.2 Verkstadsstudien 

Intervjuerna från verkstadsstudien visar liknande resultat 
som FOA-studien, men kvinnorn as problem ä r delvis av en an
nan karaktär. Det är för kvinnorna i verkstaden i första 
hand de m anliga arbetskamraterna och i andra han d chefen 
(förmannen) som in tar centralpositionen i deras strävanden 
efter acceptans och be kräftelse. De e ftersträvar de manliga 
kamraternas stöd och l ojalitet, men finner sig hela tiden 
hänvisade t ill en s orts halvt medlemsskap. Trots detta är 
kvinnorna genomgående av den uppfattningen att män är bättre 
arbetskamrater än kv innor. 

Dom manliga arbetskamraterna är mycket rarare än do m 
kvinnliga. Dom är lättare att komma i kontakt med och 
prata med. 

Men h är, precis som på F OA, är kvinnorna på d et klara med 
att de förväntas agera underordnat männen. Erfarenheten på 
verkstadsgolvet har lärt dem a tt vissa regler gäller med 
särskild skärpa för dem. 

För herre Gud om du skulle bli för klyftig, vet du. 
Man ska spela dum. Ja m an får inte vara för duktig, 
akta dig för då f år du ovänner. 

överhuvudtaget har kvinnorna internaliserat normen a tt "inte 
sätta hårt mot hårt". De handl ar i stället i konsekvens med 
en visshet om a tt de bör förhålla sig underordnade mä nnen i 
sin omgivning. Utifrån denna p osition kan de e mellertid ock
så agera t ill förmån för arbetskamraterna (inklusive sig 
själva) i arbetslaget. 

Jag t ror det var många k illar som uppskatta att det 
kom nå gon som sa ifrån om tempot. För det var ju många 
killar också som h ade problem i banan. 

Som kvinna kan hon t illåta sig att erkänna för överordnade 
att hon inte orkar med tempot och f ör detta får hon en po
sitiv bekräftelse från de manliga arbetskamraterna. Hon ka n 
åstadkomma förbättringar i arbetstempot för dem utan att de 
behöver förlora i prestige inför varandra. Men att säga 
ifrån om arbetstempot innebär samtidigt att kvinnan tar på 
sig rollen som de n besvärliga, den som egen tligen inte du
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ger, medan mä nnen i sitt tysta bekräftande inte framstår som 
problematiska för t ex förmannen. 

Kvinnorna förlorar på d etta sätt anseende som a rbetskraft i 
jämförelse med mä nnen, samtidigt som de aldrig uppnår det 
fulla medlemsskapet i kamratgruppen. 

Den k ultur som domin erar i kamratgruppen innehåller ständiga 
påminnelser till kvinnorna och m ännen om var gränserna går. 
Gliringarna skapar sammanhållning mella n männen samtidigt 
som de markerar avstånd t ill kvinnorna. 

Stämningen är rå men bak om a lla gliringar så tycker 
dom o m mej lika mycket som d om tyc ker om k illar, tror 
jag. 

Precis som i FOA-fallet tenderar kvinnorna att dra sig un
dan, ja till och med ta avstånd från, andra kvinnor. De t a
lar oftast om sig själva som "en som in te är som andra frun
timmer" . 

Man kan inte lita på kvin norna. Det är konstiga tjejer 
här, jag vet inte hur det är. 

Sammanfattningsvis spelar arbetskamraterna, såväl de kv inn
liga som de manli ga, en m er betydelseladdad roll bland 
kvinnorna i verkstaden än de gjorde bland kvinnorna på FO A. 
Vidare har överordnade; arbetsledare och förmän, en mindre 
framstående position i verkstadskvinnornas problembeskriv
ningar än de hade i FOA-kvinnornas. 

2.3 Segregeringens karaktär i de båda organisationerna 

Båda a rbetsplatserna uppvisar tydliga skillnader mellan de 
jobb som kvinno r respektive män h ar. På FO A har de k vinnliga 
gymnasieingenjörerna me d få undantag de lägsta positionerna 
på sin avdelning. Vid verkstadsindustrin finns kvinnorna an
samlade i speciella arbetsuppgifter. De m än som arb etar i 
deras närhet är oftast arbetare på re habi1 i tering eller 
äldre män på r eträttplats. 

Vi flickor vi kör samma saker. En tjej är avbytare. 
Karlarna gör andra saker (verkstan). 
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Kvinnorna på FO A har oftast biträdande funktioner, assis
tenter t ex. De a rbetar vanligen med enfor miga och uppre 
pande mom ent. 

För det första så had e aldrig en m an tillsatts på min 
plats. Därför att det var för mycket gnet, ett 
skitjobb alltså (FOA). 

I verkstadsarbetet är kvinnojobben genomgående av monoton 
karaktär (bilaga 2, del 2). 

Lägg en p låtbit och en m utter, ackord, enformigt 
(verkstan). 

Kvinnornas arbetsuppgifter relativt männen på FOA doku mente
ras huvudsakligen genom in tervjuerna. Andra me r hårda data 
är svåra att presentera till följd av den speciella verksam
het som F OA be driver. Forskningen och fö rsöken är ofta hem
liga och arbetsuppgifterna kan d ärför inte beskrivas på sam
ma s ätt som i verkstadsstudien. Intervjuerna med kvi nnorna 
och m ännen samt med personal ansvariga och jämställdhetsgrup
pen ger emellertid en e nhetlig bild av segregeringens utse
ende. Kvinnorna har genomgående p ositioner, löner och ka r
riärer som li gger under nivån för motsvarande man liga kate
gorier. I samband m ed vår presentation av r esultaten för 
F0A:s ledarkader och de b erörda gymnasieingenjörerna framkom 
heller inte några invändningar mot vår beskrivning av segre
geringen. Förhållandet är allmänt känt och up pfattas som e tt 
odiskutabelt faktum inom o rganisationen. Förklaringarna är 
däremot av varierande karaktär beroende på vilken kategori 
som t illfrågas.2) 

Ytterligare en faktor av be tydelse i sammanhanget är att 
segregeringsmönstret inte etablerades direkt i och m ed att 
kvinnor anställdes på de tidigare helt manliga arbetsplat
serna. 

Rekryteringen av de första kvinnliga gymnasieingenjörerna 
skedde i ett läge då F OA ha de s kriande behov av ingenjörer. 
De första kvinnorna fick ofta erbjudande om jobb vid FOA 
redan innan de avslutat sin gymnasieutbildning. Man gick 
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direkt ut till skolorna och försökte locka till sig arbets
kraft i konkurrens med andra företag. De kv innor som rek ry
terades hade genomgående m ycket goda vitsord och var redan 
från början en starkt motiverad och utvald grupp. På FOA ko m 
härmed de första kvinnorna som an ställdes i åtnjutande av 
samma jobb som en m an m ed mots varande kompetens. Segrege
ringen har därefter vuxit fram genom åren. På verkstadsindu
strin gäller samma f örhållande. De kv innor som fö rst an
ställdes fick samma jobb som m ännen m en därefter har sådana 
speciella kvinnojobb utkristalliserat sig, som gör att sena
re anställda kvinnor aldrig kom a tt jobba i annat än s peci
ella kvinnojobb. 

Segregeringsprocessen i de båd a organisationerna uppvisar 
med andra ord många li kheter. Kvinnor vid verkstaden har om
placerats från typiskt manligt arbete till framväxande ty
piska kvinnojobb.3) (Olofsson 1981) (bilaga 2, 2.6). 

Inom F OA ty cks nya f orskningsfält och nedläggningen av gam la 
ha h aft avgörande bet ydelse för kvinnornas möjligheter att 
hävda s ig.4) När avdelningar lades ner till förmån för ny 
forskning "försvann" ofta kvinnorna i den nya o rganisatio
nen. Alternativ som stod till buds för dem ku nde t ex vara 
administration. Ofta gick de m ot sin vilja in en t ypisk 
kvinnonisch. 

Har man jobbat mycket med något hemskt intressant så 
blir det så självklart för en. Det här då att sedan gå 
över till ... var ju som a tt dyka och hop pas att man 
kom up p (FOA). 

Men även om avdelningen finns kvar sker den interna segrege
ringen till kvinnornas nackdel. Den följer bland annat som 
en kons ekvens av de a rbetsuppgifter som chefen delar ut i 
laget. Kvinnorna fann sig ofta sitta utan arbetsuppgift un
der de per ioder när avdelningen hade liten verksamhet, eller 
blev tilldelade meningslösa försöksserier och experiment, 
vilka som nä mnts inte hade något meritvärde. 

Vid verkstadsföretaget är den utmärkande "kvinnokarriären" 
en u tveckling mot allt mer mon otona och ensidiga uppgifter. 
De går oftast från varierat tempoarbete till arbeten där 
samma m oment utförs hela arbetsdagen. Samtidigt lämnar 
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kvinnorna som rege l arbete i arbetslag och går in i ensam
arbete. Denna tenden s var för övrigt också iakttagbar vid 
FOA. 
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3 . MOT EN TEORI 

3.1 Inledning 

Mitt problem g äller kvinnor som k ommer in som min oritet på 
tidigare helt mansdominerade arbetsplatser. Jag vill bidra 
till förklaringen av hur kvinnornas vistelse på sådana ar
betsplatser efter en t id ger upphov till en marke rad köns
segregering, där män och kvinnor efterhand endast i undan
tagsfall kommer att återfinnas på gemensamma enheter och i 
likartade arbeten. Mitt fokus ligger med andra ord på de 
sociala processer som lede r till att en könssegregering näs
tan obönhörligt etableras. 

Frågeställningen gäller därmed v ilka organisationsinterna 
sociala relationer och m aktkonstellationer som utmärke r, 
medverkar i och driver denna process. 

3.2 Kvinnor som under ordnade 

I det här avsnittet skall jag presentera de tankegångar som 
Hanne Haav ind (1982c) lancerat om premisser för personliga 
relationer mellan kvinnor.1) Men innan jag går in på hen nes 
resonemang skall jag ta avstamp i en t ill vissa delar lik
nande ansats som Ro bert K Merton presenterade redan 1938 i 
sin klassiska essä om "Social Structure and Anomi".2) Merton 
utvecklar här en t ypologi över avvikande beteende. Denna kan 
ses som en sociologisk polemik mot den tidens ofta biolo
giskt grundade antaganden om avv ikelse. Han presenterar med 
andra ord en referensram som " is designed to provide one 
systematic approach to the analysis of social and cultural 
sources of deviant behavior" (Merton 1966 s 132). Merton 
frågar sig hur det kommer sig att vissa sociala strukturer 
tvingar vissa personer eller grupper att uppträda avvikande 
i stället för konformt i relation till de må l och m edel som 
gäller i sammanhanget. Och han utgår från att de personer 
och grupper som b lir avvikande uppträder helt konsekvent i 
relation till den sociala situation de be finner sig i. 

En organisation representerar vissa kulturellt accepterade 
mål och i nstitutionaliserade medel som de i organisationen 
(eller samhället) verksamma har att förhålla sig till. Sam-
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hallet är stratifierat och organisationer hierarkiskt upp
byggda så att grupper som in tar de lägsta positionerna har 
begränsade m öjligheter att få tillgång till de institutio
naliserade medlen för att nå vad so m är värt att sträva ef
ter. Konsekvensen av d etta blir med andra o rd att de indivi
der och grupper som in tar de lägsta positionerna uppvisar 
högre grad av avvikande beteende än de som in tar de högre 
positionerna. Vidare är det så att mål och me del inte alltid 
är de bästa eller mest effektiva i någon m oralisk eller tek
nisk mening uta n snarare representerar sådana värdeladdade 
uppfattningar som omfattas av ma joriteten eller de so m har 
makt att hävda sina intressen.3) 

På b asis av d etta resonemang s täller så Merton upp följande 
typologi. 

Anpassningsformer Kulturella mål Institution, medel 

Konformitet + + 
Innovation + -

Ritualism - + 

Flykt 
- ( + ) 

-

Revolt - ( + ) - ( + ) 

Figur 2 Mertons typologi över avvikande beteende (ibid s 
140). 

Typologin beskriver fem möjliga rena typer av anpassnings
former som kan före komma i relation till mål och medel. De 
fyra avvikande formerna; innovation, ritualism, flykt och 
revolt utgör då de anpassningar som är överrepresenterade i 
de lägre sociala skikten i ett samhälle r espektive en o rga
nisation. 

Kvinnorna i mina båd a undersökningar uppvisar anpassnings
strategier som i renodlad form kan be skrivas med h jälp av 
Mertons kategorier. Avvikelser snarare än k onformitet domi
nerar bland kvinnorna. Den konform a strategin är oftast den 
som kvinnorn a inleder sin "karriär" i organisationen med, 
men den överges relativt snabbt till förmån för någon av av 
vikelseformerna i typologin. 
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Avvikelsebegreppet är poängfullt just därför att det samti
digt säger något om d en konfor ma m ajoriteten. Durkheim 
(1897) linjerade upp huvuddragen i detta avseende när han 
hävdade att avvikelsen hade en social funktion genom a tt den 
bidrog till att stärka den kollektiva solidariteten i sam
hället. Den avvikande m inoriteten kvinnor på den man sdo-
minerade arbetsplatsen kan i konsekvens med d etta bidra till 
att sammanhållningen stärks och l ikheterna accentueras i den 
manliga majoriteten. Jag s kall återkomma t ill och vidareut
veckla betydelsen av den na "homosocial a" tendens, men först 
ge en presentation av Ha nne Haavind s (1982c) typologireso-
nemang, vilket tar sin utgångspunkt i den specifika avvikel
segrupp som kvinno r utgör genom s in underordnade position 
map socialt kön. 

3.3 Avvikelse och underordning 

Hanne Haav ind (ibid) är i första hand intresserad av att 
förstå kvinnors relationer till varandra. Men för att förstå 
dessa r elationer hävdar hon: 

att kvinners personlige forhold till heverandre be-
stemmes av deras forhold til menn. Denne h elt generel
le påstanden vil for noen lyde helt selvfolgelig, for 
andre temmelig b esynderlig (ibid s 403). 

Påståendet inte bara markerar en c entral relation mellan 
kvinnor och m än. Det pekar också på r iktningen i maktförhål
landet mellan könen. Vad m än säger och gör är med andra ord 
överordnat vad kvinnor säger och g ör.4) 

Denna underordning av kvi nnor har sina rötter långt tillbaka 
i historien, men mak tförhållandets styrka och ut trycksformer 
har förändrats och v arierats över tid. Vid 1900-talets bör
jan var det t ex helt legitimt och accepterat att kvinnor 
visade öppen underkastelse inför män. Underordningen var då 
så uppen bar att den inte behövde "upptäckas", den fanns och 
alla visste och kände den. Idag däremot, fortsätter Haavind, 
är underordningen av kvi nnor inte på samma sätt känd, visad 
och erkänd. Maktförhållandet mellan könen är nu snarare att 
betrakta som i 1 legitimt.5) Dagens moderna kv innlighet måste 
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"avtäckas" för att underordningsförhållandet skall framgå. 
Kvinnlighetens verkliga essens är nu att få: 

det ulikeverdige til å framstå som de likeverdige. Ved 
dette resonementet blir dette mulig å förstå at kvin-
ner i vårt samfunn i og for seg har tillåtelse at 
gj0re 'alt'- men hvordan de uppfattes som kvin nelige 
personer er besternt av hvordan de g j0r 'alt' relativt 
underordnet till menn - i hvert fall alle dem so m de 
0nsker positiv bekreftelse fra (ibid s 407 f). 

Det är med andra ord manlighetens och kv innlighetens karak
tärer och inbördes relationer så som de ko mmer till uttryck 
i det sociala samspelet som H aavind försöker fånga. De so
ciala könen (manlighet och kv innlighet) utgör varandras möj
ligheter och begränsningar i relationer som utmä rks av att 
manligheten är överordnad k vinnligheten.6) Att vara kvinnlig 
innebär därför att följa vissa underordningsregler. 

När kvinnorna i mina båd a undersökningar beskriver sitt sam
handlande m ed m än f örmedlar de samtidigt implicit hur de l e
ver upp till förväntningar om d en underor dnade kvinnlighe
ten. Dessa implicita innebörder kommer till uttryck såväl i 
de mella npersonliga som i de gr uppvisa relationerna mellan 
män och kv innor. Mycket sällan ger kvinnorna däremot uttryck 
för medveten underordning och framför allt gäller detta i de 
personliga relationerna. Det kan i stället vara så att en 
kvinna uppfattar sig själv som de n starka i relationen och 
att hennes intention bakom en ha ndling syftar till att etab
lera jämlikhet med den andre och alls inte till egen under
ordning. Resonemanget kan i llustreras med e tt citat från en 
av verkstadsarbeterskorna som besk river sitt samhandlande 
med en tillfällig avbytare då hen nes ordinarie medarbetare 
är sjuk. Exemplet är mycket vardagligt och i sin enskildhet 
snarast sympatiskt ur maktsynpunkt. Men i och m ed att det 
utgör exempel på en bland många likn ande samhandlingar som 
systematiskt har samma innebörder och konsek venser så är det 
ändå en del i den verklighet som ger upphov till en k onti
nuerlig reproduktion av de sociala könen och rangordningen 
dem emellan. 

Om jag tycker att avbytaren kör för fort, då säger jag 
till honom. Men om han ser att jag kör fortare så 
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stressar han, men d et märker jag ju snabbt och d rar 
ner på takten... utan att säga någ onting. 

Den s ociala konsekvensen av hen nes handlande är trots hennes 
intentioner en underor dning. Den manlige avbytaren får ende
ra en explicit bekräftelse på att han arbetar för fort, dvs 
är duktigare än henn e, eller en implicit känsla av att han 
trots bristande rutin är helt med på noterna, också det en 
positiv bekräftelse. Jämlikhetsintentionen innebär att kvin
nan överlåter till honom.att definiera vilket arbetstempo 
som sk all gälla, samt att detta sker genom a tt hon ger honom 
en p ositiv bekräftelse som "yrkes man" samtidigt som ho n 
själv lever upp till och får positiv bekräftelse på sin 
kvinnlighet.7) 

Variationer på exemple t ovan återfinns i de flesta av i nter
vjuerna bland kvinnorna. Undantagen förekommer under nyan
ställningsperioden, eller finns anhopade blan d de kvi nnor 
som s lutat därför att de inte ansåg att de fick bekräftelse 
på sin yrkeskompetens (bil 1, 2.2, bil 2, 2.3). 

Hur starkt fångade är vi då av detta "underkastelsespel"? 
Vad är det för belöningssystem so m gör att kvinnor underord
nar sig även när detta sker till priset av ege n kompetens 
och självaktning, eller handlar det hela om bes traffningar 
när någon "avviker" från reglerna? 

De kostnader eller bestraffningar som f öljer om man b ryter 
mönstret tycks vara stora på de mansdominerade arbetsplat
serna. Även om inte alla är lika beroende av p ositiv bekräf
telse (just på arbetsplatsen) så kan ingen slippa undan de 
könsmässiga värderingarna. Den ne gativa bekräftelsen före
ligger hela tiden som en ri sk och, menar Haavind, omkostna
derna för denna måst e inkalkyleras. (Se t ex b il 2, 3.3). 

Mäns relationer till varandra och det som är viktigt och 
värdefullt i dessa sätter gränser för vilka relationer män 
har och kan ha till kvinnor, "og dette er igjen den 'usyn-
1 i ge ' premiss for kvinners relasjoner til hverandre" (ibid s 
405). Män är organiserade och intar sådana p ositioner i sam
hället att de har "st0rre adgang t il å definiere mål/middel-
relasjoner og deres gyldighet" (ibid s 408). Organisationer 
präglas med andra ord av må l och me del som up pkommit i mans-



2 7  

dominerade om ä n av intressekamp präglade hierarkier och 
grupper.8) 

På basis av d etta resonemang utg år Haavind i sin typologi 
från att kvinnor har att förhålla sig till de må l och me del 
som ans es vara passande och värdefulla i samspelet m ellan 
män. Hon ställer upp fyra kvinnliga förhållningssätt till 
manskulturens mål och medel. 

Kvinnliga Manskulturens Institutionaliserade 
premisser mål medel 
Kvinnor kon
kurrerar som m än + + 

Kvinnor konkur
rerar som kvinnor + -

Kvinnor konkur
rerar inte med 
män _ 

Kvinnor för kamp 
mot mål och me 
del och vill 
förändra - ( + ) - ( + ) 

Figur 3 Premisser för personliga relationer mellan kvinnor. 
(Figuren är en sammanfattning av Haavin ds resonemang, 
ibid s 410 ff). 

Avvikelseformerna i Haavinds typologi är endast tre till 
skillnad från Mertons där också "ritualisten" ingår. 

På basis av m itt intervjumaterial är det emellertid befogat 
att ta med också den fjärde logiska avvikelsetypen; ritua
lism. Den samlar in en grupp av de anpassningsstrategier som 
förekommer på de båd a arbetsplatser jag studerat. 
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3.4 De specifikt kvinnliga minoritetskategorierna 

Generellt k an kvinn or såväl som andra mi noritetsgrupper 
förstås och bes krivas med h jälp av Merton s typologi. Mino
riteter tvingas till avvikande beteende, blir lätt offer för 
utstötning, reduceras av omgivni ngen till stereotyper etc. 
Rosabeth Moss Kanter (1977) har med stor framgång tolkat 
kvinnornas beteenden och situation i en ma nsdominerad orga
nisation (INDSCO) som e n generell minoritetsproblematik. 

Any situation where proportions of significant types 
of people are highly skewed can produce similar themes 
and processes. It was r arity and scarcity rather than 
femaleness per se, that shaped t he environment for 
women in the parts of INDSCO mostly populated by m en 
(ibid s 207). 

Jag hävdar emellertid bestämt att denna ansats visserligen 
kan leda en bra bit på väg till en f örståelse och b eskriv
ning av könsseggrege ringen m en absolut inte nå fram till 
förklaringsnivån. Vad Kanter bortser från (även om hon på 
några ställen i texten antyder andra m öjligheter, ibid s 
241), är det faktum att manliga minoriteter i kvinnodomine-
rade organisationer som regel får ett positivt utfall 
(avancemang) som re sultat av sitt avvikande beteende. Och 
vidare det faktum att könsskillnaden går som en rö d tråd ge
nom a lla minoriteter och m ajoriteter, med samma pregnanta 
betydelse. Kvinnor är "alltid" relativt underordnade den 
manliga motsvarigheten, vare sig han är svart, vit, invand
rare, arbetare eller ingenjör. Detta betyder att det är en 
kvalitativ skillnad mellan könsmässiga m inoriteter och andra 
minoriteter.9) På samhällsnivån avspeglar sig detta i en 
iögonenfallande segregering, även i de fall systemet inne
håller 50 proce nt av båd a kategorierna, dvs u tgör en 
"Balanced group" enligt Kanter. De f lesta minoriteter i en 
arbetsorganisation är också m inoriteter ute i samhället, och 
de flesta minoriteter assimileras efter ett par generatio
ner. Kvinnor är ju inte minoriteter i denna betydelse och 
kan n aturligtvis aldrig assimileras in i den manlig a grup
pen, deras lägre varde i organisationerna måste därför all
tid kopplas till deras vidare samhälleliga position, och 
till frågan om makt me llan könen. Reduktionen av k vinnor i 
mansdominerade organisationer till en pro blematik helt jäm
förbar med andra m inoriteters leder lätt till den felaktiga 
slutsatsen att "The balanced group" är, och behöv er vara, 



2 9  

liktydig med en grupp i vilken makt och inflytande är jämt 
fördelat. 

När kvinnornas antal ökar i ett yrke så be tyder detta inte 
att de värderas högre e ller får mer makt. Det betyder i 
stället som re gel, att männen lämna r yrket på grund av att 
detta dekvalificerats eller att de be fordras till en högre 
nivå som v uxit till på grund av ex vis teknisk förändring . 
När kvinnornas antal ökar i manliga sektorer och p ositioner 
så väljer männen som regel något annat och b ättre. Där 
kvinnorna utgör 50 procent eller mer finns som rege l inte 
längre inflytande, karriär eller något större ekonomiskt 
utbyte att hämta.10) 

Haavinds (ibid) diskussion av re lationen mellan manligt och 
kvinnligt tillför den allmänna m inoritetsproblematiken den 
maktdimension som kän netecknar det specifikt könsmässiga i 
utformningen av avvikelsestrategierna, men den ger också 
teoretiska förklaringar till varför konformt beteende inte 
kan u tvecklas av kvinnor utan att anta mer eller mindre 
patologiska drag. 

När kvinnor konkurrerar med m än och andra kv innor som o m d e 
vore män passar de i nte in i omgivningens förväntningar. De 
kvinnor som lyckas i sin karriär utifrån denna strategi har 
ofta beskrivits i litteraturen som dra bbade av "the Queen 
Bee Syndrom" (se ex vis Kanter 1977). Karriären förutsätter 
avståndstagande från andra kvinnor, ofta direkt kvinnoförakt 
och om int e aktivt så pa ssivt motarbetande av andra kv innor 
som " vill upp". Bidrottningen är det lysande "undantaget" 
som bek räftar att regeln gäller. Hon anser att allt "prat" 
om e n speciell kvinnoproblematik och att kvinnor har det 
svårare om d e vill göra k arriär bara är strunt. Hon är själv 
det levande b eviset för detta. Hennes ställningstaganden och 
könsneutralitet bottnar ändå i ytterst reella betingelser. 
Den linje hon driver är en s trategi som under stödjer segre
geringsprocessen och utan den skulle hon inte heller lyckats 
i den karriär som grundar sig på att män stödjer henne, väl
jer henne och utnä mner henne. Det faktum att hon framställer 
sig som e tt undantag, ingen vanlig kvinna, snarare förstär
ker än i frågasätter männens överordnad e position.11) Hennes 
framsteg i konkurrensen lämnar inga spår efter sig som ka n 
komma andra kvi nnor tillgodo. De är annorlunda. 
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De följande två kvinnliga-förhållningssätten innebär att 
kvinnor uppträder som "k vinnliga" kvinnor, dvs de u ppfattas 
av omgivningen som "konforma". Det första av dessa två kan 
med Merton s terminologi (ibid) benämnas innovation. Det in
nebär att kvinnorna tar till medel som är speciella för dem 
som kvi nnor. Målet är inte ifrågasatt men med len kan kvinn-
liggöras. Ofta får en sådan form negativa konsekvenser för 
måluppnåelsen. "Förförerskan" är kanske den mest kända inno
vationsstrategin. hennes kompetens och förmåg a mask eras 
emellertid av hen nes sexuella utstrålning och anknytningen 
till män är oviss och riskabel eftersom hon kan b li föremål 
för konflikter mellan män samt för att hon kan hotas av 
andra kvinnliga innovatörer. En annan vanlig innovations
strategi är "modern". Hon som ta r hand om , sympatiserar med 
och syr i knappar. Ytterligare en variant på temat har be
skrivits som "mask oten" (Colwi11 1982). Gemensamt för inno
vationsstrategin är att dess huvudfälla ligger i själva den 
kvinnliga rolluppsättningen, som in te erbjuder en r eell 
chans i konkurrensen m ed m än och dessutom gör relationerna 
till andra kvinnor konf1iktfyllda pga att de ko nkurrerar om 
den bästa anknytningen till strategiskt viktiga, manliga 
personer. 

Nästa avvikande strategi bygger på förutsättningen att kvin
nor inte konkurrerar med mä n. Kvinnor har nog me d sitt. Då 
vi träffar på dess a kvinnor på arbetsmarknaden har de o ftast 
ett deltidsarbete i den offentliga sektorn. I den må n de 
finns på ma nsdominerade arbetsplatser så sitter de o fta på 
"ded end .iobs" och har sedan länge givit upp alla tankar på 
karriär. De viger sitt liv till familjen och gör ofta ansen
liga insatser i det oavlönade omsorg sarbetet. De u tgör en 
kvinnokultur och deras r elationer till andra kvinnor är ofta 
många och informellt organiserade. Som gru pp kan de ändå 
upplevas som ho tfulla och som tecken på denna h otfullhet så 
utmålas ofta deras "hemliga sällskap" i föraktfulla och 
skämtsamma uttalanden av t yp; "skvallerkärringar". 

Den strategi som sak nas i Haavinds typologi och som M erton 
benämner ritualism innebär i detta sammanhang ett avstånds
tagande eller en ignorans av manskulturens mål samt en f ixe
ring vid medel eller en r itualisering av med len till själv
ändamål. Kvinnor som i mansdominerade organisationer utveck
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lar en sådan strategi befinner sig ofta i ett klämt läge 
mellan det formellt giltiga och d et informellt acceptera
de. 12) Fixeringen vid medlen är ett svar på och en p rotest 
mot de i nformella mönster som domine rar och som utt rycker 
majoritetens avoghet eller ointresse trots att de re nt for
mellt uppträder i enlighet med för dem ti llgängliga, gällan
de normer. 

Sin speciellt kvinnliga prägel får strategin genom a tt kvin
norna lever upp till myter om osjä lvständighet samt rädsla 
för initiativ och ansvar i arbetet. De e ftersträvar att göra 
rätt för sig i relation till överordnade och u ppfattas där
för av arbetskamrater som oso lidariska och f jäskiga trots 
att deras förhållningssätt bottnar i den otrygghet som ra m
mar dem på grund av att de i nte inkluderas i en arbetskultur 
som de o fta på grund av å lder och b ristande erfarenhet inte 
förstår eller kan när ma sig på annat sätt. 

Den sista strategin slutligen; revolten i Mertons typologi, 
innebär att kvinnorna ifrågasätter organisationen och f örsö
ker förändra relationerna mellan manligt och k vinnligt. Som 
individuell strategi innebär denna oftast en g isslanposition 
på arbetsplatsen som "kvinno sakskvinnan". Ofta överlastad 
med o lika, icke meriterande arbetsuppgifter som på något 
sätt kan kopplas till kvinnofrågan. Som in dividuell strategi 
leder detta ofta till att andra kvinnor, som har andra s tra
tegier, inte vill komma f ör nära "kvinnosakskvinnan". Detta 
gäller speciellt för de kvin nor som önska r göra kön irrele
vant, t ex varianter av b idrottningar. Som in dividuell stra
tegi inom en mansdominerad organisation blir "kvinnosaks
kvinnan" snarast till fördel för de som önskar status quo. 

Som ko llektiv strategi frammanar revolten ett påtagligt mot
stånd. Kvinnogrupper accepteras inte i organisationen när de 
antar offensiv prägel. De up pfattas som os olidariska och de
ras intressen av att framhäva en speciell kvinnosituation 
framstår som ego istiska i relation till majoritetsgruppen. 
Maktfrågan gäller vilka som sk all ha r ätt att avgöra när kön 
är relevant och när könsneutralitet skall råda.13) 

Utifrån den tolkningsram som H anne Haav ind erbjuder tillförs 
avvikarperspektivet en y tterligare dimension förutom den som 
den sociala skiktningen innebär. En slutsats som fö ljer av 
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detta är att avvikande anpassningsformer måste relateras och 
belysas utifrån olika uppsättningar (konkurrerande, konflik-
terande och ibland samverkande) formella respektive infor
mella mål och me del inom o rganisationen. Slutligen kräver 
analysen att de mål/me del-bärande grupperna identifieras. 

3.5 I arbetsorganisationen 

3.5.1 Inledning 

Efter inträdet i den man sdominerade organisationen genomgår 
kvinnor som a lla andra nyanställda en anpassningsprocess som 
vanligen beskrivs i tre olika stadier; det formella, det in
formella och det personliga (Thornton & Nardi, 1975). Uti
från vad de förväntar sig att de bör göra som an ställda 
tillägnar de sig kunskaper om va d de måste göra (formella 
stadiet), vad de får göra (informella stadiet) samt slutli
gen vad de kan utverka för personlig strategi i organisatio
nen. 

Kvinnornas försocialisation är självklart mer diffus än m än
nens när det gäller de m ansdominerade yrkena. Det formella 
stadiet inleds därför ofta med stora kunskapsluckor. Kvin
norna i verkstadsföretaget hade t ex ofta aldrig sett en i n
dustrilokal från insidan. Under det formella stadiet domine
rar inlärningen av själva arbetet och i första hand ä r det 
då de överordnades krav som k ommer i förgrunden. 

It appears that conformity to the prescriptive aspects 
of role often occurs thoroughly at the neophyte level, 
when the individual must prove his competense, since
rity, and awareness of his place (läs gärna "her" min 
anmärkning) (Goffman 1961 s 130). 

Novisen är lydig och följsam gentemot krav och f örväntningar 
från de överordnade. Det är först efter det att alla "mås-
ten" är införlivade som novisen r iktar uppmärksamheten mot 
sina kollegor och kamrater. 

It is through informal systems that a new s ecretary 
knows how long a c offee break she ma y take, a college 
professor knows which u nofficial restriction there may 
be on what he wea rs in class, and any new empl oyee 
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learns when co mpany ru les may be b ent. It is also 
through these that one learns which co-workers may be 
treated in certain ways, which attitudes and emotions 
are to be d isplayed on which occaisions and, even 
which are the proper values to hold (Thornton & Nardi 
1975 s 5878). 

Det informella stadiet förutsätter det formella i den bemär
kelsen att det först efter detta stadium b lir meningsfullt 
och re levant för de ny anställda att tillägna sig de infor
mella reglerna och normerna, för att därefter, på b asis av 
denna kännedom o m arbe tsplatsen, utforma en egen s til, som 
ger mesta m öjliga bekräftelse såväl från arbetskamrater som 
överordnade. 

Denna v anliga beskrivning av ny anställningsprocessen kan 
emellertid inte förklara varför det sker en könssegrege-
ringsprocess i organisationen. Dvs varför, i utgångsläget 
jämförbara personer eller grupper, efter en t id i organisa
tionen gör så o lika "karriärer". 

Det förefaller därför rimligt att som Lysg aard (1966) gå v i
dare och undersö ka också de f ormella och informella systemen 
med avseende på eventuella motsättningar mellan och s plitt
ringstendenser inom dessa. Detta perspektiv medför också att 
processen blir mer dynamisk än evolutionär till sin karak
tär, dvs segregering ses som e tt resultat av samexistensen 
mellan system på organisationsnivån och i nte huvudsakligen 
som e tt resultat av socialisationsstadier på individnivån. 

Sverre Lysgaards teori om "A rbetarkollektivet" (1966) är på 
ett insiktsfullt sätt fokuserad på de informella organisa
tionstendenserna inom ram en f ör det tekniskt ekonomiska sy s
temet (dvs det system so m a lla i organisationen verksamma 
tillhör i sin roll som an ställda eller i det formella sys
temet). Lysgaard bygger sin teori med utgångspunkt från det 
tekniskt ekonomiska systemets krav på de anställda. Kvinnor
na i mina båd a undersökningar tillhör olika skikt i detta 
tekniskt ekonomiska system. Arbeterskorna i verkstadsindust
rin tillhör Lysgaards "underordnade" och gy mnasieingenjörer
na gruppen "de andra", dvs de överordnade. Lysgaards teori 
är visserligen fokuserad på de underordnade m en är ändå a tt 
betrakta som en t eori om hur olika grupperingar formas i en 
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arbetsorganisation. Jag har försökt vaska fram denna "cove
red story" ur Lysgaards text, samtidigt som ja g försöker ak
tivera hans egen t eori när det gäller maktförhållandet mel
lan könen. 

3.5.2 Den sociologiska arbetsorganisationen 

Det tekniskt ekonomiska systemet är abstraktionen av företa
get. Medlemskapet som de a nställda har i detta system inne
bär att de har arbete vilket är en livsnödvändighet, men de t 
innebär också a tt de b lir delaktiga i att göra organisatio
nen så lönsam och e ffektiv som m öjligt. Det tekniskt ekono
miska systemets mål är ökad lönsamhet. Systemet är (i sin 
abstraktion) omättligt i sina krav på de anställdas insat
ser, ensidigt i sina krav på e ffektivitet och o bönhörligt i 
kraven på att de anställda bidrar till systemet. 

Medlemskapet i det mänskliga systemet å andra sidan innebär 
att människor inte kan behandlas hur som he lst. Det heter 
att man mås te ta "mänskliga hänsyn". Man förväntar sig vissa 
förhållningssätt från andra och sig själv som sa mmanhänger 
med vad som kan k allas "det mänskliga systemets" innebörd 
map individers fri- och rättigheter i den kultur och det 
samhälle det gäller. Förutom rä ttigheter så innebär också 
det mänskliga systemet krav på individen. Systemet skapar 
förväntningar om a tt individen skall utveckla sina intressen 
och ta tillvara sina djupaste möjligheter. Men som Erich 
Fromm,14) konstaterat så "flyr" människorna från denna 
frihet genom a tt begränsa sig själva genom bl a konformism. 

"Människan" är enligt detta sätt att se "obegränsad". Indi
viden däremot är "personligt begränsad" genom a tt hon flyr 
från sina mänskliga möjligheter. Det mänsklig a systemet är 
av annan karaktär än det organisationsbetingade tekniskt 
ekonomiska- och kollektivsystemet på så sätt att det är 
kopplat till individer och inte till sociala grupper eller 
enheter. När Lysgaard därför analyserar kollektivssystemets 
framväxt i organisationen tonar han ner det mänskliga syste
mets betydelse och t ar i stället sin utgångspunkt i de pe r
soner som ing år i organisationen och deras begränsade, mång
sidiga och trygghetssökande karaktär vis a vi det tekniskt 
ekonomiska systemet. Dessa personer (aktörer) har behov av 
att upprätta en b uffert mellan dem sj älva och det tekniskt 
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ekonomiska systemet. De som är underordnade i systemet ut
sätts för det största trycket och de spontanorganiserar där
för ett kollektivsystem (informellt system). 

Kollektivsystemets utvecklingsbetingelser kan vara mer e ller 
mindre närvarande, men om det tekniskt ekonomiska systemet s 
krav upplevs som pr essande för de undero rdnande kan närheten 
dem emellan (i rumslig bemärkelse) ge upp hov till en i nter-
aktion och en identifikation genom li kheten (underordning, 
lön, arbetskläder etc). Detta innebär att en spontan prob
lemtolkningsprocess startar. De identifierar sin gemensamma 
situation i denna process och b ildar en enhet i förhållande 
till det tekniskt ekonomiska systemet. 

Kollektivsystemet är m a o sekundärt i förhållande till det 
tekniskt ekonomiska systemet. Lysgaard talar om et t utveck
lat kollektivsystem när det existerar normer och r egler för 
hur en god arbetskamrat skall uppträda, samt när avvikelser 
från normerna innebär negativa sanktioner, dvs kollektivsys
temet kontrollerar sin egen re produktion. 

Kollektivsystemets existens visar sig när medlemmar b ryter 
mot de informella reglerna. Idealt omfattar kollektivsyste
met samtliga medlemmar m en dess styrka varierar i relation 
till upplevelsen av u tsatthet bland medlemmarna och o rgani
sationsexterna förhållanden, t ex tillgången på alternativa 
arbeten. 

(ibid s 71) 

Figur 4 Den s ociologiska arbetsorganisationen enligt 
Lysgaard 
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De tre systemen; Det tekniskt ekonomiska, det mänskliga och 
kollektivsystemet bildar tillsammans den sociologiska ar
betsorganisationen. Det mänskliga systemet intar, som ov an 
berörts, en tillbakadragen ställning i Lysgaards resonemang. 
Huvudrelationen i hans teori går mellan de underord nade som 
en enhet och företaget. Det mänskliga blir då u niversiellt 
och kop plar till behov som föd a, vila, anständighet osv. Men 
eftersom min ambition är att belysa en grupp bland de an
ställda, kvinnor, som fin ns både i gruppen underord nade och 
i gruppen överordna de så upps tår problemen. Hur skall jag 
tillämpa Lysgaards system utan att kvinnominoriteterna för
svinner in i begreppen? Det ligger därför nära till hands 
att titta närmare på de t mänskliga systemets universialitet. 

3.5.3 Det mänskliga systemet 

Det mänskliga systemets undanskymda r oll i Lysgaards teori 
leder till en viss vaghet i dess definition, en vaghet som 
också är motsägelsefull. Det mänskliga systemet bärs upp av 
"människors" universiella behov och inte, som i de andra två 
systemen, av sociala enheters eller kollektivs gemensamma 
intressen. 

Systemen kan beskrivas både i termer av värde- och roll sys
tem. Som värd esystem innebär det mänskliga systemet "0nske-
ligheten av at individet får utviklet sine 'egentlige' int
ressen, sine 'fulle' og 'dypeste' muligheter, slik disse 
intressene og mulighetene kommer til uttrykk i gjeldende 
menneskesyn og m er spesielt i medisinsk og ps ykologisk laere 
om menneskelig sunnhet" (ibid s 76). 

Betraktat som e tt rollsystem innebär det mänskliga systemet 
att individen uppträder i konsekvens med de "handlinger og 
insti 11 inger som måtte ventes av en sel v og andre, om man 
skulle bidra till uppnåelsen av disse menneskelige verdier-
ne" (ibid s 76). 

Betoningen av individen som en s orts generell kategori i 
definitionen av d et mänskliga systemet gör detta mindre 
intressant i ett maktperspektiv. Lysgaard men ar vidare att: 

I teorin er det nok mulig å foresti lie seg det menne
skelige system so m et rollesystem (og ikke bare som 
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ett verdisystem) dvs, som et sosialt organisert enhet 
på linje med b edriften og arbeiderkollektivet. Her får 
vi si det slik at det menneskelige system 'i praksis' 
avviker fra de andre systemene net topp ved at det ikke 
opptrer som e n sosial enhet. Dvs ved at det ikke gj0r 
seg gjeld ende i arbeidsorganisasjonen gjennom den 
kontroll det har over sine medlemmer e ller ved den 
makt det har vis a vi de andre systemene (ibid s 120). 

Men på några sidor tidigare i boken är Lysgaard inte lika 
klar över det "mänskligas" avsaknad av r ollsystem och i nre 
konflikter. Han antyder andra m öjligheter i det mänskliga 
systemet och s kriver bland annat: 

Undratt privilegium som fu llverdig medlem i det menne
skelige system har vaert og e r fremdel es i enkelte 
samfunn, fargete, medlemmer av p ariakaster og under
klasser, fremmede, forbrytere og andre fanger, syke, 
gamle, barn, kvinner (ibid s 78). 

Här gör Lysgaard avsteg från tonvikten på "individen" och 
menar i stället att grupper av individer intar olika posi
tioner i det mänskliga systemet. En sådan grupp ä r kvinnor. 

I dag kan jag vid omläsningen av Lysgaards bok också se att 
denna grupp u tgjorde 20 procent av de underordnade som in 
tervjuades i hans undersökning. Att detta inte framkommer i 
framställningen av teorin om ar betarkollektivet beror troli
gen på att boken skrevs i den intellektuella anda som råd de 
på 6 0-talet,15) vilken betonade likheter mellan könen och 
såg bort från olikheter. Användningen av den "könsneutrala 
människan" var "icke diskriminerande". En annan och v ikti
gare orsak till "könsneutraliteten" ligger i det faktum att 
Lysgaards intresse gällde arbetarkollektivet som fen omen. 
Han tog enbart fasta på d et dominerande mönstr et där män i 
kraft av m ajoritet blev normgivande (ibid s 61). Jag s kall 
däremot gå vidare och f örsöka utvidga Lysgaards teori så a tt 
den går att använda som fö rklaring till könssegregeringen 
inom arbetsorganisationen. 
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3.5.4 Könsmaktsystemet 

Eftersom jag, till skillnad från Lysgaard, har mitt fokus på 
kvinnominoriteter i mansdominerade organisationer väljer jag 
att betrakta det mänskliga systemet som e tt könsmaktssystem 
med ro llerna man och kvinna i stället för det neutrala män
niska. 16) Denna möj lighet föreligger inom ram en f ör 
Lysgaards allmänna definition, men p reciserar innebörden så 
att: kvinnor (män) uppträder i konsekvens med de han dlingar 
och inställningar som förvä ntas av de m s jälva och andra för 
att de s kall bidra till uppnåelsen av de värden som an ses 
kvinnliga (manliga) (ibid s 76). Med denn a definition av 
könsmaktsystemet som e tt roll system a vviker inte detta sys
tem frå n de två övriga, dvs T/E-systemet och k ollektivsyste
met. Det är möjligt och nödvändigt att tala om kö nsmaktsys
temet som en social enhet som gör sig gällande i arbetsorga
nisationen genom de n k ontroll det har över sina medlemmar 
och ge nom de n makt det har vis a vi de t vå andra systemen. 
Definitionen av könsm aktsystemet ligger också i linje med 
Haavinds (1982c) resonemang om d e regler och norm er som 
kontrollerar över- underordningsrelationer mellan män och 
kvinnor via den negativa respektive positiva bekräftelse som 
följer på h andlingar i förhållande till systemets krav. 

Könsmaktsystemet har, på samma sätt som koll ektivsystemet 
och det tekniskt ekonomiska systemet, en anknytning till de 
allmänna principer enligt vilka ett samhälle som helh et är 
organiserat.17) I mitt empiriska material finns förhållanden 
som avspeglar existensen av e tt könsmaktsystem där män intar 
den överordnade po sitionen och det är denna empiriska iakt
tagelse som ja g samlar upp i mitt systembegrepp. 

I båda mina undersökningar blir könsmaktsystemet aktuellt 
och provocerat i och me d att den avvikande gruppen kv innor 
gör entre. Från att ha "vilat" i arbetsorganisationen akti
veras könsmaktssystemet när kvinnor kommer med i bilden. De 
"enkönade" informella och formella reglerna blir problema
tiska. Det uppstår avsteg och undant ag och förändringar av 
rutiner och regler. Den successivt framväxande könssegrege
ringen är den m aterialiserade utgången av könsma ktsystemets 
styrka vis a vi de tidigare och fortfarande relevanta makt
konstellationerna (motsättningar mellan överordnade och un
derordnade samt konflikter och konkurrens inom h ierarkin). 
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3.5.5 Könsmaktsystemets aktiveringsfas 

De processer som er i avvikande grupp - minoritet - ger upphov 
till i mötet med ma joriteten utlöses av den k ontrastverkan 
som in finner sig. Rosabeth Moss Kanter (1977) illustrerar 
den allmänna situationen med e tt enkelt exempel: 

X X X x X x O X X x  

I serien ovan b lir 0:et snabbt identifierat, det utgör det 
undantag som t illdrar sig uppmärksamheten. Men d et kan också 
inträffa att 0:et försvinner bland alla X där för att normen 
är alla X, de dominera r och är det vanliga. Men om 0:et upp
märksammas så får det större uppmärksamhet än något X sam ti
digt som X:en ser mer lika ut än de i verkligheten är när de 
kontrasteras mot 0:et. Det b lir också enklare att assimilera 
0:et till generaliseringar om a lla 0 än a tt göra detsamma 
med X:en som j u uppvisar fler exempel och därm ed ger intryck 
av större variation och individualitet. Om nu 0 :et får sym
bolisera kvinnominoriteten i en ma nsdominerad o rganisation 
så ger kontrasten och s ynligheten upphov till en speciell 
reaktion i den dominerande manliga omgivningen. Det sker en 
identifiering av d et gemensamma som utmärker m ajoritets
gruppen. 

In uniform groups, members arid observers may neve r 
become self-conscious about the common c ulture and 
type, which remain taken for granted and implicit. But 
the presence of a person or two b earing a different 
set of social characteristics increases the self-
consciousness of the numerically dominant population 
and the conciousness of observers about what makes t he 
dominant a c lass (ibid s 210). 

Det första gemensamma drage t gruppen ko mmer till insikt om 
är att den är manlig och att minoriteten är kvinnor. Närhet 
i form av samma arbeten och ko ntrast i betydelsen socialt 
kön aktiverar könsmaktsystemet. Mötet mellan minoriteten och 
majoriteten har alltså både en generell och s pecifik karak
tär. 

Visibility, contrast, and assimilation are each asso
ciated with particular forces and dynamics that, in 
turn, generate typical token responses. These dynamics 
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are, again, similar regardless of the category from 
which the tokens come, although the specific kinds of 
people and their history of relationships with domi
nants provide cultural content for specific communica
tions. Visibility tends to create performance p ressu
res on the token. Contrast leads to heightening of 
dominant culture boundaries, including isolation of 
the token. And as similation results in the tokens' 
role encapsulation (ibid s 211 f). 

För att tolka och analysera den speciella karaktär som mötet 
mellan den manliga majoriteten och den k vinnliga minoriteten 
får skall jag anknyta t ill det tidigare resonemanget om 
maktrelationen mellan könen. Detta maktförhållande bygger på 
förutsättningen att män intar positioner som st år högre upp 
i hierarkien än kvinno rnas. Vidare att detta förhållande är 
värt att värna och u pprätthålla för männens d el vilket kom
mer till uttryck i en " homosocialitet" bland män (Lipman-
Blumen 1976). 

3.5.6 Betingelser för könsmaktsystemet 

Kvinnornas inträde på manliga jobb innebär ett hot och e tt 
ifrågasättande av manliga privilegier. När kvinnor gör samma 
saker som m än så betyder det att de t illskansar sig anseende 
på m ännens bekostnad. Detta kanske kan verka något underligt 
vid första påseendet me n äger sin riktighet i och m ed att 
den könsmässiga ma ktrelationen faktiskt har sin materiella 
förankring just i arbetsdelningen.18) Männens högre värde -
mätt i pengar och i nflytande - är ingen slump uta n har sin 
historiska förklaring och utgör en r ättighet som h ittills 
garanterats av den rådan de ordningen. I denna bemärkelse kan 
kvinnornas intressen ses som e tt överskridande av den rådan
de or dningen, eftersom de i makthänseende är förlorarna i 
systemet, men också för att de känner systemets kostna
der.19) 

Jag m enar nu inte att dessa grundläggande intressemotsätt
ningar framgår som ty dliga motiv och avsikter för männen och 
kvinnorna i mina s tudier. Men genom a tt betrakta den manliga 
homosocial iteten och den splittrade kvinnliga minoritetens 
handlingar och uts pel i relation till varandra och inbördes 
så framstår könssegregeringsprocessen som en intressekamp. 
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Homosocial iteten bland männen innebär en u ppslutning kring 
gemensamma p rivilegier oberoende av om gru ppen ä r hierarkisk 
eller ej. Likheten i den homosocial a gruppen grundar sig på 
kön och i nte på p osition i första hand. Det gemensamma rö r 
sig om a tt det faktiskt är i gruppen av m än som m aktmässiga 
sociala behov kan t illfredsställas. Detta gäller även f ör 
kvinnorna, dvs de må ste också, i synnerhet då de är i mino
ritetsställning, få sina maktmässiga sociala behov till
fredsställda via män. Den manliga homosocial iteten kommer 
därför som rege l att motsvaras av en kvinnlig heterosocia-
1 i tet.20) 

De manliga arbetskamraternas me llanpersonliga relationer och 
det som ans es värdefullt och viktigt i dessa begränsar vilka 
relationer de kan ha t ill de kv innliga arbetskamraterna. Ho
mosocial i tetens normsystem garanterar att gruppen f ramträder 
någorlunda enhetligt inför kvinnorna. Enskilda män kan ha 
långt mer varierande relationer till kvinnorna, men dessa 
utgör enskildheter och s pelar en underordn ad r oll i grupp
sammanhanget. Till exempel kan d et ofta vara så att en k vin
na f år erkännande och stöd av e nskilda män i gruppen, på t u 
man hand, men samma m än uppt räder ändå i första hand l ojalt 
med den homosocial a gruppen när det verkligen gäller.21) 
Kontakterna män och m än emellan har högre värde än kont ak
terna män och kvinnor emellan. Kontakter kvinnor emellan 
kommer i sista hand på p restigeskalan. Dessa kan visserligen 
vara positiva för kvinnorna genom a tt de ger en kä nsla av 
gemenskap, men denna gemenskap innebär inte ett tillfreds
ställande av mak tmässiga behov utan snarare det motsatta ge
nom a tt grupperingar av kv innor oftast innebär låg status 
och vanmakt. 

Det könsmaktsystem ja g försökt definiera kan alltså ses som 
ett slags buffertsystem för männen. I arbetsorganisationen, 
där kvinnor kommer in som minoriteter, är det männen som 
initierar utvecklingen av könsma ktssystemets normer. Kvin
nornas "objektiva"intresse är snarare att eliminera och 
bryta ner dessa normer. I denna bemärkelse är homosocial i te
tens normer att betrakta som en b uffert för beskydd av p ri
vilegier. Min diskussion av könsma ktsystemet i den man sdomi-
nerade organisationen kan v ara relevant också i andra sam 
manhang. Jag har dock inte för avsikt att spekulera om dett a 
här även om det (troligen är så att ett och samma system m en 



4 2  

med om vända förtecken existerar och ä r verksamt i kvinnodo-
minerade organisationer som möter manliga minoriteter, och 
kan användas för att förklara varför det i dessa sammanhang 
oftast sker en könssegregering där minoriteten trycks uppåt 
i hierarkin till skillnad från det fall vi här diskuterar) 
finns en d el forskning som tyde r på att detta kan vara 
fruktbart.22) 

En ra d betingelser för att intressemotsättningen mellan kö
nen skall aktualiseras i arbetsorganisationen måste emeller
tid föreligga för att man skall kunna tala om existensen av 
ett könsmaktsystem i den bemärkelse jag här definierat sys
temet. Jag har tidigare nämnt att det första villkoret är 
att kvinnorna faktiskt konkurrerar med m ännen på samma jobb. 
När kvinnor anställs i mansdominerade organisationer på 
"speciella" kvinnojobb föreligger med andra or d inte denna 
betingelse för konkurrens. För könsmaktsystemets framväxt i 
arbetsorganisationen krävs därmed närh et mellan könen i ar
betsuppgifter såväl som i rumslig bemärkelse. Eftersom jag 
diskuterar könsmaktsystemet i termer av hur det kommer till 
uttryck i det mel 1anpersonli ga sampspelet mellan de anställ
da krä vs att män och kvinnor möts i pauslokaler, arbetslag 
osv där en interaktion kan äga rum. Vidare är en be tingelse 
att männen u ppfattar kvinnorna som en avvikande grupp i sam
manhanget. Nu är väl denna betingelse närmast en t ruism i 
den man sdominerade organisationen där kvinnor inte av tradi
tion har funnits, men be tingelsens konsekvens, dvs identifi
kationen av den gemensamma ku lturen i den manl iga gruppen 
kan försvåras av d iverse förhållanden i den manlig a gruppens 
sammansättning.23) Om emellertid dessa b etingelser, dvs n är
het och olikhet föreligger så ko mmer problemtolkningsproces
sen rörande intressekonflikten mellan könen igång. 

Interaktions-, könsidentifierings- och pro blemtolkningspro
cesserna verkar samman t ill ett mer eller mindre välutveck
lat könsmaktsystem. Välutvecklat är systmet när normer och 
regler för upprätthållande av o likheten blir efterlevda ge
nom po sitiva och negativa sanktioner. Ju starkare könsmakt
systemet är desto snabbare avsätter det sig och ceme nteras i 
ett könssegregeringsmönster i organisationen. När jag talar 
om et t starkt könsmaktsystem är det emellertid nödvändigt 
att också föra in de ö vriga spontanorganiserade system so m 
samtidigt verkar i organisationen och som, t ex vad gäller 



4 3  

kollektivsystemet - grundat på likhet - verkar i motsättning 
till könsmaktsystemet. Jag s kall återkomma till denna prob
lematik i kapitel 5 me n f örst säga några ord om andra f ör
hållanden som inv erkar på könsma ktsystemets styrka. 

Kvinnornas läge i livscykeln har en väsentlig betydelse för 
könsmaktsystemets styrka. Om kvinnorna har småbarn, dvs dub
belarbete och begrä nsade tids- och k raftresurser, så har de 
en större benägenhet att snabbt leva upp till underordnings
regeln. Låg- eller ingen yrkesutbildning har också inverkan 
på deras motståndskraft och kampvilja i arbetsorganisatio
nen. Kvinnor med yr kesutbildning bjuder mer motstånd och 
kvinnor utan familjeansvar är villiga att satsa mera e nergi 
i konkurrensen me d mä nnen. Familjesituationen medverkar ock
så för kvinnornas del genom det stöd de f år av andra famil
jemedlemmar, främst maken. Det förefaller troligt att detta 
stöd är större för de k vinnliga ingenjörerna än f ör verk-
stadsarbeterskorna i mina unders ökningar. Framför allt gäl
ler detta makarnas samarbete k ring barnomsorg och hushåll. 
Men d et är också viktigt att betona att dessa faktorer, som 
gäller familjesituationen, kommer in i andra han d och i nte 
utgör den direkta orsaken till könssegregeringen i arbets
organisationer av den typ jag studerat. 

I första hand ä r det könsmaktsystemet som möter kvinnorna. I 
andra hand avgörs dess styrka av den totalsituation i vilken 
kvinnorna befinner sig när de s kall förhålla sig till det 
motstånd de m öter. Heterogeniteten i den kvinnliga gruppen 
har också betydelse. Basen för en ge mensam l inje hos m inori
teten är ofta mycket svag på grund av att kvinnorna befinner 
sig i olika lägen i livscykeln och d ärför inte kan gå fram i 
gemensam f ront, samt p g a att deras situation i sig innebär 
ett tryck mot den individualisering (heterosocialitet) som 
jag tidigare nämnt. Männens l ivscykelposition har också be
tydelse, men inte som "fö rvärvshinder" som i kvinnornas fall 
utan snarare på grund av ålder. Med stigande ålder tenderar 
männen uppleva kvinnornas inträde som min dre hotfullt.24) De 
har med åren p asserat kulmen i sin karriär och kon kurrerar 
inte längre varken m ed andra m än e ller kvinnor i prestige
hänseende. Snarare kan de t vara så att äldre män identifie
rar sin situation med kvinnorna s på arbetsplatsen och a llie
rar sig med dessa i relation till den homosociala gruppen av 
män. 



4 4  

På b asis av detta kan det troligen vara så att de starkaste 
könsmaktsystemen verkar bland män och kv innor i 25-40-årsål-
dern, dvs då kvin norna har kulmen på sitt familjeansvar och 
då y rkesidentiteten och k arriärlustan är som st arkast bland 
männen. 

3.5.7 Könsmaktsystem, kollektivsystem och 
kollegiesystem 

Jag s kall nu återvända till preciseringen av arbetsorganisa
tionen med utgångspunk t i Lysgaards teori. Kollektivsystemet 
är ett motsystem i relation till det tekniskt ekonomiska 
systemets krav i arbetsorganisationen såsom Lysgaa rd beskri
vit det. Kollektivsystemet i den betydelse jag här talar om 
det sammanfaller helt med Lysgaa rds definition och f örutsät
ter de b etingelser som h an ingående diskuterar i sin bok.25) 
I verkstadsindustrin finns betingelserna för kollektivsyste
met och u tifrån intervjuerna med kv innorna är normer om li k
het levande bland arbetskamraterna. Jag nä mnde t idigare att 
analysen av könssegregeringsp rocessen mås te inkludera styr
keförhållandet mellan könsmaktsystemet och k ollektivsyste
met, men också u tfallet av d etta styrkeförhållande vis a vi 
det tekniskt ekonomiska systemet. Det blir en myc ket komp
licerad bild av arbetsorganisationen som då växer fram och 
ändå är bilden ännu i nte färdig. Jag tä nker nämligen argu
mentera för att ytterligare ett system må ste tas med i ana
lysen och det gäller ett slags buffertsystem som k ommer till 
uttryck i relationerna mellan de överordnade. Empiriskt mot
svarar det relationerna mellan de manliga och k vinnliga 
ingenjörerna på FO A. 

Kategorier bland de "överordnade" är inte bara förpliktigade 
gentemot det tekniskt ekonomiska systemet. Informella grup
per i arbetsorganisationen förekommer också bland dessa 
kategorier. Bristen på studier av dessa informella system 
kan i nte tas som in täkt för att de inte existerar utan sna
rare vittnar detta om et t negligerat forskningsområde 
(Rienhart 1975). På ba sis av de data som ja g har från FOA 
finns goda grunder för att tala om e tt spontanorganiserat 
"buffertsystem" bland ingenjörerna (för en pr esentation av 
dessa data se k apitel 4.3). Jag har valt att tala om dett a 
system so m e tt "kollegiesystem". Att vara "kollegial" har en 



4 5  

social betydelse på samma s ätt som " att vara en god arbets
kamrat" har det. Kollegiesystemet grundar sig i en otr ygghet 
bland de anställda inför det tekniskt ekonomiska sytemets 
krav. Bland överordnade kategorier kan o fta denna otrygghet 
bottna i oklarheter om va d som krävs från det tekniskt eko
nomiska systemet. De a nställda definierar därför regler och 
normer om vad so m är rimligt och l ämpligt vad avser presta
tioner och insatser både gente mot varandra och gentem ot or
ganisationsledningen. I samband m ed o rganisationsföränd
ringar och chefs byten blir kollegiesystemet mer framträdande 
än när rutinerna dominerar. Kollegiesystemet är emellertid 
instabilare än e tt kollektivsystem i och m ed att det bygger 
på en annan och m er komplicerad (abstrakt) likhet bland med
lemmarna. Att vara kollegial innebär att respektera överord
nade k ollegor på bas is av den f örvissningen (förhoppningen) 
att man själv kan ko mma a tt stiga i positionerna genom de t
ta. Normerna handlar då o m hur man skall uppträda i relation 
till de ö ver- respektive underordnade som ingå r i en och 
samma befo rdringsgång. På så sätt är det befordringsgången 
som är den gemensamma s ituationen och so m ger upphov till 
den relativa likheten mellan kollegorna. Samtidigt kan avan
cemang innebära byte av ko llegiesystem på e tt helt annat 
sätt än vad som är vanligt bland medlemmarna i ett kollek-
tivsystem.26) 

De anställda i befordringsgången är förpliktigade att på 
olika sätt representera det tekniskt ekonomiska systemet i 
relation till olika kategorier underordnade i organisationen 
till exempel medlemmar i ett arbetarkollektiv. Samtidigt 
bildar de e tt buffertsystem i relation till det tekniskt 
ekonomiska systemet när detta framstår som inkonsek vent, 
diffust eller orättvist i relation till dem sj älva. Arbets
organisationen kan nu beskrivas som i figuren nedan. 

< jbvJä,tlcl UtArUiÅi jt&oruniviiUa 
KöriArniaÅliMjAJvrnii 

Ko/mAxiJ-̂ Kollx^a— KolUklw -/uip 

Figur 5 "Arbetsorganisationen" 
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4. SYSTEMEN I VERKLIGHETSPLANET 

4.1 Inledning 

Efter den me r teoretiska presentationen av arbetsorganisa
tionen i form av system so m nu avhandlats skall jag åter
vända till verklighetsplanet igen med h jälp av intervjuma
terialet i mina båd a u ndersökningar.1 ) Den följande presen
tationen av systemens empiriska underlag illustrerar de 
iakttagelser som analysen bygger på, vilka tolkningar jag 
gjort, och ger slutligen systemen e tt empiriskt innehåll in
för den diskussion av deras samexistens som f öljer i nästa 
kapitel. 

4.2 Könsmaktsystemet 

4.2.1 FOA 

I takt med att FOA f ick minskade ekonomiska ram ar så ökad e 
konkurrensen inom o rganisationen. De som ku nde räkna med 
karriär i form av u ppflyttning blev allt färre. Så länge ut
rymmet expanderade kund e kvinnorna få en de l av d etta, men i 
takt med nedskärningarna blev motsättningarna synliggjorda 
på e tt klarare sätt. 

Bland annat kom skärpningen till uttryck i samtalen under 
fikaraster. När kvinnor var närvarande ko m o fta samtalen 
mellan männen att handla om såd ant som underströk deras in
bördes likheter och marke rade s killnaden mellan könen. Kul
turella element som dela des av m ännen ställde kvinnorna i en 
kontrastposition. På så sätt att kvinnor blev både orsak 
till och p ublik för den manliga sammanhållningen. 

Det är ju tryggt här för killar att vara i en grupp 
där man p ratar ett språk som m an känner igen. 

Denna ty p av u ttalande kom li ka ofta från de m än som de 
kvinnor vi talade med. Vad den na manliga kultur däremot be
tydde hade m än och kvinnor olika uppfattning om. 

Borta hos oss är det en r å men ganska h järtlig ton, 
som stä mmer bra med min egen och därför så trivs jag 
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bra här. Det var det som in te stämde överens med hen 
nes och d ärför trivdes inte hon. För det är en myc ket 
rå ton. Man skall så att säga acc eptera den. Det är 
skrämmande, men de t är nog ingen tvekan om a tt accep
terar man den inte på en arbetsplats som de n här så 
måste ma n s luta. 

Vad var det då som kvinnorna måste acceptera men inte stod 
ut med? Den råa och h järtliga tonen uppfattades av kv innorna 
som rik tad mot dem. Som e n utstötningsmekanism där de he la 
tiden tvingades i försvarsposition. 

Dom sa a tt tonen var rå men h järtlig, men den var inte 
hjärtlig. Det är en s ån' där standardschablongrej, där 
man kan va d jävlig jämt och s tändigt. Du, du är käns
lig sa dom . Du s kall inte ta vid dig. Så jag leta fel 
hos mig själv hela tiden... 

Dessa k ulturyttringar löpte genom hi erarkin och förenade 
männen i kontrast mot kvinnorna. Chefen för avdelningen var 
ofta tongivande i kulturen. 

Jag kun de ju inte gå i n och d ricka kaffe utan att få 
mig en släng av s leven. Även om jag undvek att komma i 
samtal med min chef - så om jag satt i kafferummet och 
han satt vid ett annat bord - så h öjde han alltid rös
ten när han sa någonting som ha n visste att jag skulle 
bli ledsen eller arg eller rasande på. När jag då had e 
barn på d agis och så , så låg det alltid lappar på mitt 
bord där det talades om hur dyrt det var för samhället 
med d agis. Hur barn led och hur dåligt dom h ade det, 
så jag kände mig faktiskt förföljd. 

Chefens mar keringar avgjorde hur långt det var tillåtet att 
gå. Och de n homosociala gemenskapen l indrade konkurrensen 
mellan männen. Även o m utspelen var omedvetna och o reflekte
rade så fick de o fta till konsekvens att konkurrensen från 
kvinnor avväpnades eller upphörde genom tex omplaceringar. 
Kvinnliga försök att bryta dessa k ulturmönster hade snarast 
som ef fekt att de f örstärktes, genom a tt den berörda kvinnan 
stämplades som överk änslig och svår att samarbeta me d. 
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Dom sa t ill mig att jag k an b li omplacerad om jag er
känner att det är jag som är svår. Att det är jag som 
är problemet. Därför man kan ju inte flytta på en 
chef. 

Exempel av denn a k araktär visar på de negativa sanktioner 
som ka n kopplas till existensen av e tt könsmaktsystem. 

Den manliga gymnasieingenjörerna var också medv etna om a tt 
konkurrensen hade ö kat. Men de m otsättningar som fö r dem 
framstod som cen trala var de mellan akademiker och de m 
själva. 

Det är en s ån' markant... Det är en väldigt markant 
kategorisering. Väldigt stor del av forskarna anser 
sig vara flera strån vassare och se r ner på o ss. En av 
mina k vinnliga arbetskamrater stod inte ut helt enkelt 
utan slutade. Hon stod inte ut med den direkta klas
skillnaden. Med a tt direkt tillhöra ett lägre stående 
skikt helt enkelt. Det är en gen omgående tr end -
klasski1lnaden. 

"Klasskillnaden" drabbade också de k vinnliga gymnasieingen
jörerna, men den intog inte centralpositionen. Vad som 
gjorde att "kategoriseringen" blev olidlig för dem var i 
stället att de i nte fick något skydd av ko llegiesystemet. 
Kvinnorna stod isolerade och i första hand upplevde de s ig 
inte duga d ärför att de var just kvinnor. De kund e iaktta 
hur högre u tbildning inte gav kvinnor någon säkrare eller 
mer inflytelsefylId position. 

Det var den kvinnliga labbassen som ja g vikarierade 
för när jag fick mitt arbete. Sedan ko m en annan tjej 
efter mig som var fil kand och hon behand lades på 
samma s ätt som v i andra tjejer och de t vi sa hade 
inget värde. Det är så u ppenbart... 

4.2.2 Verkstadsindustrin 

På verklighetsplanet i verkstadsföretaget kan m an inte tala 
om n ågon h ierarkisk linjeorganisation. Alla är underordnade 
som arbe tar på "golvet". Förmannen är vardagschefen som de 
underordnade har att konfronteras med. Kvinnorna arbetade 
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tillsammans med grupper av m än på "banan", umgicks m ed grup
per av m än under raster och mötte solidaritet mellan förman
nen och m ännen i sin omgivning. 

Situationen vid de löpande banden upplevde kvinnorna som 
allra svårast. Homosocial iteten uttrycktes i handling sna
rare än i ord. Det hände ofta att männen drev upp tempot i 
arbetet så att ackorden vida överskreds. Arbeten som var 
tidsatta till femton m inuter kunde avverkas på h alva tiden. 

När jag började alltså, då var det en vansinnig 
fart... Det är säkert någon form av tävlingsmoment i 
det. Och det är väl skönt att fika längre. De största 
och starkaste dom kla ra väl av d et, men d et var många 
killar som ha de problem också. 

Frånvaron av en formell hierarki bland de underor dnade in ne
bär inte att en informell saknas. Vissa män var i topp och 
andra slogs ut, eller slet hårt i hetsen för att rädda sitt 
anseende. Det förekom att de v erkliga "toppkarlarna" jobbade 
undan så snabbt att de s kaffade sig en ansenlig mängd ledig 
tid. Detta skedde ofta på bekostnad av arbetskamraterna, 
vilka inte hann f å så myc ket av tillgängligt arbete att de 
fick "ihop" dagen. Inte ens i det läget förekom det emeller
tid att männen dämpade varandr a, men m ånga kvinn or var upp
rörda av d et, som de m enade, osolidariska arbetstempot. En 
sådan karl var: 

accepterad i kamratgänget, i allra högsta grad. 

En k vinna vid banan skärpte ofta denna inbördes konkurrens 
bland männen. Den som var svagast måste h ela tiden bevaka 
att han presterade bättre än kvinnan för att inte förlora 
ansiktet inför de andra. Om kvinnorna försökte konkurrera 
med m ännen så ökad e tempot ytterligare. Resultatet blev 
oftast att hon slutade frivilligt eller fick omplacering. 

Men d et var jobb, fy. Bara k illar och en tjej som sl u
tade. Karlarna skulle ju visa att här ska de t gå un
dan. Fy fan vad jag slet, full fart. Fika skulle dom 
sen då k illarna. 
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Många kvinn or såg arbetstempot som d irekt riktat mot dem 
själva, men var också upprörda över männens br istande medve
tenhet. Dels i att de i nte höll ett ackordstak, (företaget 
såg ju att man kund e höja tempot ytterligare vilket också 
skedde) men framför allt menade kvinnorna att: 

dom s liter ju ut sig själva på så vis nånting fruk
tansvärt, jag tycker dom borde tänka på d et. 

Om kvinnan på bana n (oftast en) inte gick med i hetsen utan 
envisades med att hålla ett lägre tempo, dvs ligga efter al
la de andra, tonade mä nnen så småningom ned a rbetstempot. 
Ingen av de m för lorade prestige eller status för detta. De 
som ti digare slet hårt hade k lara fördelar av att en sådan 
"envis" kvinna kom m ed i arbetslaget. De f å kvinnor som 
fanns kvar på "banan" hade a lla varit av denn a "envisa" 
sort. De framhärd ade i ett betydligt lägre tempo än mä nnen 
och "lugnet" vid bandet infann sig successivt. 

Jobbet är monotont, och jag jobbar långsamt och be
höver all tid och lite till. När de andra är klara så 
har jag lite kvar. Men jag blir inte stressad av kom
pisarna. Dom få r vänta på mig. 

Fikarasternas teman f ör samtal var säsongsbetonade och k lart 
grundade i manskulturen. 

på vintern är det scootern och på sommaren är det bi
lar, motorcyklar och sånt. 

Kvinnorna deltog under intresserad, lite utanförstående 
tystnad. Sexuella skämt förekom m en bemötte s av kv innorna 
genom a tt de gav "svar på t al" eller; "om jag inte låtses om 
det så slutar dom". 

Dom har sagt själva att dom f ått lite annat att snacka 
om än brudar och porrtidningar sen en t jej kom t ill 
gruppen. 

Männen tyc ks tala "om" kvinnor när de i nte är närvarande och 
"om s ig själva" när kvinnor är åhörare. Skillanden mellan 
män och kvinnor markeras på så sätt. Män sam talar sällan 
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"med" kvinnor annat än på tu man hand. I gruppsammanhang 
håller de d istans. 

Detta visade sig också i relationer mellan arbetare och f ör
män. Män talade "om" k vinnor och k vinnliga arbetskamrater 
också me d förmanne n. Endera gick dessa samtal från de ma nli
ga arbetskamraterna till förmannen, dvs mä nnen ta lade inte 
direkt "med" kvinnan(-or), utan då d et behövdes vände de s ig 
till basen och l ät honom fö ra deras talan. Eller så valde 
basen att tala med de manlig a arbetskamraterna först i be
slut som gä llde kvinnan (-or), för att få deras synpunkter, 
t ex på hur de tyckte att hon klar ade sitt jobb. 

Baserna är mer i klungan av k illar och snackar bland 
annat om tje jen som fin ns på banan . 

Situationer av d etta slag vittnar om e tt normsystem i rela
tionerna mellan män. En sorts vi-anda i relation till kvin
nor. Och dessa situationer skapade stor olust bland kvinnor
na. 

De känd e att männen inte var kamrater i den ordets fullödiga 
betydelse. 

4.3 Ko11egiesystemet 

Som jag tidigare nämnt så har personer som befin ner sig i 
befordringsgången en pe rsonligare anknytning till det tek
niskt ekonomiska systemet än de underordnade. Bland annat 
genom det medansvar de har för måluppfyllelsen och de mobi
litetsmöjligheter som lig ger inom rä ckhåll för dem. Den per
sonliga målsättningen om ka rriär är inbyggd så att strävan 
mot det tekniskt ekonomiska systemets mål innebär personliga 
belöningar. Det sociala nätverk som utvec klas mellan kolle
gor har därför ingen direkt buffertfunktion i förhållande 
till företaget. Kollegiesystemet kan ändå säg as fullgöra en 
form av beskydd. Det är i dess informella nätverk som no rmer 
och värderingar för bedömningar av enskilda insatser förs 
vidare och u tvecklas. För alla är det ett måste att komma i 
åtnjutande av de förutsättningar som de nna information inne
bär. Vi kan då t ala om et t kollegiessystem kring hierarkin, 
ett nätverk med informationer som är nödvändiga. Uteslutning 
från nätverket eller isolering i rumslig bemärkelse från 
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det, ger upphov till informationsbrister som hind rar utveck
lingen av "rätt" uppträdande. Ringa kunskape r om hur det 
skall vara är m a o handikappande i konkurrensen om job b. 
Nya tr ender, nya ideal och värdringar går förbi de som in te 
ingår i det informella nätverket. 

På FO A ko mmer en v i-känsla med o rganisationen till klart 
uttryck bland kvinnorna. Men d et är en kän sla som all tmer 
gått förlorad under åren. Vid anställningen fanns den emel
lertid både bland de manliga och k vinnliga ingenjörerna. 
F0A:S framgå ngar var deras egna. F0A:s forskningsupgifter 
var deras m eriteringsgrund. De pe rsonliga målsättningarna 
stämde väl överens med o rganisationens målsättning och gym 
nasieingenjörerna hyste förtroende för organisationens pri
vilegiesystem. Är man d uktig så b lir man b erfordrad. Tiden 
andades optimism: 

Trodde världen låg öppen för en... 

el 1er : 

FOA verkade vara ett spännande ställe med goda m öjlig
heter. .. 

Utvecklingen blev, som jag tidigare redogjort för, inte så 
som inge njörerna hade t änkt sig. Förtroendet utbyttes i 
misstroende mot FOA so m e n effektiv och k lokt organiserad 
verksamhet. Cheferna hän gde inte med i utvecklingen och 
organisationens regelsystem började flyta omkring. Man b ör
jade fråga sig vad som egen tligen krävs för att ett beteende 
skall uppskattas. Stämningen b lev med tiden närmast ano
mi sk. 2) Normlösheten skapade oro och ot rygghet bland inter
vjupersonerna. 

I och m ed att det blev kärvare ekonomiskt, då s log 
liksom vansinnet ut hos oss. Vi fick en ny chef också 
och i och m ed d et så fanns det inga vettiga normer 
längre. Det var svårt att förstå det att ingenting som 
man själv tyckte var bra var vettigt va! Utan vad so m 
helst godtogs som sanning. Rätt och re gler var slump
artade... Det var inte bara jag som mådde d åligt i den 
miljön, men jag tror att eftersom jag var tjej, så 
fick jag mest skräp för att jag var längst ned. 



53 

När reglerna blir oklara blir det sociala samspelet på ar
betsplatsen a och o. Information om va d som g äller, men 
framför allt utverkandet av informella förhållningssätt, 
sker i de nät verk som str ukturerar sig i arbetsgrupper, 
under pauser och f ikaraster. På samma s ätt som ko llektiv-
systemet konstituerar sig i närheten mellan medlemmarna så 
växer ett kollegiesystem fram bland ingenjörerna. Människor
na dras till varandra för att få trygghet i gemensamma t olk
ningar. Men samtidigt inträffar en motv erkande tendens i 
form av snål bevakning och undanhållande av viktig informa
tion som m an kommit över. I hierarkin är ju konkurrensen u t
märkande till skillnad från vad som gä ller bland de under
ordnade. 

Konkurrensen bland kollegor resulterar i att några kommer i 
utkanten av systemet, informationsbitar hemlighålls. Inter
vjuerna på FO A ger bilden av hur många bö rjar dra sig undan 
för sig själva eller bilda smågrupper kring kaffekopparna. 
Bevakningen av intressen framträder starkt. 

Det blev en, som ja g upplevde d et, jakt på san
ningen... Det var bara en ka mp om v em so m stod för 
sanningen. Och det gjorde att man kunde a ldrig kommu
nicera eller förmedla någonting. Man kund e bara vakta 
på varandra och s kratta åt varandra när man miss 
lyckades. 

Cheferna kom a llt längre från de b efattningshavare som låg 
lägst i hierarkin. Kunskaper om plan ering och information om 
pågående p rojekts syften undanhölls. Känslan av att reduce
ras framträder i svar som: 

....han gav aldrig några re dogörelser för vad vi syss
lade med Han berätta de aldrig något om proj ekten. 

De/i generella problematiken kring kollegiesystemet gäller 
för alla gymnasieingenjörerna, såväl kvinnorna som m ännen. 
De var alla i sämre p osition än t ex civilingenjörerna och 
de upplevde att dessa senare genom a tt hålla informationen 
inom s in grupp och i samspråk me d chefen stängde dem utan
för. Detta förhållande tog också i från gymnasieingenjörerna 
deras m öjligheter att avancera, att göra det rätta och b li 
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uppmärksammad i relevanta framträdanden. Att tillhöra syste
met innebar att förberedas för en k arriär i hierarkin. Att 
ställas utanför kollegiesystemet innebar en hä nvisning om 
att man fastnat, hamnat i en "ded end" position och i nte 
vara aktuell för något ytterligare avancemang. I viss mån 
utgör detta grogrunden för ett "underordnat" system av typ 
arbetarkollektivet. 

4.4 Kollektivsystemet 

Kvinnorna i verkstaden ingår i gruppen "underordnade". Kar
riärstegar finns bara i några få fall. Även om ar betena kan 
vara mer eller mindre ansvarsfulla, kompetenskrävande och 
personligt tillfredsställande så är det inte med k arriärmå
let i sikte som majoriteten arbetare sökt sig till verk
stadsindustrin. Innerst inne finns väl de p rivata drömmarna 
och en längtan efter uppskattning från det tekniskt ekono
miska systemet. 

Givet, jag skulle vilja avancera där jag är nu. Gärna 
gå kur ser och komma upp l ite, det är det ju andra l ite 
äldre som gör . Jag skulle vilja lugna ner mig lite, 
göra något för företaget, slippa stressen och ackor
den. 

Kvinnan som ut talar sig vet att "komma upp sig" innebär att 
göra något för det tekniskt ekonomiska sys temet, att göra 
detta systems målsättning till sin egen. Men där hon befin
ner sig är i realiteten inte det tekniskt ekonomiska sy s
temets målsättning den dominerande. Vad som gä ller är en 
strävan efter trygghet, några frihetsgrader i ackordet och 
kamratskapets glädje. Dessa r eella behov rimmar illa med de t 
tekniskt ekonmiska systemets krav på lönsamhet och effekti
vitet. Det säger sig självt att arbetarna på verkstadsgolvet 
inte fullt ut kan s luta upp kring den må lsättningen utan att 
försätta sig själva i en o hållbar situation. Kollektivsyste
met som bu ffert kommer alltså in och t illfredsställer de 
näraliggande målsättningar som arbetarn a har. Karaktäris
tiskt för kollektivets medel att nå b uffertmålet är kraven 
på likabehandling av s ina medlemmar, kravet på anciennitet 
och kr avet på solidaritet inom gruppen. Vi-känslan står emot 
det tekniskt ekonomiska systemet som repres enterar "de and
ra". De m edlemmar som lev er upp till kol 1 ektivsystemets krav 
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kan räkna med beskydd, de har en e nig grupp bakom ryggen i 
sin konfrontation med d et tekniskt ekonomiska systemet. De 
medlemmar som in te följer de informella reglerna blir före
mål för sanktioner från kollektivsystemet. Sanktioner av 
typen utfrysning, isolering och d irekt mobbning. 

Kollektivets krav på likabehandling och solidaritet är rea
liteter för kvinnorna och de känner till såväl kolletivets 
mål som med el. Deras uppfattning om v ilka som är vi och 
vilka som är "de andra" kommer klart fram i intervjuerna. 

Så fort dom f ått manchettknappar dom där så b ryr dom 
sig aldrig om d om s om st år på verkstadsgolvet. 

Fackets representanter ingår för kvinnorna i gruppen "de 
andra 

Inte känns det som vår at fack. Det skall ju vara kam
rater inom f acket men i nte tycker jag att det är några 
kamrater. Man har ju jobbat här länge, men när man 
träffar dom här representanterna så säj dom in te ens 
hej. Jag ty cker inte det är nåt fint, det skapar av
ståndstagande och m an känner inte att man kan gå t ill 
dom o m det är något problem. 

En annan kvinna formulerar vad hon krä ver av kamratskapet 
och solidariteten. 

Facket det är ju hela arbetsstyrkan, det är ju inte 
bara några valda utan det är ju alla, alla skall ju 
samarbeta och hj älpas åt och skapa en gemensamhet, som 
kan h jälpa alla. Det skall ju inte bara vara några... 
men däremot måste d et ju vara några som fö r talan för 
hela gruppen. 

Kvinnorna inordnar också basar och förmän i gruppen överord
nade, dvs "de andra" som har andra mål sättningar och re pre
senterar det tekniskt ekonomiska sys temet. 

Jag bruk ar säga t ill basen: Ni som in te har stått på 
såna här tempon n i förstår inte vad det vill säga. Det 
går bra när man går där uppe, och sitt på k ontor och 
dirigera nere på fabriken - så och så ska dom göra. 
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Men se stå och göra det i praktiken det är det som är 
det svåra. Det har jag sagt många gånger. Han fråga om 
jag ville byta jobb då. Men det är väl inte bara fråga 
om de t. Det är fråga om a tt rädda andra. Det är väl 
inte bara jag som är där. Jag har aldrig sagt att jag 
skall byta jobb, men jag tycker bara det, att det går 
inte, det finns gränser. 

Kvinnorna uttrycker en s tor portion omsorg om sina arbets
kamrater när de ger uttryck för sin anslutning till kollek-
tivsystemet. De framträder som före språkare för detta och de 
visar sig vara mycket insatta i hur det tekniskt ekonomiska 
systemet styrka ser ut och vad som hotar kollektivet, t ex i 
termer av infiltration. Anledningen till att en arbetsorga
nisation av typ rotation inte införts förklaras av en kvinn a 
så h är. 

Du ska kunn a de och de, och du skall göra en k valitet 
som är si och s å, och sen ska dom ha en mas sa morött er 
sen på det så att dom ve rkligen skall splittra folk så 
att dom in te ska kunn a visa lönekurverten för varand
ra. Det skall vara morötter för allt och do m v ill 
helst att var och en skall ha en speciell relation 
till företaget. Dom v ill splittra i så små grupper som 
möjligt och att man skall få lön efter kvalitet och en 
massa o lika såna g rejor... 

Men k vinnorna har också samtal med de manliga arbetskamra-
erna om va d solidaritet skall betyda och hur en m edlem i 
kollektivet skall uppträda gentemot sina arbetskamrater. 

De största och s tarkaste dom kla ra väl av d et, men det 
var många k illar som ha de problem också. Man mås te 
försöka få folk att förstå att det faktiskt är de som 
är snabba som måste ta hänsyn t ill de som är lång
sammare. Det går inte tvärtom, det finns inga möjlig
heter. Den bana där jag jobbar där är det de f lesta 
som arb etar lungt och långsamt. 

Kvinnorna representerar kollektivsystemet, känner väl dess 
målsättning och de regler som bör gälla för solidariteten 
mellan de underordnad e. 
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I mina intervjuer med kvinn orna framgår att de u ppfattar 
männen som mindre kollektivorienterade än s ig själva. Detta 
kan vara en k orrekt beskrivning av sakförhållandena, men de t 
är lika troligt att denna b ild kommer på kvinn ornas näthinna 
genom de n sammanblandning mella n lojaliteter till könsmakts-
respektive kollektivsystemens normer som präg lar männen i 
deras kontakter med kvi nnorna. Tendenser till att män b livit 
kollektivsvagare framgår också av andra studier (Korpi 1978, 
Hoel 1983). Bl a Hoels studie av några arbetsorganisationer 
i Norge på visar starkare kollektivorienteringar bland de 
kvinnliga än de manliga arbetarna. Hon ser detta som e tt re
sultat av att männens mo bilitetsmöjligheter har ökat till 
följd av den tekniska utvecklingen, medan kvinnorn a bildar 
en me r "likhetsgrundad" bottennivå i organisationerna till 
följd av den könssegregering som sa mtidigt ägt rum. 
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5. SYSTEMENS SAMEXISTENS 

5.1 Inledning 

Jag har så här långt argumenterat för att arbetsorganisatio
nen kan be skrivas teoretiskt i termer av fyra system. Jag 
har betraktat organisationen som li ktydig med ordnandet och 
kontrollerandet av en verksamhet som m änniskor utför. Det 
betyder att samtidigt som arbet sorganisationen innehåller en 
produktion eller verksamhet så innebär själva handhavandet 
av denna att sociala relationer produceras och återskapas. 
Det är denna sociala relationsaspekt som sam las upp i de f y
ra systemen. 

TiArwJd thmo-mxika. 

Figur 6 Systemens samexistens i arbetsorganisationen 

I ovanstående modell över arbetsorganisationen har varje an
ställd en p lats i det tekniskt ekonomiska sys temet, samti
digt som de också intar en p osition i könsmaktsystemet. I 
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kollektivsystemet kan bara de underord nade v ara medlemmar 
medan k ollegiesystemet inordnar de so m befin ner sig i be-
fordringsgången bland de överordnade. 

Min bild av arbetsorganisationen är till följd av könsmakt 
systemet och ko llegiesystemet mer komplex än Lysgaards. I 
kapitel 9 i sin bok antyder Lysgaard m öjligheten av att and
ra, än det tekniskt ekonomiska systemets problemssituatio
ner, får central betydelse för de underord nade och att "sym
boler for deres status i slike andre systemer kan d erfor 
også gi utslag i identifiseringsprocessen" (ibid s 199). 
Lysgaard tänker sig exempelvis att ett rassystem skulle kun
na f å en avgörande bet ydelse i amerikanska arbetsorganisa
tioner. I min modell är det emellertid könsmaktsystemet som 
heterogeniserar kategorin anställda, eller med Lysgaard s 
ord: "hvis kategorien arbeidere i en b edrift ikke er homogen 
m h t viktige statuser, kan identifiseringen med arbeider-
kollektivets medlemskategori bli svekket. Under visse be
tingelser kan slike andre statuser bli mer tungtveiende på 
arbeidsplassen enn de te knisk/0konomiske, og h elt andre so
lidari tetsforhold utvikle seg enn de vi dr0fter i denne 
boka" (ibid s 100). 

Som jag tidigare antytt så är en huvud betingelse för att 
könsmaktsystemet skall bli tungt vägande i arbetsorganisa
tionen att de båd a könen ko mmer i närhet av varandra på sam 
ma a rbeten och niv åer i hierarkin. I dessa lägen tenderar 
olikheten till följd av kön att slå ut likheten till följd 
av p osition. Och de nna r isk ökar när organisationen befinner 
sig i en stagnationsfas. 

Förutsättningen för att studera dessa förhållandena är emel
lertid att processen är igång. Dvs att män och kvinnor kon
kurrerar om s amma a rbeten. Vi finner snart, vid ett studium 
av arbetsmarknaden, att detta är relativt ovanligt. Och när 
det förekommer så g äller konkurrensen nästan undantagslöst 
inbrytarminoriteten på enkö nade o rganisationsnivåer. En r im
lig slutsats av d etta är att konkurrensen r elativt snabbt 
avsätter sig i någon form av könssegregering som up pphäver 
konkurensen och därmed kopplas könsmaktsystemet ånyo ur till 
förmån för andra system. Jag s kall återkomma t ill detta men 
först skissera några former för samexistens me llan systemen 
som avser att illustrera vad deras inbördes styrka innebär. 
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5.2 Exempel på systemens samexistens i 
arbetsorgan i sat i onen 

Systemens styrka kan bes krivas i termer av deras inbördes 
betydelse för en och samma person. En individ uppträder oli
ka i olika situationer, eller kan sägas ha o lika system i n
kopplade i olika sociala sammanhang i arbetsorganisationen 
(ibid s 94 ff). Systemen kan då sägas hänga samman genom a tt 
medlemmarna i kollektivsystemet eller kollegiesystemet sam
tidigt är medlemmar i könsmaktsystemet och de t tekniskt/ 
ekonomiska systemet. Samexistensen mell an systemen äger rum 
inom i ndividerna. Styrkan hos ett system är avhängig antalet 
anslutna personer och dess betydelse för dessa. Idealtill
ståndet i form av anslutning är att medlemmarna i alla rele
vanta situationer i arbetsorganisationen känner sig förplik
tigade att uppträda i enlighet med re spektive systems nor
mer. 

Styrkan sammanhänger också m ed sytemens kontroll av me dlem
marna. Viktiga medlemmar kan utdela positiva och ne gativa 
sanktioner som bid rar till att systemet upprätthålls, men 
förutsättningen för detta är att medlemmarna är anslutna 
till systemet och känne r dess mål och me del som sina egna 
intressen. 

5.3 Det tekniskt ekonomiska systemets idealtillstånd 

Det tekniskt/ekonomiska systemets idealtillstånd innebär att 
alla anställda i första hand känner sig förpliktigade gente
mot detta system. Situationen utmärks av att det tekniskt/ 
ekonomiska systemet har full kontroll över de anställda med 
hjälp av i första hand be löningar. Systemet kan styra orga
nisationen mot största möjliga effektivitet och lönsamhet 
(inom ram en f ör det mänskliga m aterialets förmåga). Kvinnor 
så väl som m än s tår då so m ensk ilda individer inför syste
mets krav. Det tekniskt ekonomiska systemet har fritt spel
rum a tt använda de anställda inom ram en f ör den externa mil
jö som organi sationen är verksam i . Anställda kan u tnyttjas 
i arbetsuppgifter som kräver minsta möjliga utbildning, vil
ket medför att kvinnor ofta hamnar i arbeten som kräver 
fingerfärdighet eller liknande arbetsuppgifter som kvinno r 
av tradition kan och har erfarenhet av. Män å andra sidan 
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hamnar i arbetsuppgifter där de av tradition är mest effek
tiva och so m kräver ex vis fysisk styrka. Vissa arbetsupp
gifter kommer inte att präglas av könsseggregering eftersom 
män och kvi nnor i dessa ä r lika effektiva. Även här kan dock 
den ena k ategorin föredras framför den andra, t ex på grund 
av att kvinnor kan be talas lägre än m än. Den in terna rang
ordningen inom gruppe n mä n re spektive kvinnor kan också t än
kas vara stor med avseende på t ex ålder och s tyrka.1) 

5.4 Könsmaktssystemets idealtillstånd 

På samma s ätt kan m an också skissera könsmaktssystemets 
idealtillstånd vilket innebär att de anställda framträder 
inför det tekniskt ekonomiska systemet på b asis av ett köns-
maktssystem. Kollektiv- respektiv kollegiesystem är då u t-
kopplade som buff ertsystem. De anställda är i denna situa
tion splittrade och k onflikten mellan könen dominerar över 
likheterna i ställning gentemot det tekniskt/ekonomiska sys
temet. Det uppstår två block bland de anställda, men också 
rangordningar inom kön skategorierna. När t ex de anställda 
via könsmaktsystemet kommer i relation till det tekniskt/ 
ekonomiska systemet så sammanfaller lätt de t vå systemens 
strävanden. I en ma nsdominerad or ganisation betonar de ma n
liga arbetarna sin styrka i kontrast till kvinnorna genom 
att arbeta mera, spränga ackord och u tsätta sig för så stora 
belastningar att kvinnorna kommer till korta. Effekten av 
detta är att det tekniskt ekonomiska systemet får mera arbe
te utfört, kan h öja kravnivån etc. Detta slår tillbaka på 
hela gruppen undero rdnade eftersom det inte bara är kvinnor 
utan också m än som slå s ut, dvs de f ysiskt svaga och äldre. 
Ett vanligt utfall av e tt starkt könsmaktsystem är därför en 
könssegregering som bl a innebär att äldre män, arbetsskada-
de m än och kvinnor bildar arbetsstyrkan i särskilda avdel
ningar, medan yngre friska män dominerar på andra avdel
ningar .2) 

5.5 Kollektiv- respektive kollegiesystemens 
idealtillstånd 

Kollektiv- respektive kollegiesystemen representerar de an
ställda inför det tekniskt/ekonomiska systemet. I denna si
tuation är det likheten bland de underor dnade re spektive 
överordnade som betonas. Kön görs irrelevant till förmån för 
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den gemensamma p ositionen gentemot det tekniskt/ekonomiska 
systemet. Omsorgen och beskydde t av den enskilde dominerar i 
de i nformella systemen som betonar att alla skall behandlas 
lika i relation till det tekniskt/ekonomiska systemets krav. 
Vad gäller kollegor får detta som ko nsekvens att kvinnor ges 
samma mö jligheter som m än i det kollegiala samarbetet, och 
att meriter är utslagsgivande för avancemang och val av ar-
betspartner. Kollegiesystemet bevakar ex vis att den regeln 
följs vid tjänstetillsättningar. En annan konsekvens av des
sa systems idealtillstånd är att splittring och olikheter 
bland de anställda döljs för det tekniskt/ekonomiska syste
mets representanter. Till skillnad från vad so m är fallet 
när könsmaktssystemet dominerar är kollegorna villiga att 
skydda varandra från upptäckt, t ex genom a tt 'stämpla ut' 
åt varandra om n ågon behöv er gå t idigare eller genom a tt man 
tar över brådskande arbetsuppgifter så att en k ollega inte 
behöver framstå som för sumlig.3) 

5.6 Den vanliga arbetsorganisationen 

I praktiken präglas inte någon organisation av att något 
system a rbetar utifrån ett idealtillstånd. Vardagen utmärks 
i stället av att de o lika systemen kopplas ut och in i olika 
sammanhang och under olika perioder i arbetsorganisationens 
historia. Konjunkturer och personalsammansättning varierar, 
ideal och värderingar förändras. Ett sätt att lokalisera 
styrkeförhållandet mellan systemen i en arbetsorganisation 
är emellertid att lokalisera och tolka de s trategier som 
kommer till uttryck i den k vinnliga minoritetsgruppen. 

Jag s kall därför återvända till de res onemang om kvinnor som 
avvikande och underordnade som inle dde min teoretiska expose 
och f örsöka visa hur de o lika strategierna mot underordning 
kan indikera något om sy stemens inbördes styrkeförhållanden 
i en arbetsorganisation. 

Jag ko mmer i fortsättningen att tala om de ssa strategier som 
strategier mot könsmaktssystemet, dvs de re presenterar för
sök att koppla ut respektive in könsmaktssystemet i arbets
organisationen. Jag ko mmer också att betrakta strategierna 
inom ram en f ör de system so m verkar i arbetsorganisationen, 
vilket innebär att strategierna ses som koppla de - inte till 
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ett systems mål och m edel - utan till flera systems samexis
tens och styrkeförhållanden. 
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6. STRATEGIER M OT KÖ NSMAKTSSYSTEMET OCH 
KÖNSSEGREGERINGEN 

6.1 Frän början konformist 

Den grundläggande strategi som innebär att kvinnor konkurre
rar och samarbetar som män; dvs den konformistiska, är den 
strategi som de flesta kvinnor omfattar när de startar sin 
"karriär" inom ma nsdominerade organisationer. De må l och m e
del som då b lir problematiska för dem i organisationens var
dagstillvaro är framför allt de i nformella systemens, dvs 
kollegie- respektive kollektivsystemens. Jag s kall här utgå 
från att det finns ett informellt buffertsystem av något 
slag i organisationen och att kvinnorna ser som si n strävan 
att få medlemsskap i detta. I och m ed att kvinnorna gör ent
ré skapas emellertid betingelser för ett könsmaktsystem. Det 
avvikande sociala könets närhet tenderar provocera fram ho-
mosociala solidaritetsyttringarna bland de manliga kamrater
na re spektive kollegorna på trots av k ollektivets respektive 
kollegiesystemens normer om stö d, beskydd och likabehand
ling. Konformiststrategin är i och m ed d etta också en s tra
tegi mot könsmaktssystemet. Vanligt är att konformisten för
söker framhålla sin likhet med m ajoriteten. Enklast görs 
detta genom a tt hon framställer sig som e tt undantag, dvs 
hon markerar avstånd t ill andra kvinnor. "Avsikten" bakom 
detta är att få majoriteten att koppla ur könsmaktssystemet 
just vad gäller henne. Jag har tidigare betecknat hennes 
strategi som bidr ottningens syndrom i och med henn es h ete
rosociala svar på en homosocial manlig tendens. Denna va
riant av strategin är så att säga per definition individua
listisk. Hon måst e verka i "splendid isolation" vis a vi 
andra kvinnor. 

Konformisten kan lyckas med den na strategi men hon måst e 
vara mycket kompetent och övertygande för de manliga kon
kurrenterna om h ennes klättring i befordringsgången skall 
bli framgångsrik (för de so m befin ner sig i kategorin över
ordnade). I gruppen underordnade blir konformistens framgång 
krönt med att hon h åller sig kvar i manliga arbetsuppgifter, 
arbetslag, lönenivåer osv. Själva existensen av k onformisten 
i denna "undantags"-tappning vittnar om a tt könsmaktssyste
met är relativt starkt i organisationen vilket rammar alla 
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de kv innor som k ommer efter eller inte orkar leva upp t ill 
strategins solokrav. 

En o rganisation har bara utrymme f ör ett visst antal kon-
formister av d etta slag. Vid stora organisationer kan de 
vara relativt många m en dä me d lämpligt avstånd från va
randra. Deras inbrytningar blir emellertid inte normgivande. 
Så f ort de f lyttar upp e ller slutar försvinner spåren e fter 
dem. Deras existens bekräftar att män är normen. De b lir de 
undantag som bek räftar regeln. 

6.2 Avvikelse, underordning och intern könssegregering 

De a llra flesta kvinnor som k ommer in i den man sdominerade 
organisationen inser relativt snabbt att de mås te överge 
konformiststrategin. Detta sker i de f lesta fall omedvetet, 
men i beskrivningarna av "karriärer" framgår tydliga samband 
mellan strategi byten och segregeringsmönster i de båd a orga
nisationer jag undersökt. När kvinnorna antagit någon av de 
avvikande strategierna (oftast blandformer av dem) är de på 
väg i n i ett typiskt kvinnojobb inom orga nisationen, på väg 
in i en kvinnodomi nerad avdelning inom organ isationen eller 
på väg u t ur organisationen. I denna transformation övergår 
de f rån att eftersträva en u tkoppling av könsmaktss ystemet, 
till att acceptera det. Avvikandestrategierna innebär därmed 
olika sätt att skaffa sig utrymme inom org anisationen trots 
könsmaktsystemet, eller i en " tyst" protest mot detta sys
tem. 

De d efensiva avvikarstrategierna (innovation, ritualism och 
flykt) innebär oftast både en anpassning och en p rotest. Kan 
man inte få bukt med systemet som helh et så kan ma n å tmins
tone få bukt med några av mä nnen. 

Innovatörer försöker till exempel uppnå en form av besky dd i 
kollektivsystemet respektive kollegiesystemet genom a tt 
koppla in könsmaktssystemet på e tt sätt som in te är hotfullt 
för omgivningen. Detta kan ske genom a tt innqvatören uppträ
der i enlighet med könsm aktssystemets regler, men m ed målet 
att komma i åtnjutande av t ex kollegiesystemets beskydd. 
Detta kan då innebära att hon tar rollen som "modern", "för-
förerskan" eller kanske den l illa rara "maskoten" i den ma n
liga majoriteten. Hon besky ddas på grund av att hon vä djar 
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till kollegorna genom s in särart och k vinnlighet. Innovatö-
rer kan också koppla ur de spontanorganiserade systemen och 
direkt söka besk ydd hos det tekniskt/ekonomiska systemets 
representanter genom a tt vända könsmaktssystemet till sin 
fördel i relation till chefer och överordnade. Strategin är 
även i detta fallet individualistisk. Det finns helt enkelt 
inte plats för så m ånga "m ammor". Strategin är också osäker 
då i nnovatörer lätt kommer i konflikt med varandra eller 
därför att de o fta blir föremål för konflikter mellan män, 
alternativt att en ny chef tar över. Innovatörer tillerkänns 
inte kompetens i relevanta avseenden och det blir sällan 
karriärer av deras strategier. Strategin snarare döljer än 
framhåller kompetenser och kunskaper. 

Innovatörer bidrar därför på sikt till en könsse gregering. 
De b lir synliga för det tekniskt ekonomiska systemet som 
mindre kompetenta än m än, och deras beskydd i det informella 
systemet är mer en myt än en verklighet när det kommer till 
kritan. Åldern spelar roll och den framgångsrika innovatören 
finner sig efter några år stå allt mer utanför i en grupp 
som st ändigt föryngras i takt med att männen gör karriär. 
Beskyddet gäller bara under vissa betingelser och innebär 
ytterst sällan en s tällning på bekostnad av en m an. Det för
tjänar kanske påpekas att strategierna endast undantagsvis 
är frukten av listiga överväganden hos de e nskilda kvinnor
na. Snarast förhåller det sig så att kvinnorna möts av för
väntningar i riktning mot avvikelsestrategier och att de f år 
bekräftelse när de uppträd er i konsekvens med dessa. De har 
själva en upp levelse av att de handlar så att de f år god so
cial kontakt på a rbetsplatsen och a tt de på detta sätt trivs 
ganska b ra. 

En k onformistisk strategi kan under viss betingelser också 
övergå till en r itual isti sk, dvs en s trategi där normefter
levnaden b lir ett självändamål. Ritualister kompenserar sina 
besvikelser i den k onformistiska strategin med att efterleva 
formella regler i det tekniskt/ekonomiska systemet. När de 
inte får grepp om det informella systemets samexistens m ed 
könsmaktssystemet söker de s ig till de enda fa sta regler som 
de f örstått. De i solerar sig m a o i sin arbetsuppgift och 
lever upp till de formella krav som s tälls på dem frå n det 
tekniskt ekonomiska systemet. De söker tryggheten och be
skyddet i själva den me del-konformitet som utmärker ri tua-
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lister. Kvinnliga ritual ister förefaller ofta vara äldre 
kvinnor, med l iten erfarenhet av arbetskamrater och k olle
gor. Kvinnor som in te förstår eller kan bemästr a mötet med 
den manli ga homosocial iteten och som in te har förutsätt
ningar att kunna bemäst ra könsmak tssystemet i någon för dem 
acceptabel bemärkelse. 

Ett sätt att undanröja könsmaktssystemet är att helt ignore
ra det genom at t fly från problematiken, endera genom a tt 
lämna arbetsplatsen eller genom a tt vägra konkurrera med 
männen, dvs söka omplacering till en avdelning där kvinnor 
dominerar eller till individuellt, oberoende a rbete. Den 
segregering som d å sker är liktydig med u tkoppling och upp
hävande av könsma ktssystemets direkta inverkan. 

Innan hon hamnat i detta läge kan en kvinna ha genomgått 
flera av de övriga strategierna. Vägen t ill den kvinnoty
piska arbetsplatsen inom or ganisationen kan ha gått från 
konformism via innovation till flykt in i en s orts "kvinno
kultur". Att kvinnor kommer samman på detta sätt innebär 
emellertid inte nödvändigtvis att de ut gör en grupp e ller en 
gemenskap, men ä r ändå en sorts förutsättning för att en så
dan skall kunna upp stå. Det kan ju verka paradoxalt men f ör
utsättningen för att kvinnorna inom den ma nsdominerade orga
nisationen skall kunna bjuda motstånd i könssegregeringen är 
just att segregeringsprocessen avsätter sig i ett mönster 
där deras erfarenhetslikheter dras samman re nt rumsligt. 
"Revoltens" möjligheter att utvecklas tycks förutsätta upp
levelsen av att vara underordnad och förfördelad. Så länge 
som de n individuella stratgegin fungerar eller verkar 
fungera är upplevelserna privata. Man upple ver att miss
lyckanden grundas i den egna i ndividuella oförmågan, precis 
som a tt framgångarna beror av den egna kom petensen. 

Kvinnor kommer inte till arbetsorganisationen med individua
listiska förhållningssätt utan tvärt om eft ersträvar de en 
kollektiv respektive kollegial tillhörighet på l ikhetsbasis. 
De individuella strategierna blir resultatet av mötet med 
det könsmaktsystem i organisationen, som de tv ingas förhålla 
sig till, och som bl a innebär att de lämnas ensamma utan 
kollektiv- respektive kollegieskydd inför det tekniskt eko
nomiska system et. Denna process avsätter sig så småningom i 
en mani fest könssegregering på arbetsplatsen och könsma kt
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systemet kan ånyo successivt kopplas ut. I stället finns nu 
betingelserna för två kollegie- resp kollektivsystem för 
handen; ett manligt och e tt kvinnligt, där det kvinnliga är 
underordnat i positionshänseende. Ett offensivt kvinnokol
lektiv möter i detta läge ett manligt kollektiv- eller kol
legiesystem som dr iver krav på e fterlevnad av likhetsregler 
(kvinnorna uppfattas som splittrare, osolidariska osv). 
Kvinnliga kollektiv i denna bemärkelse får svårt att stå mot 
den dominerande gruppens "rättvisa" krav. Det är då troliga
re, att kvinnorna intar en d efensiv, kritisk hållning i en 
sorts hemliga sällskap på arbetsplatsen (Holter, (red) 
1982). Bland överordnade bemöts kvinnliga kollegiesystem av 
manliga dito. Diskussioner om det orättvisa i kvoteringar 
för att komma t ill rätta med könssegregering sproblematiken 
är då typexe mpel på d etta motstånds karaktär. Förlöjligande 
och skämt är andra exempel (Granat och Larsson 1985). 

6.3 Kön och k lass 

Det finns en k ontroversiell punkt i den analys jag presente
rat, som rö r kopplingen mellan kön och klass.1) Jag har fun
nit betingelser för, och existe nsen av, ett könsmaktssystem 
både bland över- och undero rdnade kategorier i de arbetsor
ganisationer jag undersökt. Manliga kamrater såväl som ko l
legor svarar under vissa betingelser upp mot konkurrens från 
kvinnor med h jälp av e tt informellt solidaritetssystem som 
utestänger kvinnor och gör det svårt för dem a tt motsvara 
det tekniskt ekonomiska systemets förväntningar om k ompe
tens . 

De pe rsonliga konsekvenserna av d etta könsmaktsystem är 
emellertid klassmässigt olika. De f ysiska förslitningarna 
drabbade arbetarkvinnorna genom a tt de f ick de me st monotona 
och ena handa arbetsuppgifterna på sin lott, medan de p sykis
ka konsekvenserna förefaller ha drabbat gymnasieingenjörerna 
hårdare. Klasskillnaden kommer också till uttryck i en tyd
ligare protest bland gymnasieingenjörerna både via fack- och 
kvinnorörelseengagemang. På FO A ha de t ex några k vinnor gått 
samman för att åstadkomma förändring. Jämställdhetsgruppen 
var aktiv och d rivande. 

På verkstadsindustrin fanns emellertid inga sådana tenden
ser. Protesterna "samlades snarare in" som arbetsskador hos 
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företagsläkaren. De "löstes" sedan genom omplacer ing, sjuk
skrivning, deltidsarbete, deltids- eller förtidspension. 

Dessa skillnader kan vara tillfälliga och bara giltiga i de 
två undersöka o rganisationerna. Men myc ket talar också f ör 
att de är mer generella. Skillnaderna i protest kan troligt
vis sammanhänga m ed att kollegiesystemet är instabilare och 
mottagligare för klickbildning och m otstridiga intressen än 
kollektivsystemet, vilket ibland ger kvinnor hållhakar och 
tillfälliga allierade bland vissa manliga kollegor oaktat 
närvaron av ett relativt starkt könsmaktsystem.2) 

Uppkomsten av e tt könsmaktsystem ä r, som ja g tidigare redo
gjort för, betingat av en mä ngd fö rutsättningar, där konkur
rensen om s amma jobb är det primära. Det är med andra o rd 
inte fråga om nå got deterministiskt, allerstädes närvarande 
system. På samma s ätt som d e övriga informella systemen kan 
vara fragmentariska, svaga och ibland obefintliga kan köns
maktsystemet vara det. 

I det följande och sista kapitlet skall jag kort relatera 
mitt teoretiska perspektiv till vad jag anser är typiskt för 
många andra studier med e tt organisationsinternt perspektiv 
på kö nssegregering. 
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7. NAGRA K OMMENTARER TILL ANDRA ST UDIER AV 
ORGANISATIONSINTERN KÖ NSSEGREGERING 

7.1 Inledning 

Sedan andra världskriget har män och kvinnor i huvudsak va
rit verksamma på var sin arbetsmarknad. Först på 6 0-talet 
började gruppen "gränsöverskridare" bli tillräckligt stor 
för att väcka b l a journalisters och f orskares uppmärksam
het. Antalet undersökningar har därefter stadigt ökat.l) 

I denna forskning är det framför allt beskrivningarna av det 
slutliga segregeringsutfallet som dominerar. Dvs forskarna 
har kommit till organisationen i syfte att undersöka i vilka 
arbetsuppgifter kvinnorna placerats, hur de har hävdat sig i 
konkurrensen me d mä nnen, samt hur deras kompetenser tagits 
till vara av arbetsgivaren. Skillnaderna i manliga och 
kvinnliga arbetsuppgifter har beskrivits utförligt över i 
stort sett hela arbetsmarknaden map lön, ansvar, arbetsbe
lastning, status, monotoni etc (se ex vis: Baude 1981, Aga 
1980, Str0msheim 1980, Fürst 1985). De skillnader som på 
detta sätt omsorgsfullt har dokumenterats är entydiga och 
samstämmiga. Bilden av en efter kön tudelad arbetsmarknad 
framstår klart, men hur skall den process som led er fram 
till detta förklaras? 

7.2 Könssegregeringens orsaker 

Två förklaringsnivåer dominerar i de undersökningar som har 
ambitionen att inte bara beskriva, utan också ange tänkbara 
orsaker till könssegregeringsmönstrens utseende och upp komst 
i en o rganisation. Endera ligger dessa förklaringar på f a
miljenivån eller så hör de h emma på makronivån. I det först
nämnda fallet dominerar könsrollsteorierna och i det sist
nämnda o lika härledningar från patriarkala och/eller kapita
listiska funktionssätt.2) 

Man kan tala om e n polarisering av f örklaringarna från den 
"deltidsarbetande modern" å ena sidan till "gästarbeterskan" 
å den andra. Mitt huvudintryck är att forskningen härigenom 
kommit att försumma te oriutvecklingen på själva organisa
tionsnivån. Detta intryck delar jag för övrigt med Eva 
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Ethel berg (1985) som på pekat samma tendens inom de n psyko
logiska kvinnoteoriutvecklingen: 

Kvinnoförtrycket i grova drag uppfattas som e tt 
fenomen som går direkt från samhällsnivån till 
individnivån - bortom manlig dominans på den 
mellanmänskliga nivån - från förtryckande 
samhällsstrukturer över förtryckande mödrar direkt 
till "de inre fiendena", självförtryck och den 
enskilda kvinnans benägenhet att ge avkall på sin egen 
utveckling. Men var är männen, fäderna, bröderna och 
pojkarna i denna tankevärld? (ibid s 7) 

När den me llanpersonliga nivån någon gång b lir föremål för 
forskarens intresse (t ex hos Liljeström och Dahlström 1981) 
är det vanligen jämförelser mellan kollektivmedvetenhet hos 
kvinnor och m än som b lir intressanta att förklara. Kvinnorna 
beskrivs då som rege l som de n "omedvetna" kategorin av de 
båda. Även om det finns undantag (se ex vis Sorenssen 1982, 
Gerrard 1982, Hoel 1982) så har arbetarkollektivet betrak
tats som e tt "odiskutabelt" och "oantastligt" system i dessa 
sammanhang, och kvinnornas bristande medvetenhet förklarats 
med h jälp av k önsroller, familjeansvar och b ristande kollek
tiv erfarenhet. När inte arbetarkollektivet varit i fokus så 
har i stället den informella arbetsorganisationen samlats in 
under begrepp som "mansk ultur" och liknande kategorier (när 
studier ex vis rör yrkesområden på tjänstesidan). "Kulturen" 
ses då som något som o mger könssegregeringsprocessen och av
speglar familje- respektive samhällsförhållanden.3) 

Men vare sig manskulturen eller arbetarkollektivet är i sig 
något fixt och f ärdigt. Det är i stället fråga om sys tem av 
normer som motsvara r intressen hos de k ategorier som bär upp 
dem. Systemen måste m a o betraktas som dyn amiska och inte 
statiska, vilket blir fallet om d e inte ses i relation till 
kvinnornas inträde på de man sdominerade arbetsplatserna. 

En stor del av b etingelserna för normsystemens styrka och 
geomslagskraft finns, som ja g tidigare framhållit, förlagda 
till världen utanför organisationen. Men d et sociala samspe
let inom or ganisationen och de b etingelser som fin ns internt 
förankrade har stor betydelse för hur könssegregeringspro
cessen u tvecklar sig i det konkreta fallet. Om al la process
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relevanta förklaringar förläggs utanför organisationen blir 
vi lätt offer för den fatalistiska determinismens handlings
förlamning. Colwille (1982) ger ett väl funnet uttryck för 
detta när hon tar familjeförklaringarna som exem pel: 

One common practice has been t o point backward to 
childhood socialization. This approach suggest that 
our homes and our schools pour out powerful men and 
powerless women beca use we socialize our boys diffe
rently from girls. Behind this approach is the un
spoken m essage th at we cannot expect equality in the 
labor scene u ntil we have ra ised a g eneration of 
working adults who have n ot been subjected to sex-role 
socialization as c hildren, (ibid s 92) 

Även o m d e externa betingelserna är viktiga bör vi också 
undersöka vilka interna betingelser som fin ns och hur dessa 
kan förändras så att förutsättningarna för "könsmedvetna" 
solidaritetssystem kan ut vecklas. Dvs system som ka n m otver
ka de könssegregeringstenden ser som bl a har sin grund i de 
externa betingelserna. Här ligger en angelägen forsknings
uppgift som v i har att ta itu med. 
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8. SAMMANFATTNING 

Denna avhan dling syftar till att kasta ljus över en c entral, 
men i alltför hög grad negligerad, del av kö nssegregerings-
processen. Med h jälp av empiri från två skilda arbetsplatser 
har jag kartlagt, vad jag benämner; den organisationsinterna 
könssegregeringsprocessen. Dvs den process som k ommer till 
uttryck i och skapas genom de informella relationerna på 
traditionellt manliga arbetsplatser. 

De två arbetsplatserna är Försvarets forskningsanstalt (FOA) 
och e tt industriföretag i Norrland. I det första fallet ut
görs min undersökningsgrupp av k vinnliga och manliga an
ställda på gymnasieingenjörsnivån, medan de n i det andra 
fallet består av k vinnliga industriarbeterskor. Dessa båda 
empiriska undersökningar ingår i avhandlingen i form av b i
lagor och har tidigare publicerats självständigt (1982 och 
1983). Undersökningarna syftade när de gj ordes till att lyf
ta fram och f örstå de problem som drabbar kvinnor som trä der 
in i en ma nsdominerad a rbetsorganisation. Till stor del vi
sade sig dessa kvinnors svårigheter vara externt betingade, 
dvs ha att göra me d arbetsmarknaden i stort eller med k vin
nornas övriga roller, främst i deras familjesituation. Men 
till lika stor del var deras anpassningsproblem avhängiga de 
förhållanden som verkar inifrån arbetsorganisationen. I mina 
empiriska undersökningar försökte jag gripa om b åda dessa 
perspektiv och fog a dem s amman till en h elhetsbild över 
problematiken. 

I sammanläggningsdelen av avhandlingen har jag däremot snä
vat in mitt fokus mot det senare perspektivet. Mitt huvudar
gument för detta är att jag velat få grepp om d e organisa
tionsinterna hinder som ra mmar kvinnor oberoende av deras 
familjeansvar eller arbetsmarknadens funktionssätt. Jag har 
med andra or d vridit kvinnornas arbetslivserfarenheter till 
ett fokus där jag ställt mig följande huvudfråga: Vad finns 
det för organisationsinterna faktorer som ger upphov till, 
medverkar i och utm ejslar det könssegregeringsmönster som så 
småningom a vsatt sig i de båd a organisationerna? 

Sammanläggningsdelen av avhandingen (kapitel 1-7) är så d is
ponerad att jag pendlar mellan empiriska observationer och 
tolkningar. Den metodologiska ansatsen är i sina huvuddrag 
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induktiv, där jag söker mig fram mot mer generella mönster 
och sam manhang. Min strävan i detta arbete är att ligga så 
nära empirin som möjligt, samt utnyttja olika teorier och 
andra fo rskares empiriska upptäckter som ver ktyg i analysen. 
Detta sökande, mjukdataorienterade arbetssätt har också 
präglat mitt datainsamlingsarbete. 

Framställningen inleds i kap 1 med en kort redogörelse för 
några r elevanta teoretiska ansatser kring könssegregerings-
problematiken. Denna exp osé s yftar till att avgränsa och 
definiera mitt problemområde och skissera vissa premisser 
för min fortsatta analys. Framför allt har jag här velat 
markera vikten av att tillföra forskningen om kön ssegrege-
ringsprocesser ett perspektiv som ly fter fram sådana infor
mella, organisationsinterna strukturer och maktk onstel
lationer som bärs upp, reproduceras och fö rändras i det 
vardagliga mötet mellan människorna i en o rganisations 
konkreta verksamheter. 

I kapitel 2 sammanfattas de em piriska iakttagelser från de 
båda f allstudierna som snäv ar in problematiken mot mitt 
problemområde. Här beskrivs likheter och o likheter i segre
geringsmönster på arbetsplatserna, samt de anpassningsstra
tegier som kvinnorna försöker tillämpa i sitt möte m ed den 
mansdominerade organisationen. Rekapituleringen i detta ka
pitel syftar till att ge en nödvändig empirisk bakgrund till 
den analys som påbörjas i kapitel 3. 

Detta kapitel inleds med en återblick på Robert Mertons 
(1938) typologi över avvikande beteende. Till trots att den
na teori endast mycket m arginellt berör könsproblematiken, 
så ger den ett viktigt bidrag till förståelsen av den hand
lingssituation som m öter den avvikare som har att anpassa 
sig till ett fast konstituerat och "främmande" normsystem. 
Den konforma anpassningsstrategin (att man ställer upp både 
på o rganisationens mål och medel) innebär betydande svårig
heter för vissa grupper av människor. 

Hanne Haa vind (1982) har här specificerat Mertons typologi 
genom a tt fokusera på kv innor som avv ikare. Hon dis kuterar 
de anpassningsstrategier som är öppna för de kv innor som 
vistas i en ma nsdominerad värld. De norm system so m des sa 
möter är manskulturens, vilket medför att någon enkel, kon
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form anpassningsstrategi inte erbjuds dem på sa mma s ätt som 
vad g äller för män. I denna situation utvecklar kvinnor ett 
antal "överlevnadsstrategier". Visserligen blir de inte kon
forma u tifrån manskulturens och or ganisationens delvis kon-
flikterande normsystem, men de kan lyckas mer eller mindre 
bra i att uppnå en individuellt dräglig tillvaro. Denna d is
kussion syftar till att definiera nyanser i den kvinnliga 
avvikelsen och den slutsats som dras är att det är nödvän
digt att relatera de avvikande anpassningsformerna t ill de 
olika uppsättningar av må l och me del som ex isterar inom en 
organisation, samt till bärarna av dessa normsy stem. 

I detta arbete tar jag min utgångspunkt i Sverre Lysgaards 
(1966) analys av arbetarkollektivet. Han fokuserar på infor
mella organisationstendenser inom ram en f ör det han benäm
ner; det tekniskt ekonomiska systemet. Lysgaards ansats är 
klart specificerad till industriarbetsplatser och de t infor
mella system som ha n analyserar är arbetarkollektivet. Min 
fortsatta diskussion i detta kapitel innebär ett försök att 
utveckla Lysgaards resonemang t ill att omfatta även infor
mella normsystem bland överordnade (ex vis gymnasieingenjö
rer) vilka jag benämner kollegiesystem. Framför allt försö
ker jag dock "aktivera" hans teori när det gäller maktför
hållanden mellan könen. 

En av huvud poängerna i denna analys är att kartlägga vad so m 
sker när kvinnor anländer till en ma nsdominerad a rbetsplats. 
De möter då, precis som a lla andra ny anställda, det tekniskt 
ekonomiska systemet och de försöker få tillträde till det 
informella skyddssystem so m ko llektiv- respektive kollegie
systemen erbjuder. Deras huvudp roblem är emellertid att de 
vid sitt inträde aktiverar ett latent och ma nsdomineråt 
normsystem - nämligen könsmak tsystemet. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av detta könsmaktssystems b etingelser och 
funktionssätt. 

I kapitel 4 återvänder jag till verklighetsplanet och min a 
empiriska observationer. Jag för söker illustrera det kon
kreta samspelet mel lan de strukturella förhållandena, norm
systemen och de olika aktörerna inom de båda o rganisationer
na. I kapitel 5 k nyter jag så samman analysen. Jag be skriver 
systemens samexistens med h jälp av såväl konkreta exempel 
som m er toeretiska resonemang kr ing respektive systems 
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i deal t illtånd. Här beskrivs också mak trelationerna mellan de 
fyra systemen, samt de s ituationer och b etingelser inom en 
organsisation som påverkar deras relativa styrkeförhållan
den. 

Denna analys avslutas i kapitel 6 genom a tt jag återvänder 
till den tidigare diskussionen om kvinnor som avv ikare och 
underordnade. Jag försöker visa hur deras val av anpass
ningsstrategier kan säga något om sy stemens inbördes styrke
förhållanden i en arbetsorganisation. Jag be traktar i denna 
avslutande analys de o lika strategierna i deras förhållande 
till könsmaktsystemet och gör detta under beaktande av de 
andra syste mens samexistens och styrkeförhållanden. 

I avslutningskapitlet (kapitel 7) slutligen relaterar jag 
mina e mpiriska och t eoretiska iakttagelser till några andra 
studier med anknytning till mitt forskningsområde. 
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SUMMARY 

The purpose of this doctoral thesis is to discuss a c entral, 
but often neglected aspect of the sex-segregation process. 
I have, on th e basis of empirical findings in two d ifferent 
workplaces, examined and analysed what I call:'the organisa
tion-internal sex-segregation process'. The process expresses 
itself in, and is generated by, the informal social relations 
in traditionally male-dominated workplaces when confronted 
with the appearance of some female actors. 

The two workplaces under consideration are: the Research 
Institute of the National Swedish Defen ce (FOA) and a b ig 
mechanical in dustrial enterprise in northern Sweden. In the 
former case t he interviewpersons are male and female engi
neers, and in the latter, female industrial piece-workers. 
The em pirical studies are included as appendix 1 and 2, as 
they were p reviously published in research reports (1982 and 
1983). The two studies examined the total range of problems 
specific to women's situation in the male-dominated organi
sations. To some e xtent these problems proved to have exter
nal bases, i.e., in the general structure and function of the 
labour-market and/or in the women's family responsibilities. 
On th e other hand, empirical data also pointed towards a 
range of obstacles possed against the women by the informal 
rules and norms of their male co-workers. These problems were 
primarily caused by the situation of competition between the 
sexes inside the organisation. 

In this third part of the thesis I have concentrated on these 
latter forms of problems and their influence upon th e organisa
tion-internal sex-segregation process. The fundamental reason 
for this limitation is my c onviction that the internal social 
relations of the organisation works against women independent 
of their eventual family responsibilities or the labour-
markets way of functioning. Consequently ma y p rincipal aim 
is to investigate the organizational-internal social rela
tions which influence and reproduce and specify the sex-
segregation patterns that developed in the two o rganisations 
studied. 
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With the intention to answer this question I pendulate bet
ween empirical observations and analysis. The method ological 
approach is primarily inductive. I search for a mo re general 
pattern. My aim i s to remain close to my observations and use 
empirical findings as i llustrative tools in my theoretical 
analys. 

The substance o f chapter 1 is a b rief account of some theo
retical approaches relevant to the labour-market sex-segre-
gation debate. My i ntention is to limit and define my ow n 
research-territory, and outline some starting points for 
further discussion. 

In chapter 2 I sum up th e empirical findings and describe 
similarities and dissimilarities in the segregation-patterns, 
as w ell as the various adaptation-strategies which the women 
used in their confrontation with the male-dominated o rganisa
tions. The r etrospectation in this chapter affords the theo
retical discussion with a necessary empirical basis. 

In the third chapter I discuss Mertons (1938) model of de
viant behaviour, a mo del that still is .in important, contri
bution to our understanding of the process of segregation 
and the specific social relations which lead to deviance. 
When 'Tokens' or other low-ranked individuals or groups try 
to adapt to a fixed and foreign normsystem among t he dominant 
category they have to cope with special diffuculties such as 
rejection, discrimination and sometimes even rasism. The 
conform-strategy is not readily available to them, as i t is 
for newcomers belonging to the dominating category. Hanne 
Haavind (1982) has specified the forms of adaption availiable 
to women l iving in a male-dom inated c ulture and society, i.e. 
she regards women as de viants in the male c ulture. I combine 
her discussion with that of Merton and formulate the adaption-
strategies that women in male-dominated organisations can use 
for their survival. This discussion indicates the necessity 
to identify the kinds of informal systems (their means and 
ends) that are evoked w ith female competition in the organi
sation . 

I now tu rn to Sverre Lysgaard's (1966) analysis of the 'worker 
collective'. His object of interest is informal, spontaneous 
organisation tendencies among subordinates in what he 
calls the 'technical economical system' ( the organisation 
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in abstracto). My purpos e is to develop Lysg aard's analysis 
so that it also includes informal systems among s uperiors 
(systems o f colleagues), but above all to try to develop the 
theory in regards to gender-power relations in the organisa
tion (gender-power system). 

One o f my major intentions, mentioned above, is to formulate 
a theoretical tool for understanding what happends when some 
women en ter into male-dominated workplaces. The demands from 
the 'technical economic system' provoke the need f or informal 
groups among d ifferent categories of employees. In order to 
cope with this situation women strive for membership i n those 
groups which already exist in the organisation when they 
arrive. Their main problem i s, however, that they are women 
and that the informal group (system) is male according to 
rules and norms. In fact, women's appearance in the organisa
tion initiates a homosocial re-action in the worker collective, 
as w ell as i n the colleague's system. I call this re-action 
the formation of a gender-power system which infiltrates and 
cut through the informal solidarity-system of workers and 
colleagues. The chapter concludes with a d iscussion of the 
conditions and functions of this gender-power system i n the 
organisation. 

In chapter 4 I return to my e mpirical observations and try to 
illustrate the concrete interaction between structural cir
cumstances, systems of norms, and the different actors in the 
two o rganisations. In chapter 5 I integrate my analysis. I 
describe the interaction of the systems with help of concrete 
examples, as w ell as, theoretical discussions regarding the 
separate systems' 'ideal' states. I also describe the power-
relations between the systems and the situations and c ondi
tions within the organisaion which affect their relative pro
portions of strength. 

This analys finds its conclusion in chapter 6 when I return 
to my former discussion about women as deviates and subordi
nates. I try to show ho w t heir choice of strategies can t ell 
us something about the strength of the relations between s ys
tems in an or ganisation. 

In chapter 7 I briefly relate my e mpirical and theoretical 
findings to some other studies of interest to my territory of 
research. 
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NOTFÖRTECKNING 

I INTRODUKTION 

1) Jag tänk er här på en omfattande d iskussion som fö rts fram 
på s eminarier och i allehanda skrifter. Resultaten samman
fattas emellertid bra i skriften: "Metoder och problem i 
kvinnoforskningen, rapport 82:1, Forum f ör kvinnliga for
skare och kvinnoforskning i Göteborg red igerad av U lla Bro
man. Särskilt intressanta är bidragen av Ha nne Haavind: 
"Hvilke krav vil vi stille til metoder for at de s kal va-
ere egnet til å s tudere kvinners livssituation?" samt Joke 
Esseveld: "Kvinnoforskning: i sökandet efter en metod". 
Ytterligare fördjupning av debatten fås i Roberts (ed) 
1981, Mtfnsted (red) 1981 samt Prokop 1981, se också 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1982:2 resp. 1983:1. 

2) Intervjumetoden beskrivs också kort i bilagorna. Ett vik
tigt tillägg till denna beskrivning är emellertid att in
tervjuerna hade en retrospektiv och historisk karaktär. 
De ut gjorde en resa genom ti den, kvinnornas handlingar 
och bevekelseg runderna f ör dessa f örr och nu var i cen
trum för samtalen. Särskilt intresse ägnades perioden i 
den aktuella arbetsorganisationen. 

3) Se också H ildur Ves diskussion av maktproblematiken map 
Gudmund Hernes framställning av de nsamma i boken "Makt og 
avmakt" (1975) i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1982:2. 

4) Korpi resonerar om makt i relationen mellan de båd a par
terna på arbetsma rknaden. 

5) Se ex vis Liljeström m fl 1976 och Aga 1980. 

6) Denna sammans tällning är mycket komprimerad, för en u t
förligare diskussion kan jag rekommendera SIGNS vol 3, 
1976. översikter finns i Hanisch, Halvorsen och Strtfms-
heim (red) 1980 sam t i Annual Review of Sociology vol 5 
1979 i ett bidrag av Ka lleberg och Stfrenssen s 351-379. 

7) Se ex vis Anita Göransson 1983. 

8) Hennes förklaring skiljer sig dock från Bravermans(1977) 
eftersom hon också betonar den man sdominerade f ackför
eningens del i polariseringen. 
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9) En iakttagelse som ocks å poängteras av Prokop 1981 samt av 
Becker-Schmidt m fl i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1982:2. 

2 DE E MPIRISKA IAKTTAGELSER S OM SNÄVADE IN PROBLEMATIKEN 

1) För ett intressant resonemang k ring detta se Strtfm sheims 
bidrag i Hanisch, Halvorsen och Strtfrnsheim (red) 1980. 
Särordningar för kvinnor är ibland nödvändiga m en de kon
serverar arbetsdelningen i familjen samtidigt som de kan 
och utgör ständiga hot för alla de kv innor som vore mer 
betjänta av en könsneutral behandling. 

2) En k onservativ kvinnosyn bland överordnade och kollegor be
tonades av jämställdhetsgruppen, 1ikaså hinder för internut
bildning som fö ljde av d etta. De manliga arbetskamraterna 
betonade den allmänna degraderingen av gymnasieingenjörer
na i organisationen samt ekonomiska nedskärningar och f ack
ets stelbenta regler, överordnade hänvisade till kvinnor
nas deltidsarbeten och socialisation etc. 

3) se tex Fürst 1985 so m vis ar samma re sultat. 

4) se tex Granat och Larsson 198 5 som vi sar samma re sultat. 

3 MOT E N T EORI 

1) Se också m itt resonemang i bilaga 1 under rubriken "En slut
kommentar" samt bilaga 2 under avsnitt 3.3 

2) I fortsättningen kommer jag att referera till hans delvis 
bearbetade version i Merton 1966. 

3) Merton säger bl a att: "These re gulatory norms are not ne
cessarily identical with technical or efficiency norms. 
Many procedures which from the standpoint of particular in
dividuals would be mo st efficient in securing desired va
lues - the exercise of force, fraud, power- are ruled out 
of the institutional area of permitted conduct. At times, 
the disallowed procedures include some which would be ef
ficient for the group itself ". (ibid s 133) 

4) Det betyder också att kvinnor tenderar överge varandra och 
föredra eller prioritera sina relationer till män. Jmfr 
tex Holter 0 G 1981. 
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5) När maktförhållandet mellan könen var socialt öppet ut
tryckt fanns det också en l agstiftning som k lart diskrimi
nerade kvinnor. I dag har vi formell jämställdhet dvs den 
diskriminering som för ekommer är illegal och i nformell el
ler dold på annat sätt. 

6) Underordningens betydelse beskrivs lättfattligt i Baken Mil
ler 1980. 

7) Dessa typer av samhandlingar har också tolkats på e tt mer 
psykologiskt plan tex sökandet efter omedvetna och un der
liggande betydelser och meningar. Mitt aktörsperspektiv 
innebär emellertid i jämförelse med dessa t olkningar att 
jag utgår från vad kvinnorna säger och s jälva tillskriver 
som v iktigt i deras handlingar och a vsikter. Sökandet ef
ter mönster innebär då e tt sökande på den sociologiska 
nivån och i nte som ho s tex Gilligan 1983 e ller Mitchell 
1977 e tt sökande efter den psykologiska meningen. 
I aktörsperspektivet ligger också uppmärksamheten på 
det till synes fredliga sociala bytet mellan individer 
i organisationen. Som jag tidigare nämnt menar Walter 
Korpi att dessa r elationer bygger på de inblandade ak
törernas vetskap om d en inbördes resursfördelningen. 
Bytet är då o fta resultatet av en ojämn ma ktsituation. 
För en u tförligare diskussion se Korp i 1971 och K orpi 
1985. 

8) Huvudsakligen då de m otsättningar som råder mellan parter
na på arbetsmarknaden och so m kana liseras och a vsätter sig 
i en "vapenvila" kring tex bestämmelser om va d som är för
handlingsbart överhuvudtaget. 

9) Med k valitativ skillnad menar jag i detta sammanhang den 
uni versi al i tet som utmärke r maktförhållandet mellan kö
nen m ed avse ende på över/underordningsförhållandet vill 
säga (ej att förväxla med den stora variation som däre
mot finns i den könsliga arbetsfördelningen i olika hist
oriska epoker och k ulturer). 
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10) Se tex Sullerot (red) 1980 so m bland annat skriver: "Till 
stor del kan m an säga a tt när en f unktion sjunker i värde 
blir den kvinnlig och även mo tsvarande att när en f unktion 
blir kvinnlig sjunker den i värde att kvinnorna 
fatt tillträde till funktioner som d ittills uppehållits 
av m än räc ker inte för att grunda en d efinitivt förvär
vad jämlikhet" (ibid s 418) Dvs i llusionerna faller 
för analysen. 

11) Hon rep resenterar inte något normalt eller generaliserbart 
hos kvinnor utan bekräftar regeln att det normala är den 
manliga dominansen och dådkraften. 

12) Isoleringen från det informella systemet på arbetsplatsen 
medför kunskapsluckor om vi lka informella regler som grup
pen omfattar. Tex kan d etta gälla ackordstak och samrö re 
med överordnade. Den ö verdrivna tilliten till de formella 
kraven och reg lerna blir en t illflykt som ger bekräftelse 
på den egna pre stationen och en e rsättning för den be
kräftelse och tillhörighet som arbetskamraterna inte ger. 

13) Detta exemplifierar hur könsneutrala resp. könsrelevanta 
regler tillämpas utan att kvinnorna har kontroll över när 
det ena eller andra bör gälla. De manliga arbetskamraterna 
driver könsneutral i tets 1injen när det passar dem tex genom 
att inte tillåta några undantag, inte ens normalt kamrat
ligt stöd (som d e tex ger varandra i liknande situationer) 
när kvinnorna behöver det,de menar att:"Har Du samma lö n 
som oss så skall Du min sann få visa att Du k larar av d etta 
också." 
Dessa situationer exemplifieras också hos Fürst 1985. 

14) Se Fr omms bok "Flykten från friheten" 1975. 

15) En anda so m k ommer till klart uttryck i de o lika bidragen 
till boken "Kvinnors liv och arbete" som utk om 196 2 redige
rad av Ed mund Dahlström. 

16) Jag ko mmer senare att ge en bestämdare innebörd i begrep
pet könsmaktsystem. Tills vidare betecknar det ett infor
mellt system bland anställda(i en organisatio nsnivå)genom 
vars normer och re gler (oskrivna) över/underordningsrela
tionen mellan manligt och k vinnligt reproduceras. 
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17) För ytterligare resonemang k ring principer som utmär ker 
samhället som helhe t se b ilaga 1, 1.3 och b ilaga 2, 1.1. 
Se också min artikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1982:2 

18) se no t 17 och 19. 

19) Arbetarkollektivet har vissa samband m ed begreppet klass 
(Lysgaard ibid s 167ff). Könsmaktsystemet hänger på samma 
komplicerade sätt samman m ed e tt samhälleligt system so m 
ibland ges benämningen p atriarkat, mansvälde eller "sex-
gendersystem" för att nämna några alternativ. Jag s kall 
inte ge mig in i att försöka sammankoppla systemet på 
organisationsnivån med dess samhälleliga motsvarighet. 
Men g ivetvis är det min tanke att det existerar ett in
tressant växelspel mellan dessa n ivåer och att det samlade 
resultatet av vad som hä nder i arbetsorganisationer har stor 
betydelse för "patriarkatet" i dess samhälleliga form och 
styrka. Intressanta bidrag till denna problematik finns hos 
Reiter R (ed) 1976) framförallt gäller det den inspirerande 
artikeln av Gayle Rubin "Traffic in Women"som de finierar ett 
"sex-gender-system" som "The set of arrangements by which a 
society transforms biological sexuality into products of hu
man activity and in which these transformed sexual needs 
are satisfied" (ibid s 159). "Sex-gendersystemet" är ett be
grepp jämförbart med de t marxistiska begreppet "produktions
sätt" dvs är historiskt och kulturellt föränderligt i tids
typiska formationer där kapitalismen är en sådan. Parallel
len i detta fall är då tex "patriarkatet som det definierats 
av He idi Hartmann (1981): We can u sually define patriarchy 
as a set of relations between me n, which have a ma terial 
base, and which, though hierarchical, establish and create 
dependence and solidarity among m en that enable them t o 
dominate w omen."(ibid s 15) Hartmann menar vidare att patri
arkatet trots sin hierarkiska form,där män i olika klasser, 
raser samt etniska grupper ingår, har förmåga a tt ena alla 
kategorier kring det gemensamma intresset av att dominera 
kvinnor. Männen är alla beroende av varandra för att upp
rätthålla denna dominans. Vidare hävdar hon att:"Hierar-
chies 'work' at least in part because they create vested 
interests in the status quo. Those at the higher levels 
can 'by off' those at the lower levels by offering them 
power over those still lower".(ibid s 15) 
Hartmanns definition är ständigt ifrågasatt och föremål 
for utveckling. För denna diskussion se tex. Sargent1981, 
Barrett 1982 och för ett svenskt bidrag till debatten 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 1 1983. 
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Jag har i ett annat sammanhang också u tvecklat detta re
sonemang p ublicerat i "Sociologi i brytningstid" en s krift 
sammanställd av Cigéhn, Lindblad och Åberg 1983. Hetero
social i tet är en motsats till det homosocial a beteend e 
bland män som Li pman-Blumen (1976) definierar med: "The 
seeking, enjoyment, and/or preference for the company of 
the same sex The b asic premise o f this homosocial 
view of sex roles suggests that men are attracted to, sti
mulated by, and interested in other men. It is a process 
that is noticeable in early childhood and is channeled and 
encouraged by the entire range of social institutions 
within which male s live." (ibid s 16) Männen behöve r 
inte kvinnor för att tillfredställa sina behov av makt, 
vare sig detta gäller den intellektuella, ekonomiska e l
ler politiska sidan av saken. Kvinnor å s in sida måste 
också sluta sig till män f ör att få maktanspråk tillgodo
sedda eller få skydd från maktangrepp, dvs de handl ar å 
sin sida heterosocialt i första hand. 

Se ex vis Liljeström m fl 1976 

Se ex vis Blalock 1967, Segal 1962, Kanter 1977 och Su1 -
lerot 1980. 

Tex andelen invandrade m än och ålderssammansättningen i 
gruppen. 

Detta gäller tex när män på r eträttposition gör samma 
jobb som kvinno r (ganska vanligt i min undersökta verk
stadsindustri), då kan de fö rsvara detta med att de ju 
är yrkesskadade dvs utgör undantag m ed särskilda motiv. 
Se också Granat och Larsson 1985 so m bes kriver de spe
ciella motiven bakom " kvinnovänliga" chefer, tex det fak
tum a tt chefen själv är en o vanligt kompetent person och 
därmed i nte känner sig hotad av d uktiga kvinnor. 

Granat och Larsson ibid s 122 - 143. 

Byte av ko llegiesystem inträffar som rege l i samband 
med omplaceringar och g ivetvis oftast också vid avance
mang. kollektivsystemtillhörigheten förändras inte pga 
en omplacering och o ftast inte heller av att man f år 
ett bättre jobb. 
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4 SYSTEMEN I VERKLIGHETSPLANET 

1) se b ilaga 1, 2 och bilaga 2, 3. 

2) I Dürkheims bemärkelse, dvs anomi är ett tillstånd som 
inträffar när tex en k ris av något slag leder till att 
gruppen inte kan u pprätthålla de norm er på vilka den so
ciala kontrollen vilar. Anomibegreppet refererar till 
objektiva (ej individ) egenskaper i den sociala struk
turen. Krisen kan leda till att integrationen undergrävs 
och att individerna separeras när kommunikationen upphör. 
Se Dürkheims "Självmordet" 1968. 

5 SYSTEMENS S AMEXISTENS 

1) se ex vis Fürst 1985, där hon diskuterar arbetsgivarens 
fordelar av a tt använda kvinnor som en s orts "buffertar
betskraft". (ibid s 65) 

2) se b ilaga 2, 2.4 som besk river en t ypisk sådan arbetsplats. 
Se också Fürst ibid. 

3) Problematiken är särskilt känslig för en k vinnominoritet, 
pga att dess mis stag blir så "synliga" genom de n kontrast 
som mino riteten innebär i relation till majoriteten. Flera 
situationer av d etta slag beskrivs i Granat och Larsson 
1985. 

6 STRATEGIER M OT K ÖNSMAKTSYSTEMET O CH K ÖNSSEGREGERINGEN 

1) Kvinnornas situation överflyglar klassgränserna i detta 
avseende, därmed i nte sagt att klass har betydelser som 
i sin tur motverkar "solidariteten" mellan kvinnor i olika 
sociala skikt. Könsmaktsystemet är dock på bas is av vad 
jag dokumenterat en gemensam erfa renhet för kvinnorna i 
de här aktuella socioekonomiska kategorierna. Se också 
Ve 1978, Prokop 1981. 

2) Det kan uppstå sammanhållning mellan kvinnor och tex de 
yngsta männen a lternativt de a llra äldsta, dvs mellan 
kvinnor och mä n som i någon bemärkelse själva (oftast 
dock bara temporärt) är perifiera i organisationen. 
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7 NÅGRA K OMMENTARER TILL ANDRA S TUDIER A V O RGANISATIONS
INTERN K ÖNSSEGREGERING. 

1) Dahlström (red) 1962, Gardell m fl 1968, Liljeström m 
fl 1976, Westlander 1980, Kanter 1977, Poliert 1980, 
Hoel 1983, Kalleberg 1980, Baude m fl 1981, Liljeström 
och Dahlström 1981, Granat och Larsson 1985, Fürst 1985 
för att bara nämna några representanter. 

2) Den h istoriskt utvecklade arbetsdelningen mellan män 
och kvi nnor som be skrivits i motsatsparen; avlönat 
kontra olönat arbete, produktivt kontra reproduktivt 
arbete eller offentligt kontra privat arbete etc. 

3) problemet med "kulturen" i denna bemärke lse är att den 
reducerar problematiken till attitydnivån. Maktfrågan 
försvinner därmed o ftast från arenan och likaså dess be
tingelser i arbetsdelningen inom or ganisationen. 
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Bilaga : 1 

KVINNLIGA INGENJÖRER PA EN HANSDOMINERAD ARBETSPLATS 
- En intervjuundersökning bland kvinnor och män på 

Försvarets forskningsanstalt. 
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INLEDNING, SYFTE OCH METOD 

I en lång rad empiriska undersökningar har fastslagits samband 
mellan arbetsmiljö i vid mening och människors livskvalitet. 
Undersökningarna har företrädesvis varit inriktade på industri
ellt eller annat kroppsarbete och belyst dess fysiska eller psy
kosomatiska risker och konsekvenser för människor. Merparten 
undersökningar har försökt mäta problemen kvantitativt med 
hjälp av ergonomisk teknik eller representativa enkätundersök
ningar. Teoretiskt har de oftast förankrats i organisationsteo
rier av rationalistisk eller systemteoretisk natur. Syftet har 
varit att analysera samspelet människa/miljö med avseende på 
styrformer, effektivitet, skaderisker m m. Undersökningsobjektet 
har ofta valts utifrån klara partsintressen eller normativa vär
deringar, där ex vis scientific management-skolan kan ses som 
ett typexempel på en ansats att anpassa människan till organi
sationen under åberopande av effektivitet. Andra ansatser, ex 
vis inom den s k kritiska teorin har formulerat problemet 
i motsatt riktning. 

Problematiken i denna undersökning är relativt ovanlig, åtmins
tone i svensk forskning. Dels utgörs vår målgrupp primärt av 
kvinnor, vilket redan det är tämligen originellt. Dessutom ar
betar våra kvinnor i typiska mellanskiktsyrken och slutligen 
befinner de sig i en uttalat manlig yrkesposition. Detta sam
mantaget reducerar jämförbara forskningsansatser 

Däremot finns också i bakgrunden till denna undersökning ut
talade partsintressen. Initiativet togs nämligen av en jäm
ställdhetsgrupp inom FOA, vilken definierade problemet i ter
mer av könsförtryck och diskriminering. Vår målgrupp kom att 
definieras som: Kvinnliga ingenjörer vid FOA med utbildningsbak
grund motsvarande gymnasieingenjörsexamen, oom kontrollgrupp 
utvaldes en grupp män med jämförbar utbildning, anställnings
tid och ålder. 

Syftet med undersökningen (uppdraget) har varit att klarlägga: 

- om kvinnliga, icke längtidsutbildade ingenjörer utnyttjas i 
enlighet med sin kompetens 

- om förhållandena är likartade beträffande män vid FOA med 
motsvarande utbildning 
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Mer allmänt definierat är ambitionen med undersökningen att kart
lägga denna grupps arbetssituation i vid mening. Att framför allt 
fokusera på hur den har förändrats, samt hur en ev förändrings
process har upplevts. Huvudsyftet är med andra ord deskriptivt, 
med en klart markerad inriktning mot att söka och förmedla en 
förståelse av våra kvinnors situation, snarare än att ge orsaks
förklaringar. 

Detta har inte inneburit att vi avstått från teoretiska diskussio
ner kring problematiken. Vi kommer tvärtom att anslå del:l i rap
porten till detta. Vad som bör markeras är att denna del inte ba
seras på empirisk analys av de intervjusvar vi erhållit. Vår av
sikt i del:l är att diskutera den forskning som vi upplever re
levant för vår problemställning. 

I både vår teoretiska och empiriska analys utgår vi från en indelning 
där vi först försöker belysa de generella problem som drabbat anställ
da på vår utbildningsnivå, dvs såväl kvinnliga som manliga anställda 
med en utbildningskompetens motsvarande gymnasieingenjörsexamen. Denna 
problematik diskuteras i termer av vertikal arbetsdelning och dekvali™ 
ficering. Därefter går vi vidare och specificerar utvecklingen med av
seende på kvinnornas arbetssituation under rubriker som diskriminering 
och könssegregering. 

Det första perspektivet hjälper oss att söka förklaringar till utveck
lingen i en ekonomisk arbetsdelning som bl a kännetecknas av en i vissa 
lägen absolut och i vart fall relativ dekvalificering för yrkesgrupper 
med vår utbildningsbakgrund. 

Det andra perspektivet överensstämmer i hög grad med de problemupple
velser vi mötte inledningsvis på FOA. Här träder den könsmässiga 
arbetsdelningen i förgrunden. En arbetsdelning som diskriminerar 
kvinnor - speciellt på m anligt dominerade arbetsplatser. 

Vi betraktar båda dessa perspektiv som fruktbara för att förstå våra 
kvinnliga gymnasieingenjörers objektiva situation och yrkesmässiga 
utveckling. Vi kommer att undersöka om vår målgrupp genom dessa två 
mönsters samspel är utsatta för ett dubbelt förtryck i sina konkreta 
verksamheter. 

Den metod vi använt oss av vid vår empiriska datainsamling är inter
vjuer med hjälp av bandspelare. Intervjuerna kännetecknas av att vara 
strukturerade med utgångspunkt i våra två teoretiska perspektiv men 
inte standardiserade. De har varit av samtalskaraktär,2) där inter
vjupersonerna haft stora möjligheter att påverka intervjuns förlopp. 
Totalt har vi intervjuat 18 kvinnor av vilka tre slutat sin anställ
ning på FOA (totalundersökning) och lika många män (systematiskt ut
vald kontrollgrupp).^) 
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Undersökningen är av uttalad kvalitativ karaktär. Den kunskap 
som detta angreppssätt genererar kännetecknas främst av att det 
försöker upptäcka och förstå förekomsten av olika fenomen. Det 
skapar dessutom möjligheter att finna nya problem samt formulera 
antaganden om förklaringar som man sedan kan studera med kvanti
tativa metoder på större grupper av människor. Problemet med den 

kunskap som denna rapport förmedlar är att den inte är genera-
liserbar i statistisk bemärkelse. 

Det är därför viktigt att framhålla att de empiriska data 
som redovisas, endast är representativa för vår målgrupp. De 
kan med andra ord inte generaliseras till att gälla vare sig 
ingenjörer i största allmänhet eller samtliga anställda inom 
FOA. Vi har också i vår redovisning varit extremt försiktiga 
med att ange kvantitativa mått av typ: 75 % tycker si eller så. 
När vi uttalar oss om mängder använder vi i stället mer vaga 
begrepp som: få, många, de flesta o dyl. I valet mellan ytlig, 
exakt och djup, kvalitativ information har vi alltså stannat 
för det senare alternativet. 

Det bör slutligen observeras att vi inte strävat efter att objek
tivt analysera FOA som organisation. Vi har heller inte gett oss 
in på någon egen kritik av FOA som arbetsgivare eller försökt oss 
på att ge några explicita förslag till förbättringar. Däremot fram
kommer givetvis kritik och förslag i samband med vår redovisning 
och tolkning av intervjuerna. 
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Del 1 

T E O R E T I S K  D E L  
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 ̂* 1' Aktuell forskn ing k ri n g fors k ningsområdet 

Kvinnliga tekniker är fortfarande i 80-talet en ovanlig före
teelse på våra arbetsplatser och ökningstakten föga imponerande. 
Detta faktum återspeglar sig också i forskningen på området. Här 
kan konstateras att mycket litet skrivits om kvinnliga ingenjö
rers arbetssituation. Speciellt gäller detta ingenjörsarbete 
under den akademiska nivån.Det dominerande arbetet på områ
det är Berners avhandling från 1981 (Berner 1981), som dock en
dast marginellt fokuserar på kvinnor och knappast alls på deras 
subjektiva upplevelser av sin arbetssituation. Vi kommer att an
vända hennes bok för att ge en statistisk bakgrund till våra prob
lemställningar. Även hennes teoretiska forskningsprogram är dock 
användbart för vårt syfte. Hon ställer frågan vad det samhälle
liga motivet är till ingenjörsyrkets utveckling, innehåll och ut
formning, Vi kommer att utgå från en likartad referensram, men 
vidareutveckla den till att även omfatta en analys av kvinnliga 
ingenjörers speciella problematik och upplevelser. 

Rapporter som mer allmänt behandlar kvinnors upplevelser av sitt 
arbete har däremot skrivits under senare år. Utmärkande för dessa 
rapporter är emellertid att de nästan uteslutande rör kvinnor i 
arbetaryrken. Ett bra och aktuellt exempel på en sådan beskriv
ning som dessutom innehåller teoretisk analys är Liljeström/ 
Dahlströms bok: " Arbetarkvinnor i hem- arbets & samhällsliv 
(1981). Vi återkommer till denna bok i vår teoretiska diskus
sion. Ytterligare en typ av forskning rör ut bild ning spolitiken 
och dess "ambitioner'1 att 'minska kö nsd i f f e r e n t i e r ing e n på arbets
marknaden. Vi kommer endast marginellt att beröra detta perspektiv. 

Kort beskrivning av ingenjörsyrkets framväxt med speciell tonvikt 
på den könsmässiga arbetsdelningen 

Antalet ingenjörer har ökat mycket starkt i modern tid. Som 
Berner (1981) framhåller är det en rätt knepig uppgift att 
rent statistiskt renodla vad som skiljer ingenjörsarbete från 
allmänt tekniskt arbete. Antalet människor i tekniskt arbete har 
under perioden 1930 till 1980 blivit i runda tal 15 gånger större. 
Framför allt utmärker sig efterkrigstiden fram till mitten av 60-
talet av en våldsam expansion. Detta harmoniserar väl med indust
rins tillväxt i Sverige. Enligt Berner (ibid) återfinns i mitten 
av 70-talet 2 77 000 människor i tekniskt arbete i vid mening, var
av endast 10 % kvinnor. Merparten av dessa (90 %) är tekniker 
med "självständiga" arbeten (ingenjörer, programmerare, system
män, kemister och liknande) medan återstodens arbetsuppgifter 
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klassificeras som biträdesbefattningar av olika slag (ex vis 
laboranter). Här återfinns en mycket markerad könsdifferentie
ring, där 65 % av biträdesbefattningarna innehas av kvinnor 
mot endast 4 % i de mer självständigt tekniska arbetsuppgif
terna. 

Man kan också konstatera att de lägre befattningarna (biträdes
befattningarna) förhållandevis ofta återfinns inom den gemen
samma sektorn. Andelen kvinnliga tekniker är därigenom större 
hos stat och kommun än inom den privata industrin.5) 

Den våldsamma expansionen av tekniska arbetsuppgifter fram 
till 60-talets mitt medförde en stor teknikerbrist. Den tek
niska utbildningen byggdes också ut kraftigt och framför allt 
satsade man från slutet av 30-talet på teknisk utbildning på 
gymnasieal nivå. Fram till 40-talet var däremot den akademiska 
teknikerutbildningen vanligast. 1975 utexaminerades ex vis 
20 gånger fler gymnasie- och institutsingenjörer än 1935, 
medan ökningstakten för civilingenjörer är betydligt lång-
samare.^) Utbildningsexpansionen speglar också det faktum 
att man i de flesta nationalekonomiska bedömningar, åtminstone 
fram till 70-talet, betraktade utbildning (och främst teknisk 
sådan) som det kraftigaste incitamentet till ekonomisk tillväxt 
och därigenom välfärd i samhällsekonomin. "Teknikerbristen" med
förde därigenom, som Berner framhåller, att: f,alla tänkbara re
server, inklusive kvinnor, arbetare och invandrare, diskutera
des för att lösa bristen på tekniker och ingenjörer i den svenska 
ekonomin." (Berner aas 128) 

Berner framhåller också att det blivit allt svårare att definiera 
en ingenjörs eller teknikers konkreta arbetsuppgifter och citerar 
ingenjörssamfundets chef när han hävdar att: "fram till dess (-50-
talet, vår anmärkning) kunde man också av det skälet utbilda en 
person till 'färdig' ingenjör, dvs färdig så till vida att han 
visste vad han skulle göra och kunde snabbt sättas in i produk
tivt arbete. Utbildningen var alltså en ren yrkesutbildning.11  

(Berner aas 133) Orsaken till detta är givetvis att arbets
marknaden differentierats allt mer trots att många arbetsupp
gifter samtidigt försvunnit p g a tekniska innovationer. 

Rent logiskt borde den situation och de förändringar som hit
tills diskuterats ha medfört en ökad andel kvinnor i tekniker
yrken - åtminstone fram till 70-talet med dess stagnationsten
denser. Så har också blivit fallet även om ökningstakten varit 
måttlig. 1981 utexaminerades ex vis endast 362 kvinnliga gymna
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sieingenjörer i Sverige, vilket är 7,4 % av samtliga examina. 
Från 60-talets mitt och fram till idag har andelen kvinnor en
dast ökat med 4 procentenheter.7) På den akademiska sidan är 
det något högre tal. Idag utexamineras ca 15 % kvinnliga civil
ingenjörer från ex vis KTH. 

Man kan spekulera i orsakerna till att kvinnor är vanligare på 
högre nivåer inom teknisk utbildning. Den viktigaste anledningen 
torde vara att svårigheterna att få bra jobb efter gymnasieingen
jörsexamen "tvingar" många kvinnor att fortsätta utbildningen. 
Dessutom torde de kvinnor som går in i en teknisk utbildning 
vara högmotiverade och oftare än män planera för en akademisk 
examen. 

Vi har konstaterat att det tekniska arbetet tenderat att bli allt 
mer svårdefinierat. En mycket påtaglig trend är att industriellt 
rationaliseringsarbete (ex vis tidsstudier i Tayloriansk anda) 
under 70-talet stagnerat och gått tillbaka relativt sett, efter 
att ander efterkrigstiden ha expanderat mycket snabbt. Förkla
ringen torde ligga i att tidsstudierna nått sitt tak. Arbets
uppgifternas uppspjälkning och automatisering inom industrin 
är främst planering, handledning, service och kontroll i olika 
former.(Berner aas 137) En mycket påtaglig orsak till detta 
förändrade arbetsinnehåll är den ökade datorisering som gjort 
många arbetsuppgifter, inom ex vis konstruktions- och ritarbete, 
överflödiga. 

För vårt syfte är det mycket intressant att se till könsfördel
ningen när det gäller olika arbetsuppgifter. Här konstaterar 
Berner med stöd av arbetsmarknadsstatistik att kvinnorna till 
helt dominerande del återfinns i de lägre befattningarna. Dvs 
befattningar med låg "arbetssvårighet". Med arbetssvårighet av
ses då: "de sammanlagda krav som man ställer i ett visst arbete, 
t ex krav på kunskap/erfarenhet, krav på skapande insatser, ar
betsdelning med personellt och ekonomiskt ansvar, art och om
fattning av kontakter, mångsidighet i arbetsuppgifterna." 
(Berner a a s 137 f) 

När man som Berner jämför olika tekniska befattningars fördel
ning efter kön finner man därför att andelen kvinnor i de två 
högsta skikten på den 8-gradiga skala som arbetsgivarstatisti-
ken beskriver är lika med 0 (eller åtminstone statistiskt för
sumbar), medan kvinnornas andel i det lägsta skiktet (skiktet 
med minst inflytande över det egna arbetet, minsta möjligheterna 
till skapande, mångsidigt och självständigt arbete, lägsta befäls
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rätten och naturligtvis den lägsta lönen) utgör ca 3/4 av ar
betskraften. Till detta kommer det mycket slående faktum att 
den könsmässiga arbetsdelningen ökat markant från 60-talet.^ 
Proletariseringen av det tekniska arbetet tycks med andra ord 
framför allt ha drabbat kvinnorna. 

Detta innebär att det är svårt att genomföra en jämförande ana
lys av kvinnliga och manliga teknikers reagens på likartade ar
betsuppgifter ocn utvecklingsförlopp, eftersom deras position i 
arbetsprocessen alltmer sällan sammanfaller.9) 
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1.2 Dekvalificeringsprocessen 

I detta avnsitt tar vi upp ett förslag till tolkningsram kring 
den arbetsfördelningsprocess som i modern tid präglat tekniker
yrket. Denna sätter arbetsprocessen i centrum och vår viktigaste 
inspirationskälla har varit Bravermans bok: "Arbete och monopol
kapital" (1977)o Till skillnad från många andra radikala sam
hällskritiker tar Braverman sin utgångspunkt i arbetsprocessens 
konkreta beståndsdelar och beskriver dessa historiska utveckling 
i termer av kvalifikation, hierarki, teknisk utveckling och fram
för allt kontroll i vid mening. Hans analys handlar med andra ord 
i mycket om de samhälleliga motiven till de verksamheter osm exis
terar i arbetslivet, samt hur dessa motiv förändrats över tid.10) 
Braverman har från många olika håll (bl a av Berner a a s 74 f) 
kritiserats för en "produktionsförhållandedeterminism", vilket 
skulle innebära en alltför stark tonvikt på de maktförhållanden 
oc^ andra sociala relationer som präglar det kapitalistiska sät
tet att organisera produktionen. Dessa produktionsförhållanden 
antas av Braverman utgöra betingelser för en utveckling av pro
duktivkrafterna (människan som arbetskraft, kapital och teknik). 
Kritiken tar här fasta på det deterministiska eller kanske sna
rare pessimistiska draget i denna analys. Arbeten dekvalificeras 
allt mer. Arbetsuppgifterna styckas upp och blir allt mer menings
lösa och främmande. Kontrollen ökar och människan reduceras allt 
mer till en manipulerbar "robot". Allt fler arbetsuppgifter ut
armas på sitt innehåll. De styrande skikten (eliterna) blir allt 
mindre och mäktigare, oavsett om de återfinns inom den statliga 
(politiska) eller privata (ekonomiska) intressesfären. I detta 
perspektiv blir det ex vis svårt att upptäcka någon "frigörande 
potential" i den datorisering och robotisering som för närvarande 
präglar den tekniska utvecklingen och produktionsapparaten. Snarare 
betonas dessa nya teknikers möjligheter att ytterligare utöva kont
roll, maximera profiter och avhumanisera det mänskliga arbetet. 

Det "hopp" som Braverman företräder knyts snarast till den poli
tiska kamp, som på sikt förväntas bli effekten av att allt fler 
människors levnadsförhållanden, eller snarare möjligheter att 
aktivt påverka dessa, försämras. 

För vårt syfte är denna mer filosofiska kritik av Bravermans 
"produktionsförhållandedeterminism" inte speciellt relevant. 
Dels rör vår analys upplevelsesidan av konkreta arbetsförhållan
den och är därigenom betydligt enklare att härleda från de socia
la relationer som existerar på arbetsplatser än från ex vis tek-
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niska innovationer av typ datorisering. Dels och kanske vikti
gare faller en analys av den allmänna relationen mellan arbete 
och kapital utanför vårt undersökningsobjekt, som endast inne
fattar en mycket marginell yrkeskategorisk situation och ut
vecklingsprocess. Framför allt använder vi dock Bravermans ana
lys p g a att vi i allt väsentligt är enig med honom i hans dis
kussion av kopplingen mellan individens upplevelser och person
lighetsutveckling, hennes verksamheter i sin position som löne
arbetare samt de samhälleliga motiven till de verksamheter som 
vuxit fram och existerar i konkreta samhällen. 

Det centrala begreppet i Bravermans analys är arbetsdelning, 
vilken kan definieras som en systematisk uppspaltning inom var
je produktionsspecialitet i skilda begränsade operationer .H) 
Det Braverman intresserar sig för är därmed inte arbetsdelning 
i mer allmän form efter yrken, brancher, fritt valda aktiviteter 
och liknande (med andra ord en arbetsdelning som berikar männis
kor. (Se Dürkheims klassiska analys (1947)), utan en: "uppdelning 
av människan när den sker utan hänsyn till mänskliga behov och 
mänsklig förmåga" (Braverman a a s 72). Denna beskrivning av ar-
betsde.lningsprocessen innebär per definition en kritik av vårt 
samhälles produktionssätt, men Braverman poängterar samtidigt 
med eftertryck att hans abstrakta kritik inte får tolkas meka
niskt eller lagbundet. Tvärtom framhäver han att arbetsdelningen 
i det verkliga sociala livet är en historisk process där: "Varje 
konkret och bestämd samhällsform naturligtvis är "determinerad" 
i den meningen att den inte är tillfällig, men den bestämmelsen 
uppkommer genom en tråd-för-tråd-vävning av historiens mönster 
och inte till följd av utifrån påtvingade formler" (Braverman 
a a s 29). Detta innebär bl a insikten att verkligheten är be
tydligt komplexare än våra teorier och att även de "bästa" be
grepp enbart förmår sammanfatta en bråkdel av den verklighet 
som omger oss. 

Merparten av Bravermans analys rör förhållanden inom arbetar
klass och associerade löntagarskikt, där hans konkreta beskriv
ning dessutom utgår från amerikanska förhållanden. Detta inne
bär att hans analys (speciellt i sina konkreta delar) enbart har 
begränsat värde för oss. För vårt syfte är det snarast hans hy
potes kring arbetsdelningens utveckling (och riktning) som är 
av intresse. Här hävdar Braverman att allt fler grupper av yr
kesarbetare prolétariseras. Dvs hamnar i handlingssituationer 
som är nära analoga med arbetarklassens. Detta innebär att den 
"gamla" medelklassen, som var nära lierad med kapitalägare och 
andra makthavare, i allt snabbare takt transformeras om till 
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skikt som närmar sig den formella definitionen av arbetarklass: 
"De är inte vare sig ekonomiskt eller yrkesmässigt oberoende, de 
har ingenting att säga till om när det gäller arbetsprocessernas 
utformning, de utnyttjas av kapitalet och dess avläggare och måste 
för att existera ständigt förnya sina arbetsinsatser i kapitalets 
tjänst." (Braverman aas 342) Denna "proletariseringshypotes" har 
många belackare och mothypoteser saknas förvisso inte.^ Den kans
ke "giftigaste" av dessa mothypoteser hävdar stick i stäv med Bra
verman att arbetarklassen (i ex vis Sverige) minskar och att allt 
större grupper av kroppsarbetare transformeras om till mellan
skikt av olika slag (tjänstemän, byråkrater m m), samt att detta 
bl a visar sig i att andelen improduktivt arbete ökar på det pro
duktiva arbetets bekostnad.^) Vår inställning i denna fråga är 
att även om dessa två ståndpunkter skenbart är polariserade så 
äger båda giltighet. Motsättningen beror med andra ord till stor 
del på att man diskuterar olika saker. Vi instämmer med Braverman 
i hans analys av arbetets innehåll när han hävdar: "Trots att det 
produktiva arbetet volymmässigt har krymt i samma mått som är ar
betsproduktiviteten har ökat.... så uppvisar de stora sysselsätt
ningsområdena produktion och administration, inte längre några 
klart åtskiljande drag, som motiverar att de placeras i motsats
ställning till varandra. De bildar en enda sammanhängande lönta-
garmassa som, till skillnad från vad fallet var på Marx1 tid har 
allting gemensamt". (Braverman aas 357 f) 

Detta innebär att de stora löntagargrupperna, som bl a innefattar 
tekniker och forskare på den nivå vi undersöker, lever under i 
stort sett analoga förhållanden med avseende på de faktorer vi 
hittills berört. Åtminstone går utvecklingen åt detta håll. Vår 
yrkeskategori befinner sig, med Bravermans ord, i skärningspunk
ten mellan arbete och kapital: "Den sociala form som deras arbete 
tar, deras egentliga plats i produktionsrelationerna, deras i grun
den underordnade ställning i organisationshierarkin gör sig allt
mer kännbar, särskilt inom sådana stora löntagarkategorier som tek
niker, ritare.... En sådan proletarisering har faktiskt redan in
letts inom de vanligaste mellanskiktsyrkena och den har börjat 
inpräglas i dessa löntagares medvetande. Trots att de tills vi
dare behåller sina små privilegier, börjar de känna sig otrygga 
i arbetsuppgifter som står i tur att bli hårt mekaniserade. De 
börjar att tvivla på sin attraktionskraft som försäljare av ar
betskraft och känna av de symptom som är förknippade med vad man 
kallar 'alienation', ett ont som arbetarna på verkstadsgolvet fått 
dragas med så länge att tillståndet hos dem håller på att bli en 
andra natur." (Braverman aas 345 f) 
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Det bör observeras att denna process av proletarisering inte 
innebär att vare sig arbetares eller tjänstemäns levnadsstan
dard skulle ha försämrats. Analysen rör strikt lönearbetarnas 
roll i arbetsprocessen. Det bör också poängteras att detta fe
nomen inte är nytt, utan observerat under lång tid. Det "nya" 
är att grupper allt högre upp i organisationshierarkin "sugs" 
neråt i systemet (dekvalificeras). 

När det gäller kvinnornas situation i denna process observera
des den redan på 30~talet när Speier gav uttryck för följande 
uppfattning: "Denna kvalitativa förändring, som gett upphov 
till talesättet 'manschettarbetarnas' proletarisering, kommer 
till synes på många sätt. Klarast framträder den kanske bland 
de kvinnliga tjänstemännen, som är de som oftast utför under
ordnat arbete, och som numerärt tillväxer snabbast".(Speier 
1934 s 116) I detta perspektiv tycks de yrkesgrupper som utgör 
vårt undersökningsobjekt befinna sig precis i skärningspunkten 
till en slutgiltig proletarisering. Ritare på konstruktionskon
tor och laboratoriebiträden bör enligt Braverman redan hänföras 
till arbetarklassen, medan andra grupper av tekniker högre upp 
i hierarkin tenderar röra sig åt detta håll. 

För oss återstår att problematisera den könsmässiga aspekten på 
arbetsdelning. Dekvalificeras kvinnor mer eller annorlunda än 
män och i så fall varför? 

Låt oss dock först, med hjälp av Berner, ge en kort historisk 
bakgrund till ett teknikerfält med anknytning till vårt under
sökningsobjekt - nämligen konstruktörsarbetet. 

Konstruktionsarbetets historia som åskådningsexempe1 

Enligt Berner brukar konstruktionsarbetet framhållas som ingen
jörsarbetets innersta kärna, dess 'differentia spaciae'. Många 
av våra intervjupersoner har också betonat dess höga status och 
potentiella möjligheter till skapande och självförverkligande. 
Att det kan innebära en koppling mellan "motsatsparet" konst 
och teknik. Samtidigt är det viktigt att slå fast att konstruk
tionsarbetet, som allt annat tekniskt arbete, sker inom samhäl
leligt bestämda ramar och motiv. I vårt samhälle definieras dessa 
ramar primärt av konkurrens, vilket gör att konstruktionsarbete, 
som alla andra verksamheter, värderas i måttenheterna tid och 
pengar. 



101 

Låt oss i nedanstående figur sammanfatta Berners beskrivning 
av konstruktionsarbetets historiska utveckling. 

FAS: A FAS: B FAS:C FAS:D 

> 
1880 1920 1960 

FAS:A kännetecknas av hantverksmässighet. Arbetsdelningen är 
obetydlig och konstruktören är en person som i praxis 
lärt sig samtliga moment i produktionsprocessen. Oftas 
är han dessutom chef för företaget. Vid denna tid exis
terar heller inte några standardiserade lösningar på konst
ruktionsproblem. De tekniska hjälpmedlen är snarast obe
fintliga och någon formella teoretisk utbildning existe
rar inte inom landets gränser. 

FAS:B kännetecknas av ökad arbetsdelning och standardisering. 
Under denna period tar industrialiseringen ordentlig 
fart med åtföljande skärpt konkurrens och mer storskalig 
produktion. Under denna period blir ritningar viktiga och 
mätverktyg börjar utvecklas som gör det möjligt att gå 
från konstruktion till produktion "utan" tidskrävande 
justeringsarbete. Detta innebär att möjligheterna att sär
skilja konstruktions- och produktionsmomentet ökade. De be
hövde inte ens äga rum inom samma företag. Fär den konkre
te konstruktören innebar detta att han specialiserades. 
Han behövde inte längre vara hantverkskunnig. De teore
tiska kunskapoerna fick däremot större värde. Nu började 
också utbildning bjudas ut inom landets gränser i form av 
tekniska högskolor, tekniska elementärskolor samt diverse 
tekniska kvälls- och helgskolor. Däremot utarmades den yr
kesskicklige verkmästarens arbetsuppgifter. 

FAS:C kännetecknas av att effektivitetstänkandet fick full genom
slagskraft. Perioden präglas såväl av organisatoriska för
ändringar i form av specialisering och företagssammanslag
ningar, som av en ökad mekanisering av produktionen. Här 
bör också poängteras att denna strukturomvandling skedde1 

inom ramen för en ökad sysselsättning och ekonomisk till^ 
växt,-^) vilket medförde att efterfrågan på konstruktions
insatser hela tiden ökade.15) Konstruktörernas arbetsupp
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gifter förändrades starkt under perioden. För det första 
ökade behovet av standardisering när det ex vis gällde nya 
toleranser och konstruktionselement, vilket ofta ledde till 
att nya standardiseringsavdelningar inrättades på företagen 
För det andra ökade kraven på fullständighet i ritarbetet 
med detaljspecifikationer och noggranna anvisningar. Slut
ligen och kanske viktigast övertar konstruktions- och rit-
avdelningarna allt oftare företagens planeringsuppgifter. 

FAS:D kännetecknas av en allt mer avancerad arbetsdelning, men 
samtidigt av ett ökat behov av samarbete mellan de olika 
leden från planering till produktion. Man torde kunna kons
tatera att åtminstone den horisontella arbetsdelningen ut
vecklas till den nivå där kostnaderna för att hålla samman 
olika produktionsled måhända överstiger specialiseringens 
effektivitetsvinster. 

Sammanfattningsvis tycks utvecklingen ha lett fram till att: 
"även själva konstruktörsarbetet blivit mer rutinbetonat och 
mindre kreativt. En stor del av arbetet består i rationalise
ringar av existerande produktion." (Berner a a s 167) 

Man kan också konstatera att gymnasie- och institutsingenjörerna 
i takt med att konstruktionsuppgifterna förenklas tar över arbete 
från civilingenjörerna på 60-talet. 

Vad som under 70-talet varit påtagligt och notabelt är att många 
tekniker själva hamnat i "rationaliseringskvarnen" på samma sätt 
som arbetarna när MTM-systemet infördes inom verkstadsindustrin. 
Inom konstruktionsfacket innebär detta att det i takt med att det 
blivit mer rutinmässigt, öppnat sig för en vidgad kontroll från 
företags- eller organisationsledningen. Många fruktar idag att 
den snabba datoriseringen kommer att påskynda och förstärka denna 
process. Vad som direkt kan konstateras när det gäller datorise
ringen är att den utgör en "verktygsmässig revolution" i en bransch 
som snarast präglats av att verktygen förändrats mycket marginellt 
under den period vi här diskuterat. Den kan förväntas få en rad so
ciala effekter för konstruktions- och ritarbetarnas arbetsvillkor 
av vilka Berner markerar fyra aspekter som speciellt påtagliga 
(Berner a a): 

1. Arbetsuppgifterna riskerar urvattnas genom att datoriseringen 
ökar möjligheten till användande av standardprogram och stan
dardrutiner, vilket ökar möjligheterna till styrning och kont-
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roll samt minskar möjligheterna till teoretiskt skapande. 
À andra sidan kan datoriseringen innebära en förnyelse av 
konstruktionsarbetet och skapa nya möjlighetsstrukturer. 
Datorisering kan med andra ord förväntas leda till en polari-
sering av konstruktionsarbetet med såväl vinnare som förlorare. 

2. Datoriseringen innebär nya utbildningskrav och tendensen är en 
utveckling mot mer abstrakta färdigheter. Detta ställer också 
ökade krav på omskolning eller vidareutbildning och risken är 
att många äldre konstruktörer får omställningssvårigheter. 

3. Datoriseringen innebär som nämnts ökade möjligheter till kont
roll av konstruktions- och ritarbetet, vilket kan komma att 
påverka arbetsmiljön negativt. Till detta kommer nya arbets-
miljöproblem som köer vid terminaler och perceptionsstörnin-
gar vid bildskärmar. 

4. Slutligen innebä* datoriseringen risk för att behovet av ar
betskraft för konstruktions- och ritarbete kommer att minska. 
Detta klassiska sysseisättningsproblem kan förväntas drabba 
arbetsuppgifter på samtliga nivåer från rent ritarbete till 
kvalificerad konstruktion. För närvarande tycks framför allt 
ritarbete och "lägre" konstruktionsarbete ha stagnerat till 
sin numerär, vilket i perspektiv av den könsmässiga arbets
delningen skulle innebära att kvinnorna blir den första grupp 
som drabbas. Â andra sidan tycks karriärmöjligheterna även för 
män (från ritare till konstruktör med gymnasieutbildning i bot
ten) ha avsevärt försämrats. Åtminstone om man med karriär av
ser en objektiv kvalificering av arbetsinnehåll och inte endast 
en befattningsmässig, nominell statushöjning i form av titel 
eller lön. 
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1.3 Diskrimineringsprocessen 

I föregående avsnitt har vi sökt rötterna till ingenjörsyrkets 
nuvarande situation och utvecklingstendens. Nu är vårt undersök
ningsobjekt inte bara ingenjörsyrket utan kvinnor i detta yrke. 
Detta innebär att vi måste fortsätta vårt sökande och leta orsakerna 

till att kvinnors och mäns situation i denna verksamhet varierar. 
Här hävdar många att den könsmässiga arbetsdelningen har samma 
rötter som den ekonomiska och att inga speciella teorier behövs 
för att tolka denna olikhet. Ex vis bortser såväl marxistiska 
som neoklassiska ekonomer från patriarkatet som socialt system 
när det gäller att förklara kvinnors underordningsförhållanden 
i konkreta yrkespositioner. De förra genom att härleda yrkesse
gregation och könsojämlika arbetsförhållanden från det kapitalis
tiska produktionssättet. De senare genom att hänvisa till ideolo
giska faktorer av typ könsdiskriminerande attityder. 

Som Olin Wright (1981)16) konstaterar är ingendera av dessa för
klaringsmodeller ensamt tillräckliga. Ex vis lyckas de inte för
klara varför just kvinnor som grupp låter sig förtryckas av män. 
De lyckas heller inte förklara varför kvinnor som grupp inte till
låts utvecklas maximalt i yrkeslivet. De blundar slutligen för 
det faktum att män oavsett yrkesposition skördar frukter av den 
existerande, könsmässiga arbetsdelningen. 

Det är lätt att konstatera att den könsmässiga arbetsdelningen 
är betydligt äldre än den arbetsdelningsprocess vi beskrev i 
föregående kapitel. Att kvinnoförtryck i olika former är äldre 
än det kapitalistiska produktionssättet. Inte heller är det svårt 
att inse att detta produktionssätt modifierar såväl den könsmäs
siga arbetsdelningen som könsförtryckets framträdelseformer. 

Det har med andra ord under känd historisk tid existerat en ar
betsdelning efter kön. En könsmakt som vi i fortsättningen benäm
ner patriarkal. I det förindustriella samhället innebär detta ett 
"fadersvälde" som präglades av en personlig överhet. I dagens in
dustrisamhälle har detta ersatts av ett mer abstrakt och därige
nom svårgenomskådat manssamhälle. Vad kan då begreppet patriar
kat stå för? En definition säger att: "Patriarkat betyder att 
männen starkt dominerar i de övergripande samhällsinstitutio
nerna i ekonomi, politik och ideologi-religion, att fadern är 
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familjens överhuvud och bestämmer över reproduktionen och att 
männens herravälde bärs upp av helt manliga sammanslutningar 
och sällskap som militära inrättningar och brödraskap".(Dahl
ström/Liljeström 1980 s 8) 

Att denna definition måhända upplevs föråldrad beror som nämnts 
på att patriarkatets framträdelseformer förändrats. Att "dagens 
mansvälde är mera abstrakt och mindre personligt. Det vilar in
te på religion och moraliska föreställningar utan på teknolo
gisk framstegstro och vetenskapliga ideologier". (Liljeström 
1981 s 59) 

För att symbolisera denna modernisering av begreppets konkreta 
framträdelseformer byter bl a Liljeström ofta ut begreppet pat
riarkat mot mansvälde. Därigenom poängteras maktrelationerna 
mellan könen som den viktigaste aspekten av begreppet. Det 
existerar dock en viktig skillnad mellan begreppet patriarkat 
och mansvälde eftersom patriarkatet som socialt system har två 
grundläggande drag, där det ena draget rör könsmakt och det and
ra överhet. "Patriarkatet som överhet avser då de besuttnas makt 
över de obesuttna" (Liljeström a a s 52), vilket innebär att kon
kreta män kan inta underordnade positioner och domineras av över
ordnade kvinnor. Fortsättningsvis kommer vi att använda begrep
pet patriarkat i insnävad bemärkelse och avse mansvälde i en 
könsmässig arbetsdelning. Vi följer därmed Dahlström/Liljeström 
när de hävdar att: "kärnan i patriarkatet är arbetsdelningen 
mellan könen. Denna arbetsdelning innefattar sättet att orga
nisera produktion och reproduktion. Produktionen avser till
verkningen av produkter - varor - ocn reproduktionen det arbete 
som går åt till att återskapa och förnya liv och livsmönster 
från dag till dag och från generation till generation". (Dahl
ström/Liljeström 1980 s 10) 

Eftersom organisationen av produktion och reproduktion utgör 
samhällets materiella bas blir en analys av patriarkatet nöd
vändig för att spegla de samhälleliga motiven till den nuva
rande arbetsdelningen och de konkreta verksamheter som existe
rar. Det är ingen tvekan om att den befintliga samhällsforsk
ningen till mycket dominerande del rör den produktiva sektorn 
och särskilt den del av denna som är offentlig (näringsliv och 
statsapparat). Detta innebär som Boulding diskuterar att de 
kvinnliga livssammanhangen i stor utsträckning glömts bort 
och därigenom kommit att bilda "historiens osynliga undersida". 
(Boulding 1976) 
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Som Liljeström påpekar har den historiska arbetsdelningen 
mellan könen gett upphov till olika livsvärldar. "Den bär upp 
skilda värderingar och ger förtur åt olika saker. Männens kul
tur är förankrad i det offentliga livet, teknologin, vetenska
pen, marknadssystemet och den fackliga kampen. Kvinnans synsätt 
verkar mera genom informella kanaler11. (Liljeström 1981 s 265) 
Man kan också konstatera att kvinnornas arbete i den reproduk-
tiva sfären alltid varit oavlönat och att detta faktum förlett 
många ekonomiska analytiker att betrakta det som utan värde. 
Denna inställning präglar.fortfarande samhället. Det offentliga 
arbetet inom den gemensamma sektorn betraktas i ekonomiska ana
lyser enbart som en kostnad för samhället och inte som värdeska
pande, trots att ex vis arbete på daghem handlar om reproduktion 
av den viktigaste produktivkraften i samhället - barnet/männis
kan. Även när kvinnan lämnar det renodlat privata (arbete i hem
met) och går till en yrkeskarriär i offentligheten (till helt 
dominerande del inom den reproduktiva sfären) stämplas hon där
för som improduktiv och framställs därigenom indirekt, snarast 
som en belastning för samhällsekonomin. Ofta får man, när man 
följer den ideologiska debatten intrycket att kvinnors arbete 
alltid kostar pengar, samt att det kostar minst pengar när de 
är hemarbetande. Även enklast möjliga materiella analys av sunt 
förnuft-karaktär leder dock snarast till motsatt ståndpunkt. 
Det reproduktiva arbetet är alltid värdeskapande eftersom det 
utvecklar såväl produktivkraften arbetskraft som de sociala 
relationer som är nödvändiga för att någon form av samhällsliv 
skall fungera. Det produktiva arbetet däremot är inte alltid 
värdeskapande - åtminstone om man med värde avser bruksvärden 
med tendentiella förmåga till behovstillfredsställelse. 

En liknande analys gör Prokop sig till tolk för, även om hon 
till en del vänder på begreppet. Hon hävdar att kvinnor är 
bärare av särskilda produktivkrafter i samhället. Dessa är helt 
nödvändiga för ett fungerande samhälle och baseras på en sär
skild förmåga hos kvinnor att skapa och upprätthålla mellan-
mänskliga relationer. Mer preciserat kan denna produktivkraft 
definieras som en i kvinnans livssammanhang (snarare än man
nens) strukturellt existerande möjlighet och förmåga till ex
pressivt, icke-instrumentellt handlande. (Prokop 1981) 

Omsorgen om de sociala relationernas kvalitet ligger historiskt 
sett på kvinnorna. I familjen innebär detta att kvinnor svarar 
för sammanhållningen, tar sig an mellanmänskliga problem och 
svarar upp mot medlemmarnas uttalade eller outtalade behov. 
Kvinnor skapar härigenom produktionsförhållanden av känslo
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mässig eller behovsorienterad natur. I arbetslivet eftersträ
var kvinnor ett likartat förhållningssätt, vilket kommer i kon-
i lik.;, med de positioner som män intar och som har sin grund i 
marknadens och offentlighetens instrumentella krav. Det kvinn
liga förhållningssättet belönas (till skillnad från männens) 
inte, vilket ger upphov till en ambivalent inställning hos kvin
nor såväl i yrkes- som hemarbetet. Ve ger i en nyskriven arti
kel ett exempel på hur det kvinnliga förhållningssättet slår 
tillbaka mot kvinnan själv i arbetslivet. (Ve 1982) 

I många situationer tenderar de identifiera sig med andra aktö
rers intressen snarare än sina egna. Detta resulterar ofta i 
nederlag i maktsituationer eftersom kvinnorna utvécklar en iden
titetsgemenskap med den motsatta parten. 

I modern tid (efterkrigstiden) har allt fler kvinnor gått ut i 
förvärvslivet. Största delen av den ökade förvärvsintensiteten 
består dock av deltidsarbete. Mätt i arbetstimmar innebär detta 
att männen fortfarande mycket kraftigt dominerar den svenska 
arbetsmarknaden. Det ökande antalet kvinnor på arbetsmarknaden 
har naturligtvis en ekonomisk grund och deltidsarbetets expan
sion vittnar om den olösta konflikt mellan ansvaret för hem
arbetet och ambitionen till yrkesarbete som alltjämt dominerar 
kvinnornas liv. (Lindgren 1982) Dessa förhållanden bildar bak
grund till att arbetsmarknaden inte uppvisar några tecken på 
minskad könssegregering. Enligt en färsk OECD-rapport är idag 
den svenska arbetsmarknaden en av de mest könssegregerade i 
världen. Qvist hävdar tom att denna segregation ökar med 
varje ny kvinna som går ut på arbetsmarknaden. "Det växande 
kvinnoinslaget i arbetskraften har gjort arbetsmarknaden än 
hårdare könsuppdelad, med koncentration till den offentliga 
sektorn och till ett fåtal lågavlönade kvinnoområden, samt 
deltid som kvinnliga karaktäristika. Att bryta denna utveckling 
blir allt svårare. Redan utgör kvinnorna 45 % av de anställda 
och reserverna är alltså tämligen små" (Qvist 1980 s 16) Det 
är också mycket påtagligt och alarmerande att alla insatser 
som onekligen gjorts från statsmakterna för att motverka köns
segregeringen gett så dåliga resultat. Trots aktiv yrkesorien
tering, kvotering, attitydpåverkan m m Denälier med andra ord 
patriarkatet sin makt över den konkreta utvecklingen. Det är 
därför som nämnts svårt att jämföra kvinnor och män i identis
ka yrkesroller, eftersom sådana situationer är så ovanliga. Många 
forskare har också liksom vi ställts inför detta faktum när de 
försöker analysera sina empiriska material. Ex vis konstaterar 
Westlander efter en undersökning av arbetare som organiseras av 
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Svenska Fabriksarbetareförbundet att endast en yrkeskategori 
av åtta hade medlemmar av båda könen i hennes stickprov. "Detta 
är den första stötestenen vid könsjämförelser. De objektiva vill
koren är ju olika för kvinnor och män. Varför då jämföra arbets
tillfredsställelse eller andra subjektiva reaktioner?" (Westlander 
1980 s 98) I små undersökningar av vår typ är detta naturligtvis 
ändå möjligt, vilket speglar en av "den lilla fördjupningsstu
diens" komperativt metodologiska fördelar. 

Vi hävdar med stöd av ovanstående diskussion i likhet med ex vis 
Hartmann (1981) att det patriarkala systemet bör ges samma för
klaringsvärde som det kapitalistiska, samt att också det patriar
kala systemet har en materiell grundval. Med andra ord en konkret 
social struktur som ger män kontroll över kvinnors arbete. Denna 
materiella grundval definieras av strukturella relationer mellan 
män, som genererar den solidaritet och det samarbete som behövs 
för att förtrycka kvinnor. Patriarkat och kapitalism bör dess
utom betraktas som ömsesidigt beroende. Patriarkatets uttrycks
former varierar historiskt och kapitalismen har dominerande in
flytande på dess nuvarnade utformning. Kapitalismen å andra sidan 
har utvecklats, såväl med hjälp av som under motstånd från det 
patriarkala systemet. Hartmann hävdar att det kapitalistiska pro
duktionssättet har växt fram ovanpå patriarkatet, vilket resul
terat i ett extremt skiktat samhälle. Den nuvarande könssegre-
gerade yrkesstrukturen har med andra ord sina rötter i förhål
landen långt före kapitalismen. Under denna har sedan kapitalis
ter och manliga lönearbetare kommit att samverka i skapandet av 
såväl hierarkiska som horisontellt ojämlika yrkesstrukturer. 
Männens förmåga och möjlighet till organisation på den framväx
ande arbetsmarknaden, blev en central maktfaktor i deras ambition 
att bevara det gamla skråsamhällets könsprivilegier. (Lindgren 
.1982) 

Hartmanns analys tar sin utgångspunkt i strukturella egenskaper 
i de båda sociala systemen patriarkat och kapitalism. De betrak
tas som i princip oberoende relaterade till varandra. Framför allt 
betonar hon deras organisatoriska och politiska aspekter. I män
niskors konkreta verksamheter reproduceras former för dominans och 
underkastelse, men också politiska förändringsprocesser och kon
flikter. De manliga lönearbetarnas fackliga aktiviteter till stöd 
för det patriarkala systemet slår ex vis tillbaka på dem själva, 
genom att det stärker och legitimerar kapitalismens hierarkiska 
system. Hartmanns normativa slutsats blir därför följande: "Om 
männen i de icke-härskande klasserna skall bli fria, så måste de 
inse sitt samarbete med den patriarkala kapitalismen och överge 
sina patriarkala förmåner". (Hartmann 1981 s 22) 
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1.4 Materiella villkor kontra attityder, 
upplevelser och me dvetande 

Vi har så här långt diskuterat två processer med grund i sam
hällelig arbetsdelning (dekvalificering och diskriminering). 
I båda fallen har vi tillämpat ett materalistiskt förhållnings
sätt. Detta ställningstagande innebär att materiella villkor 
betraktas som viktigare än myter, attityder och ideologier för 
att förklara kopplingen mellan samhällsutveckling och män
niskors konkreta verksamheter, vardagsliv och medvetande. Var
dagslivet består dock inte bara av objektivt existerande, ma
teriella verksamheter och relationer. Det består också av män
niskors kunskaper, känslor och medvetande. Människor upplever, 
tänker och känner. De tolkar därigenom det materiella. Ger det 
innebörd och sammanhang. 

När en tillräckligt stor grupp människor börjar omfatta likar
tade tolkningssystem, börjar tänka i samma banor, talar man om 
att ett normsystem uppstått. Blir sedan detta generellt giltigt 
i ett helt land eller annat större socialt system har en kultur 
bildats. Som tidigare nämnts socialiseras människan in i en 
kultur som redan existerar. Hon lär sig såväl ett yrke som de 
förväntningar som riktas mot henne i största allmänhet. I denna 
process, där människor ständigt ingår i olika verksamheter, 
händer i princip två saker. Dels utvecklas människans person
lighet och kompetens. Dels reproducerar-^) hon samhällets ma
teriella struktur och överbyggnad.-^) 

Detta är ett viktigt konstaterande för vår analys. I lägen 
där de materiella strukturerna tenderar bli jämlika. Där man 
och kvinna, med samma utbildning, hamnar i samma yrkespositio
ner, finns en risk att männen som kollektiv upplever hot och 
extra starkt utvecklar de myter som finns kring könet. 

När män hotas materiellt tenderar de därför slå tillbaka med 
hjälp av de myter om kvinnan som man införlivat i sitt medve
tande och personlighet. Ofta tidigt i sin socialisationspro-
cess. Detta förhållande ökar som Hartmann påpekar avståndet 
eller konflikten mellan ideal och realitet: "And yet this in
tensification of the home myths saw the largest expansion in 
women's wage work in our history" (50-talets rekordår, vår an
märkning) (Hartmann 1976 s 219) och hon fortsätter: "Perhaps 
the homemaking ideology main function is not to keep women in 
the home, but to keep them in their place in the labour market" 
(ibid s 219). Detta sätter fokus på två viktiga fenomen i vår 
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undersökning. Dels att ideologin kring könen blir särskilt Då-
taglig och "handgriplig" på konkreta arbetsplatser med formell 
jämlikhetsstruktur. Dels och kanske viktigare, att den mate
riella strukturen förklarar arbetsdelningen på arbetsmarknaden, 
medan den ideologiska strukturen modifierar den på de konkreta 
arbetsplatserna. Den kvinnliga ingenjören går inte hem till köket 
(oftast; p g a könsrollsideologier. Däremot producerar de på 
hennes arbetsplats bl a skuldkänslor och inre konflikter, samt 
tendenser till underordningsrelationer som att ta på sig "typiskt11 

kvinnliga arbetsuppgifter.eller ta ansvar för hemtrevnadsbetin
gelser i torftiga arbetsmiljöer. (Jfr Prokop 1981 ovan) 

Norska studier (Bj^rg Aase S^rensen -82) visar att kvinnors livs
sammanhang ger upphov till en i grunden annorlunda rationalitet 
än den som normalt är förhärskande på arbetsplatser. Hon benäm
ner denna annorlunda rationalitet med begreppet "ansvarsrationa
litet" när hon ställer den i kontrast till den "tekniskt ekono
miska rationaliteten". Kvinnor tenderar att tolka och förstå 
händelserna på arbetsplatsen i en nära anknytning till de behov 
som människor har i en vidare bemärkelse. Vad betyder arbetet i 
relation till det som människan i övrigt involveras av? Varje 
människa betraktad som en helhet kommer på detta sätt ofta i 
motsatsställning till den tekniskt ekonomiska rationalitetens 
krav på individen. 

Människans personlighet och medvetande växer i hennes verksam
heter och vardagsliv och kan endast i mycket begränsad omfatt
ning betraktas som nedärvda. Hon förändras därigenom under livs
cykeln även om vissa egenskaper tenderar bli relativt stabila 
mycket tidigt. Den del av samhällets normsystem som barnet 
kanske tidigast tar till sig och införlivar i sin personlighet 
torde som nämnts vara könsrollen. Kopplingen mellan samhälle 
och individ har därmed två sidor - en direkt och en indirekt, 
vilket Liljeström med referens till Hannerz (1980) beskriver på 
följande sätt: "Det är inte bara det människor varit med om un
der sitt liv som påverkar deras medvetande. Medvetandet formas 
både av det individen upplever på egen hand och allt som når 
henne i andra hand. Hon iakttar och deltar i vardagskulturen 
och har sitt eget perspektiv på allt som försiggår där, men 
hon nås också av budskap från samhällets övergripande organi
sationer och institutioner. (Liljeström aas 321) 

Det är mot bakgrund av det vi ovan diskuterat som man får be
trakta de uppenbara svårigheterna att förändra existerande köns
roller. Attitydförändrare möter "ett massivt motstånd" inte bara 
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från institutionaliserade könsrolisattityder, utan primärt, från 
de konkreta sociala sammanhang i vilket könsrollerna reproduceras. 
En process som startar redan med de små barnens modellinlärning 
av föräldrarnas beteende och befästs på ett systematiskt sätt 
längre fram i livet. 

Det är också i detta perspektiv vi får betrakta de farhågor Qvist 
gav uttryck för när han hävdade att det blir allt svårare att för
ändra den könssegregerade arbetsmarknaden. En könsneutral jäm
ställdhetspolitik blir allt otillräckligare för att bryta ner 
könssegregeringen. (Qvist 1980) 

Kvinnor som "awikare" 

Innovatörer och överhuvudtaget de som stormar och tränger in ba
kom fienders linjer kan räkna med problem. Till skillnad från 
avantgarde i politiska eller militära operationer är problema
tiken betydligt mer dold och omedveten när kvinnor äntrar typiskt 
manliga karriärstegar. Ofta backas dessutom sådana strävanden upp 
av samhälleliga institutioner som skola, yrkesvägledning och mass
media, vilket skapar förhoppningar att man är efterlängtad på de 
aktuella arbetsplatserna. 

Vad förväntas av kvinnorna när de kommer till en mansdominerad 
arbetsplats? Historiskt har det varit en självklarhet att kvin
nor öppet och synligt skulle underordna sig männen. Idag är inte 
det synliga underordnandet särskilt socialt accepterat, särskilt 
inte då kvinnor intar samma yrkespositioner som männen. Men inne
bär då detta att kvinnor inte är underordnade som kön? Enligt 
Haavind (1982) är det: troligaste svaret på denna fråga att kvin
nor bedöms positivt på arbetsplatsen om de kan få underordnin
gen att framstå som något annat. Dvs att vara underordnad utan 
att detta klart framgår. 

Kvinnor i mansdornilierade yrkespositioner på arbetsplatser möter 
konkreta patriarkala dominansförhållanden. De möts av skytte
gravar i form av mer e ller mindre dolda och medvetna könsrolls
attityder. Deras situation kommer i allt väsentligt att likna 
den sociala avvikarens. Här bör observeras att det för den en
skilda människan ofta spelar föga roll om denna avvikarroll är 
samhällsfärlig eller potentiellt samhällsnyttig, eftersom det 
ofta tar lång tid innan hennes pionjärinsats börjar belönas. 

Det normala sanktioneras med andra ord i samhället, vilket för 
kvinnor innebär jobb i hemmet eller inom annan reproduktiv verk
samhet. Däremot "bestraffas" ofta det icke-normala eller avvi
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kände. Kvinnors situation på mansdominerade arbetsplatser upp
visar principiellt samma kännetecken som handikappade eller psy
kologiskt stämplade människors. De tenderar att tilldelas en rad 
egenskaper på grund av ett speciellt kännetecken eller stigma -
det att de är kvinnor. Som Goffman (1972) påpekar innebär stigma-
tiseringsprocessen att en grupp (i detta fall män), får sin egen 
gruppidentitet och dess dominansförhållande bekräftad genom att 
stigmatisera en annan grupp (kvinnorna), samt att denna tendens 
förstärks i situationer där den egna gruppens vitala intressen 
är hotade. Den "normala/dominerande gruppen" bygger med andra 
ord upp en stigmateori som försvar mot inbrytningssträvanden. 
Denna åtgärd är oftast omedveten och inte teoretisk i den me
ningen att den bygger på någon vetenskaplig kunskap om den stig-
matiserade gruppens karaktäristika. I stället är som Goffman 
framhåller stigmateorin en ideologi som "förklarar" den andra 
gruppens underlägsenhet och därigenom övertygar den egna gruppen 
om den fara awikarna representerar. Konsekvensen av denna pro
cess^) blir att kvinnor kommit att tillskrivas en rad egenska
per utifrån några enkla biologiste faktum. Goffman sammanfattar 
utifrån detta perspektiv de centrala dragen i den stigmatiserade 
människans livssituation på följande sätt: "De som den stigmati
serade har att göra med kan inte visa honom den respekt och hän
syn som de ickebelastade sidorna av hans identitet i och för sig 
skulle ha föranlett och som också han själv därigenom har kommit 
att förvänta sig; han återspeglar detta förvägrade erkännande 
genom att skylla det på något av sina attribut.(ibid s 18) 

Den stigmatiserade människans situation präglas som framgått av 
motsättningar som inte "kan lösas" individuellt utan enbart 
på samhällsnivå genom förändrade maktrelationer mellan grup
perna. För den enskilda människan (ex vis den kvinnliga in
genjören på en mansdominerad arbetsplats) blir därför oftast 
reaktionerna av anpassningskaraktär. 

Konfliktgenererande identitetsformer 

Vi har i vår hittillsvarande analys i huvudsak uppehållit oss 
vid människors sociala identitet och relationer. Vi har konsta
terat att det ofta föreligger en diskrepans mellan en människas 
faktiska och skenbara identitet. Den präglas oftast av outtalade 
törväntningar på människor utan täckning i deras faktiska egen
skaper och ambitioner. Inga befattningsbeskrivningar för ingen
jörer innehåller ex vis krav på att kvinnliga ingenjörer skall 
vara "kvinnliga", icke-karriärister utan vassa arbågar eller 
att de skall "tiga i församlingen". Trots detta är denna typ av 
förväntningar från manliga arbetskamrater legio. De är uttryck 
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för den skenbara sociala identitet som tillskrivs kvinnor uti
från deras stigma som biologisk könsvarelse. Den del av deras 
faktiska identitet som svarar mot organisationens befattnings
beskrivningar (officiella förväntningar) som kompetens och be
hörighet, tenderar därför ständigt komma i konflikt med den 
skenbara. Detta leder som nämnts till betydande anpassnings
svårigheter. 

En av de centrala beståndsdelarna i den moderna kvinnligheten 
är att få det ojämlika att framstå som det jämlika. Med detta 
menar Haavind (1982c)att det blir möjligt att förstå att i vårt 
samhälle har kvinnor tillåtelse att göra "allt", men hur de kom
mer att uppfattas som kvinnliga personer bestäms av hur väl de 
kan göra "allt" relativt underordnat till män. 

Haavind menar att kvinnors personliga relationer till varandra 
bestäms av deras förhållanden till män. Mäns relationer till 
varandra och det som anses viktigt och värdefullt i dessa sät
ter gränser och villkor för vad slags relationer de har till 
kvinnor. Dessa förhållanden inverkar i sin tur på de relatio
ner kvinnor har till varandra. "Kvinnlighet" är en värdering 
av en själv och andra, huruvida man följer och uppfattar de 
villkor som gäller för kvinnors underordning. Som vi tidigare 
påpekat förutsätts inte detta vara lika synligt idag som för 
några decennier sedan. En positiv kvinnlighetsvärdering upp
nås snarare om underordningen framstår som något annat. T ex 
genom att två motstridiga budskap avges samtidigt. Ett budskap 
som säger: "jag gör som jag vill "oavsett" vad du tycker" och 
ett annat som säger: "att det "tillfälligtvis" stämmer med det 
du vill att jag skall göra". Båda budskapen får positiva köns-
mässiga bekräftelser. Alla är inte i lik a stort behov av såda
na, men ingen slipper ifrån könsmässiga värderingar. Den nega
tiva bekräftelsen finns alltid som en risk och denna måste in-
kalkyleras. 

Den konkreta kvinnliga ingenjörens totala sociala identitet 
på den mansdorninerade arbetsplatsen riskerar därmed undergrä
vas. Detta innebär risk för att hon avskärs både från sin so
ciala miljö på arbetsplatsen och från sig själv. Hon löper ris
ken att: "stå där ensam som en misskrediterad person inför en 
värld som inte accepterar (henne, vår anmärkning). (Goffman s 28) 

Denna brist på accept från omgivningen eller snarare obenägen
het till objektiv bedömning av den faktiska personligheten, 
innebär ett stereotypt förhållningssätt till människors per
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sonliga identitet. Negativa förväntningar av stereotyp natur 
som baseras på ett stigma förekommer med andra ord inte bara 
i ytliga sammanhang, utan befästs eller tom institutionali-
seras i långvariga och djupa sociala relationer. Ett klassiskt 
exempel är relationerna mellan vita godsägare och svarta slavar, 
där båda gruppernas personliga identitet cementerades långt före 
de enskilda individernas födelse. Samma principiella förhållande 
rör relationerna mellan könen, där inte ens långvariga förbin
delser på gemensamma arbetsplatser förmår råda bot på stereo-
typisering efter könsliga stigma. Könet medför med andra ord 
att konkreta människor tillskrivs en personlig identitet. 

Den personliga identiteten är som framgått en helt annat sak än 
människors subjektiva känslor kring sin egen situation och iden
titet. Individens subjektiva upplevelser av sig själv brukar i 
stället benämnas jag-identitet. Denna dimension är av psykolo
gisk karaktär och vi kommer endast perifiert att belysa den i 
vår empiriska del av rapporten som nu följer. 
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2.1 FOA:s verksamhet i ett utvecklingsperspektiv 

En grundtes i sociologisk teoribildning är att organisationer 
och andra sociala system har ett "liv" bortom sina medlemmars. 
Människor kommer och går i systemet och verksamheter kan för
bli intakta även när samtliga anställda bytts ut. I FOA:s fall 
framträder dock en äverensstämmelse mellan institutionens ut
veckling och de anställdas. FOA växte under perioden 1945-1965 
och har därefter minskat i omfång. I den grupp vi intervjuat 
sammanfaller ex vis deras mest högproduktiva period i livet med 
den s k "guldåldern" inom FOA på 60-talet. Man tycks i slutet 
av denna period ha uppnått ett slags kulmen eller mognadsnivå, 
som efterträtts av en markerad stagnation eller övermognad. I 
vart fall är denna uppfattning legio inom den yrkeskategori och 
åldersgrupp vi intervjuat. 

"Då var det uppåt på FOA. Då fanns det pengar och beford
ringar ställdes i utsikt." 

Perioden skänkte förhoppningar och arbetsglädje. Nytt folk och 
nya ideér tillfördes kontinuerligt. Organisationen låg i forsk
ningsfronten inom breda områden och dess status upplevdes som 
hög. Speciellt gällde detta kärnforskningen, där olika motin-
tressenter ännu inte börjat "förgifta" atmosfären i någon högre 
grad. Framför allt växte FOA, vilket inte bara skapade höga am
bitioner och aspirationsnivåer utan också konkreta karriärmöj
ligheter. Man behövde bara se på sina chefer för att konstatera 
att den egna utbildningsbakgrunden var fullt tillräcklig för att 
göra karriär. Utan tvekan upplevde man också såväl yrkesstolthet 
som stolthet över att vara en FOA:it. 

"Ja, det var fruktansvärt spännande. Folk tappade ju hakan, 
blev imponerade när man sa var man jobbade. För oss var det 
så naturligt. Bra löneutveckling och lätt att få utrustning. 
Allting var prioriterat. Vi upplevde nybyggaranda." 

För den personal som anställdes före och under denna "guldålder" 
var FOA inte någon räddningsplanka på en kärv arbetsmarknad. 
Fortfarande var ingenjörsutbildningen mycket gångbar och även 
gymnasieingenjörsnivån en utpräglad högstatusutbildning. På 
samtliga nivåer rekryterades ambitiösa och begåvade människor. 

"Jag tänkte att FOA var en bra inkörsport. Man höll på med 
atomenergi och en rad andra spännande grejor, så när dom 
ringde mig så tänkte jag att okey jag fick alltså tjänst 
innan jag tagit examen." 
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Speciellt tycks detta ha gällt de kvinnliga ingenjörer som an
ställdes. De tycks helt enkelt ha varit mycket meriterade med 
goda gymnasiebetyg och/eller bra praktik. 

"Man har ju ett minus om man är kvinna och kommer och söker 
ett jobb som ingenjör ex vis. Då måste man ha bättre betyg. 
Man måste ha bättre praktik och referenser än vad en kille 
har för att vara med på samma plan s å att säga. Den ten
densen ser man ju fortfarande när dom söker civilare och 
det har kommit några kvinnliga sökande. Det har inte va
rit många. Det diskuteras då så att man hör att dom måste 
vara bättre än männen." 

överhuvudtaget betraktas denna tid, åtminstone i de intervjuades 
"backspegel", som god. Detta gäller såväl effektivitet som trivsel. 

"Förr var vi nerlusade med jobb, men nu har det varit lite 
att göra, så det är lite tråkigt." 

"Stämningen har blivit fruktansvärt mycket sämre sedan 60-
talet, för då var det ju på uppbyggnad. D et växte och vi 
var en väldigt stor institution. Sedan började det trappas 
ner och de som kunde började försvinna. Folk tappade gnis
tan när beslutet kom (riksdagsbeslut om kärnforskning, vår 
anmärkning). Det såg man ju under många år att folks moral 
försämrades.... allting rasade för dom." 

Många av FOA:s problem tycks bero på att organisationen ofta tvin
gats anpassa sig till samhällsförändringar av ganska abrupt natur. 
Detta gäller ex vis inställningen till kärnkraft och riksdagsbe
slutet om utlokalisering av statliga verk. Detta har bl a fått 
som konsekvens en svårplanerad rekryteringssituation. Ett annat 
problem är att många sektioner i dag präglas av en åldersstruk
tur vad beträffar de anställda som för tanken till ålderspyra
mider i Norrbottens inland.Självklart sätter detta sina spår. 

"Och så det här att det inte kommer någ ot nytt någon gång. 
Vi är ju gamla allihop här. Jag hör ju till den yngre sidan 
fortfarande fast jag är gammal. Alla går i sina gamla spår 
.... det skulle behövas lite fniss i korridoren." 

Ett mycket utmärkande drag i utvecklingen är att rörligheten upp
levdes som större tidigare, åtminstone för vår yrkeskategori. 
Framför allt gäller detta den vertikala rörligheten (kar
riärmöjligheterna). Denna rörlighet har successivt ersatts 
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av en annan och för de anställda mindre angenäm typ - den rums
liga. Här präglas utvecklingen dels av utlokaliseringsproblema-
tiken, där hela avdelningar flyttas, dels av de talrika omorga-
niseringarna, som för många av våra intervjupersoner upplevts 
som svårbegripliga, frustrerande och otrygga. 

"Sen blev den avdelningen också överflyttad till en annan." 

"Det blev en allmän otrygghet på FOA därför att folk skulle 
sluta. Man skulle omorganiseras.... Det finns så många 
människor på FOA som inte har sin egen trygghet i sin 
egen självkänsla. Börjar man röra i det så blir det sjukt." 

Ovanstående citat visar en rätt vanlig tolkning, där minskad 
trygghet beskrivs som en funktion av "dåliga" personlighetsdrag 
och förändringar i omgivningen. Rent objektivt torde det snarare 
förhålla sig så att självkänslan försämras av otrygga arbetsför
hållanden, vilket i förlängningen leder till "onda" cirklar, så
väl för den enskilda människa som för FOA som organisation. 

Organisatoriska förändringar inom FOA i kombination med samhälls
förändringar av generell natur har medfört att verkligheten inte 
kommit att motsvara de förväntningar som såväl de kvinnliga som 
manliga rekryterna riktade mot organisationen i början av sin 
anställning. 

"När jag började här för tjugo år sedan var det många gym
nasieingenjörer som var sektionschefer. Dom kunde alltså 
avancera ganska högt upp då. I dag så går det alltså inte, 
utan där vi slutar tar civilarna vid och fortsätter. Det 
är väldigt svårt att avancera till sektionschef ex vis om 
man skulle vilja det och likaså lönemässigt. Vi stannar på 
elva, tolv och där fortsätter dom." 

Många upplever också att den vertikala rörligheten (eller snarare 
den upplevda möjligheten av en sådan) medförde att statusskillna
derna mellan olika utbildnings- och yrkeskategorier tidigare var 
svagare eller åtminstone mer flytande och mindre markerad. 

"Då jag började fanns det inga statusskillnader, men det har 
svängt. Det är väl det att vissa grupper informeras inte 
längre. Informationen sker i skikt. Tvärsöver och inte ver
tikalt som tidigare. Även på fikaraster och måltider har 
det visat sig. Det har skiktats ut vissa grupper som går 
och äter tillsammans.... Gränsen går akademiker - icke 
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akademiker. Många tyckte sig se den här gränsen tidigare 
också, men jag såg den aldrig." 

Faktum är att det knappast är någon av våra intervjupersoner som 
upplever FOA:s utveckling i positiva termer. Det är därför knap
past förvånande att en klar majoritet av våra kvinnor och män 
också upplever en personlig utveckling till det sämre på en rad 
olika områden med anknytning till arbetet. 

Bland våra intervjupersoner finns det få som fått sina förvänt
ningar om vertikal rörlighet förverkligade.^!) I de flesta fall 
där man kan tala om en karriär har den skett "snett uppåt". Med 
andra ord inom en annan del av organisationen än den man utbil
dats för (inom administrationen). 

"Dom som vi tycker har gjort karriär har varit inom byrå
kratin." 

Man har också genomgående accepterat detta sakernas tillstånd. 
I dag konstaterar man bara faktum, med eller utan bitterhet. 

"Sen har någon enstaka kommit sig upp. Vi brukar prata om 
det i bland." 
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2.2 Upplevelser av F OA so m arb etsplats 

Många drag i utvecklingen delas av de manliga och kvinnliga 
gymnasieingenjörer vi intervjuat. Den gemensamma tendens som 
är tydligast och viktigast när det gäller att förklara olika 
problem och upplevelser är yrkets dekvalificering i vid mening. 
Vi beskriver i följande avsnitt denna problematik för att där
efter gå vidare och behandla den problematik som är olika för 
män och kvinnor, nämligen diskrimineringen. 

Dekvalificeringsproblematiken 

Den nivågruppering som i dag kännetecknar FOA:s sociala struktur 
är i stora drag identisk med den som mötte våra nyanställda gym
nasieingenjörer på 50- och 60-talen. Åtminstone på papperet. 
Längst ner i herarkin finns servicepersdonal av teknisk och 
administrativ natur som tekniker och skrivbiträden. I skiktet 
ovanför placerar sig vår yrkeskategori, dvs människor med en 
utbildningsbakgrund motsvarande gymnasieingenjörsexamen. I nästa 
skikt återfinns akademiker - företrädesvis civilingenjörsutbild
ning och i toppen placeras högre chefer. 

Som framgått expanderade ingenjörsutbildningen i Sverige både på 
gymnasie- och högskolenivån drastiskt under 60-talet och "guld
åldern" på FOA motsvaras med andra ord av en "guldålder" också 
för ingenjörsutbildningen, samt för tekniskt arbete överhuvud
taget. 50- och 60-talen var rekordår i svensk ekonomi och till
tron till tekniskt rationella lösningar på allsköns problem var 
obegränsad.Ideén om ekonomisk tillväxt med hjälp av utbildning 
och teknik tycks ha haft nära nog fullständig hegemoni över män
niskors föreställningsvärld. Någon av våra intervjupersoner be
skriver detta målande som att FOA "surfade" med en våg av fram-
stegstro och teknikbeundran. 

De flesta av våra ingenjörer fanns med i denna våg och slets 
ofta in i FOA direkt från skolbänken - ofta tom tidigare. 
Många arbetade redan i teknikerbefattningar inom FOA och meri
terade sig för en nivåuppflyttning genom idoga kvällskurser på 
tekniska institut eller gymnasier. Några med hjälp av oavlönade 
tjänstledigheter. Genomgående är att man hade alternativ som 
FOA konkurrerade ut på ett eller annat sätt. 

"Tyckte att FOA verkade vara ett spännande ställe med 
goda möjligheter." 
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Vad man mätte tycks ha varit en organisation med mer eller mind
re latenta eller "osynliga" omställningsproblem. På ytan fram
trädde allt som ljust och hoppfullt - många chefer utgjorde le
vande exempel på karriär utan akademisk utbildning. Under ytan 
återfinns bl a det faktum att FOA expanderade i en takt som för
svårade rekryteringen av tillräckligt kompetent personal på hög
re nivåer i hierarkin. Något tillspetsat kan man säga att FOA 
på 50- och 60-talen går ini en expansionsfas med en ledning av 
utpräglat patriarkal natur. Ledare som kom att rekryteras efter 
anciunitets- snarare än kompetensprinciper och med en benägen
het att dominera i kraft av position snarare än kompetens. Vis
serligen har ledare vid FOA alltid formellt tillsatts efter 
forskningskompetensprincipen. Det kärva rekryteringsläget (se 
s 10) satte dock tidigare käppar i hjupet för dertna ambition. 
Många blev också så engagerade i administrativa arbetslednings
uppgifter att deras egen personliga utveckling som forskare stan
nade upp. En patriarkalisk ledarkader sattes med andra ord att 
administrera ett tekniskt avancerat forskningsarbete med kapi
talistiska förväntningar på effektivitet riktade mot sig. De 
flesta av våra intervjupersoner konsterar i dag att detta möte 
mellan patriarkat och kapitalism inte utvecklats lyckligt. För 
många fick det mycket negativa konse kvenser för arbetstillfreds
ställelse och karriär. För några fick det förödande personliga 
konsekvenser. Vi återkommer till denna problematik längre fram. 

De arbetsuppgifter som mötte våra ingenjörer var av de mest 
skiftande slag, eftersom F0A:s forskning då som nu täckte ett 
mycket brett fält. Genomgående tycks man dock ha hamnat i spän
nande projekt där produkterna mottogs av intresserade avnämare 
inom och utom försvaret. Projekten innebar ofta forskarkarriärer 
för akademiskt skolade forskningsingenjörer. Man disputerade och 
blev omskrivna. Det hände något hela tiden, som någon uttryckte 
det. För många öppnades en dörr på glänt till forskning och per
sonlig utveckling, men få lyckades eller gavs chansen. Ambitio
nerna förbyttes i besvikelser och brustna illusioner. 

"Jag kände att jag själv velat jobba vidare och forska 
med det.... inte som en springpojke som det nu blev." 

Även om arbetsuppgifterna var enkla och oftast av praktisk, la-
borativ karaktär, så hade man en rätt god överblick av helheten 
Man kände syftet med projektet. Kände delaktighet och tillfreds
ställelse när det lyckligt förts i hamn och förtröstan över att 
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nya spännande arbetsuppgifter stod på lut. För vår generation 
gymnasieingenjörer hade dock redan en betydande dekvalificering 
ägt rum. De arbetsuppgifter många tilldelades var principiellt de
samma som detekniker och laboratoriebiträden ett decennium ti
digare utfört. De flesta kom i skarven till denna utveckling 
och fann efter genomgången utbildning, när de återvände till 
FOA att lönen visserligen ökat, men att arbetsuppgifterna var 
ungefär desamma. Denna utveckling har fortsatt på ett stadigt 
och som många upplever det, nästan "ödesbestämt11 sätt. 

"Det anställs inga tekniker längre. Det har ju blivit så 
att man får göra teknikerjobb alltså. Jag tycker att man 
skulle kunna utnyttja personalen lite bättre än vad man 
gör här. Men sen har man ju stagnerat väldigt. När jag 
jobbade med.... så hade jag ju ett väldigt mycket större 
ansvar för saker och ting, men då jobbade jag ju på nåt 
som jag kunde. Jag tycker fortfarande att jag inte är 
riktigt insatt i det här (syftar på de nya arbetsuppgif
terna, vår anmärkning)." 

De talrika omorganisationerna och förändrade forskningsinrikt
ningarna har med andra ord för många inneburit att de samtidig t 
som de fått enklare arbetsuppgifter och därigenom dekvalificerats, 
fått nya krav på sig i arbetssituatio ner där deras tidigare kun
skaper och kompetens inte längre är relevanta. Ett exempel bland 
många på detta är kemiingenjören som efter inånga år i experimen
tellt arbete omplaceras till ett arbete av artskild teknisk ka
raktär för att slutligen hamna i rent administrativa arbets
uppgifter. Ett arbete där hans utbildning och erfarenhet är obe
fintlig men karriärmöjligheter å andra sidan existerar. Föränd
ringen innebär dessutom att hon förflyttas från en manligt domi
nerad karriärväg till en typisk kvinnlig nisch. 

"Det är inte al}.s roligt. Vissa morgnar är det pes t att 
gå till jobbet.Ibland händer det att dom ger en arbets
uppgifter som man inte är kvalificerad för och då är det 
verkligen tråkigt." 

I dag syns tydligt en fortsättning på denna utveckling, men nu 
uppflyttad till nästa nivå i hierarkin. 

"Det blir ju mer och mer civilingenjörer. Det har ju varit 
svårt för dom också att få jobb och dom har sökt tjänster 
som dom var överkvalificerade för och då har det blivit 
att vi i mitten har varit utanför alltså. Jag tror inte 
arbetsuppgifterna har blivit svårare." 
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Det tycks vara så att dekvalificeringsprocessen först har en 
smygande och latent sida som inte upplevs tydligt och medve
tet för att i ett senare skede framträda tydligt och brutalt 
för de som drabbas. 

"Jag var ju forskningsingenjör på den tiden. Sedan får jag 
på hösten ett papper där det står att jag är 
Det där tog jag väldigt illa upp på. En den 
ser du, kan man gå ner och hämta på gatan här och plocka 
in efter någon månads utbildning." (Denna degradering var 
ingen 'personlig förföljelse1 utan resultatet av statligt 
agerande vid ett avtalstillfälle, vår anmärkning). 

Även om de nivåer som vi här diskuterat fortfarande existerar 
såväl lönemässigt som på papperet - i form av mer eller mindre 
verklighetsanpassade befattningsbeskrivningar - tycks det knap
past vara något tvivel om att: 

1. De civilingenjörer som i dag rekryteras, går in i hierarkin 
på den nivå där man tidigare rekryterade gymnasieingenjörer. 

2. De gymnasieingenjörer som fortfarande rekryteras går in i 
teknikerjobb. 

3. Även äldre personal med gymnasieingenjörskompetens allt of
tare kommit att hamna på denna sistnämnda nivå. 

4. De tekniker som inte har gymnasiekompetens succesivt för
svinner från organisationen. 

"Även om det på arbetsplatsen har funnits uppdelningen i 
tekniker, ingenjörer och forskare, så har det blivit allt 
mindre skillnad i praktiken mellan tekniker och ingenjö
rer." 

Det bör än en gång poängteras att FOA ingalunda är ensamt om 
denna utveckling. Den dekvalificering som ägt rum är relativ 
och absolut. Den relativa dekvalificeringsprocessen med av
seende på statusposition i organisationens hierarki och kar
riärmöjligheter är tydlig. Den upplevs av i stort sett samt
liga våra intervjupersoner. När det däremot gäller den mer 
personliga eller absoluta dekvalificeringen så varierar den 
rätt mycket. Dels är en sådan utveckling tung att erkänna, 
ens för sig själv. Dels har många inte dekvalificerats i denna 
mening. Den vanligaste känsla man förmedlar är därför att si
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tuationen präglas av stagnation. Man har hamnat på arbetslivets 
ändstation och finner den vara förvånansvärt lik startpunkten. 

"Man har mycket nytt att pula med, men de rutinbetonade 
arbetsuppgifterna har nog ökat. Det är tråkigare nu." 

Denna känsla av stagnation får kanske sitt mest konkreta ut
tryck i attityder till lönen som genomgående är negativa och 
bittra. 

"Vi har kört i topp lönemässigt. Man kan säga att FOA be
handlar sina ingenjörer styvmoderligt i lönehänseende." 

"Det är nu mitt ... år vid FOA och jag står för närva
rande i lönegrupp 10 tror jag 10:13. Det är alltså en 
enastående utveckling sett mot bakgrund av alla åren. 
Jag menar att jag inte hunnit längre alltså och redan 
det torde ju skvallra om förhållanden som inte är som 
de borde vara." 

Ofta tycker man att lönen i och för sig är logisk sett mot 
bakgrund av arbetsuppgifterna, men att FOA inte utnyttjat 
arbetskraftens resurser på ett relevant sätt. Den dåliga 
löneutvecklingen är en indikation på detta. 

"Lönen bortser jag givetvis från för där har jag stångat 
huvudet i taket.... Enda möjligheten är ju där en om-
reglering av tjänsten eller också om det nu finns möj
lighet till det en s k personlig tjänst." 

Men denna typ av personliga utvecklingsmöjligheter har knap
past ökat.... Givetvis är kvalificerings- och dekvalifice-
ringsprocessen en fråga om makt. På samhällsnivån gäller, som 
vi tidigare diskuterat med stöd av Braverman (1977), att vär
det på varan arbetskraft i ett ka pitalistiskt samhälle be
stäms av utbud och efterfrågan. FOA:s lönesättning och arbets
kraftsutnyttjande följer i stort sett dessa "lagar". När ut
budet av gymnasieingenjörer ökar kommer dessa som kollektiv 
i en dålig förhandlingssituation. I takt med en ökad byråk-
ratisering i samhället har samtidigt de individuella möjlig
heterna att bryta detta mönster minskat. Såväl den kollektiva 
som den individuella förhandlingspositionen har med andra ord 
försämrats för vår utbildningskategori. 
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"Då sökte jag nya jobb för att pressa dom, men sånt går 
ju inte i dag. Nu Mr dom väl tacksamma om man säger att 
skall sluta, antar jag." 

Ofta, men inte alltid, hänger denna situation samman med frå
gan om utbytbarhet. På vår högt specialiserade arbetsmarknad, 
med sin allt mer extrema arbetsdelning är den enskilda kuggen 
allt lättare utbytbar. Existerar sedan en "reservarmé" av högt 
utbildade människor, som med ett minimum av internutbildning 
kan inplanteras i organisationens arbetsuppgifter är arbets
givarpartens position stark. Detta förhållande skulle i en 
renodlad marknadsekomomi medföra såväl lönedumpning som re
krytering av handplockad personal. Att så inte sker är avhän-
gigt den starka fackföreningsrörelsen i Sverige, som fram till 
slutet av 70-talet lyckats hålla stånd mot ex vis reallöneför
sämringar. På den enskilda arbetsplatsen får denna arbetsmark
nadssituation en rad negativa konsekvenser. Förutom den ovan 
nämnda diskrepansen mellan förväntningar och verklig utveck
ling; 

"Jag trodde världen låg öppen för en. Han var ju helt i 
det blå." 

leder specialiseringen bl a till minskat deltagande i och för
ståelse för den totala arbetsprocessen, minskat konkret sam
arbete med arbetskamrater samt demeritering p g a att special
kunskaper ofta är oanvändbara någon annanstans på arbetsmark
naden. 

"Det är ett väldigt begräns at arbetsutbud på mitt område 
på arbetsmarknaden i Sverige. Jag är ganska låst till 
FOA." 

Även om: 

"det skulle vara mycket svårt att ersätta mig i mina nu
varande arbetsuppgifter.... Mycket svårt att hitta en 
ingenjör med lämpliga kunskaper " 

så upplever många att de saknar alternativ såväl inom som 
utanför FOA, just p g a den höga specialiseringsgraden. När 
så forskningsinriktningen förändras och en specialuppgift blir 
"onödig" hamnar ofta dessa befattningshavare i en synnerligen 
besvärlig situation. Deras befattningar bedöms i bästa fall 
som personliga, vilket medför arbetstrygghet men knappast ar-
betstillfredsställese. Den skenbara motsättningen mellan spe
cialisering och demeritering upplöses och framstår som en kon
kret realitet för våra intervjupersoner. 
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"Nu sitter vi ju lite illa till för våra tjänster får 
inte återbesättas och då känner man sig lite utsatt. 
Genom att jag blivit så specialiserad har jag också svårt 
svårt att hitta något nytt jobb. Jag vågar inte söka... 
jobb för jag tycker att jag kan ju ingel... längre.11 

I sådana situationer krävs mycket irföd för att bryta upp efter
som tjänster inte finns kvar om man vill återvända. Man hamnar 
i ett symbiotiskt förhållande till sitt arbete. I ett negativt 
och destruktivt beroendeförhållande. I de fall där en omplace
ring äger rum upplevs den ofta som en befrielse, även om de nya 
arbetsuppgifterna innebär en degradering i fråga om innehåll. 

"Kändes som en lättnad när jag for därifrån, trots att det 
samtidigt kändes som en deportation." 

Att överge ett jobb man haft länge och behärskar till "full
ändning" är inte lätt. Det har kommit att prägla individen 
som lönearbetare men också som människa. Talesättet att "lägga 
ner sin själ i något", framstår i många av våra intervjuer som 
en ytterst materiellt förankrat. 

"Jobbet var hemskt intressant och har man jobbat mycket 
med något väldigt intressant så blir det så självklart 
för en. Det här då att sedan gå över till.... var ju 
som att dyka och hoppas att man kom upp." 

För andra har utvecklingen inte upplevts negativ i den meningen 
att man redan från början kände sig malplacerad och snabbt fått 
brustna illusioner. 

"Mina första månader där började mina problem. Mitt elände 
så att säga." 

I några fall upplever man sig i stort sett lurad redan från bör
jan och ger uttryck för stor bitterhet. 

"Det var i stort sett ett skitarbete som skulle tillsättas 
med en morot så att säga." 

Moroten i det här fallet var de karriärmöjligheter som ställdes 
i utsikt jämte en spännande befattningsbeskrivning som visade 
sig stämma dåligt med verkligheten. Den stolthet som utbild
ningens status skänkt förbyttes snart till känslor av att inte 
uppskattas och utnyttjas till sitt rätta värde. 
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"När man sökte som ingenjör så ville man ju inte bli be
traktad som något servicehjon som skulle städa och tömma 
papperskorgar åt dom andra." 

Bland de som anställdes efter 60-talet tycks också förvänt
ningarna ha varit betydligt lägre ställda, vilket medförde 
att besvikelserna i stort sett uteblivit. Ofta uttrycker man 
känslor av trivsel i kombination med en rätt instrumenteil 
arbetsattityd. Man förväntar sig helt enkelt ingen personlig
hetsutveckling i arbetet. 

"Jag känner nog att jag kommer att stå still'här - det 
gör jag. Jag säger så här att här spelar det ingen roll 
hur mycket jag jobbar, därför jag kan inte få något för 
det. Karriärmöjligheterna inom FOA är lika med noll allt-

Som något av en paradox kanske kan betraktas det faktum att 
majoriteten av våra intervjupersoner upplever att arbetet bli
vit mindre praktiskt och mer teoretiskt. De hantverksmässiga 
inslagen har för många helt eliminerats. 

"När jag började här var det mera praktiskt. Tester, ana
lyser och sånt.' Kanske mer labb-arbete. Nu är det mera 
teoretiskt." 

Bakom denna typ av yttrande döljs flera sanningar. För vissa 
innebär det att arbetet faktiskt blivit mer kvalificerat och 
självständigt, vilket som konsekvens skänker stor tillfreds
ställelse. 

"Det ökade ansvaret har ju inneburit ett större förtroende. 
Jag har funnit det så stimulerande just det här att ha så
dana arbetsuppgifter och förutsättningar och hela tiden 
matas med nya uppgifter. Det finns ingenting liksom som 
oroar från det hållet." 

För andra har teoretiserande sin grund i att man hamnat på 
sidan om. Hantverksskickligheten och specialkunskaperna be
hövs inte längre och man får helt enkelt tid över att "intern-
utbilda sig själv". Ofta upplever man därför knappast det öka
de teoretiserandet som kvalificerande, utan snarare som en 
"terapi" utan egentligt mål eller nytta. Vanligast torde vara 
çlen utveckling som tidigare diskuterades med hjälp av Berner 
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(1980). Nämligen att den konkreta kopplingen mellan teori och 
praktik börjar försvinna inom tekniska verksamhetsområden. Man 
behöver inte längre testa hypoteser i praktiken, utan detta kan 
simuleras eller klaras ut på annat håll. Arbetet blir därigenom 
allt mindre erfarenhetsbaserat. Det blir i stället en fråga om 
att kombinera och tillämpa upptäckter som görs på annat håll. 
Det handlar mindre om upptäckt och mer om tillämpning. En till-
lämpning som inte är av direkt praktisk natur. 

"Nu sitter man och räknar ut hur det skall vara. Förr fick 
man ut och skjuta på fältet för att se vad som hände." 

Även denna utveckling är en konsekvens av en ökad samhällelig 
arbetsdelning, där verksamheten på FOA blir en allt mindre del 
i helheten. Man blir i likhet med andra verksamheter allt mer 
beroende av omvärlden och tappar i konsekvens med detta bort 
en hel del kapacitet och kunskap - kanske speciellt på den hant
verksmässiga sidan. 

"Service och ombyggnad blir allt mindre. Maskinerna numera 
är så driftssäkra så dom går nästan aldrig sönder. Komp
lexiteten är sådan att det fordras specialutbildning om 
dom går sönder för att knäcka det hela. Vi ringer på ser
vice så kommer dom." 

Samtidigt har FOA:s kontakter med avnämare utanför försvaret 
ökat. Det kan vara svårt att beskriva denna utveckling i termer 
av kvalificering eller dekvalificering eftersom båda processer
na fortgår parallellt. En annan upplevelse som många förmedlar 
är känslan att det var mer att göra tidigare. Av att arbetstem
pot och kravet sjunkit. De flesta tycks uppfatta denna utveck
ling som negativ och kopplar åtminstone i efterhand ihop stress 
och krav med yrkesstolthet och trivsel. 

"Det behöver inte vara en nackdel tycker jag att det är 
stressigt, utan det kan också vara att man känner att 
man får ett problem som skall lösas och att problemet 
blir löst. Det är en tillfredställelse." 

Ofta är känslorna ambivalenta. 

"Ja, i och för sig, vem gillar inte lugn och ro? Men till 
slut går det en på nerverna. Dagarna blir väldigt långa 
när man har litet att göra."1 
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Det är rätt uppen bart att denna typ av upplevelser finner gro
grund på avdelningar eller sektioner där forskningen av en el
ler annan anledning stagnerat. Arbetsplatser som präglas av av
veckling och där alienationsproblematiken ligger latent eller 
redan har blommat ut. 

"Forskningen står ju rätt stilla på vår avdelning, efter
som det är så mycket rutinprovningar." 

Som antytts tidigare tycks dekvalificeringsprocessen ha med
fört att det sociala avs tåndet minskat mellan tekniker och 
gymnasieingenjörer samt mellan civilingenjörer och ledarskikt. 
Däremot tycks det ha skett en succesiv polarisering mellan 
dessa två grupperingar. I vart fall märks en tydlig irritation 
över att "klasskillnaderna11 mellan de två ingenjörskategorierna 
är så markerad. 

"Är det någonting här inom FOA som jag inte kan tåla så 
är det den där djävla akademismen.... FOA:s historia 
skall vara dess akademikers och inte några andras." 

Många upplever ett främlingskap inför civilingenjörskategorin 
som bottnar i besvikelser över uteblivna karriärmöjligheter, 
men framför allt har sin grund i de konkreta sociala rela tioner 
som existerar på olika sektioner. 

"Jag var ensam ingenjör på det stället. De andra var fors
kare hela bunten och där började jag relativt snart att 
direkt vantrivas. Jag vantrivdes någonting kopiöst så 
att säga. Mina chefer gjorde det ju inte lättare, utan 
det var deras stil så att säga." 

Oftast skyller man denna nivågruppering eller som några ut
trycker det "klasskillnad" på chefernas sätt att fördela sina 
gracer. 

"Han var så fylld av prestige. Där fick man inte va' in
genjör. Man skulle va' akademiker annars fick man inte 
tala med han." 

"Jag känner mig ibland oönskad på någo t sätt, eftersom 
jag har en känsla av att han skulle vilja ha en akade
miker på min tjänst. Den var en teknikertjänst från bör-

•  »t  jan. 
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Som framgår av detta citat är i dag inte ens en dekvalifice-
ring till teknikernivån för en gymnasieingenjör någon garanti 
för att man skall slippa uppleva hot från högre utbildade yrkes
kategorier. Fortsätter utvecklingen upplevs FOA snart vara 
framme vid en rekryteringssituation där civilingenjörer kon
kurrerar om de tidigare teknikerjobben. 

Många av våra manliga intervjupersoner förmedlar upplevelser 
av att klassamhället lever kvar inom FOA:s murar. Slående är 
också deras obenägenhet att tolka de kvinnliga ingenjörernas 
svårigheter som annorlunda än deras egna. Dekvalificering och 
förtryck i olika former har sina rötter i det gamla klassam
hället är något förenklat den attityd som flera av männen för
medlar . 

"Det är en sån' markant. Det är en väldigt markant kate-
gorisering. Väldigt stor del av forskarna anser sig vara 
flera strån vassare och ser ner på oss. En av mina kvinn
liga arbetskamrater stod inte ut he lt enkelt utan slutade. 
Hon stod inte ut med den direkta klasskillnaden. Med att 
direkt tillhöra ett lägre stående ski kt helt enkelt. Det 
är en genomgående trend - klasskillnaden." 

När vi följande avsnitt utvecklar diskrimineringsproblematiken 
som genererad av patriarkala sociala strukturer, gör vi det i 
en slags polemik mot ovanstående förhållningssätt. Ett förhåll
ningssätt, som förvisso är lika vanligt inom dagens samhälls
vetenskapliga forskning som bland de män vi intervjuat. 

"Det var inte alls för att hon var kvinna. De t var för att 
hon var ingenjör. Det ingenjörer har sagt det har aldrig 
anammats någonstans. Det är många gånger en fasansfull 
klasskillnad." 

Diskrimineringsproblematiken 

Arbetsdelningen har såväl en ekonomisk sida som en könsmässig. 
Den sistnämnda har djupa rötter i patriarkala familjemönster. 
Den äldsta framträdelseformen av könsmässig arbetsdelning vi
sar sig i att kvinnorna återfinns i hemmen (med produktiva och 
reproduktiva arbetsuppgifter) medan männen befolkar den offent
liga arbetsmarknaden. Som tidigare konstaterats har denna, 
efter kvinnornas inträde, utvecklats till att bli en av de mest 
könssegregerade i västvärlden. På den avlönade arbetsmarknaden 
har teknikeryrken utgjort typiskt manliga verksamheter, där den 
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procentuella andelen kvinnor uppgår till ca 10 %. Vad som mar
kerar denna tendens ytterligare är det faktum att arbetsdelnin
gen inom teknikerbrancher är så stor. Som vi med stöd av Berner 
(1981) tidigare påpekat är det till och med svårt att återfinna 
män och kvinnor i befattningar inom samma kompetensnivå. Männen 
befolkar de högre och kvinnorna de lägre nivåerna inom olika 
hierarkier. Ingenting påtagligt tyder heller på att denna ut
veckling håller på att brytas - snarare tvärt om. 

I detta avsnitt kommer vi att försöka visa hur diskrimineringen 
överlever också sedan samtliga av nedanstående tre nivåer har 
"övervunnits11. Att även kvinnor som: 

a) tagit sig ut på arbetsmarknaden 
b) erhållit utbildning och yrke inom ett typiskt mansdominerat 

kompetensområde^ ) 
c) beträtt en yrkesposition inom detta kompetensområde, där hon 

står på samma formella nivå som sina manliga kollegor, upp
lever problem av könsdiskriminerande karaktär 

Det har vid våra intervjuer med manliga gymnasieingenjörer vid 
FOA visat sig att endast ett fåtal haft någon egentlig kontakt 
med kvinnliga ingenjörer med motsvarande utbildning. Inom FOA 
lever med andra ord kvinnor och män i skilda världar även när 
utbildningssituationen är identisk. För kvinnorna är situatio
nen annorlunda. Eftersom de är så få har samtliga under merpar
ten av sin tid vid FOA arbetat på arbetsplatser med mansdomi
nans. Kvinnorna har med andra ord erfarenhet av män på arbets
platsen, medan männen oftast visat sig sakna erfarenhet av 
kvinnor på arbetsplatsen (om man bortser från att de flesta 
avdelningar har eller har haft kvinnlig servicepersonal av 
administrativ art). Många av våra kvinnor konstaterar också 
att: 

"Vi har ju alltid haft den här uppdelningen. Ingen man 
har jobbat på vår nivå, utan det har hela tiden varit 
två skilda grupper." 

Speciellt tydligt är detta på de små arbetsplatserna inom FOA 
där kvinnorna upprätthåller de två lägsta nivåerna och männen 
de två högsta. På större avdelningar, där även män återfinns 
på gymnasieingenjörsnivån återfinns sällan någon kvinnlig mot
svarighet. Givetvis döljer detta till en viss del könssegrege
ringen och minskar risken att öppna konflikter genereras i den 
könsmässiga arbetsdelningsprocessen. 
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Många av de kvinnor som vi intervjuat konstaterar att man redan 
från början tilldelats en underordnad plats i organisationshiear-
kin p g a sitt kön. 

"För det första så hade aldrig en man tillsatts på min 
plats. Därför att det var för mycket gnet, ett skitjobb 
alltså." 

Andra konstaterar att från början likvärdiga anställningsför
hållanden inte räckt till. Att det från en "jämlik" start gått 
två vägar - en kvinnlig och en manlig. Att det funnits ett lik
hetstecken mellan man och karriär. 

"Det är klart att jag ser att killar som börjat samtidigt 
med mig är förbi mig va. Det är dom, men å andra sidan 
har jag ju varit borta ett antal år." (för barn ledighet 
vår anmärkning) 

"Då hade jag måste jag säga en chef som var ganska olustig. 
Vi hade ett fantastiskt fint samarbete tidigare, men han 
gillade inte deltidsanställningar. Han försökte helt en
kelt psyka mig därför att då begärde man deltid en gång 
i halvåret.... Det gick så långt att han försökte få mig 
att säga upp min tjänst." 

Det tycks sammanfattningsvis som om "arbetsmarknaden" också in
om en organisation som FOA är kluven i en manlig och en kvinn
lig del, där de i förra kapitlet diskuterade dekvalificerings-
mekanismerna i båda fallen är verksamma. 

"Det var den kvinnliga labb-assen som jag vikarierade för 
när jag fick mitt arbete. Sedan kom en annan tjej efter 
mig som var fil kand och hon behandlades på samma sätt 
som vi andra tjejer att det vi sa var av inget värde. 
Det är så uppenbart...." 

Som vi kommer att återkomma till i avsnittet om de upplevelser 
och tolkningar våra kvinnor gör kring den könsmässiga arbets
delningen, så "legitimerar" många kvinnor sin uteblivna kar
riär med att de haft barn att ta hand om. Detta innebär en 
personlig tolkning av ett problem med grund i samhällets struk
tur och funktionssätt. Man uppfattar sitt val att skaffa barn 
som fritt och därigenom också svårigheterna i arbetet som 
"fritt" valda. Men även om valet mellan jobb och barn är 
"fritt" är inte den kvinnliga valsituationen fri utan i 
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högsta grad bestämd på en högre nivå än den personliga. Den 
bestäms på samhällelig nivå där makten är patriarkal. En nivå 
där "beslut" fattas som försätter många kvinnor i en omöjlig 
och ambivalent beslutssituation. 

"Det är tveksamt om det inte är bättre att jobba ut sig 
på heltid än att komma utanför på deltid." 

Deltidsarbetet är en rationell lösning för många kvinnor på 
denna ambivalens, även om den inte löser problematiken. Vissa 
sociala relationer på arbetsplatsen påverkas negativt, delta
gande i fackligt arbete försvåras, lönen blir mindre och kar-
riärmöjligheterna minskar. 

"Jag hade väldigt svårt att begära löneförhöjning, men 
vid det tillfället gick jag så småningom in och frågade 
varför jag stod stilla. Först fick jag faktiskt under 
deltidstjänsten en löneförhöjning.... men sedan stod jag 
stilla. Då fick jag som skäl höra att eftersom Du går på 
halvtid, så får Du räkna med att gå dubbelt så lång tid 
innan Du får en lönejustering." 

Genomgående i våra intervjuer har de kvinnor som jobbar deltid 
p g a familjeskäl en önskan att utöka sin arbetstid. 

"Om jag inte hade familj, då jobbade jag naturligtvis hel-
tid."23) 

Däremot varierar det rätt mycket i inställning till var loja
litetens tyngdpunkt skall ligga. Merparten prioriterar omsorgs
arbetet i familjen, åtminstone när barnen är små, men många 
prioriterar också arbetet. 

"Sedan när jag fick barn blev barnet huvudsaken. Det er-
känns alltså att jag bet mig fast vid deltid för att ha 
ett jobb att återvända till." 

Detta leder otvivelaktigt till att många kvinnor förvärvar en 
instrumenteli arbetsattityd. I takt med att svårigheterna att 
klara yrkes- och omsorgskrav parallellt ökar, "tvingas" man 
välja sida. Ambivalensen blir för många lättare att stå ut med 
om man sänker sin ambitionsnivå. Man "löser" helt enkelt en 
yttre konflikt som hotar den inre själsfriden genom att "ratio
nalisera" i sina värderingar och attityder. Oftast är det då 
positivt laddade värderingar kring arbetet som får stryka på 
foten. 
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"Jag vill inte ha ett jobb där jag tar med mig en massa 
travar papper hem att läsa. När jag är hemma, då vill 
jag syssla med helt andra saker. När jag kommer hem är 
det mat och läxförhör! Jag tror att man måste engagera 
sig rätt mycket i barnen när de blir äldre. Min man är 
sällan hemma. Han är inte alls åt det här hållet. Han 
tycker att det här det får jag sköta. En klar gräns vill 
jag alltså ha. Fritidsintressen för sig och arbetet för 

•  _  i i  sig. 

Många, för att inte säga alla våra kvinnor, har svårt att 
lösa denna ambivalens helt och hållet. Valproblematiken exis
terar hela tiden och ligger och gnager. Attityderna förändras 
måhända relativt lätt men verkligheten finns kvar. 

"Hur mycket dom än lagstiftar. Ens eget dåliga samvete 
både mot ungarna och mot jobbet - det kommer man aldrig 
ifrån. Hur mycket man än har rätt att stanna hemma." 

Såväl dekvalificerings- som diskrimineringsprocesserna har sin 
tyngdpunkt och motor förlagd till samhällsnivå. De genereras ur 
ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer med lång his
toria. De är centrala karaktäristika för vår kultur. Vare sig 
dekvalificering eller diskriminering skulle dock kunna bestå 
i samhället om de inte hela tiden återskapades eller reprodu
cerades och denna reproduceringsprocess ligger betydligt när
mare oss människor. Den har sin bas i vårt vardagsliv. I våra 
sociala relationer på arbetsplatser, i hemmet och på fritiden. 
Framför allt det patriarkala systemet är fast förankrat i män
niskors vardagsliv och därigenom svårt att komma åt för för
ändring. Genom att patriarkatet hela tiden finns och fungerar 
mitt ibland oss i konkreta vardagslivssituationer så märker 
vi det kanske inte. Just genom sin tydlighet kan det förbli 
dolt. 

Många av de kvinnor vi intervjuat upplever sig heller inte dis
kriminerade och endast i något enstaka fall upplever männen att 
någonting sådant existerar i dagens FOA. Har det överhuvudtaget 
existerat så var det länge sen.... Ändå har vi i de konkreta be
rättelserna från de flesta av våra intervjuer slagits av hur på
tagliga patriarkatets framträdelseformer är och hur stark disk
rimineringsprocessen . 

Låt oss därför gå vidare och beskriva olika sociala relationer 
på FOA med denna problematik i fokus. 
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Ledarstrukturen 

Många av de kvinnor vi intervjuat återger ett mönster i rela
tionerna till sina chefer som har många drag gemensamma med 
de patriarkala mönster som återfinns i kärnfamiljen. Detta 
mönster präglas av att det illa överensstämmer med den stora 
organisationens idealtypiskt formella relationer i linjehiear-
kin. På samma sätt som i kärnfamiljen präglas dessa relationer 
många gånger av förtryck. Ett förtryck som dock var betydligt 
öppnare och brutalare tidigare. 

"Hon vantrivdes nåt så fruktansvärt. Hon arbetade som en 
slag åt honom Hon var sämst ställd av alla för hon 
var inte den som kunde hålla sig framme. Hon var inte 
den där hyperintelligenta sorten för all del, men hon 
var fruktansvärt energisk och det borde betyda mycket 
också. Ja, oj, oj, oj. Han hjälpte verkligen inte henne." 

Citatet speglar ett symbiotiskt förhållande av patriarkal fa
miljenatur. En mycket personlig "herre/slav"-relation. Ibland 
ställdes krav - uttalade eller outtalade, som vare sig hade 
med arbetet eller befattningsrelationerna att göra. 

"Jag kunde ju inte gå in och dricka kaffe utan att få 
mig en släng av sleven. Även om jag undvek att komma 
i samtal med min chef - så om jag satt i kafferummet 
och han satt vid ett annat bord, så höjde han alltid 
rösten när sa någonting som han visste att jag skulle 
bli ledsen eller arg eller rasande på. När jag då hade 
barn och på dagis och så, så låg det alltid lappar på 
mitt bord där det talades om hur dyrt det var för sam
hället med dagis. Hur barn led och hur dåligt dom hade 
det, så jag kände mig faktiskt förföljd." 

I detta och många liknande fall och situationer tar sig makt
språket form av "psykisk tortyr". Andra gånger var maktutöv
ningen mer direkt och hade med de konkreta arbetsuppgifterna 
att göra. 

"Han har försökt trycka ner mig på alla vis. Han kunde 
stå dan före julafton och tvinga en att vara kvar hela 
kvällen. X hade stått ut med honom under alla år, men 
hon vantrivdes så fruktansvärt." 
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Att mötas av dessa typer av relationer och förväntningar, när 
man som ung, nyutexaminerad kvinna kommer till en manligt do
minerad arbetsplats var ibland direkt nedbrytande. 

"Loppet var kört.... Jag kunde inte koncentrera mig sedan. 
Kanske om jag inte hade kommit ensam till Stockholm, X år 
gammal, från.... Ganska dum och sent utvecklad. Lite barns
lig. Kommer utan någon vuxenstöd och hamnar hos en grupp 
som har väldigt få relationer till kvinnor.... De hade un
derliggande föreställningar och förväntningar och faktiskt 
rädsla för kvinnor. Det var nog inte den lämpligaste mil
jön att hamna i." 

I några fall kom de dåliga relationerna till cheferna ironiskt 
nog att som konsekvens få att man stannade i organisationen 
eftersom valmöjligheterna minskade. 

"Han hade gett dåliga rekommendationer. Det fanns ingen 
anledning att ge det - det vet jag. För hon var mycket 
duktig. Hur skall jag kunna byta jobb. Jag kan ju inte 
lämna referens. Jag vet ju inte vad dom säger." 

Många kvinnor (vi har inte stött på någon man med denna typ 
av relation till sin chef) är som framgått mycket starkt upp
bundna till en specifik chef. Även i lägen där denna typ av 
personlig relation fungerar och inte upplevs problematisk, kan 
den vara riskfylld i lägen där chefen slutför sitt projekt el
ler helt enkelt slutar. Kvinnorna kan då komma att "hänga i 
luften", eftersom deras position i organisationen inte är 
självständig utan snarast härledd av chefens status. 

Den bitterhet, som många upplever kring denna problematik 
gäller dock inte så mycket de egna och mer personliga erfa
renheterna, även om dessa smärtar och inte lämnar den egna 
personligheten opåverkad. Snarare är bitterheten riktad mot 
att FOA tolererat denna typ av chefsbeteende. 

"Jag accepterar att han som människa har sina fel och 
brister, men jag accepterar inte att FOA som organisa
tion låter honom fortsätta att tyrannisera folk". 

Man efterlyser med andra ord en ökad kontroll från den högre 
ledningens sida, som garant för demokratiska och icke-diskri-
minerande linjerelationer. 
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"När en sån fick vara kvar som har förstört så många män
niskors liv, så finns det ingen kontroll. När vi fick se 
att någon blivit utnämnd till forskningschef med dokumen
terad vana att leda folk.... När det i stället var doku
menterad vana att icke kunna leda folk! Då tyckte vi att 
det var meningslöst alltså.11 

överhuvudtaget upplevs hänsynstagandet från ledningens sida ha 
varit betydligt större när det gäller människor på högre nivåer 
i organisationen. Här blir "nyporna mjuka" och psykologisak hän
syn ges stor vikt vid handläggning och personalärenden. 

"Dom sa till mig att jag kan bli omplacerad om jag erkän
ner att det är jag som är svår. Att det är jag som är 
problemet. Därför man kan ju inte flytta på en chef." 

Många (även män) hävdar här att denna brist på övergripande 
kontroll av enskilda lägre chefer skapar dålig anda och däri
genom ineffektivitet vid sidan av de mer personliga konsekven
serna . 

"Det skapade ju inte så väldigt god anda precis att ens 
chef inte anstränger sig för att stötta personalen, utan 
snarare tvärtom. Det var den övergripande chefen. Sen hade 
jag en chef dessutom som var mitt stora problem. Som för
följde mig faktiskt i.... år." 

Många upplever dock att förändringens vindar redan blåser inom 
FOA. Att denna gamla typ av patriark blir ovanligare i samband 
med s k naturlig avgång. Någon ser tom väldigt ljust på fram
tiden. 

"Det kommer att bli en kollossal förändring inom fem, sex 
år säkert. Då är det ju många som går i pension." 

Den patriarkala chefsstilen uppfattas som framgått inte bara 
som förtryckande. Den upplevs också som ineffektiv. Som gene
rator till dålig anda och otrivsel. Många har genom åren irri
terats svårt över det faktum att olika regler kring effektivi
tetskrav tillåts gälla på olika nivåer i organisationen, över 
den godtycklighet och det självsvåld som många chefer tillåts 
uppvisa. Någon har ex vis kunnat utnyttja delar av personalen 
för arbetsuppgifter utanför FOA:s verksamhetsområde. 
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"Vi skulle passa tiden så klart, men han kom minsann inte 
5 över 8. När han sedan gick ut för att ta en promenad 
så behövde man inte undra om han hade gått ut. Det hördes 
minsann. Det blev ett liv i korridoren. Då var alla glada 
och hoppade omkring. 

Kafferasten det är bara ett.... det är bara ett.... Vad 
skall jag säga.... som han anser att han ger oss. Det blir 
alldeles tyst när han kommer in." 

Patriarkala ledare skapar som ovanstående citat speglar infan
tila beteenden hos personalen. En slags extremvariant av far/ 
barnrelationer. Oftast är det en utstuderad ineffektivitet som 
träder i förgrunden i våra intervjuer kring denna typ av ledar
problem. 

"Det var en chef som aldrig någonsin satte sin fot på 
labbet. Han satt där vid det renrakade skrivbordet och 
så väntade han på att klockan skulle ringa. För det var 
en klocka som ringde när man slutade. Och så ringde det 
någon om ett ärende och så sa han - å, fy fan. Jag har 
så mycket att göra, så mycket att göra förstår Du. En 
annan försökte ju sno på med ärendena och jag trodde att 
man skulle sno på.... men det fick man inte. Ta det lungt 
sa han. Det får inte gå fort inte.11 

Många upplever att motståndet till en ledarstrukturförändring 
mot fler kvinnliga chefer fortfarande är stort inom FOA, spe
ciellt bland den "lägre" ledarkadern. 

"Det finns ju en del som har en militär anknytning alltså, 
och karlar som är i den åldern som säj förti, femti bast, 
dom skulle ju smälla av alltså om det vart en tjej alltså 
som satt och peka åt dom och sa vad dom skulle göra. Det 
skulle aldrig funka seru. Aldrig.... 

Inte en kvinna.... inte här.... Då ska.... denna kvinna 
i så fall inneha en väldans massa kunskap. Jag tror hon 
måste ha samma kunskaper som en institutionschef för att 
få en sektionschefstjänst. Det tror jag stenhårt." 

Motståndet mot förändringar i ledarstrukturen upplevs oftast 
vara stort. Detta gäller inte bara motståndet mot kvinnliga 
chefer, utan också mot större flexibilitet eller demokrati
sering. 
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"Bara ett sånt förslag. Det var rätt kul att höra för det 
stämde precis med min uppfattning. Det var så nu vid om
organisationen så kom det ett förslag att institutionschefs
tjänsterna skulle vara rullande på - jag tror det var max 
fyra eller fem år. Han vart ju tokig. Det tyckte han var 
helt vansinnigt. Nej, gud nej. Linjen skulle följas. Klart 
och tydligt alltså. Rakt i nedstigande led. Så gud den som 
rubbar det alltså. Jag tror aldrig att tjejer skulle få ta 
en chefsposition så att säga som att nu gör Du det och det 
.... Utan det ska mera vara att samarbeta och då tror jag 
nog att det skulle kunna gå. Men sånt existerar inte här 
på FOA. Här är cheferna chefer helt enkelt." 

Frågan om kvinnliga chefer kopplas ofta ihop med en demokratise
ring av ledarstrukturen. Med en utveckling mot ökad demokrati och 
samarbete tror de flesta att jordmånen för kvinnliga karriärmöj
ligheter skulle öka. Att de i en sådan utveckling tom skulle 
ha "nya" och produktiva kvinnliga förhållningssätt att bidra med. 
(Jämför Prokop 1981) 

Klimatet på arbetsplatserna 

Som framgått varierar den psykosociala arbetsmiljön inom FOA så
väl historiskt som mellan olika avdelningar och nivåer. Den va
rierar också för män och kvinnor beroende på faktorer inom och 
utom FOA. Detta leder bl a till att trivseln skiljer sig mycket 
starkt åt mellan olika extremuppfattningar. 

"Jag har trivts alldeles utomordentligt bra hela tiden." 

"Jag har funderat många gånger vad det är som har gjort att 
man varit kvar egentligen. Dels har man ju trivts. Det 
måste man erkänna och sen har det ju varit ganska roliga 
arbetsuppgifter. Rätt mycket fältförsök och militära fält
övningar och sånt där Och sen har man ju varit borta 
och fått barn. Varit barnledig två gånger. Jobbat deltid. 
Varit nere i 50 %." 

"Jag var där i sexton år va. Det var ett vansinne utan like. 
Jag kan inte fatta det. Jag skäms äver att jag stannade så 
länge. Men det är bara att acceptera att för mig tog det så 
lång tid att komma ur en sån här röra." 

På vissa håll tycks stämningen ha varit nära nog olidlig. Vissa 
avdelningar och sektioner har helt enkelt dåligt rykte och upp
levs starkt negativt. 
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MDet var ett ställe där folk slutade. De slutade bara där. 
Jag vet inte hur många som slutade. Det sägs att X håller 
rekordet. Hon jobbade där i .... år - så jag hamnade verk
ligen ur askan i elden.M 

Har då utvecklingen gått åt rätt håll? Har den psykosociala ar
betsmiljön blivit bättre eller sämre? Även här finns menings-
skiljaktligheter. Som framgått hävdar de flesta att den gamla, 
omaskerat patriarkala chefsmodellen börjar försvinna, vilket 
upplevs positivt. Å andra sidan är nästan alla tveksamma till 
om detta egentligen medfört ett effektivare arbetsklimat. Nu 
är detta givetvis inte bara avhängigt ledarstruktur och chefs
stil. Andra drag i utvecklingen är lika viktiga. Ett sådant 
drag är tendensen till byråkratisering i ordets negativa be
märkelse. Ett annat att de kollektiva "team-worken" allt mer 
börjar ersättas av ensamarbete. 

"Det var ett samarbete som gick alldeles utmärkt. Behövde 
jag något underlag så antingen när hon var här så passade 
vi på.... eller så ringde jag upp och talade om vad jag 
ville ha och fick det. Det var ett alldeles utomordent
ligt samarbete. Sen blev det grupp någonstans därute 
med någon institutionschef och sen skulle hon gå till 
honom och han i sin tur skulle gå till chefen för 
som i sin tur skulle gå till chefen för.... som i sin 
tur skulle gå till min institutions chef, som i sin tur 
skulle gå till min sektionschef, som i sin tur skulle gå 
till mig och tala om hur det skulle vara. Det är ju rena 
löjligheterna ju.... Hon begrep med en gång vad jag skulle 
ha och jag begrep med en gång vad hon berättade. 

Jag skulle gärna vilja att man satte in en kraftig resurs 
på ett projekt och gjorde det färdigt. Vi är tre man som 
jobbar här med långdragna projekt. Egentligen skulle vi 
jobba alla tre på ett projekt." 

Det utvidgade ensamarbetet sätter också spår i de mer infor
mella sociala relationerna på arbetsplatserna. 

"På raster och så borde man sitta i det gemensamma fika
rummet och diskutera. Det där fungerar dåligt på FOA. 
Det är nästan så att var och en tar sin kopp och sitter 
själv på sitt rum." 
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Många upplever denna "ensamhet" som destruktiv. Verksamheten 
tillfredsställer inga sociala behov och man stimuleras inte 
till nytänkande. 

"Jag har ett så fruktansvärt stort behov av att komma i 
kontakt med människor. Jag känner mig instängd här allt
så. Jag känner inte att jag kan ta några initiativ här och 
och hitta på någonting själv.... Jag känner mig så fruk
tansvärt idéfattig." 

Ensamjobben, arbetsdelningen och segregeringen ger sammantaget 
bilden av en ökad atomisering där informella sociala nätverk 
på arbetsplatserna tenderar upplösas. Detta innebär en kompe
tensförsämring inom organisationen när det gäller att lösa mel-
lan-mänskliga relationer på ett enkelt och naturligt sätt. I 
nuläget fungerar det med andra ord inte alltid på det sätt som 
framgår av det första av nedanstående citat. 

"En gång bröt jag ihop här på jobbet, men dom tog hand om 
mig på ett underbart sätt. Jag hade ingen som kunde rycka 
upp självförtroendet, eftersom jag inte umgicks med folk 
i min kategori. 

De relationsproblem som vi har kan vi inte handskas med. 
Ingen av oss är ju skickad att göra sånt. Sånt sopar vi 
gärna under mattan." 

Denna utveckling är FOA förvisso inte ensam om. Konsekvensen 
tenderar bli att lösningar på relationsproblem allt mer kommer 
att administreras av en växande byråkrati av specialister. En 
utveckling i denna riktning pågår även inom FOA. Den är dock inte 
inte initierad inom FOA utan samhälleligt betingad. Tvärtom 
är man i dag mycket väl medveten om problematiken och arbetar 
hårt med att återföra denna typ av "kompetens" till de konkreta 
arbetsplatserna. Naturligtvis existerar också fortfarande infor
mella sociala nätverk, samt öar av mycket väl fungerande rela
tioner. Dessa arbetsplatser tycks kännetecknas av vissa karak-
täristika som har med segregeringsproblematiken att göra. En 
förutsättning för fungerande informella nätverk (för män) som 
många kvinnor uppmärksammat är den manliga homosocialiteten, 
dvs grupper av män som kännetecknas av gemensamma värderingar 
och attityder. 

"Det är ju tryggt här för killar att vara i en grupp där 
man pratar ett språk som man känner igen." 
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För män upplevs detta positivt. Vem minns inte stämningen på 
"luckan". Stämningar som för många lever vidare i kretsar som 
Rotary och Odd Fellow. För kvinnor upplevs det ofta som ett 
hot. 

"Mina erfarenheter efter det här säger ju mig att den här 
uppdragsledaren kan inte samarbeta med kvinnor. Hans sam
arbete med män flöt bra, men kvinnor försökte han alltid 
sätta sig på och inte vidkänna att dom också hade kunska
per och erfarenheter som var värda att ta vara på." 

I några av våra intervjuer beskriver en man och en kvinna kli
matet på samma arbetsplats. Diskrepansen i deras svar speglar 
rätt väl den manliga homosocialitetens dominerande ställning. 

Mannens svar "Borta hos oss är det en rå men ganska hjärlig 
ton som stämmer bra med min egen och därför så 
trivs jag bra här. Det var det som inte stämde 
överens med hennes och därför trivdes inte hon. 
För det är en mycket rå ton. Man skall så att 
säga acceptera den. Man är tvungen att acceptera 
den. Det är skrämmande, men det är nog ingen tve
kan om att accepterar man den inte på en arbets
plats som den här så måste man sluta." 

Kvinnans svar"Dom sa att tonen var rå men hjärtlig, men den 
var inte hjärtlig. Det är en sån' där standard-
schablongrej, där man kan va djävlig jämt och 
ständigt. Du, du är känslig sa dom. Du skall inte 
ta vid dig. Så jag leta fel hos mig själv hela 
tiden.... 

Även män kan komma "offside" på sin arbetsplats och hamna i samma 
situation som kvinnor. Bli utsatt för samma typ av trakasserier 
men nu av kanske ännu mer förnedrande natur. Att förneka arbets
platsklimatet - den manliga homosocialiteten - måste innebära 
något onämnbart? 

"I synnerhet dom där bråken omkring 19.. Det var ju dom 
där som kände sig trampade på tårna... som satte in en 
stöt. Det gick så långt att man började homosexförklara 
mig. Skall man försöka göra ner nån' så.... inom det mi
litära är det speciellt känsligt. Det var väldigt tråkigt 
det där." 
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För kvinnor finns som antytts "flyktvägar" öppna. De kan bl a 
spela med och utnyttja sin kvinnlighet. Visserligen ger detta 
bara begränsad makt och status, men tillvaron kan upplevas dräg
ligare om man håller sig på sin spelplan och lär sig sin plats. 
Här följer några (bland en uppsjö) exempel på "kvinnliga stra
tegier": 

"Man måste vara lite diplomat och man får absolut inte 
som många som är skickliga framhäva sin skicklighet så 
att man framstår eller tycker att man är bättre än den 
manlige. Det har många sagt till mig." (ex på kvinnlig 
"jantelag", vår anmärkning) 

"Jag används ju i alla möjliga sammanhang för att bära 
skulden, som en syndabock." (det kvinnliga stigmat. Avvi
karens betydelse för den manligt, homosociala gruppsamman
hållningen, vår anmärkning) 

"Det gick ju bra att prata med mig, därför att det inne
bär ingen risk för prestationsförlust att testa idéer 
på mig." (konkurrensavledande omsorgsfunktion - mamma
roll, vår anmärkning) 

Motivet till att man ställer upp på dessa och liknande sätt 
är ibland omedvetet. Ibland ytterst medvetet och "rationellt", 
även om många med denna attityd i efterhand ångrat sig. Ångrat 
att man inte tog öppen konflikt eller bytte jobb. 

"Jag hade ju vissa fördelar (som tjej, vår anmärkning) om 
jag avstod från mig själv. Jag kunde genom att spela lite 
dum få stöd och hjälp. Men jag kunde alltså inte närma 
mig genom att framföra mina åsikter eller genom att få 
till stånd en diskussion. Utan jag kunde få hjälp om jag 
kröp. Om jag förminskade mig själv." 

Samtliga kvinnor vi intervjuat håller förvisso inte med om 
ovanstående utan förklarar sig ofta varken ha upplevt eller 
ens sett problemen. Många känner sig ex vis helt främmande 
för tanken att organisera speciella kvinnliga arbetsplatser 
inom FOA. De föredrar att jobba med män. 

"Alltså att jobba med en kvinnodominerad grupp tycker jag 
är mycket svårare än att jobba med enbart män eller med 
båda könen. Jag har jobbat mest med män och det har gått 
bra. Jag är livrädd för kvoteringar och för att människor 
skall bedömas olika efter kön. Jag tycker att det enda 



144 

som betyder något är om folk är kompetenta och utför ett 
bra jobb.1' 

Andra har motsatt uppfattning och vissa avdelningar och insti
tutioner framhålls i detta perspektiv som ljusi mörkret. Som 
ställen där man inte längre behöver förminska sig själv för 
att folk skall lyssna. 

"Jag märkte ju en helt annan attityd. Inget snålt passande. 
Hjälpsam öppen miljö.... Som dag och natt jämfört med var
ifrån jag kom. Här blir ju saker gjorda.11 

Attityderna är med andra ord ytterst polariserade kring segre
geringsproblematiken . 

En strategi mot alla de diskrimineringstendenser som hittills 
diskuterats är naturligtvis motstånd och visst kämpas det. Of
tast är motståndet personligt och äger rum i vardagen ute på 
arbetsplatserna. Ibland sker det kollektivt. På FOA finns ex 
vis sedan någon tid en jämställdhetsgrupp som bl a initierat 
detta projekt och som organiserar diverse aktiviteter i syfte 
att eliminera könsdiskriminering i alla dessa former. Attity
derna till detta arbete är överseende eller defensiva hos män 
nen i den mån man överhuvudtaget känner till det. Hos kvinnorna 
däremot är känslorna starka och polariserade. Vissa kvinnor är 
mycket negativa. 

"Det var en kvinnodag på FOA. Det var det värsta jag har 
hört och jag sa att jag stannar allt hos gubbarna här 
ute jag."' 

Andra kvinnor förmedlar en försiktigt positiv eller defensiv 
attityd. 

"Jag tycker att det var brillianta kvinnor som talade där 
Det finns ju väldigt mycket duktiga kvinnor." 

Andra slutligen är med fullt ut. Påverkar sin egen och andras 
situation enligt sina intentioner. 

De kvinnor som är negativa till såväl organiserat jämställd
hetsarbete som till kvinnodominerade arbetsplatser är det ofta 
på ett ambivalent sätt. Följande lilla axplock ur en intervju 
belyser denna inställning: 
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Fråga: "Du sa tidigare att det inte spelar någon roll om det 
är killar eller tjejer på sektionen. Du sa att det 
tom kunde vara en fördel att det var killar." 

Svar: "Ja visst är det det. För mig som tjej därför dom, dom 

Fråga: "Om det var mycket tjejer så skulle kanske möjligheterna 
till en jämlik karriär öka." 

Svar: "Ja, ja det tror jag. Det tror jag ser du. Men däremot. 
Jag blir väldigt väl behandlad." 

Fråga: "Någon annan sa att hon blir väl behandlad så länge hon 
vet sin plats." 

Svar: "Just det." 

Fråga: "Men du har ju ambitioner att röra dig uppåt." 

Svar: "Ja, jo, i och för sig. Men jag känner det redan nu att 
det finns inga chanser för mig att röra mig inom FOA. 
Det vet jag." 

Många kvinnors ambivalens i denna fråga tycks bottna i ett 
slags taktiskt hänsynstagande. Man anser att kvinnoförtrycket 
minskat och är rädda för att ett alltför öppet, kollektivt mot
stånd skall provocera männen. 

"Jag tror att den allmänna kvinnodebatten har gjort det 
besvärligare. Dom har i vissa fall gått fram med allde
les för stor arrogans." 

"Jag tycker det går snett. Jag tycker att man många gånger 
har anfört fel skäl. Jag tycker inte att man är konstruk
tiv." 

Ibland tycks man efterfråga en "manlig logik" i en kamp som 
bl a syftar till att just ifrågasätta densamma. Ambivalensen 
är påtaglig och känslorna laddade. Ibland uttrycks ett slags 
dåligt samvete för att man inte delar kampen med sina medsyst
rar. Ytterligare ett dåligt samvete fö r att man inte lyckas till
fredsställa konflikterande förväntningar från människor i sin när
het. 
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"Ibland har jag dåligt samvete. Antingen har jag gått 
med skygglappar eller så har jag inte upplevt den här 
diskrimineringen. Eller också har jag haft tur. Defini
tivt att jag inte tyckte det då.... Det var en väldigt 
trevlig och positiv tid. Däremot var naturligtvis tonen 
rå och hjärtlig, men man sa ju ifrån....11 

Hos några tycks slutligen kampen för ökad jämställdhet snarast 
väcka förvåning. Det gäller andra, men knappast mig själv. Själv 
har man slagit sig in på f,den manliga spelplanen" och man anser 
sig därför ha "lyckats". Denna attityd är emellertid inte all
tid så varaktig. 

"Jag tyckte att jag hade brutit med min könsroll genom 
att välja ett manligt yrke. Jag märkte inte att jag var 
så pådyvlad en könsroll genom deras förväntningar." 
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2.3 Osäkerhet och främlingsskap 

En förutsättning för att arbetet skall ge någonting vid sidan 
av lönen är att verksamhetens mål framträder någorlunda tydligt. 
Så är dock inte alltid fallet - inte heller på FOA. 

Många förväntningar ligger i luften parallellt med de officiella. 
Detta förhållande gör det svårt för enskilda människor att hand
skas rationellt med situationen. Går hennes mål med sitt liv att 
integrera med verksamhetens motiv och förväntningar? Kan denna 
fråga inte besvaras är det inte lätt att handla rationellt. Det 
blir svårt att välja relevanta medel för att samtidigt nå sina 
egna och organisationens mål. 

När det föreligger oklarhet om vilka målsättningar som är legi
tima, samt vilka medel som är relevanta för att uppnå dessa okla
ra mål brukar man tala om anomi (normlöshet). 

Många av våra intervjupersoner förmedlar, som framgått tidigare, 
också denna typ av känsla. Det patriarkala systemets normer bör
jar försvagas eller i vart fall fördunklas. Marknadsekonomins 
konkurrensnormer, där den svage slås ut och den starke triumfe
rar fungerar inte heller med tidigare styrka. Byråkratin växer 
utan att någon tycks önska det eller egentligen veta varför. Det 
blir med andra ord allt svårare att vara medveten och handla ra
tionellt utifrån konkret kunskap. Komplexiteten ökar och orsaks
sambanden höljs i dunkel. En sådan miljö är väl gödslad för fals
ka förklaringsmodeller, myter och ideologier. Den kanske allvar
ligaste konsekvens som vi stött på i våra intervjuer är ten
densen att personifiera orsaker till upplevda misslyckanden. 
Man upplever inte sina problem som avhängiga samhällets och 
organisationens struktur utan letar orsakerna inom sig själv. 
Man ser heller inte problemens kollektiva form, utan tror sig 
vara rätt ensam om upplevelserna. 

MJag vet inte själv vad jag är för någonting egentligen." 
"Jag fick egentligen inte klart för mig varför dom inte 
ville ha mig där, men med hjälp av personalavdelningen 
fick jag ett nytt jobb." 

Ibland har dock mönstret klarnat, men ofta till priset av stor 
förnedring och många förspillda år. 
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"I och med att det blev kärvare ekonomiskt, då slog lik
som vansinnet ut hos oss. Vi fick en ny chef också och 
i och med det så fanns det inga vettiga normer längre. 
Det var så svårt att förstå det att ingenting som man 
själv tyckte var bra var längre vettigt va, utan vad som 
helst godtogs som sanning. Rätt och regler var slumpar
tade. Det blev en som jag upplevde det, jakt på sanningen. 
I den miljön fanns en sak som var rätt va och det var den 
som kunde hävda att den sanningen som den stod för var rätt. 
Den klarade sig. Det var bara en kamp om vem som stod 
för sanningen. Och det gjorde att man kunde aldrig kom
municera eller förmedla någonting. Man kunde bara vakta 
på varann' och skratta åt varann' när man misslyckades. 
Det var inte bara jag som mådde dåligt i den miljön, men 
jag tror att eftersom jag var tjej så fick jag mest skräp 
för att jag var längst ner." 

Osäkerheten innebär i värsta fall att man internaliserar yttre 
konflikterande förväntningar och normer i sin personlighet. Att 
man upplever sig som defekt på ett eller annat sätt. En osäker
het om man själv är galen eller omgivningen. Om man kanske har 
förföljelsemani eller perceptionsstörningar. Denna osäkerhet 
leder oftast till negativa konsekvenser på en mer praktisk nivå. 
Vilka medel skall jag använda för att avancera? Var skall jag 
bosätta mig för att undvika långpendling? Hur förhåller jag mig 
till en utlokalisering?^) 

"Det var ju så vet du att hade man inte utbildning så, så 
sa man att det går efter utbildning och gick man kurser 
för att skaffa sig betyg och lämna in så hette det att 
utbildning inte var avgörande. Så det var fullkomligt 
omöjligt att avancera.11 
» 

"Ända sedan dom började diskutera att dom skulle flytta 
ut hela 2:an till Ursvik så var det ju många som rätta 
sig efter det och flyttade norrut. Sedan något år eller 
några år senare så bestämdes det att de skulle till Bot
kyrka. Då var det många som rättade sig efter det och bo
satte sig i Tullinge.... Det är en ovisshet som man går 
i hela tiden.... Det gör att det blir otryggt helt enkelt." 

Andra gånger gäller osäkerheten produktionen. Är den viktig 
eller oviktig? Hur och av vem skall det som man gör användas? 
Är det bråttom eller är det snarast ett terapiarbete som man 
sysslar med? 
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"Nu sitter man och jobbar och det är hög prioritet. Det 
är bråttom, bråttom och sen plötsligt så hamnar det på 
hyllan och man får egentligen aldrig reda på vad som 
händer och varför det las på hyllan. Det avprioriteras 
och står och dammar bort. Som ingenjör får man väldigt 
dålig information, åtminstone linjevägen." 

Många upplever hela sin existens vid FOA som hotad. Marken 
gungar under fötterna. Är sektionen hotad? Kanske hela FOA? 
Osäkerheten är stor och luften surrar av rykten. Hur skall 
man bete sig? 

"Vi får nog en liten känsla av att sektionen håller på att 
självdö. Vi har ganska fina lokaler här, men nu flyttar 
dom ut oss till.... Vi får trängre och det blir klart 
sämre standard. Man undrar ju många gånger vad som lig
ger bakom. Man får inte veta planeringen på lång sikt. 
Det verkar inte finnas några klara riktlinjer heller 
utan det blir som det blir. Det är lite en stämning som 
alla har av uppgivenhet." 

Osäkerhet har som framgår mycket med informationsbrister att 
göra. Ett förhållande som förmedlas både av män och kvinnor 
som vi intervjuat. 

"Såvida man själv inte lägger sig i ett samtal mellan 
sektionschef och forskare och tar direkt och ställer 
en påtaglig fråga, så får man ingen infomration alls 
annat än vad som stått i FOA:iten och såna' tidningar." 

"Han gav aldrig några redogörelser för vad vi sysslade 
med. Han berättade aldrig något om projekten." 

När informationsbrist upplevs få mer långtgående personliga 
konsekvenser blir bitterheten stor. Speciellt när den kombi
neras med orättvisor. 

"Det fanns inte en akademiker som ansågs övertalig. Dess
utom så gav man felaktig information när det gällde vil
ka rättigheter vi hade." 

Osäkerhet och normförvirring med alla dess varierande konsek
venser är ett kännetecknande mönster som återkommit i en stor 
del av våra intervjuer. Ett annat mycket påtagligt mönster är 



150 

de tendenser till ökat främlingskap eller alienation, som 
många förmedlar - framför allt kvinnorna. Detta främlingskap 
har flera framträdelseformer och kan beskrivas såväl på en 
kollektiv strukturell nivå som på en psykologisk. 

Till viss del genereras också alienationen från faktorer utan
för FOA. I takt med att många upplever att FOA och försvarets 
status sjunker i samhället, ifrågasätter allt fler det man 
håller på med. 

"överhuvudtaget har det blivit fult att arbeta med för
svaret. Vi har ett sådant där FOA-embiem som många av 
oss har köpt. Men en av flickorna här hon satt på tun
nelbanan en gång och då var det en kille som angrep 
henne för det. Det är hemskt." 

"Nu för tiden så säger jag inte gärna vad jag jobbar med 
för djurförsök har ju också blivit så där...." 

I kvinnornas upplevelser av arbetet framtonar konturerna 
av den ansvarsrationalitet vi tidigare nämnt i vår teoretiska 
del. Är det nyttigt det vi håller på med? Tjänar dessa produk
ter något viktigt syfte? Kanske skulle jag hellre syssla med 
något som jag säkert vet kommer människor till godo? 

"Ibland har jag tänkt på att.... att hålla på med spräng
ämnen och vapen och sånt' - det är ju inte så uppbyggan
de precis." 

"Då tyckte jag nästan att det var lite obehagligt för näs
tan alltihop går ju ut på att förgöra människor. Då tänk
te jag att vad sjutton håller jag på med. Men sen är det 
ju den där lillebiten som jag håller på med. Det är ju 
så långt borta från de där stora sammanhangen." 

Ibland tycks därför en långt driven arbetsdelning upplevas po
sitivt eftersom den minskar, eller i vart fall abstraktgör, den 
del av arbetet som man känner obehag och främlingskap inför. 
Rätt många kvinnor poängterar det främmande i att medverka i 
en produktion av förstörelsemedel. Visserligen är det svenska 
försvaret defensivt men ändå.... Kanske säljs produktionen 
eller.... Man skulle nog ändå (som Kvinna) vilja syssla med 
något reproduktivt - eller åtminstone direkt och odiskutabelt 
samhällsnyttigt. 
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"Vi upplever oss ju inte som vi jobbar åt försvaret. Vi 
förtränger det gärna." 

"Det är ju inte det första område man skulle välja. Om 
jag kom ut i dag och hade att välja mellan, så inte val
de jag försvaret. Vi brukar dock vara glada för att vi 
är lyckligt förskonade från militärer här uppe." 

"Det kände jag väl som så när jag började fundera på att 
byta jobb att jag skulle vilja svänga om helt och börja 
arbeta med människor i stället. Där man känner att man 
gör nytta på ett helt annat sätt." 

Andra förmedlar en motsatt uppfattning. Att kvinnor i alla ti
der försvarat sina barn och att arbete med att bygga upp ett 
defensivt försvar är en samhällsnyttig verksamhet. 

Främlingskapet inför arbetsuppgifterna har till betydande del 
med vanmakt att göra. Med att inte vara involverad eller ha 
tillräcklig kunskap och information för att förstå de bidrag 
ens eget arbete lämnar i den totala arbetsprocessen. I ett 
sådant läge känns många gånger rutinbetonat arbetsuppgifter 
som en lättnad. Man vet åtminstone vad man gör även om arbetet 
i sig är tråkigt. Alienation frodas med andra ord i sådana mil
jöer där den ena handen inte vet vad den andra gör. Där såväl 
förväntningar som produkter är utom räckhåll för medvetande 
och fantasi. Ofta går alienations- och anomiprocesserna här 
hand i hand. 

"Jag har sagt ibland åt min chef. Tycker du inte det är 
skönt någon gång att sätta dig med ett rutinjobb? Nä, 
säger han. Det tycker jag inte.... Jag däremot tycker 
att det är skönt. Det är rena vilan för mig att få göra 
en sak som jag vet att jag gjort förut. Det måste man 
säga att det var inte slitsamt på det här sättet att 
jobba på.... Men när man nu går hem, så vet man ibland 
inte vad man har gjort, mer än att det har gått så här 
många timmar." 

Såväl anomi som alienation är en god grogrund för instrumen-
tella arbetsattityder. Man slutar ifrågasätta och engagera 
sig. Kapacitet och amibitionsnivå stagnerar eller sjunker. 
Lönen blir det centrala. 
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"Det är mycket ett sätt att skaffa pengar. Det gav mig 
helt enkelt inte så mycket på slutet och då blev det lik
som bara lönen som räknades." 

Intresse och ambitioner tenderar gradvis förflyttas frän löne
arbetet. Oftast till hemmet. Från produktions- till reproduk
tionssfären. Där upplever man sig "hemma" och inte främmande. 
Andra gånger upplevs t o m en "deportering" till arbetsuppgif
ter långt under ens kompetensnivå positiv. Det man förlorar i 
yrkesstolthet och involvering uppvägs av ett, som man upplever 
det, "mänskligt" socialt klimat. 

"Även om man nu inte sysslar med det man ska, så är man 
ändå en slags människa här. Förut gick man bland folk 
som höll på med forskning, men självförtroendet var så 
knäckt att man inte kom någonstans." 

Även om känslorna av främlingskap är starka hos både män och 
kvinnor tycks kvinnorna drabbas värre av flera olika anlednin
gar. Förutom de diskuterade svårigheterna att acceptera inne
hållet i arbetsprocessen och dess produkter, medför den man
liga homosocialitetens dominans i de sociala relationerna svå
righeter till fullständig integrering. Kvinnliga förhållnings
sätt och specifika kapaciteter motarbetas eller efterfrågas i 
vart fall ej. 

Många kvinnor upplever sig därför ständigt ifrågasatta. Vi 
har i vär teoretiska diskussion analyserat detta förhållande 
i termer av stigmatisering och med stöd av Goffman (1972) kon
staterat "avvikarens" speciella svårigheter och anpassnings
möjligheter. Merparten av våra kvinnliga gymnasieingenjörer 
är ensamma kvinnor i sin befattningsnivå på arbetsplatsen. 
Många förmedlar också mer eller mindre svåra problem av denna 
typ. 

"Nä, var har du läst det någonstans? Var har du hört det? 
Betvivlande på skoj då och så slår jag upp det. Jasså 
det står där. Då säger jag: Men kan du inte tro mig? Då 
ser han lite generad ut och för all del - jag kan ju ta 
fel och skulle vi bygga ett kärnkraftverk så tycker jag 
att det skulle vara bra om han kollade med. Men jag me
nar att om man bara pratar om småsaker så kunde de ju 
hålla till godo tycker man. Det blir så jobbigt om all
ting ifrågasätts. För jag kan ju inte ifrågasätta det 
han säger utan det godtas alltid. Det är en väldig 
skillnad tycker jag." 
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Som tidigare diskuterats så innebär ett ständigt ifrågasättande 
och en obenägenhet till objektiva bedömningar ett stereotypt 
förhållningssätt till människors personliga identitet. Det ba
seras på negativa förväntningar som i sin tur baseras på ett 
stigma (kvinnligt kön) och kan få svåra konsekvenser för de 
människor som drabbas, särskilt när dessa beteendemönster ins-
titutionaliseras i långvariga sociala relationer. I sin förläng
ning riskerar konsekvenserna för de som drabbas bli negativa upp
levelser av sig själva. En försvagad eller deformerad jag-identi-
tet. En objektivt kompetent människa kan med andra ord manipule
ras (medvetet eller omedvetet av manipulatören) till att subjek
tivt uppleva sig som inkompetent. Följden kan sedan bli att en 
verklig kompetensförlust infinner sig. En ond cirkel sluts och 
profetian blir självuppfyllande. 

"Vem ska ha boken? Jag ska ha den. Ja, men vem skall läsa 
den??? Jag menar att detta är det svåraste vi har att leva 
med, att ständigt bli påminda om vår litenhet. Trots mina 
framgångar lider jag av sviterna från.... Det är snart 
.... år sedan jag flyttade därifrån och ändå får jag ta 
mig själv i kragen och säga: Jag kan, jag kan....'1 

För några kvinnor slutligen har alienationen nått sin yttersta, 
materiella konsekvens i det extrema ensamarbetet. 

nDet är svårt att formulera. Du förstår att jag är inte 
uppratad. Jag har ju tigit i 20-25 år ungefär. Mitt ar
bete har varit ett tyst arbete.11 
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2.4 En slutkommentar 

Vi har 1 denna rapport försök visa att: 

- Såväl kvinnor som män vid FOA med utbildningsbakgrund mot
svarande gymnasieingenjörsexamen inte fullt ut utnyttjas i 
paritet med sin kompetens. 

- Kvinnornas situation inom organisationen präglas av speciella 
svårigheter relativt männen. 

Bland alla individuella personlighetsdrag och varierande an
passningsmönster till ingenjörsyrket framträder några tydligt. 
Dessa bestäms till avgörande del av relationen mellan kvinnor
na själva och de verksamheter i vilka de ingår eller har lagrad 
erfarenhet ifrån. I denna rapport har vi satt fokus på deras 
lönearbete, vilket inte hindrar att andra verksamheter i deras 
liv spelar lika stor roll. Såväl det produktiva hemarbetet, som 
omsorgen om barn och familj (reproduktionen) fyller kvinnornas 
liv och utgör för många den grund på vilken verksamheter i ar
betsliv och på fritid måste ställas. 

Medelåldern bland våra kvinnor är rätt hög (46 år) och de flesta 
växte upp i tider där familjer hade "råd" med hemmafruar. De 
växte upp med en arbetsdelning som nära nog var totalt patriar-
kal och synlig. Samtidigt växte de upp i en brytningstid och 
förhållningsvis många av våra kvinnor hade föräldrar som kan 
beskrivas son något av innovatörer när det gäller könsroller 
och attityder. Många av deras föräldrar tyckte sig se en fram
tid präglad av jämställdhet. Man "konstaterade" att möjlighe
terna till social rörlighet uppåt med hjälp av utbildning var 
obegränsade. Samt att dessa förbättrade livschanser blev allt 
jämlikare. För den som vill och satsar ligger framtiden öppen 
var tidens slogan och i några familjer (främst borgerliga) kom 
denna ideologi att omfatta även flickorna. Kanske kora också 
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frånvaron av bröder i familjen att få betydelse för den köns-
mässiga socialisationen. Några fick en könsneutral eller pojk
aktig uppfostran och upplever sig i dagens backspegel ha varit 
ett "surrogat" för den son fadern aldrig fick. Det kanske mest 
originella i dessa familjers socialisationsmönster var dock att 
fäderna tog på sig ett stort ansvar för reproduktionsarbetet och 
att mödrarna ofta var förvärvsarbetande.25' Risken med denna "in
novativa" uppfostringsstrategi är som nämnts den att verklighe
ten inte kommer att motsvara de förväntningar som byggs upp. 
Att livschanserna varken blir så goda eller jämlika som utlo
vats. Detta glapp mellan ideal och verklighet framträdde dock 
inte genast. Det förblev osynligt för många av våra kvinnor 
under lång tid. För några fortfarande. 

Det kändes i kroppen men inte i själen är andemeningen i en av 
våra intervjuer kring denna problemställning. Upplevelser av 
brustna förväntningar är med andra ord inte alltid tydliga. 
Man tycker sig ha fått chansen. Ha tagit den. Ha fått det jobb 
man drömt om och den lön man siktat till. Ändå plågas man av 
migrän och andra somatiska spänningstillstånd, mår dåligt eller 
upplever en stukad självtillit. Man upplever en vanmakt över 
problem som man inte "kan" kontrollera. Någonting har gått snett, 
men man vet inte vad. I vår teoretiska diskussion har vi uttryckt 
detta som att människor införlivar konflikter utanför dem själva 
i sin personlighet och att denna process i huvudsak är omedveten. 
De går dock inte spårlöst förbi utan lagras, transformeras och 
framträder förr eller senare i olika skepnader. Vanmakten beror 
på att man ej är medveten om rötterna till problemen och följ
aktligen inte heller "kan" agera för att lösa dem. De verkliga 
orsakerna är förborgade och därigenom skyddade för angrepp. Van
makt är därmed som ex vis Ve (1982) framhåller ett tillstånd som 
försvårar rationellt beslutsfattande. 

Våra kvinnors individuella och kolletiva reaktioner på dekvali-
ficering och diskriminering kan inordnas i de fyra strategi
former som Haavind (1982c)beskrivit: 

Den första av dessa strategiformer innebär att kvinnorna för
söker konkurrera och samarbeta som män. Mål och medel är då de
samma som gäller för samspel mellan män. Med dessa spelregler 
blir det en dygd för kvinnorna att göra kvinnokönet irrelevant. 
Det uppstår ett avstånd mellan de kvinnor som har denna strategi 
och de som inte kan acceptera den. 
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"Alltså att jobba med en kvinnodominerad grupp tycker jag 
är mycket svårare än att jobba med enbart män eller med 
båda könen. Jag har jobbat mest med män och det har gått 
bra. Jag är livrädd för kvoteringar och för att människor 
skall bedömas olika efter kön. Jag tycker att det enda som 
betyder något är om folk är kompetenta och utför ett bra 
jobb." 

Det är rimligt att anta att det uppstår en positiv sammanhåll
ning mellan de kvinnor som ser sig betjänta av att uppträda "på 
lika fot" med männen, och avstånd eller antagonism till dem som 
inte ser sina intressen på samma sätt. 

"Det var en kvinnodag på FOA. Det var det värsta jag hört 
och jag sa att jag stannar allt hos gubbarna här ute jag." 

Kvinnor som samhandlar på detta sätt prioriterar ofta lojalitet 
med männen. Sinsemellan nedvärderas andra grupper av kvinnor. 
Det ser sig själva som annorlunda än andra kvinnor. De "är" inte 
utsatta för diskriminering. 

Den andra möjliga strategin är att kvinnorna försöker konkurrera 
och samarbeta som kvinnor. De försöker skaffa sig resurser genom 
sin anknytning till män. För dessa kvinnor är andra medel än de 
traditionellt manliga tillåtna. De respekterar mäns mål som gäl
lande också för kvinnor men de har egna medel för att uppnå dessa 
mål. Sammanhållningen mellan kvinnor kan bli problematisk, dels 
genom inbördes konkurrens och dels genom att de lätt blir offer 
i konflikter mellan män. 

"Man måste vara lite diplomat och man får absolut inte som 
många som är skickliga framhäva sin skicklighet så att man 
framstår eller tycker att man är bättre än den manlige." 

I likhet med den första strategin uppstår även här ett visst 
förakt för annan typ av kvinnoorganisering. 

"Jag tror att den allmänna kvinnodebatten har gjort det be
svärligare. Dom har i vissa fall gått fram med alldeles 
för stor arrogans." 

"Jag tycker att man många gånger har anfört fel skäl. Jag 
tycker inte att man är konstruktiv." 
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Den tredje strategin innebär att kvinnorna försöker undgå att 
konkurrera både inbördes och med män. De anser att det är and
ra saker som är viktiga för dem som kvinnor. Detta "något annat1' 
är möjligheter, ansvar och bördor som följer av deras faktiska 
situation och det förhållandet att de är kvinnor. 

"Sedan när jag fick barn blev barnet huvudsaken. Det er-
känns alltså att jag bet mig fast vid deltid för att ha 
ett jobb att återvända till." 

Sammanhållningen mellan kvinnor blir med denna strategi av de
fensiv karaktär. Mål och medel skiljer sig från de som gäller 
i omgivningen, och innebär att kvinnorna i huvudsak ägnar sig 
åt sådant som blir över för dem. Gruppen blir osynlig och gans
ka betydelselös för omgivningen (jämför t ex en syjunta, Nor
berg 1982). 

Den fjärde idealtypen av strategier kan enligt Haavind karak
täriseras som en offensiv solidaritet mellan kvinnor. Kvinnorna 
har analyserat och tolkat sin belägenhet och ifrågasätter de 
strukturer som diskriminerar dem. Detta innebär att de måste 
föra en kamp och de är väl införstådda med att de kommer att 
stöta på motstånd. Denna fjärde strategi skiljer sig från de 
tidigare nämnda genom att den inte innebär en anpassning till 
rådande förhållanden utan utgör ett försök att motarbeta och 
förändra dessa. 

Även om vi i föregående avsnitt mest berört och exemplifierat 
de tre första strategiformerna är det vår uppfattning att ut
vecklingen på vissa områden går i riktning mot den fjärde 
typen av strategi bland många kvinnor på FOA. 

- allt fler av våra intervjupersoner har wed tiden blivit med
vetna om de problem som här diskuterats, 

- allt fler verkar i ökad utsträckning för problemens lösning, 
åtminstone i vardagslivet ute på sina arbetsplatser, 

- yngre ingenjörer^?) som idag tas in i organisationen har 
större resistens mot förtryck i olika former 

Samtidigt och trots detta, ger mycket i våra intervjuer 
anledning till pessimism. I takt med att såväl patriarkat 
och marknadsekonomi förlorar sin hegemoni över arbetspro
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cessen - åtminstone i sina mest konkreta och påtagliga ytt
ringar - växer tendenser till byråkrati. Effektivitet tenderar 
förloras, utan att de sociala relationerna förbättras. Sociala 
problem professionaliseras och "löses" allt oftare av formella 
experter i stället för av arbetskamrater.28) Polariseringen 
mellan statusgrupperingar och kön tenderar där den försvagas, 
ersättas med ökade sociala avstånd mellan enskilda individer. 

Detta har, som vi försökt visa, sina rötter i arbetsfördelnings
processen. 



159 

NOTFÖRTECKNING 

1) Denna bilaga är en omarbetad version av: Dahlgren,L och Lind
gren^, Kvinnliga ingenjörer på en mansdominerad arbetsplats 
- En intervjuundersökning bland kvinnor och män på Försvarets 
forskningsanstalt, R70, Sociologiska institutionen, Umeå Uni
versitet, 1982. 

2) Snarast har en s k tratteknik använts där inledningen präg
lats av en vid problemgenomgång för att därefter smala av 
mot de problem som dominerar respektive ip:s situation. 

3) Genomsnittsåldern hos kvinnorna är drygt 46 år med en ål
dersspridning från 25 till 67 år. Det totala antalet män i 
målgruppen vid FOA är 240, varför stickprovet utgör 8 %. 
Dessutom kan konstateras att antalet anställda inom FOA med 
vår målgrupps utbildningsbakgrund minskat med ungefär 30 % 
sedan 1970. 

4) Däremot har civilingenjörsförbundet vid två tillfällen (1971 
och 1981) i enkätform kartlagt kvinnliga civilingenjörers ar
betssituation. I skrivande stund håller en motsvarande kart
läggning av kvinnliga gymnasieingenjörer på att genomföras 
av Elsa Haage Wennerholm. 

5) Jämför förhållandet för arbetsmarknaden i stort: "Under 70-
talet har den offentliga sektorn ökat sin andel av arbets
kraften från 29 till 39 % och det är främst här kvinnorna 
funnit nya jobb. Medan de på den privata sektorn oförändrat 
utgjort en tredjedel av de anställda har de på den offentliga 
ökat sin andel från 59 - 65 %. Vi har alltså på 70-talet fått 
en arbetsmarknad där den privata sektorn är kraftigt mansdo
minerad (66 %) och den offenliga lika kraftigt kvinnodomine-
radn (Qvist 1980 s 14) 

6) Idag är ca 15 % av samtliga ingenjörer akademiskt utbildade. 

7) Muntlig uppgift från opublicerat manus av Elsa Haage Wenner
holm. 
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8) Berner (1981- s 131) beskriver i nedanstående figur det tek
niska arbetets sammansättning: 

Det tekniska arbetets sammansättning. Antal indivi
der (avrundat till jämna tusental) samt frekvens 
kvinnor i varje grupp. År 1975. Den bestämda bety
delse vissa begrepp gives i figuren motsvarar ej 
dess mer vaga användning på andra ställen i texten. 

Tekniskt arbete 

(277 000; 10% lev) 

Tekniker 

(248 000; 4 % kv) 

Tekniska biträden 

(29 000; 65 %kv) 

Ingenjörs- och teknikerarbete 

(i snäv bemärkelse) 

(224 000; 3 % kv) 

Kemiskt & fysikaliskt arbete 

(12 000; 18 %kv) 

Systemman, programmerare 

(12 000; 13 % kv) 

Tekniska biträden 

(8 000; 72 % kv) 

Laboranter, lab .biträden 

(18 000; 73 % kv) 

Ej specificerad uppgift 

(4 000; 6 % kv) 

Källa: FoB 1975, del 6:2 tabell 13. 

Våra ingenjörer hör hemma i teknikerkategorin, men däremot 
särskiljer vi, i motsats till Berner, inga underavdelningar. 
Vad som kan konstateras är att andelen kvinnor är mångdub
belt större bland tekniska biträden än bland tekniker, samt 
att detta förhållande bl a leder till att kvinnor i tekniskt 
arbete är betydligt vanligare inom den gemensamma sektorn än 
inom den privata p g a att den förra till 50 % anställer tek
niska biträden jämfört med ungefär 20 % i den senare (FoB 1975 
tabell 14). Det kan också konstateras, vilket är remarkabelt, 
att kvinnornas andel i det lägsta befattningsskiktet ökat med 
26 procentenheter mellan åren 1960 - 1974. 

9) För övrigt en mycket gammal tendens. T ex visade Eva Wigforss 
på detta förhållande redan 1942 (Wigforss 1942). 

10) Dessa motiv analyseras inte som konspiratoriska eller ens 
alltid som medvetna. 
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11) Definitionen är avgränsad till att gälla kapitalistiska 
produktionssätt. 

12) Dekvalificeringsprocessen sammanfattas av Berggren (1982) 
som en kedja där arbetsdelningen: 1) leder till en för
ändring av tidigare arbete (degradering), 2) en omvand
ling av yrket (utarmning), 3) en påverkan på arbetare 
(dekvalificering) för att slutligen som konsekvens få en 
proletarisering av allt större grupper av lönearbetare. 
Han är liksom Köll (1978) kritisk till denna slutsats. 
Köll hävdar ex vis att dekvalificeringen snarare splittrat 
än skapat en allt större och homogenare arbetarklass. 

13) Bl a hävdar företrädarna för denna mothypotes att detta 
är skälet till arbetarpartiers svårigheter att behålla 
den politiska makten. 

14) Många ekonomer betraktar rationaliseringar som det vikti
gaste incitamentet till såväl den ekonomiska tillväxten 
som sysselsättningshöjningen. Under perioden började ex 
vis den socialdemokratiska regeringen tillämpa den ftkey-
nianska modellen" i praktiken. Dvs en politik där stimu
lans av investeringar och konsumtion förväntades sätta 
fart på den ekonomiska utvecklingen. 

15) Med undantag av depressionerna under 20- och 30-talet. 

16) I ett icke-publicerat anförande i Lund 1980. 

17) Reproduktion innebär inte bara förnyelse av dominerande 
strukturer. Den kan också innebära förnyelse av motkraf-
ter och konflikter. 

18) Med överbyggnad avses normer, ideologier, myter m m. 

19) En av historiens mest långdragna och målande exempel på 
detta är bibelns symboliskt ideologiska berättelse om 
Adam och Eva. 

20) Detta problem är betydligt mindre uttalat på den avdel
ningar som utlokaliserats. I samband med denna process 
slutade många äldre, vilket medgav nyrekrytering. 

21) Däremot existerar män utanför vårt systematiska stick
prov som gjort karriär inom FOA. 
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22) Haage Wennerholm visar i en ännu inte publicerad rapport 
kring manliga och kvinnliga gymnasieingenjörers arbetssi
tuation bl a att: 

- Linjevalet i utbildningen är starkt könsindelat. 50 % av 
kvinnorna läser kemilinje (9 % av männen) 
Männen väljer maskinlinje i första rummet (44 % av männen 
mot 17 % av kvinnorna) 

- Bl a som en konsekvens av detta återfinns 31 % av kvin
norna i lab arbete (4 % av männen) i kontrast till ex 
vis konstruktionsarbete som är dubbelt så vanligt bland 
männen. 

- Det är nära dubbelt så vanligt att återfinna män i någon 
form av ledarfunktion. 

- 40 % av kvinnorna arbetar deltid mot endast 3 % av männen. 

23) Ex vis fann vi i en undersökning i Luleå (Dahlgren/Styrborn 
1977) att kvinnor (oaktat det faktum att båda makarna i fa
miljen förvärvsarbetade) till 85 % hade huvudansvaret för 
hemarbetet. 

24) Utlokaliseringsproblematiken har för många varit en konkret 
hotbild i nästan ett decennium. 

25) Dessa socialisationsmönster får stöd i annan forskning. Se 
ex vis Bengtssons artikel i Kvt (Bengtsson 1980). 

26) Ve hämtar sin definition av vanmakt från Hernes (1975). 

27) Dagens "motsvarighet11 till våra intervjupersoner är som 
framgått civilingenjörer. Våra "förhoppningarn kring dessas 
attityder är helt hämtade från våra intervjuer med gymnasie
ingenjörerna. 

28) Ett undantag från detta är som nämnts kvinnogruppens age
rande, som förutom arbete med jämställdhetsfrågor verkli
gen tar sig an många kvinnors mer personliga problem. 
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Bilaga:2 

KVINNOR VID ETT VERKSTADSFÖRETAG I NORRLAND 
- En intervjuundersökning bland arbeterskor 

på en mansdominerad industriarbetsplats. 
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INLEDNING 

Föreliggande rapport redovisar resultaten av en undersökning i 
projektet "Kvinnor i verkstadsindustri- arbetshinder och hälso
tillstånd". Projektet har initierats av Verkstadsklubben, Skydds
kommittén samt Företagshälsovården vid företaget och Arbetarskydds
fonden har stått för finansieringen av den här redovisade under
sökningen. Projektet föranleddes bl a av företagets svårigheter 
att behålla den kvinnliga arbetsstyrkan. Den kvinnliga arbetar
stammen ökade under slutet av 1970-talet till maximala 80 kvin
nor och har sedan minskat till de ca 50 som idag är i arbete. 
Projektet startade 1982 och omfattar förutom den sociologiska 
undersökning som redovisas här också en medicinsk undersökning 
som är under utförande. 

Syfte och metod 

Projektets population är samtliga arbeterskor som arbetar eller 
arbetat vid verkstadsföretaget 1976 och framåt. Vid undersöknin
gens början fanns vid företaget ca 58 kvinnor i arbete: Av dessa 
utvaldes samtliga finskor dvs 17 st och 50 % dvs 20 st svenskor 
för intervjuer. Urvalet bland svenskorna är representativt för 
hela gruppen med avseende på ålder, civilstånd, barn och arbets
plats. 

Datainsamlingen som huvudsakligen bygger på intervjuer utfördes 
under månaderna maj-juni samt augusti-september 1982. 

Intervjuernas syfte var att kartlägga kvinnornas totala arbets
situation och därmed ge en så täckande bild som möjligt av vad 
arbetet och arbetsplatsen betyder i deras liv som helhet. 

Själva intervjun har utförts på arbetstid och omfattat 1.5-2.5 
timmar. Intervjun har i viss mån varit strukturerad med utgångs
punkt i teoretiska och empiriska kunskaper som samlats på om
rådet (se del 1 i redovisningen) däremot har intervjun ej stan
dardiserats utan kan beskrivas som ett tematiserat samtal vilket 
bandats och där intervjupersonen har haft stora möjligheter att 
själv påverka förloppet. 

Denna datainsamlingsmetod har sin styrka i att den kan förmedla 
en djup förståelse av det komplexa och sammansatta i kvinnornas 
totala livssituation. Förutom intervjuerna med de idag anställda 
kvinnorna har också en mindre enkätomgång till tidigare anställda 
kvinnor utförts. Totalt utgjorde denna del av popu-
lationen 41 kvinnor och av dessa har efter 3 påminnelser 25 svar 
inkommit, dvs 60 %. Bortfallet består av 5 st postreturer. Vid 
analys av denna bortfallsdel med hjälp av tidigare bostadstyp, 
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anställningstid och ålder visar det sig sannolikt röra sig om 
studerande som endast avsett att arbeta vid verkstadsföretaget 
temporärt för att sedan återgå till studier (boende i student
rum, feriearbete etc). 

Det övriga bortfallet består av 5 st studerande, 1 som återflyt
tat till Finland, 2 som slutat på grund av sjukt barn, 1 som pen
sionerats och två som flyttat till annan industriort i Sverige. 

Bortfallet kau inte betraktas som systmatiskt annat än vad av
ser gruppen studerande. Detta har dock ingen betydelse i samman
hanget, eftersom denna grupp egentligen lika gärna från början 
kunnat uteslutas ur den egentliga populationen. 

Rapportens innehåll 

Den här rapporten har tre huvuddelar: 

Del 1 bygger på litteraturstudier.2) Den innehåller en historisk 
genomgång av kvinnoarbetets utveckling inom industrin, framför 
allt dess mansdominerande del. Därefter följer en redovisning av 
ett urval teoretiska och empiriska resultat från andra undersök
ningar på området. Denna genomgång har sedan fått bilda underlag 
för tematiseringen av intervjuerna i den föreliggande undersök
ningen. 

Del 2 av rapporten är dels en redovisning av orsakerna till att 
kvinnor slutat sin anställning vid företaget (dvs enkätsvaren) 
och dels en redovisning av intervjusvaren. Denna del syftar till 
att med kvinnornas egna ord beskriva hur det är att arbeta på 
olika arbetsplatser vid företaget. De berättar om arbetets art, 
arbetstiderna och arbetsorganisationen samt hur de upplever sin 
situation och sina möjligheter på arbetsplatsen. 

Del 3 innehåller en tolkning av intervjusvaren och syftar till 
att ge en förståelse för de hinder och möjligheter som ramar in 

kvinnornas arbetslivserfarenheter. Några centrala teman från in
tervjuerna diskuteras och relateras till varandra. 



166 

Valet av primärtema har sin grund i att nästan alla kvinnor har 
familj och i de allra flesta fallen fler än ett barn som de an
svarar för (Bland de vid undersökningstillfället arbetande kvin
nor fanns 6 ensamboende och i urvalet endast 2). 

Rapporten avslutas med en sammanfattande kommentar om kvinnornas 
framtid vid företaget. 
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1 DEL 1 HISTORIEN BAKOM 

1.1 Kvinnor i mansdominerad industri från sekelskiftet fram 
till i dag 

För att söka arbete i en mansdominerad industri måste en kvinna 
övervinna många barriärer i sin närmiljö, familj och i förhållande 
till vanetänkande. Hon måste också övervinna sitt personliga mot
stånd. 

Kvinnors tveksamhet inför den mansdominerade industrin har en 
reell historisk grund. 

Vid sekelskiftet var det ca 30 % kvinnor i arbete utanför hus
hållet. Den kvinnliga arbetskraften var vid denna tidpunkt yt
terst snedfördelad med avseende på civilstånd. Förvärvsarbetande 
kvinnor var nästan uteslutande ogifta kvinnor.3) 

För de gifta kvinnorna begränsas vid denna tid arbetsmarknaden 
till uppgifter som kunde utföras inom ramen för husfaderns pa-
triarkala privilegier och kontroll, dvs diverse deltids- och 
säsongsarbeten av tillfällig natur. 

De ogifta kvinnorna däremot kunde dra ut på den nya arbetsmark
naden och tillsammans med männen konkurrera om arbeten. Behovet 
av arbetskraft kunde täckas in med ogifta kvinnor ända fram till 
slutet av 30-talet då de demografiska förändringarna i befolk
ningen medförde att allt fler gifte sig. 

De ogifta kvinnor som kom ut på arbetsmarknaden i början av sek
let anställdes till betydligt lägre löner än männen. Traditioner
na från bondesamhället föreskrev låg eller ingen lön för kvinnor. 
Som pigor hade kvinnorna haft avsevärt mindre ersättning än drän
garna. Det var vanligt att de fick mat och husrum samt i bästa 
fall vänligt bemötande som enda ersättning i husligt arbete. 

Denna situation skapade en besvärlig konkurrens mellan kvinnor 
och män på arbetsmarknaden. 

"Kvinnan är mannens värsta fiende ty den späda kvinnohanden undan
tränger den muskulösa mansarmen".^) 

De manliga arbetarna blev i vissa arbeten utkonkurrerade av kvin
nor då dessa kunde anställas till betydligt lägre lönekostnader. 
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De låga lönerna för kvinnor motiverades med att de inte var att 
betrakta som familjeförsörjare. För facket var det emellertid 
inte lämpligt med olika lön för samma arbete. Det blev absolut 
nödvändigt att eliminera konkurrensen fråm de låga kvinnolönerna. 
Arbetsdelning blev lösenordet för denna problematik.6)1 

Ett exempel på denna arbetsdelning kan vi hämta från möbelfabri
kation där män och kvinnor hade samma arbete vid polering av möb
ler. Här fick kvinnorna, trots att de ansågs lika skickliga som 
männen, bona och polera de små möbelytorna (t ex stol och bords
ben) medan männen fick de stora möbelytorna (t ex bordsskivor). 
Kvinnornas arbete ansågs nu lättare och detta motiverade deras 
lägre löner, som vid denna tidpunkt (20-talet) uppgick till ca 
2/3 av den manliga lönen. 

Löneolikheterna avsatte sig så småningom i en uppdelning av ar
betet i kvalificerade mansjobb och rutiniserade, monotona kvin
nojobb. Den teknologiska nivån hade direkt relevans för vilken 
typ av jobb kvinnorna fick. När arbetet genom mekanisering kunde 
uppdelas i standardiserade moment blev det tänkbart med kvinnlig 
arbetskraft. När mekaniseringen däremot medförde komplicerad tek
nik blev arbetsuppgifterna företrädesvis manliga. Skillnaden gäl
ler nästan alltid maskinernas storlek och grad av komplexitet. 
Kvinnor "passar" till små, tråkiga tempoarbeten utan ansvar. Män 
placeras vid mer avancerad utrustning. Kvinnorna får i större ut
sträckning ackordsarbeten. 

Resultaten av denna utveckling blir tydliga på 30-talet. Men nu 
kompliceras bilden av att antalet gifta kvinnor drastiskt tilltar. 
Industrins arbetskraftsbehov kan inte längre tillgodoses med ogif
ta kvinnor. 30-talet var dessutom en krisperiod, arbetslösheten 
var stor. Detta ledde till en mycket negativ inställning til den 
kvinnliga arbetskraften framför allt den del som bestod av gifta 
kvinnor. "De gifta kvinnorna på arbetsmarknaden ansågs ta arbete 
från männen. Om de i stället stannade hemma (och födde barn) skulle 
arbetslösheten lindras, framför allt för ungdomen, kanske helt för
svinna, och nativiteten skulle höjas. Två flugor i en smäll.®) 
Stämningarna i de manliga arbetarleden var inte "kamratliga" mot 
kvinnorna. 

Det är inte fråga om någon avoghet mot kvinnorna men enligt 
vårt sätt att se är det en moralisk skyldighet att i den 
mån vi kunna bidraga till att en kamrat kommer i arbete. 
Även om vi måste tillgripa svärdet för att bortdriva de 
gifta kvinnorna kommer vi att göra det, och det hoppas jag 
att kvinnorna själva skola förstå.9) 
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Åtskilliga kvinnor såg sig nödgade att lämna sina arbeten, och 
många av dessa övergick till kortidsarbeten, såsom städning och 
liknande traditionellt arbete för arbetarhustrur. Effekterna av 
dessa kvinnofientliga stämningar visar sig i statistiken. 

Tabell 1 Förändringar i antalet kvinnliga och manliga yrkesutövare 

enligt folkräkningen 1870-1950. Tusental. 

Kvinnor Hän 

1870-1880 + 33.9 +129.7 

1880-1890 + 27.7 + 79.2 

1890-1900 + 53.7 +156.8 

1900-1910 + 65.2 +162.0 

1910-1920 +179.2 +254.3 

1920-1930 +122.4 +170.1 

1930-1940 - 87.5 +193.5 

1940-1950 + 8.2 + 95.0 

Källa: Qvist 1974 

1945 är det således bara 10 % gifta kvinnor i arbetskraften mot 
60 % ogifta. Men då är inte allt städarbete, tvättarbete, hem
sömnadsarbete etc inräknat. Hur stor den verkliga förvärvsfrek
vensen bland kvinnor var avslöjas inte i statistiken då deltids
arbete och tillfälligt arbete inte registrerats förrän på senare 
tid. 

Efterkrigsperioden erbjuder emellertid kvinnorna en ny arbets
marknad, den offentliga sektorn börjar expandera i allt snabbare 
takt. Det ökande antalet gifta kvinnor kan här få åtminstone ett 
deltidsarbete som gör det möjligt för dem att klara sitt familje
ansvar. Kvinnorna inom industrin stagnerar och i vissa fall minskar 
deras andel. Konkurrensen med männen är i det närmaste upphävd. 
I den mån kvinnor finns i industrin så är det i vissa helt kvin-
nodominerade branschersom textilindustrin, eller också återfinns 
de i vissa väl avgränsade kvinnojobb inom den manliga industrin. 
En man och en kvinna på samma arbete blir allt mer sällsynt. Ge
nomgående är kvinnornas löner lägre. De nya kvinnojobben inom 
offentlig sketor blir också lågavlönade och de kvinnodominerade 
branscherna är låglönebranscher. 
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I kvinnolönekoramitténs v ' " 1 ' ^ ? ' r"' ' restations-

det centrala förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna. Redan 
vid det första meningsutbytet var det uppenbart att enighet om 
utformningen av lika-prestationslön inte kunde uppnås. Diskus
sionerna ledde så småningom fram till att arbetsmarknadskommit
téns kvinnoutredning tillsattes. Utredningen börjande arbeta 
1949.Uppdraget var att utreda frånvaron inom industrin och 
dess orsaker. Vidare hade utredningen att undersöka tillgång och 
efterfrågan påkvinnlig arbetskraft under en viss tid framåt samt 
då också inventera den kvinnliga arbetskraftens uppgifter inom 
industrin. Slutligen ingick i utredningens uppdrag att undersöka 
sociallagstiftningens inverkan på kvinnornas förvärvsmöjligheter. 

Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning kom fram till att lönen 
måste vara relaterad till arbetsinsatsen. Lika lön för likvärdig 
arbetsinsats kommer att eliminera löneskillnaderna med avseende 
på kön såväl som löneskillnaderna mellan andra grupper av arbetare. 
De totala produktionskostnaderna för arbetsgivaren skall vara de
samma oavsett vem som utför arbetet. Denna princip tillämpas kon
sekvent bara om lönesystemet möjliggör en starkare individuell 
differentiering. 

Kommittén menade vidare att det måste ankomma på de avtalsslutande 
parterna att diskutera och avgöra vad som är lämpligt att göra med 
hänsyn till branschens utveckling. Slutligen konstaterade man att 
den kvinnliga arbetarstammen har minskat i industrin, och enligt 
de prognoser man företagit fanns inte något som tydde på att denna 
trend inte skulle komma att fortsätta, troligen förstärkas. 

Som drivkraft för en lika-lön var kvinnorna inte längre starka, 
tvärtom de förde en tynande tillvaro inom industrin. Att lika-löne-
frågan ändå aktualiserades måste ses mot en vidare bakgrund. In
om gruppen manliga industriarbetare hade rationalisering och me
kanisering lett till många oegentligheter och godtyckliga löneolik
heter inom olika branscher. För de manliga arbetarna fanns därmed 
ett stort intresse för en översyn av lönerna och en solidarisk lö
nepolitik.-^) Låglönegrupperna kunde nu dra till sig fackets upp
märksamhet och för första gången såg det ut att finnas några som 
hade anledning att alliera sig med kvinnorna för rättvisare löner. 
Strävandena kunde emellertid inte realiseras förrän den samordnade 
näringspolitiken infördes. Först med hänvisning till denna kunde 
fackföreningarna på 60-talet börja tillämpa den solidariska löne
politiken. Vi känner denna period som strukturomvandlingens och 
flyttlasspolitikens. Detta innebar att arbetare med likvärdiga 

löner, dvs lika mycket 1947 blev 
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arbeten skulle ha samma lön oavsett bransch, kön, ålder, utbild
ning, anställningstid och företagets vinstsituâtion. Låglönegrup
perna skulle dessutom få särskilt stora lönepåslag. I kombination 
med en samordnad näringspolitik innebar detta att företag som inte 
kunde klara de solidariska lönekraven slogs ut. Den friställda ar
betskraften blev sedan föremål för en selektiv arbetsmarknadspoli
tik med omskolning, flyttningsstöd och liknande åtgärder. 

Lönebetalningsförmågan i de kvarvarande branscherna förbättrades 
och tillväxten stimulerades med olika medel. Den solidariska löne
politiken hade emellertid mycket olyckliga konsekvenser för de 
kvinnodominerande branscherna. Här innebar löneökningarna en stor 
utslagning då dessa företag hade dålig lönsamhet.13) 

Den svaga ökningen av kvinnor inom mansdominerad industri som 
börjar märkas i slutet av 1960-talet är bland annat ett resultat 
av de företagsnedläggningar och rationaliseringar som drabbade 
de kvinnodominerade branscherna. 

Mot den historiska bakgrunden är det en ny period av kvinnliga in
brytningsförsök på manliga jobb som tar sin början på 70-talet. 
De tidigare inbrytningsförsöken fick inte några reella resultat 
för kvinnornas del. Hur går det denna gång? 

Den största ökningen av andelen kvinnor har efter 1967 skett i 
traditionellt mansdominerade branscher. Mellan 67 och 76 ökade 
kvinnorna i gruvindustrin från 7 till 14 %, i trävaruindustrin 
från 11 till 16 %, i stålindustrin från 12 till 17 % och inom 
elektronikindustrin från 26 till 34 % och idag är var femte verk
stadsarbetare kvinna.^) 

Dessa förhållanden visar på behovet av att närmare studera hur 
kvinnorna finner sig tillrätta i de traditionellt manliga yrkena. 
Vilka jobb får de? Hur klarar de av jobbet, arbetsmiljön, kamra
terna samt sist men inte minst hur kan de ordna barnomsorg och 
hushållsarbete parallellt med förvärvsarbetet. Den sista proble
matiken visar sig vara den allvarligaste stötestenen för kvinn
ligt förvärvsarbete. Trots detta har andelen småbarnsmödrar dras
tiskt ökat på arbetsmarknaden. Hur har de löst denna problematik? 
Är lösningarna tillfredsställande eller skapar de konflikter med 
arbetets krav? 

Det är kvinnornas ställning som ansvariga för vardagens och gene
rationens reproduktion som skapar deras särställning på arbetsmark
naden dvs arbetsdelningen mellan könen vad gäller det för samhället 
nödvändiga arbetet. Av detta arbete är det bara en del som finns 
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fördelat över arbetsmarknaden. En mycket stor del åvilar kvinnorna 
i form av oavlönat arbete i hem, hushåll och omsorg. 

Arbetslivet för kvinnorna innefattar familjen. Kvinnornas familje
bildning äremellertid inte en tillräcklig förklaring till deras 
svaga ställning på arbetsmarknaden i det moderna samhället. Men 
kvinnornas omsorgsfunktioner leder i sig självt till att kvinnor
nas möjligheter att delta i yrkeslivet reduceras. Omsorgsarbete 
och lönearbete låter sig i stort sett inte kombineras tids- och 
energimässigt utan särskilda krav på arbetsförhållandet. 

Det är som vi tidigare visat ingenting nytt i att kvinnorna söker 
sig till arbeten som tidigare varit förbehållna männen. Det är 
också typiskt att den manliga arbetsmarknad som öppnas för kvinnor 
präglas av högkonjunktur och därmed ett stort arbetskraftsbehov. 
I slutet av 60-talet sökte kvinnorna sig sällan till mansarbete 
ensamma. Fick de inte stöd av familjen sökte de stöd på annat 
håll. De första kvinnorna började två och två eller flera samti
digt. Kvinnor slog sig samman och började på kurs eller sökte 
jobb tillsammans. Först senare, när ett företag haft kvinnliga 
anställda en tid, tordes enstaka kvinnor söka sig dit. Det har 
emellertid visat sig att många företag får allt svårare att be
hålla den kvinnliga arbetskraften. 

Kvinnornas underläge på arbetsmarknaden är delvis ett resultat 
av att kvinnor blivit särbehandlade som kvinnor, och delvis en 
följd av att samma krav ställs på kvinnor som på män, dvs att 
de inte blivit särbehandlade. Denna paradox har sin grund i det 
förhållandet att kvinnornas villkor utanför arbetslivet så radi
kalt skiljer sig från männens. 

Kvinnornas särskilda villkor utanför arbetsmarknaden har lett 
till uppkomsten av särskilda säranpassningar för kvinnor. Dessa 
säranpassningar kan delas in i följande tre former:^) 

1. Rättsliga regleringar 
2. Marknadsstyrda former 
3. Självorganiserade anpassningsformer 

Rättsliga regleringar omfattar lagar och avtal rörande kvinnors 
förhållande till arbetslivet i förbindelse med graviditet, födsel 
och amning, särordningar av denna typ är nödvändiga både för kvin
norna och barnen, dvs för samhället och har därför en hög legiti
mitet. Att observera här är att arbetsuppgifterna i familjer med 
barn inte ses som föräldraarbete. Mödrarna blir familjebundna. 
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Den nya föräldraförsäkringen öppnar för fadern, men i praktiken 
har detta fått ringa konsekvenser. 

De marknadsstyrda anpassningsformerna är inte offentligt regle
rade. De är heller inte av i princip värnande slag, som gäller 
för de rättsligt reglerade formerna ovan. De representerar sna
rare anpassningar till konsekvenserna av den könsbestämda arbets
delningen. Kvinnorna som mödrar måste konkurrera på arbetsmarkna
den under andra och långt hårdare villkor än som gäller för män
nen oavsett om de senare är fäder eller ej. Det har vuxit fram mer 
eller mindre formaliserade former av anpassningar mellan kvinnor
nas familjearbete och lönearbete. Kvinnorna försöker få arbeten 
som har andra karaktäristika än de som det typiska arbetskontrak
tet innebär. Arbetstiden försöker kvinnorna få utanför den vanliga 
arbetstiden, arbetsdagen förkortas genom deltidsarbete, vikten 
läggs på yrken som är oavhängiga i förhållande till formaliserad 
yrkesutbildning och tidigare yrkespraktik. Deltidsarbetet repre
senterar en viktig form av marknadsstyrd säranpassning och har 
möjliggjort yrkesarbete för många gifta kvinnor utan att den tra
ditionella arbetsdelningen mellan man och kvinna berörts. Fram
växten av deltidsarbete har sin grund både i företagens lönsam
hetsbetraktelser och i deras behov av att rekrytera arbetskraft. 

Kvinnornas självorganiserade anpassningar gäller i huvudsak två 
områden. För det första vilken typ av arbete kvinnorna väljer. 
För det andra gäller det barnomsorg och hemarbete. Kvinnor med 
omsorgsansvar måste finna arbete som passar barntillsynsformer, 
och barntillsynsform som passar med de arbeten som står till 
buds. Det är detta som ligger bakom många kvinnors ord om att, 
jovisst vill jag arbeta om jag bara finner något som passar. 

1.2 Erfarenheter från några undersökningar av kvinnor i mans-
dominerad industri 

Vi skall nu titta närmare på de erfarenheter som olika undersök
ningar samlat om den problematik som är central när kvinnorna 
kommer in i den mansdominerade industrin. 

1.2.1 Arbetets art och organisering 

I tidningen Arbetarskydd 1980 nr 4 finns en artikel som vill visa 
att det är en falsk jämställdhet när kvinnor slussas in på samma 
jobb som män. Till underlag för artikeln presenterades bl a föl
jande forskningsresultat. 
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Kvinnors arbetsförmåga är i medeltal 30 % lägre än män
nens. Mindre än 2 % av kvinnorna i en viss åldersgrupp 
når upp till medelvärdet för män i samma åldersgrupp. 

Män är starkare än kvinnor. Det gäller särskilt muskler 
i armar och skuldror, dvs muskler som ansträngs i många 
hårt automatiserade arbeten. Kvinnor orkar 50-70 % av vad 
män orkar. Den vikt, som under längre tid accepteras av 75 % 
av manliga industriarbetare, accepteras av bara omkring 
10 % av kvinnor i industrin. 

Om alla får välja sin arbetstakt själva blir kvinnornas 
arbetsintensitet i genomsnitt 30 % lägre än männens. 

Resultat liknande dessa kan naturligtvis tolkas på många sätt. 
Det vore givetvis ganska naivt att påstå att kvinnor och män 
är lika starka i de avseenden som här har mätts. Kvinnorna kom
mer till korta i en arbetsorganisation som har utformats av män 
för män. 

I en artikel i Arbetarskydd nr 6 1980 sammanfattar Boel Carlsson, 
Metall, sina kommentarer till de refererade forskningsresultaten 
på följande sätt: 

- att kvinnor i regel säger ifrån tidigare än män, om de 
inte orkar med ett fysiskt tungt arbete. 

- att inte alla typiska manliga arbeten är så fysiskt krä
vande som man vill göra gällande. För männens del hand
lar det om yrkesstolthet och om tron på att kvinnor inte 
kan ta så ansvarsfulla arbeten som många män tror sig ha. 

- att män accepterar tyngre belastningar än kvinnor be
höver inte alltid betyda att de är fysiskt starkare. 
Den manliga stoltheten hindrar många män från att er
känna att ett jobb är för tungt eller att ett tempo är 
för högt. 

Till detta kan då också läggas att verktyg, maskiner etc utformas 
för mannens medellängd och handstorlek. För att en kvinna skall 
passa in i ett normalt manligt industriarbete krävs att hon av
viker från den normala kvinnostorleken. 

Arbetets ergonomiska utformning är med andra ord ett mycket cent
ralt område för förståelsen av de speciella problem som möter 
kvinnorna i industrin. 
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I en undersökning som utförts bland kvinnor i mansindustri i Norge 
framkommer att kvinnorna inte menar att detta jobb är tyngre än 
det de hade tidigare.17) De jämför med vanliga kvinnojobb. Vidare 
framkom i undersökningen en tendens hos de manliga arbetskamraterna 
såväl som hos förmännen att tala om män som generellt den starkas
te av männen och om kvinnor som generellt den svagaste av kvinnor 
på arbetsplatsen. Variationen inom könen är betydligt större än den 
mellan könen. I stort sett menade kvinnorna att arbetet gick bra, 
ibland kunde det vara lite tungt, men det är det för männen också 
menade de. 

Kvinnene mente att de stort sett hadde fysisk lettere arbeid 
enn de hadde hatt i de tradisjonelle kvinneyrkene. Det var 
tyngre å ltffte gamel folk og 50 kilos kraftforsekker uten 
10fteanordninger, å lç4fte i förbindelse med samlebånd, sy 
kjedestfm på for hårde akkorder, fly med fulle serverings-
brett i 9 timer uten tid til annen enn en amputert matpause, 
vaske, lempe og baere mj01kekasser i butikken eller arbeide 
på garden. (Aga 1980 s 112) 

En svensk undersökning i 7 livsmedelsföretag uppvisar liknande 
mönster.18) Här har man emellertid också studerat vilken typ av 
arbeten som kvinnorna hade. Det visade sig då att kvinnorna i över
väldigande majoritet var sysselsatta i monotona tempoarbeten. 

Siffrorna framgår av följande tabell: 

Tabell 2 

Kvinnor % Män % 

Tempoarbete 81 17 

Tempo/övervakning 5 3 

övervakning 1 25 

Maskinskött hantverk 1 6 

Andra arbetsuppgifter 12 49 

N 1 306 1 328 

Källa: Baude 1981 
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Kvinnornas överrepresentation i monotona tempoarbeten är delvis 
en följd av att dessa arbeten inom den mansdominerade industrin 
har kommit att betraktas som lätta, förutom det att de inte krä
ver specialkunskaper. Enligt en dansk socialmedicinsk undersök
ning slås emellertid fast att "Det stillasittande tempoarbetet, 
som i dagligt tal kallas för lätt, är hälsofarligt" Gbiti s54).19) 
Många andra undersökningar har konstaterat detsamma. Det finns två 
stora grupper av symptom som har samband med tempoarbeten. Den ena 
gruppen utgörs av symptom som framkallas i samband med stress ex
empelvis monteringsbanornas arbetsorganisation, den andra katego
rin hänför sig till ensidiga stillasittande tempoarbeten. Kvin
norna är överrepresenterade i den senare gruppen vars vanligaste 
symptom är muskelsmärtor i mellangärdet, svullna fotleder och 
smärtor i handled, överarm respektive underarm. 

Det framgår att det inte är de direkt tunga momenten som ibland 
kan förekomma i arbetet som är avgörande. Det är i stället de en
sidiga upprepningarna som blir besvärande på sikt. Det räcker inte 
att fråga om ett jobb är tungt för att veta vilken styrka dess ut
övare måste besitta. Ett kort tungt moment kan klaras utan men, 
medan ständig nötning trots lätt belastning kan leda till allvar
liga skador på sikt. 

Fysisk utrustning, arbetets art och verktygens utformning är vik
tiga faktorer när det gäller att bedöma kvinnornas chanser inom 
den mansdominerade industrin. En annan och i grunden väsentligare 
betingelse utgör emellertid kvinnornas positioner i själva arbets
delningen. 

De jobb som kvinnorna i dag har inom den mansdominerade industrin 
ligger i botten av en hierarki. Kvinnorna får de jobb som blir över 
när männen tagit sitt. I dessa jobb finns små möjligheter till vi
dareutveckling. Jobben är oftast monotona och ger på sikt olika ty
per av belastningsskador. Arbetsuppgifterna ger sällan möjligheter 
till avancemang. Dessa förhållanden underblåser myten om att kvinnor 
inte vill avancera. Kvinnor slutar ofta efter ett par år på dessa 
jobb, därför att denna typ av monotona jobb bara fysiskt kan tole
reras under en begränsad period. Detta stöder mytenom att kvinnor 
är instabil arbetskraft.^) 

Kvinnornas behov av deltidsarbete under perioder av barnafödande 
och omsorg bidrar till att väldigt monotona jobb kan finnas kvar. 
De är helt enkelt inte möjliga att ha på heltid. 
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När högkonjunkturer kräver mer arbetskraft kommer kvinnorna i 
fråga, men då de plockas in längst ner i hierarkin är de också 
de som först får gå när kurvorna lutar utför igen. 

1.2.2 Arbetsorganisationens sociala klimat 

Vad som vidare möter kvinnorna på arbetsplatsen är ju männen. 
De utformar i sin arbetsgemenskap och i enlighet med sin köns
roll ett klimat som i många fall mer eller mindre måste betrak
tas som kvinnofientligt. 

Arbetsplatsen tillhör de områden där det manliga värdesystemet 
gäller: avgränsade relationer, förmåga att hålla sig till sak 
och att bortse från person. Förhållningssätt som pojkar lär sig 
redan i lek och spel. Man har att följa reglerna. Man är center, 
vänsterytter eller back - vad man är i övrigt hör inte hit. Det 
gäller ett spel inte en person. Personliga sympatier och irri
tationer skall inte släppas fram. Kvinnorna däremot är mera trä
nade att se undantagen, det som skiljer det ena fallet från det 
andra, än att hålla på regeln. Denna träning och dessa insikter 
får de t ex i intensiv kontakt med barn som inte är lika, med 
människor som alla är olika. De har förmåga till intimitet och 
känslighet. Deras värdesystem kommer i konflikt med arbetslivets 
krav på personlig distans och avgränsade relationer. 

De lyssnar inte på kvinnor på samma sätt som på en man, 
även om kvinnorna har rätt. Det är det gamla som är kvar 
att kvinnorna inte klarar av det. 

Kvinnorna har det svårare - det männen säger kommer i 
första hand -det har alltid varit så. Men jag tycker de 
skulle respektera båda lika mycket. (Liljeström, Svensson, 
Mellström 1976 s 224) 

Många kvinnor uttrycker ett självförakt, dvs de är också bärare 
av den rådande kvinnosynen. Kvinnornas självförakt tar sig bl a 
uttryck i uttalanden av följande slag: 

Det är bäst att jobba med karlar. Kvinnor är så inskränkta. 
Ett helt gäng fruntimmer på en arbetsplats baktalar varann. 
Hellre jobbar jag med karlar än med en skock fruntimmer. 
På konservfabriken var det bara trams, tjat och ovänskap. 
Karlar är inte så fega som fruntimmer. De är bättre att 
jobba med. Om det blir för mycket kvinnor på jobbet blir 
det tråkigt. Andan försämras. Män är rättvisare. De lyss
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nar inte på sladder...(generat) ja, kanske män har bättre 
egenskaper. Det är väl det jag sitter och säger... 
(Liljeström, Svensson, Mellström 1976 s 165). 

Samtidigt går det inte att komma ifrån det faktum att kvinnor 
som slussas in på manlig industri mycket ofta slutar efter en 
tid. Forskningen har också visat att de kvinnor som isoleras 
bland enbart män nästan till 100 % slutar och att kvinnor som 
kommer tillsammans i en grupp oftare blir kvar i jobbet. Kvinno
föraktet kanske uttrycks i tal, men i praktiken drar sig kvin
norna till arbetsplatser där det finns andra kvinnor. Men det 
finns å andra sidan också forskningsresultat som visar att så
väl kvinnor som män har högre frånvaro i dagar då de är syssel
satta inom områden där det egna könet är i minoritet.21) 

1.2.3 Kvinnors livssammanhang 

När det gäller kvinnornas allmänna livsbetingelser har vi ti
digare nämnt de säranpassningar som kvinnor måste organisera 
själva. Mer konkret visar det sig att detta är av avgörande 
betydelse för kvinnornas möjligheter att arbeta inom industrin. 
Det visar sig i norsk forskning att även de kvinnor som inte är 
gifta och inte har några barn utför vissa säranpassningskalkyler 
i arbetet.22) De väljer arbeten som kan passa ihop med den fram
tida ansvarssituationen, dvs de kalkylerar redan tidigt med man 
och barn. 

Kvinnors arbetslivscykel och familjelivscykel är så tätt samman
vävda att man kan tala om deras deltagande i arbetslivet i ter
mer av före, under och efter barnperioder.23) Redan som mycket 
unga samlar kvinnor på sig långsiktigt ansvar för andra. 
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Tabell 3 Levnadssteg före tre åldersstreck (%). 

Före 
viss 
ålder Levnadssteg 

METALLS 

Äldre 

MÄN 
Medel

ålders Yngre 

METALLS 

Äldre 

KVINNOR 

Medel-

ålders- Yngre 

18 år Börjat förvärvsarbeta 86 79 56 75 67 59 

Flyttat hemifrån 19 24 9 33 29 40 

Första stadiga sällskap 8 36 69 17 61 82 

Börjat sambo längre tid 0 1 4 2 11 22 

Gift sig första gången 0 0 0 0 4 2 

Fått sitt första barn 0 1 2 2 12 5 

21 år Börjat förvärvsarbeta 96 94 98 86 84 96 

Flyttat hemifrån 30 48 39 66 68 90 

Första stadiga sällskap 48 77 82 75 95 96 

Börjat sambo längre tid 2 12 27 23 60 70 

Gift sig första gången 1 9 2 20 48 7 

Fått sitt första barn 1 4 9 23 53 23 

26 år Börjat förvärvsarbeta 98 100 (100) 90 89 (100) 

Flyttat hemifrån 81 82 (65) 95 95 (94) 

Första stadiga sällskap 79 89 (89) 99 99 (98) 

3ürjat sambo längre tid 47 60 (54) 69 86 (83) 

Gift sig första gången 42 48 (11) 67 77 (16) 

Fått sitt första barn 31 43 (16) 55 78 (45) 

Källa: Liljeström/Dahlström 1981 

Som framgår av tabell 3 bryter kvinnorna tidigare upp från sina 
föräldrahem än männen. Vidare framgår att de tidigare går in i 
en ny familj. Många levnadshistorier tyder på att uppbrottet 
från föräldrahemmet i viss utsträckning sker samtidigt med att 
kvinnan går in i ett parförhållande av varaktigt slag, flyttar 
ihop eller gifter sig. Mycket talar för att stegen mellan upp
växtfamiljen och den egna familjen är längre för män än för 
kvinnor. MEn del män tar emellertid ett kort steg från det hus
håll deras mor sköter till det hushåll där arbetet faller på en 
hustru. Män kan helhjärtat gå in för lönearbete och yrke, medan 
kvinnors kringgående i hushåll, moderns, matmoderns eller det 
egna ingalunda rustar dem för arbetsmarknaden11 (Liljeström/ 
Dahlström 1981 s 280). Kvinnornas föräldradebut är tidigare än 
männens vilket gör dem mer bundna och skapar ojämlika villkor. 
Kvinnornas bundenhet till familjen visar sig också i orsakerna 
till deras förvärvsarbrott. 
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Tabell 4 Förekomst av förvärvsavbrott, skäl till förvärvsavbrott och samman

lagd  l än g d  a v  fö r vä rv sa vb r o tt  ( d e n  re l a t i v a  f ö r d e ln i n g en  i = ). 

METALLS MÄN METALLS KVINNOR 
Medel- Medel-

Förvärvsavbrott förekomst Äldre ålders Yngre Äldre alders Yngre 

Nej 22 12 13 77 59 23 

Ja: 1. Egen sjukdom 42 43 6 7 ó 9 

2, Ta hand om sjuk familje 
medlem 0 0 0 5 ö 0 

i. Ta hand om annan släkting 0 0 0 3 0 0 

4. Ta hand om egna barn 0 0 0 56 57 56 

5. Sköta hemmet 0 0 0 23 23 6 

6. Studera 4 21 22 1 ? 16 

7. Arbetslös 15 7 17 4 7 12 

8. Militärtjänst 39 21 39 0 ü 0 

9. Annat 0 7 17 1 5 0 

I tabell 4 kan vi se att det huvudsakligen är ansvaret för fa
miljemedlemmarnas omsorg som orsakar förvärvsavbrott bland kvin
norna. De prioriterar om sin tid från förvärvsarbete till omvård
nad om sina närmaste. Dessa orsaker förekommer aldrig bland män
nen. Deras förvärvsavbrott har i stället en individuell karaktär. 
Ofta är dessa avbrott uttryck för egna personliga behov (studier 
t ex) medan kvinnornas avbrott nästan uteslutande svarar upp mot 
andras behov. Intervjuer med mödrar som förvärvsarbetar visar 
genomgående på de motstridiga krav som orsakar förvärvsavbrotten. 
När kvinnorna talar om sina arbeten påpekar de ständigt den prob
lematik de upplever kring koordineringen mellan arbetet och hem
uppgifterna. De strävar hela tiden efter balans i ett mycket svår
bemästrat spel, där de i de allra flesta fallen ensamma får svara 
för spelets utgång. Blir det problem med barnen är också modern 
den skyldiga det är hon som har försummat dem och får dras med 
skuldkänslorna. 

Jag fick ringa på morgonen och väcka dem och så. Men det 
var inte bra, det får jag säga. Då fick jag ju oron. För 
en del går det ju bra. Men det var inte bra i mitt fall. 
Nej, det blev besvärligt. Den yngste klarade inte riktigt 
av det. Jag hade behövt vara hemma. (Liljeström/Özgalda 
1980 s 34). 

Kvinnornas livsammanhang är till skillnad från männens odel
bart. Ändringar i livscykeln samvarierar kraftigt för kvinnor
nas del med vilken typ av yrkesarbete somär realistiskt och 
vilka arbetstider som kan komma i fråga. Familjebildning har 
en för m änn ens d el, positiv snarare ä n n ega tiv in v er k an på de
ras förutsättningar att satsa helhjärtat på yrkesarbete. I det 
följande behandlas denna problematik för de undersökta kvinnor
na i avsnitt 3.2. 
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2 DEL 2 KVINNORNAS BESKRIVNING AV SITT ARBETE VID ETT 
VERKSTADSFÖRETAG I NORRLAND 

2.1 Inledning 

1971 fanns vid företaget en enda kvinna på verkstadsgolvet. 
Fem år senare hade hon fått ett par medsystrar. 1976 skedde 
särskilda satsningar för att få in kvinnor i företaget i enlig
het med den s k 40/60 kvoteringen. Denna innebar att minst 40 % 
av nyanställningarna skulle gälla det underrepresenterade könet. 
Kunde företagen uppnå denna gräns utgick ett introduktionsbidrag. 

Företaget erhöll också ett sådant bidrag 1976 då 55 kvinnor nyan
ställdes. Bidraget omfattade 5 kr/timme för 1 040 timmar/anställd 
kvinna. Bidraget är ett komplement till det lokaliseringsstöd 
som vid samma tidpunkt utgick till företaget. 

Nästa större rekrytering skedde 1979 och den gången fylldes be
hoven huvudsakligen genom rekrytering inom koncernen. En stor del 
av denna rekrytering bestod av finländare. Dessa ville komma längre 
norrut för att få bättre förbindelser med hemlandet och de hade 
dessutom de för företaget rätta kvalifikationerna. Man sökte efter 
arbetare med svetsutbildning men också efter sådana som hade vana 
vid skiftearbete.. Många av dessa finländare var gifta par och så
ledes rekryterades också en grupp kvinnor vid detta tillfälle. 

Under de första åren anställdes kvinnorna oftast för arbeten i mon
teringsbanden. I dag finns endast ett fåtal kvinnor kvar i dessa ar
beten. Den följande resultatredovisningen ger kvinnorna egna visio
ner av varför de i dag är sysselsatta i andra arbetsuppgifter inom 
företaget, samt varför många kvinnor slutat sin anställning. 

Vilka var då de kvinnor som började 1976? En stor grupp av dessa 
var mödrar med halvvuxna barn. Deras tidigare arbetslivshistoria 
dominerades av kvälls- och helgsarbeten - med andra ord arbeten 
som tillåtit dem att vara hemma med barnen medan mannen arbetade. 
Många av dessa kvinnor hade män som sedan en tid var anställda 
vid företaget. 

En annan grupp som kom till företaget samtidigt var yngre kvinnor 
som ville pröva något annat än de typiska kvinnojobben. Några kom 
direkt från skolan och några hade arbetat i affär, kontor och vård. 
Av dessa hade många ännu inte bildat familj. Av de yngre kvinnorna 
var det också några som hade sökt in vid någon utbildning och av
vaktade antagning till denna. De flesta fick tips om jobbet via 
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arbetsförmedlingen och menade att de egentligen aldrig hade tänkt 
sig att de skulle hamna vid en mansdominerad industri när de sökte 
jobb. 

Majoriteten av dessa kvinnor hade således inte någon erfarenhet 
av liknande industriarbete tidigare. Inledningsvis skall vi där
för ta del av kvinnornas första intryck av arbetsplatsen. Där
efter redovisas svaren på den enkät som sänts till de kvinnor 
som slutat vid företaget. 

2.2 Första intrycket av fabriken "Det var något så hemskt" 

Hur är det att för första gången komma till en arbetsplats som 
denna? För de kvinnor som kom från typiskt kvinnliga sysselsätt
ningar som, hemarbete, affärsbiträde, städning och vård blev det 
första mötet med fabriken närmast en chockartad upplevelse. Fa
briksportarna slogs upp och en ny värld med annorlunda utseende 
och sammanhang öppnades för dem. Hemskt är det samlade uttrycket 
för denna första kontakt med en mansdominerad industrimiljö. 

På frågan om de minns sitt första intryck av fabriken finns ingen 
tveksamhet i svaret, det kommer omedelbart. "Jo, men det ska du 
få höra, nog minns jag vad jag tänkte den gången alltid." 

Hemskt blir för de som av olika anledningar arbetar kvar idag 
så småningom ett bleknat minne av hur de kände och upplevde för
hållandena då, innan de hade inrättat sig i den nya situationen 
och funnit en förankring i den ovana miljön. De vande sig så 
småningom, men de glömmer aldrig sina känslor före anpassnings
processen gjort sin verkan. "Jag var annorlunda förr, innan jag 
började här." 

När man kom in första gången, då tänkte man: men oj, hur 
ska man man ville bara rusa ut igen. 

Och så tänkte jag första tiden, nämen så svart och dystert 
och instängt, inte en fånge kan ha det mera instängt än 
vad dom har det här. En vecka tänkte jag mej att stanna 
men aldrig nå' längre. Jag tyckte det var så hemskt här, 
oj vad jag tyckte det var hemskt. 

Första gången jag kom in i fabriken då tänkte jag: herre
gud vad dom jobbar här. Här kommer jag aldrig att stå ut. 
Jag tyckte oj, oj... jag jag tyckte... det var nåt så 
hemskt, vilken stress. Allting var hemskt. 



183 

Och jag tänkte när jag blev ställd inför min första maskin: 
men herregud hur ska det här gå? Ska man jobba så här nu i 
hela sitt liv. Och jag otrivdes nånting så fruktansvärt, 
men jag visste ju att jag sagt upp mitt tidigare jobb, jag 
kunde inte gå tillbaka. Så det var bara att bita ihop tän
derna. Men det var hemskt dom första månaderna. 

Man tänkte att ska man kunna vara här? 

När jag först kom hit till fabriken trodde jag att jag 
aldrig skulle hitta ut igen, det var hemskt och mörkt 
och instängt. 

Men så hemskt, vet du! Jag fick följa med in på monteringen 
och jag tänkte: ska det va' så här hemskt där jag ska jobba? 
Jag tyckte det levde om och var hemskt. Det var det värsta 
jag varit med om... det minns jag så väl. Jag tänkte: Ska 
jag verkligen törsa va' här? Jag stod bara där som en liten 
förskrämd råtta. 

När kvinnorna berättar om dessa första intryck så är det med ett 
leende på läpparna. 

När de arbetat en tid så hade de ju anpassat sig och i dag tycker 
de inte att det är något skrämmande eller hemskt med fabriken. 
Man anpassar sig relativt snabbt, åtminstone lär man känna den 
närmaste omgivningen ganska väl. Man lär sig arbetet och känner 
sig trygg vid sin arbetsplats. Andra avdelningar vet man som re
gel ingenting om. Tanken att flytta till en annan avdelning är 
för de flesta förknippad med visst obehag. 

Den första upplevelsen av "hemskt11 är passerad och för de flesta 
är det inte utan stolthet de säger att "man klarade av det också". 

Alla kunde dock inte inrätta sig på den nya arbetsplatsen "de 
hann bara in genom dörren så for dom ut med korsdraget". 

2.3 Kvinnorna som slutade 

Många kvinnor klarade inte eller ville inte anpassa sig. De slu
tade efter en tid. De som slutade är i genomsnitt yngre än de 
som stanande kvar. Medelåldern är 30 år. Tydligt är också att 
de till övervägande del hamnat på monteringsband och funnit job
bet alldeles för hetsigt och stressigt. Ytterligare en faktor som 
haft betydelse är att de har haft alternativ vad gäller arbete. 
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Några gick till utbildning (framför allt ogifta eller barnlösa). 
Några hade aldrig sett jobbet som annat än tillfälligt, då de 
egentligen var ute efter annat arbete från början. De hade yrkes
utbildning (maskinskrivning, hårfrisörska ex vis) och så snart 
ett alternativ bjöds tog de chansen. Av småbarnsmödrarna uppger 
många att de helt enkelt inte orkade med jobbet och barnen. Job
bet kändes i kroppen, man fick ont i axlar, skuldror, händer osv. 
Många kände sig också diskriminerade. 

Ingen trodde att jag kunde svarva, vanligt simpelt kvinno
förakt. Jag kände mig nedvärderad, och var enda tjejen 
bland 50 män. Jag skulle dock hellre svarva än jobba med 
mitt nuvarande arbete (tandvårdsbiträde) om det varit jus
ta arbetskamrater på verkstan. 

Läkaren sjukskrev mej på grund av muskelinflammation men 
verkmästaren hade svårt att förstå att tempot på banan var 
fel, så jag anade att det skulle bli strul när jag kom 
tillbaka. Fick jobb på bensinmack. 

Några uppger att de fick ett bättre jobb i trakten. Sådant 
jobb är ofta inom vården/omsorgen. 

Extravak på regionsjukhuset i 2 år, sedan sjukvårdsbiträ
deskurs i 10 veckor och slutligen jobb som sjukvårdsbiträde. 

Jag arbetar nu på sjukhem. Det som var speciellt dåligt 
med fabriken var att det var stressigt, bullrigt och mono
tont. Jag fick allergiska besvär svullnade om händerna och 
fick problem med ryggen. Dessutom var min förman orsak till 
otrivseln. 

Arbetar nu som sjukvårdsbiträde. Tycker att arbetet på fa
briken var fysiskt slitsamt, ont i kroppen och alldeles för 
enahanda. Speciellt dåligt var kontakten med jobbarkompisar
na. 

Slutade på grund av graviditet och har sedan varit hemar-
betande och tagit hand om barnet som hade hjärtfel, är nu 
arbetslös och väntar på att få komma in på AMI. 

Några kvinnor som slutade har gjort det därför att deras män fått 
jobb på annan ort. Någon har själv fått sjukpension, ont i axlar 
och armar. Att kvinnorna uppger skador, smärta och svullnad i hän
der, armar och axlar är mycket vanligt. 
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Efter 3 månader började jag känna av armar och fingrar, 
svullnaden infann sig på kvällarna, då beslutade jag att 
säga upp mig. Man vart riktigt skrämd efter att ha kommit 
på att det var så här jobbet var, att det här är inte nåt 
kvinnogöra. 

Orkade helt enkelt inte. Ryggen pallade inte. Har inte nå
got annat jobb ännu men söker städjobb. Hade nog varit 
kvar på fabriken ännu om jag hade fått omplacering, men 
det gick inte. 

Jag reagerade med magen, det var tempojobbet och stressen 
på banan som gav sig tillkänna. Jag reagerar alltid med 
magen först. Man var trött när man kom hem och orkade inte 
med barnen, man sa till dem att gå ut och leka i stället 
för att prata och babbla med dem som jag gör nu (arbets
lös med tillfälligt städjobb). 

Arbetar nu som förskollärare. Kan inte se något positivt 
i jobbet på fabriken. Jag fick senhinneinflammation på 
grund av ensidiga rörelser, det ansågs inte som arbetsska
da påpekade min chef när jag hävdade det. Flera olyckstill-
bud förekom utan att man åtgärdade orsakerna. 

Sammanfattningsvis är det en genomgående negativ bild som de 
som slutat beskriver. Endast två av dem kan tänka sig att börja 
igen, och de är för närvarande arbetslösa.De har inga alterna
tiva valmöjligheter. Det tydligaste draget i dessa kvinnors vi
dare öden på arbetsmarknaden är dock att de strömmat från den 
mansdominerade industrin över till den offentliga kvinnodomine-
rade sektorn. De flesta av de som slutat finns nu inom vården 
eller angränsande områden. 

Av de kvinnor som stannat kvar på företaget är det också många 
som till en början anställdes i monteringsbanden. Där har de 
i de flesta fallen hållit ut längre än de som slutade. Så små
ningom har de fått möjlighet till omplacering och på så sätt 
blivit kvar i företaget. 

Nedan följer nu kvinnornas egna beskrivningar av de olika arbets
platser där de huvudsakligen finns representerade. 
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2.4 Förmontering "Tänk dig att disk1 i två år och du får 
aldrig tork" 

Förmonteringen innebär att man jobbar med olika detaljer till 
den färdiga produkten, dvs monterar delar som sedan skall mon
teras samman i banan. Att arbeta på förmonteringen innebär att 
man har ett eget ackord och således inte stressas av andras ar
betstakt. Givetvis måste man jobba på i den takt som ackordet 
kräver och arbetet har därmed ett inbyggt stressmoment. Man har 
emellertid bara sig själv att skylla om man inte kommer upp i 
maximal inkomst. Förmonteringen har enbart dagtid. Den sker i 

huvudsak på två arbetsplatser. Förmonteringen har olika smek
namn t ex "Hjertska", "Ben och protes" samt "invalidverkstan". 
Dessa vittnar om att arbetsplatsen har viss rehabiliterings
anknytning . 

Från början var det meningen att det skulle vara en re
habiliteringsavdelning dit man skickar sådana människor 
som hade problem. Så skulle dom jobba där ett tag och 
sedan slussas tillbaka in i produktionen successivt. Men 
det fungerade aldrig, för att det var lite fel från bör
jan, för dom som jobbade där dom hade högre lön än dom 
som jobba på monteringen (på banan, min anm) förut. Så 
att det där braka ihop, det var ingen som ville därifrån 
sedan dom en gång kommit dit... Nu har dom förstås inte 
lika bra lönemässigt, det blev en ändring där. Man kan 
ju inte ha en avdelning där man ska rehabilitera folk 
som ligger i en högre takt. Det rimmar illa. Så man 
sänkte takten där. 

Förmonteringen nämns av många av de kvinnor som inte arbetar 
där. Man kan t ex tänka sig att flytta till förmonteringen. 

Till förmonteringen har jag också varit och tittat, och 
har frågat om det finns nåt jobb där. Dit skulle jag kunna 
tänka mig att flytta. Jag tycker det var trevlig arbets
miljö, inte så stort. Det blir nog en annan stämning bland 
dem som jobbar där också. 

Jag har ont i ryggen och vill ha en omplacering. Till 
förmonteringen finns det nog andra som behöver komma. 
Finns det dom som har större behov än mej så skall dom 
gå före, tycker jag. Det skall finnas en "Ben och Protes
avdelning" så att man inte behöver sluta. Ännu bättre vore 
om alla kunde fortsätta på sitt eget jobb, att jobbet var 
så att man inte blev utsliten. 
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Kvinnorna som inte själva arbetar i förmonteringen talar om 
denna arbetsplats som någon form av lättare arbete. Ett ställe 
där man kan få ta det lugnare, där arbetet är skonsammare mot 
kroppen. Hur ser då de kvinnor som arbetar i förmonteringen på 
sitt arbete: 

Det är väl som med allting annat här. Det är långtråkigt, 
stå med samma sak hela tiden, man blir ju som en robot. 
Man slutar tänka och man... det är inget intressant allt
så. Här står man vid ett bort och står hela tiden, så det 
är enformigt. 

Det vi håller på med har studerats upp så att inte en ro
bot ens skulle ha hunnit med det, även om det varken funnits 
kafferast eller behov av toalettbesök. Nu har det ändrats 
lite, förman såg att vi trots ansträngningar inte kunde 
klara det. Nu går det om allt fungerar, inget får klattra. 
Vi hinner inte jobba så att vi ligger lite före. Det går 
inte. Man ska ju jobba hela arbetsdagen, men inte så van
sinnigt så att man darrar när man kommer hem. 

Det går ju bättre när jag jobbar halvtid, det är omöjligt 
med heltid för ryggen. Om jag kunde skulle jag jobba heltid, 
om det inte gjorde så ont. Det här jobbet är nog ett av de 
bästa. 

Som kvinna har man nått höjdpunkten på fabriken, om det 
finns nån, jag tror inte att det finns nån höjdpunkt på 
fabriken. Nähä, man är på botten, det är alldeles tydligt. 

För oss är det samma samma jämt. De som varit sjukskrivna 
är hos oss för att arbetsträna ett tag. Men nog tyck jag 
det här jobbet är ungefär som det de har där inne. 

Just nu har vi besvärligt ackord. "Klock-Kalle" borde 
komma och räkna om det för annars tas det från vår lön. 
Jag har sagt till honom men han har inte kommit ännu, 
det här händer rätt ofta. På den andra bitens arbetsmo
ment var det samma sak och då fick han minska... och nu 
klarar vi den biten men det är rätt så hårt ändå man måste 
jobba hela tiden. 
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Ibland känns det i nacken och ryggen, man domnar för det 
är samma ställning alltid och samma rörelser... 

Här trivs jag bra, klagar inte. Det blir ju förstås en
formigt. Mest kvinnor här. Dom vill väl... påstå väl att 
vi är svagare, dom är väl rädd att vi skall konkurrera med 
dom karlarna. 

Vi flickor vi kör samma saker. En tjej är avbytare. Karl
arna gör andra saker... Man måste läsa på kvällen för 
att inte hjärnan skall stanna helt. 

Kvinnorna är mer uthålliga, dom står ut. Men du förstår 
många gånger vill man skrik... 

Om man alltid står med samma sak får man så ont ibland att 
man vill bara gråta. Det blir ju för monotont, samma leder 
samma muskler skall jobba hela tiden, dag ut och dag in, 
du blir ju söndersliten till sist. 

På förmonteringen blir man ju utsliten på grund av ensidig
heten. 

Vilka andra arbeten har dessa kvinnor prövat inom företaget innan 
de kom till förmonteringen? Hur har deras karriär sett ut innan de 
nådde "botten" som en av de citerade kvinnorna uttryckte det: 

Jag började på monteringen och jobbade där nästan ett år, 
på slutet så var jag nästan apatisk det gick nästan inte att 
jobba, jag ville nästan kräkas på jobbet så mycket hemskt 
förstår du. Och så fick jag så ont i nacken, jag har lite 
känning av det än i dag fast det är så länge sedan. Jag 
var på tempo 1. Man hade en kvart per hytt och ibland blev 
man nån minut för sen och då kunde killarna som skulle ta 
emot hytten säga: att vad har du gjort har du sovit. Vad 
fan nu får du börja att jobba. Då måste man kunne ge igen 
med samma mynt. Det gick bra, dom menade inte att va jäk
liga utan det var liksom bara ironi och skoj, dom hjälpte 
mej ibland. Men min kompis, hon var på en annan bana och 
där körde dom nåt fruktansvärt. Hon fick för sej att dom 
gjorde det för att ta död på henne. Alltså hon upplevde det 
så, det är så olika hur man upplever saker. Jag sa: inte 
tror jag dom gör det bara för att plåga ihjäl just dej, det 
kan finnas andra på banan som dom ville sätta på plats... 
Men dom har ju dom där rycken än i dag, dom kör fruktansvärt, 
och det är inte så mycket att göra åt heller. 
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Vid hälsokontrollen när jag började här skrev läkaren 
att jag hade svaga axlar och så kom jag undan monterin
gen. Det var jag själv som kom ihåg det att han hade 
skrivit det och då ringde han från kontoret och frågade. 
Det var det som räddade mej från monteringen. 

När jag hade fått barn så skulle jag jobba dagtid och då 
åkte jag på banan, löpande bandet, men det var jobb, fy. 
Bara killar och en tjej som slutade. Karlarna skulle ju 
visa att här ska det gå undan. Fy faan vad jag slet, full 
fart. Fika gjorde dom sen då killarna. Var på banan tills 
jag körde sönder armen. Det var stressen som gjorde det... 
sen kom jag till förmonteringen. 

Jag var på banan till att börja med, där var jag inte länge. 
Det var väldigt stressigt och det skulle inte behöva va så 
vansinnigt stressigt som det är, om det inte var det att 
dom ska köra på så väldigt för att få den där pausen. Dom 
kör ju så vansinnigt hemskt, att dom sliter ju ut sig själva 
på så vis nånting fruktansvärt. Jag tycker dom borde tänka 
på det. Han hann aldrig titta upp en gång. På pausen brukade 
jag börja förarbeta på nästa hytt för att inte jäkta så in 
i vassen. Det var för att dom skulle få rökpaus. Jag börja
de först med att jag skulle slå fast tak och sånt där, följ
den blev ju att det blev bristningar i blodkärlen så att jag 
var alldeles blå på armarna. Och det var ju nå karlar som sa: 
'Herreligen, sätt en kvinna till det där, det är det ju många 
karlar som inte klarar av...'. Förmännen såg till att jag 
blev omplacerad, dom tyckte inte att jag skulle vara där. 

Kvinnorna på förmonteringen har i stor utsträckning erfarenheter 
av arbete på banan. Ofta har detta lett till någon skada på rygg, 
armar, axlar och händer. Att komma till förmonteringen innebär då 
att de undkommer stressen. De slipper anpassa sig till karlarnas 
hastighet och pausfilosofi. Skadorna är, som kvinnorna själva me
nar, förorsakade av stressen. Förmonteringsarbetet är emellertid 
enformigare än banàrbetet och innebär därfär en ensidig förslit
ning på vissa muskler och senor, ofta samma lemmar som skadades 
på banan. Sett ur den synvinkeln är det svårt att direkt inse 
varför kvinnorna nu föredrar förmonteringsarbetet. De betonar ock
så att det är alldeles för enformigt och troligen leder till för
slitningsskador, som många för övrigt redan har känningarav. En
stämmigt framhåller de behovet av arbetsrotation. De menar att 
detta måste komma till stånd. Vilka är då hindren mot att en sådan 
organisation införs? Kan det vara så att det existerar löneolik-
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heter, så att någon kan förlora på arbetsrotationen, eller är 
vissa jobb på förmonteringen fördelaktigare än andra så att 
någon får tyngre arbete genom rotationen? Själva är de mycket 
positiva till rotation. De framför hälsoskäl som den viktigaste 
och stimulans som den näst viktigaste orsaken. 

Varför, jag blir nästan arg, och dom har varit från den 
här förbaskade vårdskolan och gjort undersökningar och 
dom har satt hit nya bord, som är höj- och sänkbara. Och 
det är väl vettigt. Men vad hjälp det om du kom med 10 
vettiga bord, men du ska trots detta stå dag ut och dag 
in och göra samma rörelse, det är ju kvar likt förbaskat 
... Det pratas om att vi ska rotera men det blir aldrig 
något gjort, det bara pratas om det. 

Dom ska tala med dom som nödvändigtvis vill stå med sam
ma jämt, men dom är ju så tjuriga. Dom ska ju stå där. 
Och vet du varför, det är inte ont att räkna ut, därför 
att dom blir färdiga ganska tidigt på dagen och då kan 
dom ju gå där och slöa. Dom kan ju inte gå hem, dom sätt 
sig vid bordet och prata. 

Den här rotationen, den har jag inte sett än. Det blir 
bara prat. Det måste ju finnas nå individer som har snille 
i huve' men det duger ju inte kvinnan till. För gud för
bannat om hon skulle komma med en lösning, då blev hon väl 
avskedad. Men man tycker ju inte att det ska vara så svårt 
att fixa så att vi roterar här och får omväxling i jobbet. 

Det skulle vara trevligare om man fick byta emellan åt till 
något annat jobb... nu det alltid detsamma. Vi pratar 
ibland om att vi skulle byta, men då inte alla vill. Vi 
kvinnor vill, men sen finns det några män som inte vill, 
kanske är det det att de vant sig vid sitt och är rädda 
att de inte får tillbaka sin plats, att ett annat jobb 
är sämre än deras (troligen vårt menar hon, min anmärkning). 

Rotation är en del rädd för, dom vet inte om dom klara nån 
annans jobb. Det vore roligare variera. Dom som är halvtids-
sjukskriven dom sitt med sitt de där 4 timmarna. 

Tyvärr har vi ingen arbetsrotation. Företagsläkaren har 
ju varit inne på det och jag håller med honom fullt och 
fast. Men nu är det ju det att en del av oss har ganska 
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hårt tempo. Så den som har lite lättare vill ju naturligt
vis inte byta och så, och ställa sig på ett tempo där det 
är hårdare. Så att då förstår jag ju dom också. Vi har nog 
lite hårdare tempo än dom andra. Vi har sagt att vi vill 
cirkulera men dom andra vill inte. 

Var finns då fördelarna med förmonteringsjobbet? Vad är orsaken 
till att kvinnorna säger att det är deras bästa jobb inom före
taget? De flesta menar ju att de trivs ganska bra trots allt. 

Här har jag ju mitt eget ackord och kan då jobba i min 
egen takt. Det är ju inte som på banan, man känner sig 
friare här. 

Det är lite lättare att få ledigt här man behöver ingen 
ersättare, för mej finns ingen ersättare, det har dom ju 
på banan. 

Sen har jag hört av den andra som jag jobbar med att det 
har inte varit någon svensk som velat vara på det stället 
där jag jobbar nu... eftersom det var så hårt ackord, jag 
vet inte om det är sant. Jag har varit kvar och tänkt att 
jag inte behövt gå till banan och därför har jag uppskattat 
det här ännu bättre... jag jämför alltid med monteringen... 
och sen är det ju många som är arbetslösa så man får vara 
lycklig att man har jobb. 

Friheten är större nu än på bandet. Vi har ju fasta raster 
men du kan gå till en kompis och säga några ord. Jag har 
nu ett individuellt ackord. 

Här trivs jag tänk jag bland när det är såna där dagar då 
det går lätt allting. 

Jag är kvar därför att jag inte har något annat... det 
blev ju sämre med jobb. Det viktigaste är ju att man har 
jobb och tjänar pengar. Vi skulle inte klara oss om jag 
inte hade mitt jobb och allra helst nu som det blivit säm
re med jobb för maken... nu skulle det absolut inte gå. 

Det tycks vara så att inom ramen för vad som är möjligt att upp
nå på företaget för kvinnor så är förmonteringen en bra arbets
plats förutsatt att kamratskapet fungerar och att basen är bra 
och rättvis. Förmonteringsarbetet, till skillnad från det på mon-
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teringsbanorna, upplevs som friare genom det egna ackordet och 
därmed som mindre pressande. De allt överskuggande nackdelarna 
är ensidigheten och monotonin. Faktorer som för kvinnorna fram
står som mer påtagliga än på monteringen där hets och stress 
istället är de allvarligaste nackdelarna. Monotonin är med andra 
ord priset man får betala om man inte uthärdar stressen på ba
norna. Det är inget billigt pris, men ett måste för de kvinnor 
som tvingas lämna monteringen av olika anledningar. Men vart tar 
dom vägen när den monotona förmonteringen börjar kännas i musk
ler och senor? 

2.5 Pressar "Killarna säger: men Gud i himmelen förrn' skulle 
jag sluta" 

I maskinhallen där arbetar man skift. Kvinnorna är framför allt 
i excenterpressarna. Detta innebär att de pressar plåtbitar i 
olika modeller och storlekar. Den enda variation arbetet erbju
der är bitarnas olika storlek. Små bitar kan pressas med handut
lösning och stora bitar med fotutlösning. Ackorden varierar med 
vilken bit som pressas och kvinnorna har individuella ackord på 
så vis att de inte är beroende av någon annans arbetstakt än sin 
egen. De kvinnor som inte arbetar på maskinhallen eller tidigare 
gjort det beskriver arbetsplatsen på följande sätt: 

Det verkar stressigare där i excenterpressarna där hon är. 
Jag tyck dom gör ju inte annat än jobbar. Det är mer stres
sigt själva jobbet dom gör, maskinen dunkar på... 

I excenterpressarna där satt man och mata in en plåtbit i 
maskin hela dan, och tryckte på en knapp... det är jätte-
stressigt. Här blir man ju aldrig kvar tänkte jag, sitta 
här 8 tim/dag. 

Du satt liksom i din egen värld för att ha den där tim
penningen, eftermiddagen var man ganska trött. 

När man går förbi maskirihallen då tänk man, inte det där 
igen. 

Där i pressen kändes det: som att man borde ha ögon över
allt och sen skulle man också hinna trycka med foten ock
så, det var så många moment samtidigt. 

Det är minsta personalomsättningen i maskinhallen på ex
centerpressarna. Det är ett självständigt arbete, du är 
inte beroende av andra som på monteringen. 
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Dessa kvinnor jämför arbetet i pressen med det arbete de har 
nu. Någon är avbytare, någon har svetsjobb och någon städar. 
Vad säger kvinnorna i maskinhallen om sitt arbete då? 

Det går ganska bra, det blir inte ensidigt, jag tycker 
det går bra, därför att du gör ju kanske en dag 5 olika 
detaljer, och nästa dag då kanske du sitt med samma jobb 
hela dan, men det är ju bara man går därifrån en liten 
stund, går ut eller sätter sig. Då glömmer man bort det 
där tråkiga. Jag tycker det går jättebra. Så länge jag 
håll mitt ackord, och företaget inte förlorar på mig så 
länge är det ingen som kan säj nåt... Han ska väl va 
lagd på ett visst sätt för att kunna ta det här. En 
pojke tyck inte det är nog intressant... Idag har jag 
suttit och planat, det kallas för mellanlägg, på små 
plattor som ska sitt emellan nånting i nån broms tror 
jag. Det är små skitar man ska lägga 10 stycken och så 
plana till dom... Det har jag suttit med tills jag gick 
hit för att prata med dig. Det är skönt att komma ifrån 
det där slamret en stund. Och så är jag så dålig på att 
använda hörselskydd... jag tycker att jag får inte kontakt 
med någonting när jag har dem på mig. Man hör väl aldrig 
var barnbarna säj en vacker dag, det blir väl så då dom 
kom. 

Vi är mera tålmodiga, sedan är det klart förmånligare 
att ha en kvinna att jobba på detaljen för det ska ju 
gå jättesnabbt många jobb. 1000 bitar i timmen, och 
karlarna är klumpigare i fingrarna dom jobba mycket lång
sammare än vad vi gör, det är stor skillnad. 

För mej tog det två år innan jag tog en fikapaus utan 
jag satt bara och jobba. Det behövdes för att lära sig 
tempot vid pressen och köra in ackorden. Det är många som 
tror att det är väldigt enkelt att komma in i det här job
bet men det är det inte... När jag är på jobbet då stres
sar och jobbar jag. Jag kan inte ta det lungt. 

Jag vet knappt vad jag skall göra nästa vecka, knappt 
nästa timme. Men jag ser ju på ordern hur länge jobbet 
räcker. 

Man vill gärna bli stressad vid exenterpressen. Trots att man 
inte blir pressad som på monteringsbanden där man måste hålla 
igång i de andras arbetstakt. Kvinnorna framhåller dock att man 
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stressar på i arbetet och anger att orsaken till detta ligger 
i själva prissättningen på de olika bitar som pressas. 

Det är ju ojämn prissättning, det tycker jag inte är 
nödvändigt. Dom jobb som är svårast att köra in, dom 
som är mest omständiga är sämst betalda... därför måste 
man köra så att man har en buffert att ta från när man 
får omöjliga ackord. 

Det är oftast jag hinner färdigt ackordet men ibland inte. 
På jobbet är det en stor nackdel det är arbetsfördelnin
gen. Den är inte rättvis. Jag till exempel får alltid 
göra de största bitarna och där är det det sämsta ackor
det, de andra får göra små bitar oftast. Det skulle vara 
kul om vi fick turas om ibland, men då är det så tror 
jag, att basen tittar på ens kroppsstorlek och tror att 
man är starkare och då tycker dom att man kan göra dom 
stora jobben... det är ju i och för sig så att man kan 
ju inte köra dom stora bitarna i alla dom här maskiner
na. De är inkörda på nåt sätt. Men arbetsfördelningen 
hänger på arbetsledningen, man kan ju byta maskiner. 

Arbetsfördelningen är inte rättvis men man kan inte 
själv påverka den. 

En del anser att dom har för stora jobb och att andra har 
de små jobben. 

Det finns en del jobb som inte går att leva upp till. Tids
studiemannen säger att på en 14-dars period så skall det 
jämna ut sig, så att det skall gå jämt upp, men jag vet 
ju inte, dom har väl sina regler. Har man otur kan man 
få flera såna där omöjliga jobb på varandra. Har man bara 
jobbat in lite på de bättre ackorden då går det bra då 
känner man sig säker. Det tog flera veckor innan jag fick 
några timmar över, man fick då lämna in mindre kort och 
fick inte full lön. 

Ibland känner man så att kanske man inte jobbar ihop 
veckan nu, man är väl lite rädd att inte få ihop ackor
det. 

Det finns en del små bitar som ska bockas, det går fort. 
Och när man känner att man kan jobba in mycket, då får man 
som blodad tand och då jobbar man bara ännu värre. 
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Tänk då när man har ett tempo på 2000 bitar och så är 
det då 3-4 tempo efter varandra och man vet att man 
förlorar på alltihop. Och man vet att det kommer att 
räcka en vecka. Då har man en hemsk vecka framför sig. 

Arbetsfördelningen är inte rättvis, små maskiner får 
små jobb och stora maskiner får stora jobb och säkert 
är det efter ens storlek som dom tilldelar jobb för all
tid när... och jag är där så får vi dom största bitarna. 
När jag var ny här så fick jag alltid dom sämsta bitarna. 
Jag gör det jobb jag tilldelas så mycket jag hinner och 
orkar, men när dom ser att man gör sitt bästa så är det 
som om man alltid åker på det sämsta jobbet. Dom ser att 
en annan gör det hurdant det än är. 

Sammanfattningsvis menar kvinnorna i excenterpressarna att det 
måste bero på i vilken press man råkar stå. Har man en större 
press kan man förvänta sig jobbigare, mindre lönsamma bitar. 
Har man en mindre press kan man räkna med mindre, lönsammare 
bitar. Variationer förekommer på alla pressar. Ibland är ackor
det möjligt, ibland är det helt omöjligt att köra in. Alla vet 
vilka bitar som inte går att köra in. Man har jämfört med var
andra och känner till att det faktiskt är omöjligt för dom andra 
också att klara dessa bitar. Vissa kan förlora lite mindre, men 
alla förlorar. Denna visshet leder till att man måste stressa 
och köra in extra på de ackord som är möjliga. Man måste skapa 
sig en buffert. Därigenom kan man spara tidkort, som man sedan 
kan fylla på med de dagar när man inte klarar att köra in 
ackordet. Detta är kärnan i stressen. Det går inte att ta det 
lungt när man får ett bra ackord, och får man ett dåligt ackord 
måste man köra allt vad man bara orkar med för att inte tära 
för mycket på bufferten. Dessa förhållanden gör omständigheter
na ömtåliga i fråga om rättvis arbetsfördelning. Blir det rätt
vist i det långa loppet som dom säger eller drabbas jag mer än 
andra av sämre ackord? Hur stor buffert har dom andra? Ingen 
känner till de andras reserver. Arbetsdelningsproblematiken och 
den ojämna prissättningen på de olika bitarna är de främsta 
nackdelarna som kvinnorna poängterar. 

Som trivselfaktor framhåller alla kvinnor arbetets relativa 
frihet och omväxling i förhållande till andra möjliga arbeten 
inom företaget, t ex montering och förmontering. 

På fabriken där jag jobbade förut där fick man göra 
samma sak hela dagen, vecka ut och vecka in, Nä, tacka 
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vet jag plåt, här är det då i alla fall lite omväxling 
biten kan då ändra fason. 

Vi har ju eget ackord så det är ju fritt på det sättet 
att vi kan gå lite tidigare till raster och så, det kan 
ju inte de som är på banan. 

Jag har trivts här från första början. Jobba får man 
göra vart man än kommer. Och jag måste säga att jag 
tycker att jag har mera frihet här, när det gäller job
bet än jag hade när jag jobbade "privat" (småföretag, min 
anmärkning). Då har du mera ögonen på dej. 

Det är enmansackord, så jag reder mig själv, jag tycker 
det går bra så länge man har hälsan. 

Jag tycker att när man jobbar vid en sådan här press, man 
är ju som mer fri än vad dom är vid monteringen, för man 
är ju sig själv vid sin egen press... vid monteringen där 
måste man ju följ med dom andra på banan. Fast visst är 
det väl jobbigt det vi har också, men jag vill hellre 
jobba här än på monteringen. 

Många som jag har pratat med dom säj just de där att man 
har var sin press, man behöver inte bry sig om att nu den 
där ska ha efter mej och så där. Det är det som är så bra, 
så är det inte på andra ställen här på företaget. 

2.6 Monteringsbana "Jag fick flytta till monteringen och där 
är jag tyvärr kvar" 

Ingen kvinna trivs på monteringsbanden. Vi har tidigare visat hur 
flertalet av de kvinnor som slutat just hade monteringen som huvud
orsak till att de inte trivdes på företaget. De flesta omplacerin
garna har skett i en strid ström från monteringen till andra typer 
av jobb. 

Arbetet på monteringen är uppdelat i olika tempon på banorna. 
Sammanlagt finns det ungefär ett 45-tal personer på en sådan 
bana. Man arbetar två och två på varje tempo. 

Nyligen genomfördes rationaliseringar på ca 10 % och ett par kvin
nor slutade då. Kvar fanns vid undersökningstillfället endast 4 
kvinnor i rent monteringsarbete. 
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Dom begär lite mycket av oss. Men det är väl olika i 
olika tempon också. Själv klarar jag inte av ettans 
tempo det pallar inte min rygg för. Problemet är väl 
att inte tidsstudiemannen lyssnar till vad man säger. 
Vi... ett tag klagade vi fruktansvärt på ettans tempo, 
vi sa att det var för tungt, dom har satt för många 
tunga grejer på ett och samma ställe, det borde fördelas 
på ett annat sätt. Ja, han höll ju med och... och sen så 
sa han att nästa balansändring då skall jag göra om det. 
Och så kom nästa balansändring och inte vart det nån skill
nad. Så jag vet inte vad man ska göra för att få dom att 
fatta att man måste fördela det på ett annat sätt. 

Vi har två balanser, vi har en på två banor där vi har 
14,5 hytter och så har vi två banor där det är 13 hytter. 
Och det är en enorm skillnad, och ändå så skiljer det inte 
så mycket på tempona. Om man tar t ex bara dörrarna, allt
så vi ska göra 1,5 hytt mer per dag och det enda dom tog 
bort var två grejer som man satt bak och så nån gummiplugg 
kanske. Det var det enda som skilde, och då man ser sånt då 
tycker man ju att det är för djävligt då sätt man ju hellre 
de där grejerna och gör 1,5 hytt mindre per dag. Men sånt 
där får man ju inte bestämma själv. Man kan ju jämföra med 
den gamla balansen. Och jag är ju hellre på dom banor där 
dom kör 13 än 14,5 det är mycket tyngre med 14,5. 

Monteringsarbetet är som tidigare framgått slitsamt. Kvinnorna blir 
där en tid och försöker sedan få omplacering eller slutar. Skador 
är inte ovanliga. 

Men det sker ju ingenting så till vida att man förebygger 
skador genom att ändra arbetsplatserna. Om nån klagar eller 
säger till så blir det i bästa fall en omplacering. Men det 
hjälper ju inte nästa som kommer dit. Dom bara skickar dit 
nya som slit ut sig, man blir så besviken. Till slut har man 
lust att spola allting och inte komma hit nå' mer. 

Arbetstakten på banorna kan påverkas av de som jobbar där så att 
pauserna kan förlängas, vilket benämns ryckkörning. Detta tycks 
ha varit mer uttalat tidigare. Idag menar man att det inte finns 
lika stor marginal att driva upp tempot ytterligare sedan den 
stora rationaliseringen ägde rum. 

När jag börja alltså, då var det en vansinnig fart. Är man 
lite rädd av sig då vill man ju gärna tillfredsställa dom 
andra, och då är det svårt att stå på sig och jobba i sin 
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egen takt. Det är säkert nan form av tävlingsmoment i det. 
Och det är väl skönt att fika längre. De största och star
kaste dom klara väl av det men det var många killar som 
hade problem också. Man måste försöka få folk att förstå 
att det faktiskt är de som är snabba som måste ta hänsyn 
till de som är långsammare. Det går inte tvärtom, det finns 
inga möjligheter. Den bana där jag jobbar där är det de 
flesta som arbetar lungt och långsamt. 

Jobbet är monotont, och jag jobbar långsamt och behöver all 
tid och lite till. När de andra är klara så har jag lite 
kvar. Men jag blir inte stressad av kompisarna. Dom får 
vänta på mej. 

Företaget säger att vi stressar för att få långa pauser. Ef
ter den sista rationaliseringen är man trött när man kommer 
hem. Längre än till 22 är jag inte uppe på kvällarna. Jag 
beundrar dom som kan ta hand om barn och ställa sig och 
laga mat när dom kommer hem. Det fattar jag inte riktigt 
hur dom orkar. Jag gör ju bara sånt som jag tycker är ro
ligt och vill göra. 

Man ser ju tydligt att det finns folk på banorna som inte 
klarar av det, först när dom varit borta mer än dom varit 
här händer det någonting. En har sagt upp sig två gånger 
men övertalats att stanna kvar för man får ju inget annat 
jobb nu. 

Jobbet i sig är så tråkigt och monotont, det är kompisarna 
som uppväger det. Nu på sista tiden... överhuvudtaget har 
vi fått det tyngre sedan dom rationaliserade... alla tycker 
att det är tyngre nu, men ändå har det blivit som en annan 
stämning, man hjälps åt mera nu. 

Att stå på ett och samma tempo blir i längden tråkigt, trist och 
enahanda. Arbetstakten trissas upp för att dagen skall få ett 
meningsfullt innehåll - rasterna blir belöningen. Att förlänga 
rasterna blir allt mer centralt ju tristare jobbet i sig är. Man 
ser fram emot rasten och umgänget med arbetskamraterna. Detta 
leder i sin tur till att arbetet blir mer förslitande under den 
tid det pågår. Det leder också till att de svagare får svårt att 
leva upp till tempot. Att bli den som saboterar de längre rasterna 
för arbetskamraterna är inte roligt. Därför sliter alla för att 
hålla de snabbastes tempo. De som inte orkar söker sig oftast 
bort från monteringsbanden. Att sluta eller söka omplacering är 
de tillgängliga alternativen. 
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Hur skulle enformigheten kunna brytas? Här som på de övriga 
arbetsplatserna finns rotation som en möjlighet. Man kan få vara 
på olika tempon och på så vis inte behöva stå med samma jämt. Hur 
ser man då på rotation eller arbetsorganisation. 

Med arbetsrotation är det ju så att från början innebär 
det ju att du måste lära dig många fler moment, så från 
början är det mer betungande. Och det finns en rädsla för 
det där och den finns hos alla och det tror jag beror mycket 
på dåligt självförtroende för man är rädd att man inte skall 
klara av det. Om jag skall lära mig allt det där hur skall 
det gå? Dom har stått för länge på ett och samma ställe. 
Dom är så inkörda på det där så en del går inte ens att 
flytta på med spettet. 

Det var synd att dom inte införde detta då vi började med 
nya fabriken. Men man stöt ju på patrull från företaget 
också. Ja, herregud dom har ju upptäckt detta att vi har 
ju arbetsorganisation på en del av fabriken och den är ju 
inte riktigt bra, dom får ju lön fast dom inte gör någon
ting, sägs det. Så att dom sätt upp såna där otroliga krav. 
Du ska kunna de och de, och du skall göra en kvalitet som 
är si och så, och sen ska dom ha en massa morötter sen på 
det så att dom verkligen skall splittra folk så att dom 
inte ska kunna visa lönekuverten för varandra. Det ska va 
morötter för allt och dom vill helst att var och en ska ha 
en speciell relation till företaget. Dom vill splittra i 
så små grupper som möjligt och att man ska få lön efter kva
litet och en massa olika såna grejer. Det innebär ju också 
en byråkrati, det ska finnas dom som kontrollerar kvaliteten 
och så ska det skrivas rapporter och så ska dom veta vilken 
grupp som har gjort jobbet... och till slut finna ut vilken 
lön dom gjort sig förtjänta av. 

Förändrad arbetsorganisation, nu vet jag inte ens vart det 
tagit vägen, det skulle dom försökt lösa då, nu har vi så 
stor arbetsbörda så nu undrar jag om vi orkar lära oss an
nat tempo. Jag upplever arbetet mycket tyngre nu så det 
skulle kännas jobbigt med rotation. Men samtidigt så tror 
jag att för kroppen skulle det vara bra. Nu tror jag att 
det är svårare att motivera folk för rotation, dom flesta 
har velat förr, många vill det nog fortfarande. 

Monteringsarbetet tar på kroppen och utan tvekan skulle en större 
variation vara att föredra. Än så länge löses emellertid utslit-
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ningsproblemen med omplaceringar och nya friska muskler på samma 
jobb. Fritiden påverkas också av förslitningen. 

Jag har ju alltid virkat förut, men nu klarar jag inte ut
av det jag får ont i axlarna. Men det vet dom ju om, dom 
säj, virkar du mycket, ja säj man då. Ja se det får du 
sluta med får man då till svar. 

Jag står som arbetssökande på arbetsförmedlingen, och 
vill bli omplacerad här för jag har ont i ryggen. Jag 
har bytt tempo men jag känner av ryggen i alla fall, 
känns mellan skulderbladen. 

Kvinnornas huvudinvändning mot denna arbetsplats är stressen. De 
känner sig pressade av arbetskamraterna som kanske måste vänta om 
de inte hinner med. De föredrar ett jämt tempo över hela dagen 
hellre än de förlängda rasterna. Det är också tydligt att vid 
de banor där kvinnor finns har tempot lugnats ner. Troligen är 
det så att de kvinnor som stannat vid banorna har kunnat säga 
ifrån och inte låtit sig påverkas av det uppdrivna tempot. 

2.7 Måleri "Jag tycker att det är bättre nu på nya" 

På företaget färdigställdes ett nytt måleri 1980, Detta funge
rar nu vid sidan av det gamla som i dag endast sysselsätter ett 
20-tal personer. Det nya måleriet som finns i en ny byggnad är 
högmekaniserat och går i två skift. I det gamla måleriet går man 
bara på dagskift. I det nya måleriet har en kraftig robotisering 
och automatisering av tidigare manuella arbeten skett. Detta be
tyder också att många specialkunskaper inte längre behövs hos ar
betskraften. Robotarna har tagit över. Rekryteringen till det nya 
måleriet har skett från det gamla, samt från andra avdelningar. 
Genomgående för våra kvinnor är att de blivit förflyttade, ofta 
mot sin vilja till den nya arbetsplatsen. 

Jag fick tvångsförflyttning till nya måleriet. Först var 
jag i punktsvetsning och hade eget ackord... när måle
riet behövde folk flyttade dom mig. Jag ville inte flytta. 
När jag jobbade i södra Sverige fick jag vara på banan 
också. När jag kora hit fick jag först ett eget ackord 
(punktsvetsningen), det var som att få komma till him
len, och nu så är man tillbaka till en bana igen... 
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Först var jag på gamla måleriet det var väl ungefär det 
samma. Man gruvade sig för flyttningen men nu tycker jag 
det är mycket bättre här på nya, ljusare och finare. Lju
det är detsamma. 

Kvinnorna på nya måleriet tycker att jobbet är ganska bra. Inte 
så tungt. Men det är ju detta med banden, som genongående upp
fattas negativt av kvinnorna såväl på måleriet som på monterin
gen. 

Man är bunden av bandet, men det är inte stressigt, det 
är ju enahanda men man pratar ju med varandra och så där. 

Enligt kvinnorna i nya måleriet upplevs inte tempot på banden som 
speciellt stressande. De har tid att slänga några ord till var
andra och de uppfattar den automatiska framkörningen av hytterna 
som positiv till skillnad från situationen i gamla måleriet där 
hytterna måste styras fram med muskelkraft. 

Jag tycker att här kan allt göras av kvinnor, här behöver 
man ju inte styra hytterna själv. 

Kvinnornas arbetsuppgifter på det nya måleriet är framför allt 
att lägga in mattor och kitta, samt dammtorka och dammsuga hytter. 
I det gamla måleriet är arbetet betydligt tyngre. 

Fjorton hytter om dan gör vi, och det får inte jäklas nå
got för då går det inte. Det går aldrig att jobba in, ligga 
lite före, du har alltid hytter som står på kö. Jag kan in
te gå ifrån utan måste vara där jämt. Svårt att springa på 
toaletten. 

Jag brukar säga till basen: Ni som inte har stått på såna 
här tempon, ni förstår inte vad det vill säga. Det går bra 
när man går där uppe, och sitt på kontor och dirigera nere 
på fabriken - så och så ska dom göra. Men, se stå och göra 
det i praktiken det är det som är det svåra. Det har jag 
sagt flera gånger. Han fråga om jag ville byta jobb då. 
Men det är väl inte bara frågan om det. Det är frågan om 
att rädda andra. Det är väl inte bara jag som är där. Jag 
har aldrig sagt jag ska byta jobb, men jag tycker bara det 
att det går inte, det finns gränser. 

Jaa, det verkar ju precis som så att klara man inte av det 
då blir man ju flyttad, det är väl så det är. Många bävar 
för det alltså, dom kanske jobba mer än dom ska för dom vill 



visa att dom inte är slut ännu » Det ska inte vara så. 
utan man ska kunna vara på en arbetsplats hur länge 
som helst. Så länge man vill och ändå ska man kunna 
leva efteråt, när man kom hem. Det tyck'jag och det är 
väl det man försök säga varje gång men jag vet int' om 
dom hör eller bryr sig om. 

Arbetet på gamla måleriet upplevdes försämrat i samband med att 
det nya måleriet startade. 

Ungdomarna sökte ju på nya avdelningen. Och så är det 
väl så att när man är äldre så tänkt man väl att det 
kanske blir bättre jobb det som blir kvar. Och sä har man 
väl kanske varit där länge för det är klart att dom som är 
kvar dom har varit där längre och dom går ju före- Jag 
är väldigt glad för att jag fick stanna, för jag tror 
inte det skulle fungera med skift för mig, jag skulle 
oroa mig för mycket om vad barnen gjorde då. Fast det 
var tungt då från början... och jag tänkte att vad har 
jag gett mig in på och jag sa att har ni tänkt; dräpa mig 
eller vad är det. Vad har jag gjort för ont att jag måste 
vara kvar här. Men då vart det ju bättre då dom byggde 
till ugnen. 

Sammanfattningsvis om målerierna, Pä gamla måleriet är arbets
styrkan äldre. Detta har sin naturliga förklaring i att de som 
varit där längst fick möjlighet att stanna kvar. Ungdomarna, de 
sist anställda, flyttades till nya måleriet. De kvinnor som kom 
till nya måleriet och är mest missnöjda är de som tidigare hade 
haft individuella ackord, t ex punktsvets, presshall. De nöjdas
te är de kvinnor som flyttade från gamla till nya måleriet. Des
sa ser enbart fördelar i. de nya ljusare lokalerna. På nya måleriet 
förekommer varianterna varvat skift (med maken) och delad heltids
tjänst (arbetar varannan vecka med en annan småbarnsmamma). För de 
äldre kvinnorna med vuxna barn förekommer samma skift som maken pä 
nya måleriet. Gamla måleriet går enbart dagtid sä där förekom
mer inga variationer. Där finns ej heller småbarnsmödrar. 

Slutligen kan man karaktärisera måleriet som en arbetsplats 
liknande monteringen med den skillnaden, åtminstone vad gäller 
det nya måleriet, att tempot är humanare. Orsaken torde ligga 
i att robotarnas hastighet inte kan styras av arbetarna själva 
vilket underlättar för kvinnorna eftersom de då inte måste het
sa för att hänga med i männens pausfilosofi. Gamla måleriet mot
svarar däremot monteringen även i detta avseende. Hytterna flyt
tas manuellt vilket betyder att tempot kan dras upp. 
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2.8 Svetsning "Det är som ett som ska va ett sämre ställe" 

På den här avdelningen är det mest äldre män och en del har 
halvpension. Arbetet består mest i att: 

Lägg en plåtbit och en mutter och tryck på en knapp. 
Ackord, enformigt. 

Punktsvetsning påminner i stort om arbetet vid excenterpres-
sarna. Det är arbete på skift, med individuellt ackord. Bitarna 
kan som vid pressarna variera och det innebär en viss omväxling. 
Prissättningen är som vid pressarna. Dessa faktorer leder till 
att man måste hålla ett högt arbetstempo för att ha en buffert 
när de olönsamma jobben kommer. 

När man går härifrån tänk man bara på att man har kört 
ihop dagen. Det är olika också hur biten ser ut, vissa 
bitar är roligare. Jag vill att det ska gå fort för tiden 
går fortare då. 

Arbetsfördelningen sker i viss mån efter kön. 

Dom säg att det bara är jag som kan köra dom. Men det vet 
jag inte om det stämmer. Det är svårt att komma åt och det 
är klart att jag har ju mindre händer än dom så jag kom ju 
åt lättare. Så jag är ju bättre på att köra det där. Men 
det är ju tråkigt att stå med det där ofta, för det är ju 
alltid jag som får det. Det räcker i regel en vecka. Det 
kan va'10000 st och så är det 17 muttrar på varje, så det 
blir jag hemskt less'på. Det är en sån vecka jag får lust 
att sluta. 

Svetsarbeten på tankavdelningen är organiserade så att man arbetar 
tre stycken tillsammans. Man roterar på jobben. 

Jag var tidigare på plåten men där blev det för tungt. 
Men har man tagit ett sånt jobb så måste man klara av det. 
Man blev lite paff när man kom hit och fick ett handtag 
ibland. Det beror väl på att vi är som ett lag här, och vi 
är inte stressade, vi hinner gott och väl. 

På våran avdelning är det mest äldre, orkar dom inte blir 
dom väl omplacerade. 
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Jag var tidigare på 6000 banan men de jagade på så det 
gick inte, då jäklades dom, det är nog på skoj men det är 
inte så jäkla skoj när man hamnar där, när man är ny har 
man ingen rutin heller. Nu är jag oberoende och kör i den 
takt jag vill. Man är inte jagad. 

I nya fabriken finns också kvinnor i svetsjobb, men det är 
ytterst få. Här är det fråga om kompletteringar på hytten innan 
den går till måleriet. Svetsningen äger rum mellan monteringen 
och målningen. Detta betyder att man står i relation till mon
teringsbanorna och känner av den typ av hets och stress som finns 
där. Vanligen är man två som jobbar ihop på samma hytt eller också 
är man ensam. Att vara ensam kan vara en fördel för då går man i 
sitt eget dagstempo och hetsas inte av kamraten. 

Vi pratar mycket om det här med arbetstakten och att vi 
kör för fort... alla vet: det och tycker att man kör för 
fort. Det är nånting som man har som tränat: upp sig alt. 
köra i den här hastigheten. Och sa är det som du.,, det 
är som roligare faktiskt att sitta och piata i alla fall 
och gå därifrån till en längre paus än att stå och göra 
det här. Så att man försök väl att bli av med så mycket 
som möjligt före pausen. Och då det som himmelriket 
på eftermiddagen, för då har du ju rrj >are att gör a. 

Ett självgenererande stressmoment är att om man får undan så fort 
som möjligt så kan man få tid över till den belöning det innebär 
att umgås med varandra. Arbetet i sig är igen belöning. Det är 
pausen som ger tillfredsställelse. 

Jobbet var roligare förr, varför vet ja g inte. Men det. är 
ju förstås märkbart jobbigare nu, det går fortare nu, vi 
har mera jobb på varje hytt, och för att hinna fika så 
gör man jobbet lika fort fast det: är mera jobb. Då får 
det inte klattra för oss dä blir man irriterad. 

Trots att detta jobb innehåller en hel del olika moment så blir 
det enahanda efter en tid. 

Jag är less på jobbet. Det måste väl vara enformigheten. 
Man lär sig som inget nytt utan du kan ju stå och tänka 
på nåt helt anant och bara göra det här. Till slut kan 
du se oj... har jag gjort det där, då går man tillbaks och 
kollar att man verkligen gjort allt. Från början tyckte 
man väl att det var nog att man klarade av det, och orkade 
köra lika fort som killarna och allting. Men nu bryr man 
sig inte ens. 
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Här är du bara en länk som gör en liten bit. Det skulle 
vara mycket roligare att göra ett helt jobb. 

2.9 Städning "Du är ju inte stressad, du är ju som fri på 
något vis" 

Den mesta städningen på företaget sköts av städbolag. Men det finns 
också en grupp anställda som sköter städningen i fabriken, grovstäd
ning av arbetsplatserna. Kvinnorna i denna städning har tidigare ar
betat med andra saker, t ex varit på banan eller suttit i excenter-
press. De har själva sökt till städjobb. 

Orsakerna till att de bytt jobb är centrerade kring arbetstiden, 
samt att det tidigare arbetet varit fysiskt kännbart, t ex att 
monteringsjobbet kändes i nacke och skuldror efter en tid. Städ-
nignen ligger på dagtid. 

En central faktor i städjobbet är att det i frihetsgrader mätt, 
uppvisar det högsta möjliga värdet för kvinnojobben på företaget. 
Att städa är ett ensamjobb, där man är helt oberoende av ackord 
och hets från andras arbetstakt. 

Jag tar ju det jag måste ta men jag har ju inte sekunderna 
hängande över mig. 

Den enda styrningen i jobbet är de andras arbetstider. Städningen 
måste i huvudsak utföras när andra har rast, lunch eller kaffe. 

För mej är det så att jag måste hålla reda på när dom 
äter eller fikar, för tiderna varierar ju. Så jag måste 
försöka dyka upp när det inte jobbar så många på arbets
platsen. 

Städningen har den nackdelen att det är ett ensamarbete dels 
därför att man dyker upp när de andra fikar eller äter och dels 
för att man har sitt individuella område som man skall städa. Men 
ensamjobbet kan också ha sina nackdelar. 

Tiden gick fruktansvärt fort på måleriet när jag var där, 
det är ju stimulerande när man får vara i lag flera. 

Att vara i ett arbetslag är stimulerande såväl i arbetet som på 
rasterna, men detta arbetslag kan samtidigt bli pressande för 
ens egen arbetsinsats om den är sammankopplad med andras på ett 
eller annat sätt. 
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Städningen ligger lägre lönemässigt, men denna försämring har 
accepterats på grund av den större frihet och självständighet 
som jobbet erbjuder. Kontrollen upplevs som nästintill obefint
lig. Man bedömer själv när man gjort sitt för dagen. 

Lönemässigt är det sämre betalt att städa, det skiljer 
väl några kronor. Men jag tycker inte att det spelar nå
gon roll för du var ju så himla bunden på monteringen... 
Jag rår mer över mig själv nu, jag kan ställ ifrån mig 
och ringa ett samtal. 

Det är väl mest pengarna som gör att du jobbar... men du 
är ju inte stressad du är ju soin fri på något vis... Jag 
har mindre betalt i städningen än i maskinhallen. Jag tycker 
att det är värt det, det var mera press på en i maskinhallen. 

Vad innebär det då att rå över sig själv, att bli självständig. Ett 
centralt moment i städningen är planeringen av arbetet. 

Jag ser ju ungefär hur jag ska organisera det hela» Blanda 
de tristare uppgifterna med de trevligare. Men det är ju än
då samma, samma... Det mest roliga det är ju att planera job
bet. Och det är roligt när det är gjort, nu är det rent. Det 
är ju bara städning, men det finns roliga delar i jobbet. Du 
får ju lägga upp jobbet själv så du är ju självständig.., Sen 
ser man ju resultatet av sina strävanden. 

Jag planerar jobbet själv, och har frihet att välja inom ra
men för det som akut alltid måste göras. Har inte längtat 
tillbaka till maskinhallen eller banan. 

Städningen är en uppgift som på sikt kan ge yrkesskador, men jobbet 
har den fördelen i relation till andra jobb att denna förslitnings-
process tar längre tid. Den som städar kan inom vissa ramar undvika 
ett särskilt jobb om det "känns" eller tar emot just den dagen. Man 
kan också dela upp det i mindre portioner så att det inte tar för 
mycket på enskilda muskler och senor. 

Städningen innebär ju att du får röra på dig mera. Du blir 
inte i andra tankar som på maskinhallen med monotont jobb. 

Efter monteringen känner jag fortfarande av axlar och skuld
ror t ex om jag går och damsuger mycket då känns det. Jag 
kan bara inte röra mig i vissa lägen, det är som om det lå
ser fast, svårt att få på och av sig kläderna. Vart tredje 
år har jag bytt jobb här, och det har skett: på mitt i nitia
tiv. 
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3 DEL 3 ANALYS AV FYRA CENTRALA TEMAN 

3.1 Inledning 

I denna sista del skall vi analysera fyra teman som är centrala 
för kvinnornas framtid på verkstadsföretaget. 

Analyserna träffar i varandra, men alla har sin grund i det pers
pektiv som utvecklas i det inledande temat om familjeansvaret. 
En förståelse av de speciella problemsom möter kvinnorna i det 
avlönade arbetet kan bara fås om deras olönade arbete inbegripes 
i premisserna. 

De inledande temat syftar därför till att klargöra betydelsen 
av detta förhållande. Den därpå följande analysen handlar om 
kvinnornas sociala relationer på arbetsplatsen. Här söker vi en 
genomlysning av sammanhangen kring kvinnornas bristande grupp
sammanhållning. Deras underordnade ställning i familj och arbete 
är begränsande för deras inbördes relationer och skapar avstånds
tagande mellan dem. Nästa tema betraktar de hinder som kvinnor 
förutom familjeansvaret begränsar möjligheter ti.ll avancemang 
i arbetet. Slutligen, det sista temat, redovisar mot bakgrund 
av de båda andra ternata, kvinnornas inställning till facket. Vi 
ser deras inställning som uttryck for de materiella betingelser 
som kringgärdar dem som familjeansvariga och som särlingar i ar
betarkollektivet . 

3.2 Det kontinuerliga ansvaret för familjen 

Det kontinuerliga ansvaret för familjen vilar av tradition på 
kvinnorna. Kontinuiteten bryts inte av att mannen periodvis 
hjälper till. Ansvaret innebär planering och organisation för 
familjens vardags- och yrkesliv såväl på kort som på lång sikt. 
Detta arbete, som är oavlönat, utgör en ansenlig del av det so
cialt nödvändiga arbetet i ett samhälle som vårat. 

Kvinnornas tankar är ständigt upptagna av planering och orga
nisation av vardagslivet, oavsett om de är yrkesarbetande eller 
ej. Deras egna aktiviteter anpassas till de krav som den konti
nuerliga omsorgen av de andra familjemedlemmarna ställer. Fun
gerar inte kombinationen av yrkesarbete och familjearbete kom
mer det an på kvinnan att finna nya lösningar. Det blir då of
tast så att hon genom att ändra sina egna insatser reglerar och 
bibehåller kontinuiteten i familjens vardagsliv. De aktiviteter 
som kvinnan kan förändra för att komma till rätta med problem 
är hennes egen arbetstid, semester, fritid, utbildning, förenings
aktivitet osv. 
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Kvinnornas insatser i yrkeslivet bär tydlig prägel av familjeom
sorgens speciella krav och arbetsinsatserna fluktuerar över livs
cykeln. 

I synnerhet barnens antal och åldrar spelar roll i kvinnornas 
säranpassningar till arbetslivet. Bakgrunden för de äldre kvin
norna vid företaget utgörs nästan uteslutande av ett antal år i 
städningsarbeten under småbarnperioden. Städningen är ju förlagd 
till tider när männen oftast är lediga och det innebär att någon 
vuxen alltid finns i hemmet. Barnomsorgskostnaderna kan då elimi
neras och familjen kan själv ta hand om sina barn. Kvinnornas val 
av städningsarbetet är optimalt på så sätt att det inte inverkar 
på makens förmåga att arbeta dagtid och heltid, samt inte heller 
inskränker på barnens omvårdnad. Resultatet blir en lön till utan 
förlust av omvårdnad för familjemedlemmarna. 

När barnen växte upp började jag med byggnadsstädning, spo
radiskt. När barnen sedan blev lite äldre arbetade jag med 
detta på heltid under några år. 

Måste ta kvällsjobb genom barnen, så det var liksom vad jag 
kunde göra. Då maken kom hem så stack jag iväg ut. Efter 8 
år tröttnade man på det jobbet och så kom det ju in en del 
yrkesskador i det jobbet också, så att det kändes. 

Familjen vill klara sig själv, makarna hjälps åt, men bara så till 
vida att mannens arbete inte inskränks. Kvinnan måste välja ett ar
bete som inte överlappar mannens arbetstider. Målet för henne är 
att bidra till familjens försörjning, utan att det skall ge avkall 
på hennes omsorger. 

Jag har ju varit hemma på dagarna och han har fått ta hand 
om dem på kvällarna då jag har städat. Han har ju haft kon
takt med barnen på så vis. Så mina barn har aldrig fått vara 
på daghem. Dom har fått vara hemma. Jag har ju inte börjat 
jobba på dagen förrän jag var saker på att dom kunde klara 
av det. Jag satte dom på prov en tid först. 

Jag städade i 10 år medan barnen var små, sedan börjado 
jag på fabrik. Ett tag hade jag faktiskt tre jobb, två städ-
jobb och ett fabriksarbete, det var fruktansvärt slitsamt 
men behövdes en tid medan vi byggde... 

Det är inte ovanligt med flera parallella jobb bland kvinnorna. 
Under perioder i familjens liv när extra resurser behövts har 
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många kvinnor provat att ha olika deltidsarbeten samtidigt. 
Arbetsinsatsen kan inte bara dras ned vid behov, den kan också 
utökas långt över en heltidssysslas gränser. 

De yngre kvinnorna har som regel inte släppt arbetslivskontakten 
vid barnens tillkomst. Efter mammaledigheten har de återgått till 
yrkesarbete, dock inte med samma arbetstider. 

Jag var hemma med vårt första barn i ett år. Sedan bör
jade jag på företaget och då arbetade jag skift varvat 
med maken. Vi ville spara pengar och slippa dagiskostna
derna. Här tjänade jag ju betydligt bättre än i mitt förra 
jobb. Men numera jobbar jag halvtid. Detta började jag med 
efter andra barnet, jag ville gärna vara hemma med barnen 
också. Man har ju egentligen rätt till 6-timmars arbetsdag, 
men eftersom jag har så lång resväg så passar det mig bättre 
med den här lösningen. 

Jag delar en heltid med en annan tjej och så passar vi var
andras barn i skarvarna, vi går skift och maken går det and
ra skiftet så det blir ju inte att vi ses så ofta utom på 
helgerna förstås. 

För många familjer är varvat skift i någon variant den bästa lös
ningen, men på det här företaget är den allra vanligast bland de 
finska familjerna. 

Skift är bra för barnet, det finns alltid någon hemma. Men 
det egna livet blir lidande, hobbies blir inte av om man 
inte kan ta barnet med. 

Jag varvar skift med maken. Ena barnet är på förskolan och 
det andra följer med i bilen och väntar ca 10 minuter tills 
jag kommer (eller han) från andra skiftet och åker hem. 

Pojken är ännu så liten... inte lönar det sig mycket att 
jobba om man skulle betala för barnomsorgen. Då skulle det 
vara lika bra att den ena stannade hemma... och hade något 
kvällsjobb t ex städning om det finns att få. Ofta har jag 
funderat på dagtid. Om man bara orkar med detta tills poj
ken blir en 10-11 år... 

Det totala ekonomiska utbytet blir betydligt större i varvat-skift-
lösningar än i deltidslösningarna. Barnomsorgskostnaderna elimine
ras helt. För många finska familjer är dagis heller inget realis
tiskt alternativ. Språkfrågan är ständigt aktuell. Varvat skift 
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för emellertid med sig en del sociala nackdelar. Makarna ses 
inte under veckorna och ingen kontinuerlig fritidssyssla kan 
upprätthållas för någon av dem. Den varvade lösningen blir där
igenom endast av temporär karaktär. 

Förut jobbade vi i olika skift. Men nu är ju flickan äldre 
och går i skolan. Nu har hon vant sig att jag jobbar dag
tid (6 timmar) hon klarar sig ensam i skarvarna. 

När motivet med barnomsorgskostnader faller är dagtidsarbete 
attraktivare. Kvarstår mannen på skift kan modern anpassa sig 
ganska bra till detta genom att välja 6-timmarsdagen. Så länge 
familjen har förskolebarn är emellertid alla varianter av dag
tid för mödrarna förknippade med barnomsorgskostnader. 

Vi hade i början så att vi gick i olika skift. Men sen 
när jag var mammaledig så gick han över till dagskift. 
Han vande sig vid det och återgick inte till två-skift, 
han tyckte det var som regelbundnare för motionstränin-
gens skull... men nu känns det ibland... kvällsskiftet 
är jobbigt. Det känns när man går och jobbar och så har 
man hemarbetet på det också, så det blir tungt. 

Om han får dagtid faller hela idén med varvat skift. Det faller 
på henne att ordna barnomsorgen den vecka båda jobbar dagen. 
Skiftarbete blir då en ekonomisk fråga. Tillägget för obekväm 
arbetstid kompenserar för barnomsorgen varannan•vecka. Hon kan 
jobba heltid utan att sidokostnaderna för detta blir för stora 
för familjen. De flesta kvinnorna är under dessa omständigheter 
inte nöjda med arbetstiderna. 

När jag har dagskift så har jag dagmamma. Nästa vecka be
hövs det inte, för då hinner min make komma hem innan jag 
börjar, han har bara dagtid. När jag har morgonskift, så 
tar han barnen till dagmamman för han börjar lite senare 
än mig. Jag tycker att dagskiftet är bättre än kvälls
skiftet. Fast man är hemma hela dagen med småbarn så blir 
man trött och så måste man orka gå till jobbet ändå, så 
det blir tungt. 

6-timmarsdagen blir inte alltid en lösning. Det är i stället så 
att en sådan arbetstid i kombination med mannens tider alltid 
ställer till besvär. En av de viktigaste faktorerna här är rese
avståndet till arbetsplatsen. Resor för två ett par mil om dagen 
måste kunna samordnas om det hela inte skall komma upp i orimliga 
kostnader. 
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Jag arbetar varannan vecka dvs deltid. Maken jobbar samma 
skift för vi har så lång resväg och måste kunna samåka. 
Den vecka jag jobbar hjälper farmor mig med barnen. Han 
har ju rätt till 6-timmarsdag men det skulle inte fungera 
för mig genom reseavstånden att åka hit varje dag. 

Skiftarbetet kan fungera under några år men det blir tröttsamt 
i längden. När barnens ålder inte längre motiverar till varvat 
skift vill man hellre jobba dagtid. Skiftarbetet gör att all 
kontinuitet förrycks vad gäller fritidsintressen. Småbarnsperio
den är i sig så begränsande vad gäller fritid att de flesta fa
miljer inte känner någon saknad efter annat. Barnen fyller all 
tid. När de blir lite äldre får de egna intressen och kamrater. 
Då skapas ett utrymme för föräldrarna, framför allt mammorna, 
som kan fyllas med kurser, träning, vänninnor etc. I detta läge 
upptäcker mödrarna att de har behov, dvs behoven visar sig när 
de inte längre inkräktar på omsorgen av barnen. Nu vill de ha 
andra arbetstider. Skiftarbetet har spelat ut sin roll. 

Om man bara orkar med detta till pojken blir en 10-11 år 
så... 

Mer genomgripande anpassningsformer till familjemedlemmarna 
innebär att kvinnor upphör att förvärvsarbeta eller ändrar 
sina yrkesambitioner. Många av de kvinnor som slutat på före
taget har gjort detta för att arbetet inte kunnat kombineras 
med familjeansvaret. De har sedan oftast sökt sig till den of
fentliga sektorn, ex vis till vårdarbeten. Men det motsatta kan 
också hända, dvs att en kvinna slutar inom traditionellt kvinno
arbete för att börja på företaget. I båda fallen är koordinatio
nen mellan mannens arbetstider och barnens omsorg avgörande. I 
några fall där kvinnor haft utbildning och avancemangsmöjlig
heter har yrkesplanerna övergivits när andra arbeten lättare 
kunnat koordineras med familjens krav. 

Jag jobbade på mentalsjukhus innan jag fick barn. Hade 
väl tänkt skaffa mig någon utbildning där, gå en kurs. 
Men då var det ju arbete på helgerna och det passade 
inte så bra ihop med familj och så... 

Jag har en kontorsutbildning, och jobbade inom kontor i 
ett par år. Men sedan fick jag flickan och var hemma i 
något år. Jag kände att jag inte ville tillbaka till kon
tor och så skulle vi försöka att sköta om vårt barn själva 
så då började jag jobba här och varva skift med maken. Kon
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torsjobbet var i och för sig kul. Men sen så blev det så 
att man aldrig började med det igen. Man kände sig så o-
säker med att skriva maskin och så. Ville ju gå nån kurs 
då så man tränar upp sig igen. 

Barnen blir en vattendelare i de flesta familjers liv. Före bar
nens tillkomst eller när barnen har vuxit upp och flugit ut kan 
en kvinna säga att: 

jobbar man lika... då måste man dela lika. Skulle vi inte 
dela så tog jag bara cykeln och for... 

Men när familjen har barn blir frågan om att dela lika inte själv
klar eller ens aktuell för diskussion. 

Det blir kvinnorna som axlar det kontinuerliga ansvaret i barn
familjerna. Processen visar det kända faktum att mannens förvärvs
arbete har prioritet över hans tid. Detta är ett faktum som fram 
till första barnet är tämligen dolt för makarna. Men när barnen 
kommer gäller denna oskrivna lag: 

det är förståss, när den andra har sitt, måste komma iväg, 
så det hela stannar där. 

Den andra har sitt, dvs mannen. Det betyder att han har verksam
heter utanför familjen som måste prioriteras. Om vi däremot säger 
att en kvinna har sitt, (hon har nog med sitt) syftar detta nästan 
uteslutande på inomfamiljära verksamheter. 

Arbetsfördelningen i barnfamiljerna följer det traditionella mönst
ret. Allt fler män hjälper till, men det kontinuerliga ansvaret 
vilar på kvinnan. Mannen om vilken man kan säga att: 

hemma gör han inget, han använder sin tid till att sova, ja 
så är det. 

blir nog allt ovanligare, men han tycks snarare avlösas av den 
som: 

har egna fritidsintressen, motionerar och så. Det är så 
att han måste få komma iväg. Och sen' fiskandet, på vint
rarna är det pimplingen, det har som stigit upp i huvudet 
på honom. Och då blir det så att det inte blir kvar någon 
tid till annat, huvudansvaret blir på mig. 
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Mannen som delar hemarbetet och ansvaret för vardagslivets or
ganisation är alljämt ett undantag. Bland de yngre ännu ensam
stående kvinnorna skymtar redan en resignation, anpassning, in
för den arbetsfördelning som blir följden av familjebildningen. 

De är förberedda på att ändra arbetslivsanknytningen när de bil
dar familj. 

Förut ville jag jobba inom sjukvården, men nu tycker jag 
dom har så hemska arbetstider. Möjligtvis när jag blir 
äldre och har familj, då kanske det inte spelar någon 
roll om man jobbar helgerna ibland. 

Bland de unga barnfamiljerna finns temporära försök med en rätt
visare arbetsfördelning mellan makarna. Delad heltidstjänst mel
lan makar har förekommit. Dessa utbrytningsförsök har emeller
tid ganska snart återgått till normen, dvs att kvinnans arbets
tider blivit variabla och mannens konstanta. 

Det kanske blir bättre när barna flyg ut, då får man väl 
se då, men det är klart... 

Kvinnorna menar att de tagit på sig ett arbete i familjen som 
måste slutföras. De vet att: 

en mamman måste ju tänka på ett annat sätt än en pappa. 
För jag måste ju kolla att det finns rena kläder, det är 
så mycket bara att handla och tänka ut maten och organi
sera saker... sånt tänk inte karlarna på... 

De flesta kvinnorna ifrågasätter inte arbetsfördelningen. Den 
tas snarare för given. Det måste vara så. Försök att dra in ma
ken i familjearbetet leder dessutom troligen bara till gräl och 
o sämja. 

Det är klart att man kan ju tjata sig till saker och ting 
men det ligger inte för mig man vill ha det ganska tyst 
när man kommer hem. 

Att göra om honom det går bara inte. För att jag måste ju 
som kommendera honom då. Kan du göra det och det? Och då 
hör man ibland att det är besvärligt för då är det någon
ting annat då, och därför så har jag slutat med det där. 
Jag får i stället uppskatta de gånger han ställer upp utan 
att jag har behövt säga någonting, så är det ju bara. 
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Rädslan för bråk och gräl är starkt uttalad, särskilt bland de 
lite äldre kvinnorna. Det är bättre att göra allt själv än att 
kräva hjälp. De har utprövat gränserna för mannens frivilliga 
delaktighet i hemarbetet och finner sig sedan i dessa. Alla 
förändringar av dessa gränser upplever mannen som inkräktande 
på hans privilegier och som försämringar i hans tillvaro. 

Han säger att han är tröttare än mej när han kommer hem. 
Vi är aldrig ovänner. Jaa skulle jag bråka om arbetsför
delningen hemma så skulle vi nog bli ovänner. 

Det där med att bråka det tycker jag inte om, man mår så 
dåligt efteråt. Det är lättare att ordna allting själv 
... det går inte att lära gamla hundar sitta. Man får väl 
skylla sig själv, man har ju ingenting för att man är 
snäll. 

En viss bitterhet kommer också till uttryck bland de äldre kvin
norna. För husfridens skull och för barnens trivsel har man ta
git på sig det mesta av arbetet. Har man haft något tack för 
det då? Har man värderats efter förtjänst? Nej, knappast! Ingen 
förstår eller märker vad som görs. Insatserna är osynliga. 

Kvinnan är den dolda centralfiguren i familjens liv och i var
dagslivets kontinuerliga planering. Hon lär sig se, handla och 
tänka på ett annat sätt än de övriga familjemedlemamrna. Detta 
kan också uttryckas så att kvinnan använder sin tid på ett annat 
sätt än mannen och barnen gör. Karaktäristiskt för henne är att 
hon till varje pris undviker att inkräkta på de övrigas tids
planering. Tvärt om använder hon sin tid till att underlätta för 
de andra att utföra sina åtaganden. Hennes egen tid är variabel 
och i relation till denna utgör övriga familjemedlemmars tider 
konstanter. Kvinnans tid är avhängig de andras. Familjemedlem
marna kan bruka kvinnans tid, men kvinnan kan inte bruka deras 
tider. 

För yrkesarbetande kvinnor, som det här är fråga om, innebär 
detta att de måste planera sin yrkesarbetstid i förhållande 
till de andra familjemedlemmarnas tidsanvändning. Hon försöker 
sedan maximera sin yrkesarbetstid utan att detta inkräktar på 
de andras behov av omsorg och livskvalitet. Den s k fria tiden 
organiseras kring fortlöpande arbetsuppgifter i hemmet, men in
nehåller också mer långsiktigt betydelsefull verksamhet. En 
perfekt organisation av den s k fria tiden kan ge kvinnan en 
portion egen fritid, dvs tid för eget bruk. I intervjuerna vi
sar sig ofta denna tid inträffa under tidiga morgnar eller sena 
kvällar. 
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Om någon av de andras tider förändras kommer det an på kvinnan 
att omorganisera sin tidsanvändning därefter. Det är kvinnan som 
fortlöpande ansvarar för att denna organisation fungerar. Det är 
hon som måste finna lösningar om det uppstår problem. 

Kvinnornas ansvar för vardagslivets organisation ger upphov till 
förhållningssätt och rationalitetsformer som är annorlunda än de 
rationalitetsformer och förhållningssätt som möter dem i arbets
livet. I synnerhet i den mansdominerade delen av detsamma. 

Genom yrkesarbetet lär kvinnorna känna båda formerna av rationa
litet, arbetslivets tekniskt begränsade rationalitet och familje
livets ansvarsrationalitet.24) De skall som arbeterôkor vandra ut 
och in i dessa båda världar vilket är krävande eftersom det ger 
upphov till motstridiga krav och förväntningar. En rimlig mål
sättning för kvinnorna blir därför att försöka sortera ut så 
många som möjligt av dessa motstridiga förväntningar, och hand
lingsalternativ . 

Ofriheten i förhållande till det kontinuerliga familjeansvaret 
innebär att kvinnorna tvingas till val av arbeten med vissa in
dividuella frihetsgrader. Frihetsgrader som tillåter upprätthål
landet av familjeansvaret, och dess prioritet över yrkesarbetet. 
Det blir eftersträvansvärt för dem att erövra arbetsuppgifter i 
vilka de så långt som möjligt gör sig oberoende av arbetskamrater 
och arbetsledning. Arbetet måste dessutom ofta kunna genomföras på 
deltid och inte kräva ett stort personligt engagemang. 

Kvinnorna kan härigenom manövrera ut några av de motstridiga 
krav de annars skulle ställas inför. De blir t ex fria från 
omsorg och ansvar för arbetskamrater, som kanske inte arbetar 
på samma premisser som de själva gör. 

Att nån är beroende av mitt arbete det skulle jag inte 
kunna klara av. Nej, se på något band dit får dom mig 
aldrig. Jag vill kunna gå som jag vill, göra som jag vill, 
för det är jag van vid sedan jag städade. Jag gör som jag 
vill och det blir så bra brukar jag säga. 

Industriarbetet är anpassat till personer utan familjeansvar. 
Mannen är normen. Han har inte det kontinuerliga ansvaret för 
familjen. Han är fri i sin egenskap av arbetskraft. Denna hans 
frihet är å andra sidan relaterad till att kvinnan är ofri i sin 
egenskap av arbetskraft. Kvinnorna ställs alltid i kontrast till 
männens frihet på arbetsmarknaden och könssegregeringen har här 
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sin verkliga källa. En 4-barnsfar kan arbeta på samma villkor 
som en ungkarl i samma ålder. De uppvisar samma anpassnings
möjligheter i arbetslivet. Fadern har inget förvärvshinder. 
En 4-barnsmor däremot är i behov av särlösningar. Hon har för
värvshinder genom barnen men också på grund av att en stor del 
av hennes tid används till att göra fadern anpassningsbar till 
förvärvslivet, dvs frita honom från förvärvshinder. 

Kvinnorna mäts av en arbetsorganisation som är anpassad till 
män och när de inte kan arbeta på samma premisser utkristalli
serar sig särskilda, för kvinnor "lämpliga" arbeten. 

Dessa arbeten faller som regel utanför de möjliga karriärvägarna. 
Det är arbeten som kan styckas upp i små delar och som kan skötas 
av vem som helst efter kort inlärningstid. Arbetskraften är med 
andra ord utbytbar och arbetstiden kan delas in i kortare pass 
för deltidsarbetande. Vidare är dessa arbeten individuella och 
därmed oberoende av andras arbetsprestationer. Utbytbarheten 
får därmed inte någon kedjereaktion på andras arbeten. I konse
kvens med detta blir det övervägande monotona ackordsarbeten 
som står till buds för kvinnorna. Dessa kvinnors män kan däremot 
som regel räkna med ett arbete som innebär avancemangsmöjlig
heter. De får jobb som kan leda vidare för den som har ambi
tioner. 

Om vi jämför de kvinnor som ingår i undersökningen med deras 
män finner vi tydligt effekterna av dessa olika utgångslägen. 
Vi kan tala om en intern arbetsmarknad för män som är vertikal 
och en intern arbetsmarknad för kvinnor som är horisontell.^) 

Våra kvinnors män är i huvudsak sysselsatta i arbeten som har en 
speciell benämning som graderar dem i en karriärkedja, t ex verk
mästare, förman, instruktör, kontrollant, justerare, avbytare, 
verktygsslipare, truckförare, licenssvetsare etc. Deras hustrur 
däremot kan inte differentieras efter uppgift utan får yrkesbe
teckning efter avdelning t ex arbete på förmonteringen, detaljen, 
presshallen etc. Männens startpositioner kan och leder vidare. 
Kvinnornas leder till en rundgång på samma nivå. 

Kvinnorna eftersträvar arbeten som gör det möjligt för dem att 
upprätthålla det kontinuerliga familjeansvaret. Detta innebär 
att de söker arbeten som är oberoende av kollektivt ansvar gen
temot arbetskamrater och frihet från personligt engagemang i 
arbetsuppgiften. De kommer därmed i en svag position på arbets
platsen. Sett ur facklig synvinkel utgör de en problematisk 
grupp. 
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Jag engagerar mig absolut inte i deras utan dom har sitt 
och jag har mitt. Man skall inte vara för mycket nviM hel
ler. Utan man ska helst håll sig på sin kant... 

Nu går jag direkt till basen om det är nåt fel, inte be
höver jag facket till det. 

Ensamarbetet eliminerar kollektivets betydelse och lämnar dörren 
öppen för arbetledningens godtycke.26) på så sätt är kvinnorna 
obekväma för facket. Men facket tappar också intresset för kvin
norna därför att de har så individuella krav. De kräver säran-
passningar som kommer i strid med allmänna fackliga riktlinjer. 

Hade det varit karlarnas sak att ansvara för barnen då hade 
facket gjort något för länge sedan. 

Från företagets synvinkel utgör kvinnorna också en problematisk 
grupp. De är enligt gängse normer instabila som arbetskraft (mam-
maledigheter, sjuka barn, variation i arbetstider etc) och kommer 
således inte i fråga för internutbildning eller avancemang. Intres
set för att anställa kvinnor sammanhänger oftast med en högkonjunk
tur. Jobben är vidare oftast sådana att män inte vill ha dem. Då 
måste man anställa kvinnor dvs som reservarbetskraft. Deltidsarbete 
kan dessutom löna sig för företaget, då en deltidsarbetande kan 
arbeta snabbare per tidsenhet än en heltidsarbetande på samma 
arbete. Att anställa båda makarna i^7) en familj ger också stabi
litet i arbetsstyrkan. Motiven kan också sammanhänga med att: 

Kvinnorna är mer uthålliga, dom står ut. Men du förstår 
att många gånger vill man skrika. 

Sett med den tekniskt begränsande rationalitetens logik lämpar 
sig den kvinnliga arbetskraften bäst på okvalificerat ackords
arbete, där utbytbarheten är ett faktum och arbetstiderna del
bara. 

Sett ur den andra synvinkeln, nämligen med kvinnans ansvarsratio
nella logik, måste arbetslivsanknytningen vara sekundär och föga 
personligen förpliktigande, såsom arbetslivet idag är organiserat 
och såsom familjeansvaret är fördelat. Två helt oförenliga för
hållningssätt strålar icke desto mindre samman i det gemena fokus 
som det monotona ackordsarbetet på kvinnoarbetsplatserna utgör. 

Om vi betraktar detta sammanträffande med kritiska ögon ser vi 
med nödvändighet den mänskliga förslitning som ofrånkomligen blir 
dess följder. Frågan blir då vad kvinnorna har för rättigheter 
i fråga om sin egen livskvalitet. Idag har de inte valmöjligheten 
att stanna hemma, om de nu någonsin haft den. 
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Jag är kvar därför att jag inte har något annat... det 
blev ju sämre med jobb. Det viktigaste är ju att man har 
ett jobb och tjänar pengar. Vi skulle inte klara oss om 
jag inte hade mitt jobb. 

Man hör ibland att kvinnorna arbetar för att komma ut och 
träffa folk, men något såndant har då aldrig varit aktuellt 
för mej. Jag har alltid arbetat för att jag varit tvungen, 
det har helt enkelt inte funnits någon annan möjlighet... 

3,3 De sociala relationerna 

Kvinnorna måste som tidigare nämnts uppnå vissa frihetsgrader i 
arbetet. De eftersträvar arbetsuppgifter där de kan göra sitt 
utan att bli beroende av andra. Majoriteten av kvinnorna i var 
undersökning är mödrar som representerar denna ambition. De kvin
nor som befinner sig före eller efter barn i livscykeln har delvis 
andra strävanden. Hur inverkar de olika förutsättningarna på kvin
nornas inbördes kamratskap, samt på deras relationer till de man
liga arbetskamraterna. 

Ett rimligt antagande är att kvinnorna tenderar dra sig bort 
från jobb där män är i majoritet och söka sig till jobb där 
det finns andra kvinnor. Nu visar det sig i undersökningen att 
förhållandet är mer komplicerat än så. Det omvända tycks i stäl
let gälla. Kvinnorna söker gemenskap med männen och är oftast o-
intresserade eller till och med i konflikt med varandra. Men det 
paradoxala är att trots detta blir kvinnorna ändå aktiva i de pro
cesser som leder till en segregering mellan könen. Vi skall nu dis
kutera denna paradox med utgångspunkt i ett könsmaktperspektiv. 

Man kan slå opp i statistisk årbog og gå igjennom en masse 
offentlig tillgengelig materiale som klart dokumenterer at 
kvinner er systematisk forfordelt med hensyn til de goder 
som fordeles gjennom et sosialt system - f^rst og fremst 
penger og inflytelser. Når kvinner gj^r detsamme som menn 
linnes de dårligere, og det kvinner oftest gj^r linnes dår-
ligere enn det menn oftest gj0r utansett hvem som gj$r det. 
Enhver beskrivelse vi gj^r av samfunnsstrukturen gj^r det 
rimelig og forutsette at makt også ut^ves etter kj^nn av 
menn over kvinner (Haävind 1981 s 66). 

Med detta konstaterande är vi med andra ord inte några socialantro
pologer i en vilt främmainde kultur. Vi kan utgå från vad vi redan 
vet och förutsätta olikhet i makt med avseende på kön. 
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Hen detta skall inte tolkas så att varje kvinna går omkring 
och känner sig förtryckt, eländig eller olycklig. Tvärtom är 
det vanligare att kvinnor upplever sin situation med en ganska 
stor portion förnöjsamhet. 

Det är därför rimligt att anta att kvinnorna får något positivt 
i utbyte av förhållandet. En sådan positiv faktor är bekräftel
sen om dem som kvinnor. 

Männens verksamheter i samhället har under överskådlig tid va
rit överordnade kvinnornas. Det "kvinnliga" har blivit under
ordnat och väsensskilt från det "manliga". En positiv bekräf
telse får en kvinna om hon underordnar sig män på ett för sitt 
samhälle lämpligt sätt. Att visa öppen underkastelse är emeller
tid i dag inte, som förr, den lämpliga formen. "Kvinnlighet" 
innebär idag en långt diskretare form av underordning för att 
röna uppskattning. 

Den moderne kvinnelighetens essens er å få de ulikeverdi-
ge til å framstå som de likeverdige. Ved dette resonementet 
blir dette mulig å förstå at kvinner i vårt samfunn i og for 
seg har tillåtelse at gj^re "alt" - men hvordan de oppfattes 
som kvinnelige personer er besternt av hvordan de gj$r "alt" 
relativt underordnet til menn - i hvert fall alle dom som 
de 0nsker positiv bekreftelse fra (Haavind 1982 s 407 f). 

De intervjuade kvinnorna är genomgående av den uppfattningen att 
män är bättre arbetskamrater. 

Dom manliga arbetskamraterna är mycket rarare än dom kvinn
liga. Dom är lättare att komma i kontakt med och prata med. 

Kvinnorna betraktar också oftast varandra med misstro och miss
tänksamhet . 

Man kan inte lita på kvinnorna. Det är konstiga tjejer här, 
jag vet inte hur det är. 

De är oftast inte heller bekanta med varandra trots att de under 
flera år arbetat i närheten av varandra. De menar att det är för 
komplicerat att närma sig de kvinnliga arbetskamraterna, det är 
lättare med killarna. 

Kvinnorna agerar i konsekvens med det "kvinnligas" underordning. 
På verkstadsgolvet har erfarenheten lärt dem att vissa regler 
gäller. 
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För Herre Gud om du skulle bli för klyftig, vet du. Man 
ska òpela dum. Ja, man får inte bara för duktig, akta dig 
för då får du ovänner. 

Man anpassar sig till det gångbara, dvs att inte utmana männen. 
Kvinnorna inser hur de kan handla om de skall få den positiva 
bekräftelse som de strävar efter. 

Om jag tycker att avbytaren kör för fort så säger 
till honom. Men om han ser att jag kör fortare så 
han, men det märker jag ju snabbt och drar ner på 
utan att säga nånting. 

Man ska inte sätta hårt mot hårt. 

Kvinnorna reagerar i enlighet med sitt underläge. Medvetet är 
detta nog så oklart för dem. Men när man betraktar deras hand
lande visar det att de söker delaktighet i den manliga gruppen 
utifrån sin situation som just kvinnor och därmed underordnade. 

Kvinnornas möjligheter att, bli delaktiga i männens grupp begrän
sar sig till två huvudområden, arbetet och rasterna. För det 
första kan de försöka ingå i gemenskap med männen utifrån själva 
arbetet, en förutsättning är då att de arbetar med samma arbete 
som männen. I undersökningen gäller detta kvinnor som arbetar 
på de löpande banden eller i arbetslag. Kvinnorna kan här hand
la till förmån för de manliga kamraterna, dvs på ett sådant sätt 
att hon får positiv bekräftelse som kvinna. 

Jag tror det var många killar som uppskatta att det kom 
någon som sa ifrån om tempot. För det var ju många killar 
också som hade problem i banan. 

« 

Just detta att hon är kvinna tillåter henne att erkänna att hon 
inte orkar. Det ger henne positiv bekräftelse. Just detta att 
hon säger ifrån ger de manliga arbetskamraterna bättre arbets
förhållanden utan att de behöver förlora i prestige inför var
andra. 

Om jag säj', att banne mej, jag går inte med på det här, 
och då kan dom hålla med mej... och då förstår jag ju att 
innerst inne kanske dom också skulle vilja säga ifrån, Jag 
är inte rädd för att vara kvinna och kanske lite svagare än 
dom, men det måste ju finnas gränser för allting. 

jag 
stressar 
takten... 
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Hur kvinnorna än väljer att få medlemskap i den manliga gruppen 
förlorar de relativt männen. De säger ifrån till förmän, de kla
gar på arbetstempot och protesterar vilket ju innebär att de fram
står som besvärligare arbetskraft och riskerar att hamna i sämre 
jobb. De metoder kvinnorna har tillgång till ger dem också trots 
deras strävan en sorts halvt medlemskap i den manliga gruppen. 
Detta kommer till uttryck i en vag känsla av utanförstående. Hur 
de än kämpar är de annorlunda. 

Så länge karlarna vill att jag ska va här så får dom ha 
mej. Och vill dom inte så får dom säj' ifrån. Men jag 
tycker inte att jag är sämre än någon annan här, det tycker 
jag inte. Dom är rädd om mej, samtidigt, fast det är något 
... jag vill inte. Jag vill vara precis som dom, höra till 
dom. 

Stämningen är rå men bakom alla gliringar så tycker dom 
om mej lika mycket som dom tycker om killar, tror jag. 

Jag tror att jag är en sån' där människa som gillar att 
vara med karlar. Nog kan dom väl va ful i mun ibland, men 
jag svarar dom aldrig och då slutar dom ju... man har kom
mit in bland dom karlarna, och det är ju trevligt att man 
får vara med dom tycker jag. Man får ju vara glad att man 
får vara hos dom. 

En underordnad grupp har all anledning att lära sig så mycket som 
möjligt om de överordnades behov och förväntningar.^8) Just genom 
denna kunskap (som när det gäller kvinnor brukar kallas intuition) 
kan de underordnade skaffa sig maximalt utrymme inom de rådande 
gränserna. Genomgående gäller att de underordnade på detta sätt 
skaffar sig långt större kunskaper om de överordnade än de har om 
sin egen grupps medlemmar. Genom dessa förhållanden utvecklas ock
så en mer personlig relationsuppfattning hos kvinnor.2^) Kvinnorna 
ser till helheten överser med vissa delar av männens uppträdande 
och söker förmildrande drag. De använder sin erfarenhet till att 
utröna vilka behov männen har och skrider sedan till verket för 
att om möjligt tillfredsställa dessa. Denna ansvarsrationalitet 
som vi tidigare nämnt är mycket tydlig bland kvinnorna i undersök
ningen. 

Dom jobbar mycket mer än dom ska för dom vill visa att dom 
inte är slut ännu. Det ska inte vara så. Man ska kunna vara 
på en arbetsplats så länge man vill och ändå ska man kunna 
leva efteråt när man kommer hem. 
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Det kanske också finns karlar som har sysslor på fritiden, 
som dom inte orkar med. Dom kanske säger det mindre, men 
det är nog så. 

Kvinnorna ser genom sin mer personliga relationsuppfattning till 
andra värden än de som annars har det övervägande inflytandet i 
arbetet. 

För det andra kan kvinnorna närma sig männen under pauser, dvs 
fika- och matrast. Detta gäller framför allt de kvinnor som har 
individuellt arbete, dvs sitter vid sin egen maskin. 

De yngre kvinnorna kan dra till sig uppmärksamhet genom utseendet. 
De flesta undviker emellertid den vägen då den lika gärna kan re
sultera i en negativ bekräftelse av dem. 

Jag försöker alltid titta mot något annat håll när dom 
håller på så där... så att dom inte skall komma i närheten 
av mej. För man vill ju inte verka intresserad så att dom 
tror nåt.' Jag tro r det beror på hur man uppför sig. Är man 
utmanande mot dom så blir man utsatt. 

Kvinnorna kan vidare erbjuda mer omvårdande insatser i form av 
mysig fikahörna, hembakta bullar, musik eller bara omtanke. 

Jag har en kille ute i kantviken som inte kokar kaffe. 
Jag måste gå och koka kaffe åt honom, så han får sig 
något... Jag förstod att han var orolig för fikat när 
han hörde att jag skulle hit. 

Vanligt är också att kvinnor lyckas etablera ett personligt kam
ratskap med en eller kanske två män. 

Jag fikar vid maskin, har en manlig fikakompis, det är 
lagom med två personer, absolut. 

Dessa smågrupper bygger ofta på sådana relationer som kvinnor 
känner sig hemma i och behärskar. Samtidigt är dessa relationer 
osäkra. Om mannen slutar eller är borta blir hon ensam. Personer
na är inte utbytbara utan avhängiga ett vänskapsförhållanden, som 
inte kan innefatta vem som helst. Just dessa två har funnit en 
gemenskap. 

Jag har funnit en vän och då bryr jag mig inte om alla dom 
andra. 
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För mannen i denna typ av relation gäller oftast att han redan 
sökt sig bort från den manliga gruppen. Han är kanske en äldre 
arbetare på reträttplats. 

Andra kvinnor betraktar dessa vänskapsförhållanden med respekt 
och menar att vad skulle dom tro om jag kom och satte mig där. 

Hon har ju sitt liksom, sin fikakompis, inte vill jag 
träng' in då. 

Den enda kvinnan här som jag skulle kunna ta kontakt med 
hon sitt med en karl och fikar också, så det går ju inte 
att gör någonting åt. Jag kan ju inte kläm mej därimellan, 
det går inte så har vi det här. 

För det mesta brukar jag sitta ensam och fika. Dom andra 
har varit här längre än mej och då man då kom nu, vart ska 
man då ta vägen, man kan inte sätta sig där mitt emellan 
dom andra då. 

Klämma sig emellan, tränga sig på... Man kan inte klampa in hur 
som helst och förvänta sig att man är välkommen. Särskilt rela
tioner mellan män och kvinnor är otillåtna att bryta sig in i för 
en annan kvinna. 

Kvinnorna har inget direkt intresse av att etablera relationer till 
varandra. Deras intressen riktar sig mot männen i första hand. Män
nens intressen å sin sida går i första hand till den manliga gemen
skapen och i andra hand till kvinnorna, dvs om det blir ett utrymme 
över. På detta utrymme koncentrerar sedan kvinnorna sitt intresse 
och söker former för kamratskap med männen. I sista hand blir det 
ett litet utrymme över som kvinnorna i brist på annat kan ägna 
varandra. Med detta utrymme existerar hela tiden i konkurrens 
med relationerna till män. Relationer till andra kvinnor bryts 
lätt när män kommer in i bilden. 

Vi har nu illustrerat hur kvinnorna eftersträvar kamratskap med 
den manliga arbetskamraterna. Mäns samvaro med varandra ger fysisk, 
intellektuell och social tillfredsställelse. Män är attraktiva för 
varandra. De delar intressen i sport, teknik, politik... etc och 
de har alla en gemensam erfarenhet av makt i betydelsen överordnat 
kön. Männens samvaro tjänar också andra syften. Tillsammans kan de 
vidareutveckla och föra vidare de regler som gäller för prestige 
och ställning i gruppen. 
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Männen har en självklarare ställning på denna arbetsplats än 
kvinnorna. De var där först, det är en mansdominerad arbets
plats. Kvinnornas ställning är mer "onaturlig", och mer på nåder. 
Männens kontakt och kamratskap med kvinnor kan dessutom leda till 
prestigeförlust. För deras relationer till kvinnor gäller därför 
att de måste garanteras en bibehållen men helst öka deras prestige 
i förhållande till andra män. 

Vilka relationer förekommer då mellan kvinnorna på denna arbets
plats? Beskrivningarna av arbetskamrater ändrar nu drastiskt form 
från medkänsla och inlevelse till misstänksamhet och främlingskap. 

Jag har så liten erfarenhet av kvinnliga arbetskamrater, 
men anförtro sig åt någon, Aldrig! Jag vill inte komma 
dem nära, för att förr eller senare så skär det sig så 
att det är lika bra att man håller sig på sin kant. 

Man känner inte att dom är riktiga vänner så man får akta 
sig för vad man säger. 

Jag engagerar mig absolut inte i deras utan dom har sitt och 
jag har mitt. 

Vi är några finska tjejer som sitter tillsammans och fikar 
... det går väl bra men ibland känns det... vi är så många 
kvinnor och det är inte riktigt bra. Om det vore fler män 
så skulle det gå bättre, nu vill det lätt bli käbbel och 
sedan pratas det bakom ryggen. 

Kvinnorna har ju nog med sitt, möjligen kan det vara en 
orsak ett skäl... man är väl kanske lite rädd att kvinnor 
ska prata skit om en också, men det bryr jag mig inte om 
längre, dom får prata. 

Kvinnornas relationer bekräftar myten om att: Kvinnor inte kan 
hålla sams. Detta är ju det genomgående budskapet i en ansenlig 
del av vår folkliga humor. Dessa "roliga" historier är löjeväckande 
just genom de grälsjuka och rivaliserande kvinnogestalter som ingår 
i dem. Bakom kvinnornas uttalanden om varandra, bakom misstron och 
avundsjukan anar vi erfarna besvikelser. Kvinnors kamratskap hotas 
ständigt brytas sönder på grund av de prioriterade relationerna 
till män, detta gäller i högsta grad i det privata men också i 
arbetslivet. När männen behöver dem överger kvinnorna varandra. 
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Kvinnor som prioriterar varandra får direkt negativ bekräftelse. 
De förlöjligas som "kvinnosakskvinnor" eller som "fruntimmer". I 
arbetslivetger grupperingar av kvinnor tydliga hänvisningar om var 
de lågvärderade, lågavlönade arbetsplatserna finns. Att hålla sig 
borta från andra kvinnor är därför statushöjande för en enskild 
kvinna. 

Kvinnornas avståndstagande inför varandra skall därför tolkas mot 
bakgrund av att de är ett underordnat kön i en manlig värld och som 
ett resultat av deras strävan efter positiv bekräftelse som kvinnor. 
En positiv bekräftelse ligger i själva det sociala könets förutsätt
ningar. Om inte de flesta individerna eftersträvade denna positiva 
bekräftelse skulle relationerna mellan män och kvinnor sett annor
lunda ut. Maktförhållandet mellan könen skulle troligen inte kunna 
upprätthållas. 

Makt i vardagslivets direkta relationer mellan könen är inte direkt 
synlig. Maktens existens framträder snarare som en glasvägg kring 
kvinnornas faktiska handlande. När man betraktar kvinnornas faktiska 
agerande ser man att de är aktörer med en strategi mot underordning. 
Deras agerande rör sig inom vissa osynliga gränser. Makten kommer 
till uttryck i motstånd och blir synlig först i det läget kvinnorna 
inte rör sig inom sitt beskärda "område". Makten finns alltså där 
kvinnorna inte handlar. I konfrontationen med intervjumaterialet 
innebär detta ett lyssnandet till tystnaden och ett studium av det 
som faller utanför samtalet, det som inte sägs. Att beträda maktens 
område betyder i praktiken öppen konflikt. Sker det inte av misstag 
kräver det dessutom en offensiv strategi hos kvinnorna. I vår verk
stadsindustri beträder kvinnorna bara av misstag detta "område". De 
allra flesta har utvecklat strategier för att skapa sig maximalt ut
rymme inom de tillåtna gränserna genom olika former av företrädesvis 
individuell anpassning till maktförhållandet. Vi skall närmare dis
kutera innebörden i några av dessa anpassnignsstrategier.31) 

En sådan strategi innebär att kvinnorna försöker uppträda som män. 
De tar uppkonkurrensen på mäns villkor och vill inte kännas vid 
att de är kvinnor. 

Denna strategi blir inte särskilt framgångsrik visar det sig. De 
kvinnor som handlar i enlighet med den omplaceras nämligen ganska 
snart, såvida de inte slutar. Det är en strategi som på så sätt 
påskyndar segregeringen. Varför, frågar man sig då? 

Dessa kvinnor kommer in på otillåtet område vilket betyder att de 
inte uppträder som underordnade utan uppfattar sig jämlika med männen. 
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Männen (men också andra kvinnor) reagerar nu vanligtvis med att 
försöka få den berörda kvinnan på bättre tankar. De erbjuder 
henne möjligheter att ändra sitt handlande, en extra chans och 
bland många. Metoder som står till buds för att göra denna kvinna 
uppmärksam på övertrampet kan vara av typen, erbjudanden om hjälp 
eller självklara inhopp som hjälpare även när hon säger att det 
inte behövs. De kan också fråga henne om hon ändå inte tycker det 
är jobbigt eller vid upprepade tillfällen påstå att hon ser slut
körd ut. 

Kvinnan kan nu ta emot denna tillrättavisning och handla i linje 
med den genom att tacksamt ta emot hjälp eller falla till föga 
och beklaga sig och be om speciell hänsyn till henne som är kvinna. 
Gör hon detta är allt bra. Hon får positiv bekräftelse på sin 
"kvinnlighet". Nu inträffar emellertid nästa problem. Hon visar 
ju härigenom att hon inte riktigt orkar med arbetet, förmannen 
tycker lämpligen att hon borde få ett lättare jobb. Hon har där
med medverkat i arbetsplatsens segregering efter kön. 

Men kvinnan kan också avvisa försök att korrigera henne. Vad 
händer då? Ganska snart börjar hon otrivas på arbetet, ofta får 
hon någon arbetsskada och sjukskrivs en tid. I de flesta fallen 
slutar hon inom ett år eller två, såvida inte omplacering sker. 
Hur motståndet egentligen ser ut kan vara problematiskt att be
skriva. Några kvinnor känner det som om de blev hetsade, att tak
ten bara steg. Andra känner sig ensamma och isolerade och får ingen 
kontakt med någon. Blev de utfrysna? 

Hur processen än ser ut så leder den obönhörligt till att hon läm
nar arbetsplatsen. När hon lämnat den kan det konstateras att hon 
inte klarade av jobbet. Ordningen har återställts och underordnan
det fastställts. 

I undersökningen är dessa kvinnor enstaka. De jobbar rent rumsligt 
på avstånd från andra kvinnor. Relationerna till andra kvinnor är 
därför begränsade. 

En annan strategi som kan renodlas innebär att kvinnorna försöker 
konkurrera ocHsamarbetâ som kvinnor. ì~~praktiken innebär detta att 
de kommer att handla inom de gränser som är tillåtna för dem. Deras 
agerande som "kvinnliga" kvinnor garanterar att de underordnar sig. 

Denna anpassning kan gestalta sig så att en kvinna etablerar sig i 
en manlig arbetsgrupp. Strategin förutsätter att det inte finns nå
gon annan kvinna i gruppen. I sådana fall tenderar kvinnorna att 
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underordnas som kollektiv och bli till "fruntimren11. Är det 
däremot en ensam kvinna kan hon bli en unik medlem i gruppen. 
Kvinnan fyller en funktion som tillför männen vissa fördelar 
samtidigt som den ger kvinnan en positiv bekräftelse på hennes 
"kvinnlighet". Hon kan protestera mot arbetstempot, stressen, 
ackordet etc. Hennes protest riktar sig mot företaget och dess 
representanter, vanligen förmän. I sina protester gör hon sig 
till tales "man" för gruppen, utan att direkt uttrycka det så. 
Hon menar att hon som kvinna inte kan klara en större belastning 
och att gruppen instämmer i att hon jobbar på toppen av sin kapaci
tet. Hon blir en form av gränsvärde. Effekten av hennes agerande 
innebär att även männen får del av de lättnader hon åstadkommer. 
Hon kommer att i praktiken fungera som en buffert. Samtidigt även
tyrar hon inte den inbördes rangordningen bland männen eller rubbar 
deras prestige när hon tar på sig rollen som det nedre gränsvärdet. 
Underförstått gäller att män har högre gränsvärden. Följden för 
hennes del blir emellertid oftast en framtida omplacering. Hon 
måste erkänna att jobbet är tungt och tröttsamt och att hon får 
anstränga sig för att hinna med. 

Han (basen) fråga om jag ville byta jobb när jag klagade 
på tempot. Men det är väl inte bara fråga om det. Det är 
fråga om att rädda andra. Det är ju inte bara jag som är 
där. 

Den här kvinnan är oftast välsedd bland männen. De tar hand om 
henne. Hennes relationer till kvinnliga arbetskamrater är i det 
närmaste obefintliga. Hon har som regel inte konfronterats med 
andra kivnnor i arbetet utan betraktar dem på avstånd. Hon talar 
emellertid om andra kvinnor som om de vore ömtåligare än henne. 

Jag skulle inte vilja rekommendera det här jobbet till 
någon annan kvinna. Det här är ingenting för kvinnor. Man 
sak nog vara lite tjurig som jag för att klara det. 

De kvinnor som lyckas i denna strategi känner sig som regel 
stolta och nöjda. De talar om sig själva som aktiva och målmed
vetna. 

Nu när vi fick mera jobb så var jag på verkmästaren om det. 
Jag sa: att det går bara inte att vräka på hur mycket som 
helst, vi är inte mer än människor, och vare sig man är 
kvinna eller karl så spelar det ingen roll, det ska bara 
inte va så här, det är bara att sätta in mer folk, sa jag. 
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Den här kvinnan ser sig själv som en som är ett undantag. Hon 
vill inte rekommendera sitt jobb till en annan kvinna. Detta 
budskap är också helt klart för förmannen och i det avseendet 
bidrar hennes agerande till segregeringen. Det går nog för 
"Brita" men hon är ett speciellt fruntimmer med skinn på näsan, 
menar basen. 

Slutligen skall vi exemplifiera ytterligare en anpassningsstra
tegi. Den förutsätter en grupp kvinnor till skillnad från de 
övriga två. Denna strategi innebär att kvinnorna håller samman 
i ett projekt för att underlätta och göra det trevligt och bra 
för förmannen. Deras samarbete avser alltså inte deras egna vill
kor och de framträder inte som en "grupp för sig". Den förman 
som erhåller denna omtanke är inte auktoritär, tvärt om, han 
vädjar till kvinnorna om hjälp och de talar om honom som: våran 
bas, han håller ordning på oss. De blir en kollektiv-mamma för 
honom. Denna form framträder bara där orättvisor i arbetsför
delningen svårligen kan förekomma. Var och en har sitt jobb, 
samma varje dag. Att vara rättvis (vilket är en egenskap hos 
förmannen som kvinnorna värderar allra högst) blir då inte sär
skilt svårt för förmannen. De manliga arbetskamraterna på dessa 
jobb är företrädesvis äldre män. Utmärkande är också att kvinnorna 
inte upplever sig underordnande dessa äldre män. Kvinnorna är som 
regel yngre och flinkare i jobben. Relationerna till dessa män 
representeras oftast av de personliga kamratskap som tidigare 
beskrivits. 

Ytterligare segregering är inte aktuell i dessa arbeten. Vi är 
i slutändan av den processen. Något "lämpligare" kvinnojobb finns 
knappast att få inom den här verkstadsindustrin. 

Kvinnornas agerande på arbetsplatsen får konsekvenser för segre
geringen mellan könen. Utgångspunkten för den här analysen var 
en paradox. Nu kan vi konstatera att denna paradox har upplöst 
sig själv. Det är inte motsägelsefyllt att kvinnorna bidrar till 
segregeringen genom att söka bekräftelse och gemenskap hos männen. 
Segregeringsutfallet är istället den rimliga konsekvensen av det 
sätt på vilket kvinnor får bekräftelse. Den är analog med accep
terandet av underordningen och blir därmed dekvalificerande för 
kvinnorna som arbetskraft. 

Kvinnor som arbetar i underordnad ställning på mansdominerade ar
betsplatser har mycket kringskurna möjligheter att finna varandra 
som grupp. Deras inbördes relationer hotas ständigt att brytas 
upp. I detta gemena spel, där männen och kvinnorna är varandras 
möjligheter och begränsningar, har kvinnornas insatser lägre värde. 
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3.4 Den rådande kvinnosynen 

Vi har visat att kvinnornas situation inte enbart kan förstås av 
de interna förhållandena vid företaget. Deras arbetsliv präglas 
också i hög grad av deras position i livscykeln. 

När vi analyserar kvinnornas situation utifrån ett makt-perspek
tiv ser vi också deras tillvaro som en underordningsrelation i 
relation till mannen och barnen och i relation till de manliga 
arbetskamraterna. Kvinnornas familjeansvar är resultatet av deras 
underordning i familjen. Familjeansvaret är livsviktigt, det kan 
inte reduceras till noll, någon måste axla det och fullfölja det i 
alla dess konsekvenser. Det är därmed inte ansvaret i sig som kan 
ifrågasättas. Det är i stället arbetsdelningen mellan makarna och 
de underordningsrelationer som följer på denna som utgör problemet. 
Denna arbetsdelning i familjen leder till att kvinnornas yrkesarbete 
lågprioriteras och kommer i motsättning till vad som krävs i arbets
livet. Underordningen i familjen får konsekvenser för hur kvinnorna 
värderas i arbetslivet. Den minst problematiska lösningen för de 
enskilda kvinnorna såväl som företaget faller ut i för kvinnor 
"lämpliga11 arbeten. Denna lösning medför i sin tur att underord
ningen ytterligare permanentas men också till en förslitning av den 
kvinnliga arbetskraften till följd av monotona arbetsuppgifter. 
Drastiskt uttryckt så slits mödrarna ut i förtid. Ser vi på kvin
nornas arbetsliv i relation till deras män så yttrar sig de olika 
villkoren i klart åtskilda karriärer. Männen gynnas av kvinnornas 
arbetsprioritering så att de frigörs från arbetshinder de blir den 
stabila arbetskraften. Från företagets synvinkel är sådan arbets
kraft värd att satsa på för avancemang och vidareutbildning. När 
båda makarna dessutom arbetar inom samma företag ökar möjligheterna 
för anpassning av kvinnans arbetsliv i konsekvens med mannens. 

De kvinnor som befinner sig i andra faser av livscykeln, dvs före 
eller efter barn har ett annat handlingsutrymme. De kommer delvis 
i konflikt med de kvinnor som befinner sig i livscykelns intensiva 
barn-fas. Före- och efter barn kvinnorna har i stora delar gemen
samma utgångspunkter som männen. I vissa fall (framför allt de 
yngre) har de också fått tillgång till utbildning. Men trots detta 
finns hinder för kvinnorna. De första hindret är den statistiska 
diskrimineringen till följd av generaliseringen att alla kvinnor 
är instabila. Det andra hindret bottnar i en traditionell kvinno
syn som leder till att kvinnor inte kommer i fråga för vissa jobb 
Det tredje hindret är att kvinnorna själva drar sig undan när de 
känner av misstron och tenderar se arbetet i den mansdominerade 
sektorn som ett mellanspel, något som inte håller i längden. 
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Vid vårt företag utgörs gruppen som slutat inte sällan av denna 
kategori kvinnor. 

Ingen trodde att jag kunde svarva, vanligt simpelt kvinno
förakt. Jag kände mig nervärderad, och var enda tjejen bland 
50 män. Jag skulle dock hellre svarva än jobba med mitt nu
varande arbete (tandvårdsbiträde) om det varit justa arbets
kamrater på verkstan. 

De manliga arbetskamraterna kan uppträda mer eller mindre diskri
minerade mot kvinnorna. Vanligen sker detta genom att man inte 
räknar med kvinnorna, de görs helt enkelt osynliga. Sådana situa
tioner är t ex när ett nytt skyddsombud skall väljas. Männen rös
tar aldrig för en kvinna. 

Skyddsombud, det är ju bara karlar, vi har ju fått välja 
här ute och det blev ju en karl här också... Maja skulle 
ju ha passat bra. Men alla röstade på Edvin, karlarna röstar 
ju inte på en kvinna. 

En kvinna i efter-barn fasen har möjlighet att satsa mer på sitt 
yrkesarbete. Att avancera innebär ju inte sällan att arbetet blir 
fysiskt lättare samtidigt som det blir ansvarsfullare. 

Jag tror det är svårt för en kvinna att få förmansjobb. 
Karlarna tror väl inte att hon är lika duktig. Men förmans
jobbet är ju inget tungt jobb. Man kan tänka att dom syns 
ha det så bra. Man vet inte hur jobbet är riktigt men nog 
tror jag det skulle gå bra. | 

Kvinnornas arbeten innebär att de efter några år känner sig ganska 
utslitna. När de fullgjort den intensiva fasen i livscykeln händer 
det ganska ofta att de tvingas till-halvtidsjobb pga förslitnings
skador. Men det finns kanske andra utvägar? 

' •. i 
Det finns ju vidareutbildning vii för jobbare här, men du skulle 
aldrig tro att dom kom på att1 fråga en kvinna om hon vill, 
inte! Aldrig! 

Menäven om de slitsamma åren inte resulterar i en uppflyttning 
så kunde man väl tänka sig att verkligen få ett lättare jobb. 

Karlarna dom får ett lättare \jobb när dom blir äldre. Kvin
norna dom får hålla igång eller sluta. De kan nog inte hålla 
ut till pensionen som gubbarna kan. 
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Kvinnorna är osynliga i de sammanhang då det är något attraktivt 
i sikte, avancemang etc. De är desto mer synliga och påpassade 
när det gäller negativa bedömningar. 

Gjorde man ett fel så snackades det runt och tog tid innan 
det kom fram till mig. 

Arbetskamraterna - männen - står i en annan relation till basen. 
Kvinnorna känner sig överkörda då basen tenderar diskutera dem 
med de manliga arbetskamraterna. 

Baserna är mer i klungan av killar och snackar bl a om 
tjejen som finns på banan. 

Osynligheten är ändå det största problemet. Inte ens ett litet 
truckkort tycks vara lätt att få. 

Det är aldrig... dom kommer aldrig till oss och frågar om 
vi har lust. Herregud vi har ju körkort, kör bil med hus
vagn och så. Skulle vi då inte kunna köra den där lilla 
trucken? 

Varför erbjuds inte vi att gå den där kursen som dom har 
här så vi kan köra bort en låda själv i stället för att 
gå och dra dom. För vi vill ju inte be om hjälp förstår 
du, vi plockar ju och drar bort dom där lådorna själva, 
när vi i stället kunde ta den där lilla trucken och så 
"sviss" ut med skräpet. 

Att inte ha det här lilla truckkortet ställer kvinnorna ytter
ligare i underläge, de måste be om hjälp med sådant som de mycket 
väl kunde klara själva. Kvinnorna som är i efter-barn fasen dröm
mer ofta om ett arbetet som de får mera ut av. 

Givet! Jag skulle vilja avancera där jag är nu. Gärna gå 
kurser och komma upp lite, det är det ju andra lite äldre 
som gör. Jag skulle vilja lugna ner mig, göra nåt för före
taget, slippa stressen och ackorden. 

Huvuddelen av den diskriminering som äger rum är omedveten och 
ofta inte avsedd som sådan. Många åtgärder som får diskrimine
rande konsekvenser är avsedda som hjälp till kvinnorna. För
män har t ex vid olika tillfällen rekommenderat kvinnor att söka 
andra jobb i företaget. Dessa jobb är emellertid sällan förknip
pade med avancemang. Kvinnor rekommenderas t ex söka ett städ-
jobb om de är intresserade av dagtidsjobb. Motsvarande rekommen
dation till en manlig arbetare torde inte förekomma. 
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Sen1 var det en som sluta på städningen och då kom basen 
och sa att nu tar du och söker det där och det gjorde jag 
då. 

Väl i städjobbet så finns det inga vägar uppåt på karriärstegen 
det är en ändstation och en återvändsgränd. 

Några av de sist anställda kvinnorna kände av en avvisande in
ställning redan innan de började sin anställning. De blev i prin
cip avskräckta från att börja på företaget överhuvudtaget. 

Man fick höra att förmännen vill inte ha kvinnor på fab
riken och att killarna inte vill ha hit tjejer för det 
blir så mycket jobbigare för dom för då får dom ta alla 
de tyngsta jobben för tjejerna orkar inte med sitt jobb. 

Det är med dessa antydningar i ryggen som också många av de unga 
kvinnorna föredrar de "lämpliga11 kvinnojobben framför att gå in 
i konkurrensen med männen. 

På monteringen tror jag inte man kan avancera som tjej. 
Det tror jag överhuvudtaget inte på något ställe egent
ligen, jag tror faktiskt inte det. 

Tron på utvecklingsmöjligheter för kvinnor inom företaget är 
mycket liten, i det närmaste obefintlig. Men det är klart att 
om man blir uppmuntrad av någon så vill man ändå prova. 

Jag hade inte alls tänkt söka som... det slog mig aldrig 
in. Då var det en kille sqÉ^kom och uppmuntra mig och sa: 
sök du* det skulle passa dig bra och så menade han att de 
skulle haft några tjejer som... också för det hade de ald
rig haft. 

Hon sökte jobbet och fick det också, det visade sig att det var 
lika många som sökte som fick jobb. 

Innan hon sökte gick hon till sin förman och sade att hon var 
intresserad. Han verkade mycket förvånad och sa snopet: Ska du! 
Söka som...! Hon menar att hans reaktion var av det slag som hon 
beskriver med orden: 

Det var som man skulle vara något 
och bad att få något... 

slags djur som kom in 
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När hon sedan väl fått sitt nya jobb upphörde inte problemen 
med detta. I sina nya jobbkategori fick hon alltid det som blev 
över, killarna gick först. Hon tyckte hon blev behandlad som om: 

Han skulle vara någon nedvärderad klass för sig. 

Det förefaller rimligt att hävda att när en kvinna fått ett av 
de jobb som tidigare varit förbehållit männen enbart så tätnar 
den diskriminerande atmosfären omkring henne. Hon får nu stän
diga påminnelser om sin osynlighet och obetydlighet. Efter en 
tid så: 

börjar man koppla. Hur behandlar dom en egentligen? Vad 
tror dom att man är? Jag kan räkna upp en massa exempel 
på hur man kommer i andra hand. Jag vet från början då 
det var vanligt att vi inte hade fullt med jobb, då fick 
killarna gå och komplettera och så sa han åt mig att du kan 
kan väl sopa det är lite stökigt här... Jag kan dra upp 
hur många exempel som helst och då ser man hur dom behand
lar tjejer alltså. Och att då avancera till någonting som 
tjej på dom grunderna, det förstår du ju själv att det är 
ju inte lönt att tänka sig ens. 

Kvinnorna menar att man måste vara dubbelt så snabb och dubbelt 
så skicklig som killarna och ändå blir man inte till 100 % godkänd. 

öppet uttryckt kvinnofientlighet förekommer också men är inte så 
vanlig som den dolda mer oreflekterade varianten som beskrivits 
ovan. 

Det är vanligt bland förmän att dom har den här inställ
ningen. En hörde jag själv säga att: Tjejer dom ska fan' 
vara hemma i köket och föda ungar, är dom inte där så är 
dom på rymmen. 

Ytligt betraktat kan det verka som om kvinnorna inte klarar av 
männens arbeten på företaget. Djupare analyserat är det troligare 
att kvinnorna på grund av sitt familjeansvar och/eller diskrimi
neringsprocessernas konsekvenser inte kan ta på sig de arbetsupp
gifter som männen har. 

Det är också så att de sammanboende kvinnornas män kan leva upp 
till kraven i dessa arbeten därför att deras kvinnor tar på sig 
familjeansvaret och frigör dem från förvärvshinder vilket tillåter 
vidgat arbetsengagemang. 
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Även då kvinnorna inte har något familjeansvar som binder dem 
kommer de inte i fråga för de arbetsuppgifter som har karriär
möjligheter. Nu bromsas de i stället upp av fördomar och vid
häftad kvinnosyn samt väl inoljad slentrian i vad som är "lämp
liga" kvinnojobb, dvs den statistiska diskrimineringen av kvin
nor som arbetskraft. 

VJ 
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3.5 Kvinnorna och facket 

Kvinnornas inställning till facket måste ses som en konsekvens 
av deras trängda position mellan familjens och arbetets krav. 
Fackets verksamhet motiveras ju av behovet att finna kollektiva 
lösningar och värna om medlemmarnas gemensamma intressen. På en 
så mansdominerad arbetsplats som denna tenderar dessa intressen 
och därmed också lösningarna att i första hand vara anpassade 
till den dominerande gruppen, dvs männen. 

För kvinnornas del blir därför fackets verksamhet i enlighet 
med vad som diskuterats i de tidigare kapitlen mycket problema
tisk. Framför allt visar sig detta i två avseenden: 

- För det första eftersträvar kvinnorna ett så stort oberoende 
som möjligt i arbetssituationen. De vill inte att arbetskam
raterna skall vara uppbundna av deras arbetsprestationer. De 
söker på detta sätt en större individuell frihet som kan till
låta dem att lättare anpassa sig till nya förhållanden i livs
cykeln. De har nog med sitt, dvs de har nog med ansvaret för 
sina familjemedlemmar. 

- För det andra är fackets verksamhet begränsad till själva ar
betsplatsen och de problem som uppstår där. Kvinnornas arbets
livssituation omfattar emellertid också privatlivet och deras 
problem har huvudsakligen sin förankring i koordinationen mellan 
dessa två världar. För dem framstår därför fackets krav många 
gånger som direkt fientliga mot dem som individer. Facket vill 
inte gärna acceptera deltidsarbeten och ställer sig som regel 
negativt till särlösningar av olika slag. 

Kvinnornas behov av stöd och hjälp förutsätter oftast en person
lig anknytning. De vill ha en mer personlig kontakt med de fack
liga representanterna. De upplever ofta att deras problem har en 
individuell karaktär och har också, till följd av att de före
trädesvis arbetar ensamma vid sin maskin, en otillräcklig bild 
av hur de andra arbetarna, i synnerhet kvinnorna upplever sin 
arbetssituation. Problemen blir därmed individuella och om de 
inte förtigs så blir de i bästa fall framförda till företagshäl
sovården eller närmast överordnad person. 

Genom att jag är ensam om att ha fått ont i huvudet av svets-
röken så har jag aldrig tagit upp det. Det oljiga är be
svärligast, men det är visst inga andra som klagar. 
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Problemet med svetsrök och oljiga bitar är emellertid inte in
dividuellt. Det har kommit upp på andra avdelningar och arbets
platser inom fabriken. Det har också åtgärdats efter klagomål 
på så sätt att oljiga bitar har tvättats före svetsningen. Detta 
känner inte den citerade kvinnan till, dels därför att hon inte 
ingår i något informellt kontaktnät som diskuterar arbetsmiljön 
dels därför att hon inte heller via formella kanaler informerats 
om detta. Hon tror att huvudvärken är hennes personliga problem 
och att det därför inte går att göra något åt. Kanske skulle ett 
klagomål leda till en ogynnsam omplacering eller dylikt. 

Upplevelsen av att problemen är individuella har en verklig grund. 
För kvinnorna är det ofta fråga om lösningar som inte går att ge
neralisera till andra. Deras speciella organisation av resor 
till/från arbetet, barnomsorgsarrangemang och makens arbetstider 
medför att ett särskilt problem sällan löses gemensamt för mer än 
en, kanske två kvinnor. Lättaste vägen är då att förhandla direkt 
med sin förman. 

Men det känns i varje fall här på arbetet att hela facket 
inte spelar någon roll om det finns eller inte, bara man 
betalar sin avgift så är dom nöjda. Men jag saknar inte 
något i och för sig heller. Nu går jag direkt till basen 
;om det är nåt som är fel, inte behöver jag facket för det. 

jöm de t är något så går man till förmannen direkt. 
j ' 

Det individuella förhållningssättet är som framgått starkast bland 
mödrarnia. Men individualiseringstendensen bland arbetstagare på ar
betsmarknaden i stort har också ökat. Centraliseringen av den fack
liga verksamheten har skapat ett större avstånd mellan verkstads
golvet och den fackliga politiken. Många unga arbetare känner 
främlingskap inför den fackliga rörelsen.^27 

De äldre kvinnorna är i likhet med äldre män mer positiva till 
facket. De har också som regel utflugna barn och på så sätt står 
de i en mindre konflitkfylld relation till kollektiva lösningar. 
Den skepsis som de ger uttryck för handlar i stället om huruvida 
facket har kommit för "långt ifrån dem" de skall kämpa för. 

Inte känns det som vårat fack. Det skall ju vara kamrater 
inom facket men inte tycker jag att det är några kamrater. 
Man har ju jobbat här länge, men när man träffar dom här 
representanterna så säj dom inte ens hej. Jag tycker inte 
det är nåt fint, det skapar avståndstagande och man känner 
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inte att man kan gå till dom om det är något problem. 
Facket det är ju hela arbetsstyrkan, det är ju inte bara 
några valda utan det är ju alla, alla skall ju samarbeta 
och hjälpas åt och skapa en gemensamhet som kan hjälpa 
alla. Det skall ju inte bara vara några... men däremot 
måste det ju vara några som för talan för hela gruppen. 

När kvinnorna talar om facket och dess representanter blir be
nämningen oftast "dom". Facket tillhör några andra. Facket är 
inte vi. Det sysslar inte med frågor som de personligen känner 
sig engagerade av. 

Man vet bara att man är med i facket. Jag har varit på 
några större möten, men man hör ju bara på dom. Dom pratar 
om lönen. 

Facket, dom torde väl jobba för oss hoppas jag? 

Den fråga som framför allt behandlas i facket är lönens storlek. 
Kvinnorna berättar ingående om sina arbeten, men vidrör endast 
lönen perifert. De problem som de i stället diskuterar rör kopp
lingen mellan familjen och arbetslivet. Denna problematik är inte 
kopplad till lönen även om arbetsinkomsten naturligtvis har be
tydelse. Många kvinnor har ju valt sämre betalda jobb för att 
få arbetstider som bättre rimmar med familjens liv eller för att 
få en större individuell frihet i arbetet, ex vis i grovstädningen. 
Visst har betalningen betydelse, men ansvaret för familjens vardags
liv måste alltid gå först. Har kvinnan fått en samordning som fun
gerar vill hon inte äventyra den genom att ifrågasätta lönen. Har 
hon inte en samordning som fungerar så utgör detta hela problema
tiken för henne och lönefrågan är inaktuell. Kvinnornas problem 
blir av en annan karaktär än de som drabbar deras manliga arbets
kamrater. Framför allt rör det sig om hennes ansvar för familjen 
och detta ansvars kombination med kraven i arbetet, lönen blir en 
produkt av vad kombinationsmöjligheterna tillåter. 

Ett representativt uttalande från kvinnorna visar att de är klart 
medvetna om var skon klämmer och hur frågan om deras bristande 
engagemang i facket kan förstås: 

Hade det varit karlarnas sak att ansvara för barnen då 
skulle facket ha gjort något för mycket länge sedan. 
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Trots främlingskapet inför facket är det ingen kvinna som ifråga
sätter sitt medlemsskap. 

Jag kan inte tänka mig att inte vara medlem i facket 

är den allmänna inställningen. Det är fullständigt självklart 
att man skall vara med i facket. Och visst tycker man att man 
borde intressera sig mer för det fackliga arbetet. I förläng-
nignen av dessa uttalanden ligger också en känsla av att man 
borde försöka förändra facket och påverka dess verksamhet så 
att också det oavlönade arbetet blev möjligt att diskutera. 

man kan gå kurser men det har jag inte. Ibland har jag 
tänkt göra det, men man har ju hemmet. Nog kan det vara 
jättekul egentligen, man har satt sig in i facket allde
les för lite. 

Det finns frågor som engagerar kvinnorna livligt. En sådan fråga 
är möjligheterna till arbetsrotation och metoder att komma till 
rätta med de monotona arbetsuppgifterna. De anser att det här 
finns en del att göra och undrar över varför det inte blir något 
gjort. Samtidigt är de själva inte beredda att ta upp saken till 
förnyad diskussion eller arbeta med uppgiften på ett mera aktivt 
sätt. 

Det finns en sorts rädsla för utfallet. En större variation i 
arbetet medför troligen någon form av gruppackord och därmed 
ett mer uppbundet förhållande till arbetskamraterna. I händelse 
av förändringar av detta slag kan samordningen familj/arbete 
ifrågasättas och raseras. Om arbetet får ett större personligt 
utrymme så kan det drabba omsorgen om familjemedlemmarna. För en 
arbetsrotation måste man lära upp sig på fler tempon, och det in
nebär en större arbetsbelastning. Klarar man av det? Det är ju 
fullt upp att göra redan nu och hur påverkas gruppens arbete av 
att någon tillfälligt är borta eller inte orkar med arbetstempot? 
Man vet ju vad man har, men inte vad man får. 

En fråga som hänger samman med detta är de förslitningar som 
kvinnorna känner att de får till följd av det enahanda muskel
arbetet. Höj- och sänkbara arbetsbord har installerats efter 
klagomål från fackets sida och detta nämns av alla som något 
man verkligen uppskattade. Det monotona förändras dock inte 
med denna åtgärd, men kan man egentligen göra något åt detta? 
Blir det för monotont kan man ju omplaceras men vart? Till mon
teringsbanden? Det är inget alternativ. Klagar man på dessa jobb 
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finns risken att de försvinner. Monotonin och förslitningarna 
stannar i den privata upplevelsen av dessa och liknande skäl. 
Man får försöka stå ut och hoppas att kroppen håller. Många som 
fått problem har gått ner på halvtid. De allra flesta som säger 
sig ha problem med smärtor håller det för sig själva, särskilt 
om de är lite äldre. Det finns inget alternativ och när det 
inte går längre får man väl sluta. Kan facket göra något annat 
än kräva att dessa jobb robotiseras eller försvinner på annat 
sätt? För kvinnorna finns ett begränsat antal arbetsmöjligheter 
på företaget. De kan heller inte räkna med att efter ett antal 
år i det enahanda ackordsarbetet avancera till ett intressan
tare och för kroppen mer skonsamt jobb. De har i princip att 
stå ut med och göra det bästa av situationen. Arbetslösheten 
är inget tilltalande alternativ. 

Facket tenderar uppfattas som en enbart formell organisation. 
Det informella facket bland arbetskamrater omfattar, om det 
finns, i varje fall inte kvinnorna. Bristen på ett informellt 
fackligt nät skapar en viss grad av misstänksamhet mot de fack
liga representanterna. Vad gör dom egentligen? Har dom gemen
samma intressen med mig eller är det så att: 

så fort dom fått manchettknappar dom där så bryr dom 
sig aldrig om dom som står på verkstadsgolvet. 

Några kvinnor har försökt få facket med sig i en fråga men: 

därifrån händer ingenting. I den här frågan är det helt 
meningslöst... de står på företagets sida inte alls på 
arbetarnas... vi har pratat om det här hela avdelningen. 

Kvinnorna ger också uttryck för att de som grupp blivit mindre 
intressanta för de fackliga representanterna. Förut var facket 
mer intresserat av att de trivdes och ville stanna kvar på fö
retaget. Nu bryr de fackliga representanterna sig inte lika 
mycket om oss kvinnor. 

Förut så gick jag till facket och fick hjälp med en del 
saker men nu är det svårt att komma till tals med dom. 

Man känner sig osäker på om facket verkligen tycker att mina 
problem bör ligga på deras bord. Kanske skrattar dom åt mig 
bakom min rygg. 
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Jag gick dit i samband med en orättvisa en gång och då 
hörde jag dom säga om andra som varit där med problem: jag 
tycker att hon skall sopa rent framför sin egen dörr först, 
och då blev jag förbaskad på dom. 

Osäkerheten skapar avståndstagande. Anser facket att kvinnorna är 
en grupp som hör hemma på fabriken? Kanske betraktar facket oss 
som gästarbeterskor? Som ett fenomen av en tillfällig konjunktur. 
Kan det vara så att fackets representanter betraktar kvinnor som 
grus i maskineriet och hellre vill arbeta med en genuin manlig ar
betarstam där kollektiva ställningstaganden är mer självklara? 
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4 SLUTORD 

Kvinnornas ställning i företaget har inte stärkts under åren 
som gått, snarare visar utvecklingen på motsatsen. Dels har an
talet kvinnor minskat under de sista åren och dels befinner sig 
kvinnorna i dag huvudsakligen i bottenskiktet av jobbpyramiden. 
Utvecklingen har entydigt gått från att kvinnor arbetat tillsam
mans med män (t ex på banden) till att kvinnor i dag framför 
allt finns i individuella arbetsuppgifter, ofta oberoende av, 
men vid sidan av andra kvinnor. Det är med andra ord en tyd
lig segregering efter kön som skett vid företaget. 

De arbetsuppgifter som kvinnorna har måste karaktäriseras som 
mycket enahanda ackordsarbete. Många kvinnor oroar sig för eller 
har känning av detta i muskler och leder. Uthållighetstiden på 
de typiska kvinnojobben är också begränsad. Många förlänger ut
hållighetstiden genom deltidslösningar men på sikt är det tvek
löst så att alltför många kvinnor tvingas lämna sitt arbete ti
digare än de önskar på grund av förslitningsskador. 

Att kartlägga den interna (inom företaget existerande) könsseg
regeringens hela orsakssammanhang är en alltför komplicerad upp
gift på basis av en enda undersökning. Tre centrala processer 
med betydande förklaringsvärde framkommer dock i materialet. 

För det första grundläggs kvinnornas svaga position i det fak
tum att de redan vid rekryteringstillfället har begränsad val
möjlighet vad gäller arbetets karaktär. Familjeansvaret är den 
huvudfaktor som kommer in här. Den får framför allt betydelse 
i två avseenden. Familjeansvaret styr vilka arbeten kvinnorna 
kan ha och vilka arbeten kvinnorna kan få. I det första fallet 
gäller att kvinnorna stärvar efter arbeten som ger dem maximalt 
handlingsutrymme i relation till familjens krav. I det andra 
fallet gäller att arbetsgivaren föredrar att ha kvinnor i arbe
ten där arbetskraften är lätt utbytbar (till följd av en statis
tisk diskriminering som rammar alla kvinnor). 

I det individuella, okvalificerade ackordsarbetet sammanfaller 
så de båda aktörernas strävanden. 

För det andra förankras könssegregeringen ytterligare via de 
sociala relationerna på arbetsplatsen. Det sociala könet, dvs 
det förväntade kvinnliga respektive manliga sociala uppträdan
det grundar sig i ett ojämlikt maktförhållande. Det manliga är 
överordnat det kvinnliga. I synnerhet kommer detta till uttryck 
på en traditionellt manlig arbetsplats. 
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För att få bekräftelse av arbetskamraterna måste kvinnorna 
dekvalificera sig själva, dvs underordna sig männen och där
med leva upp till det förväntade uppträdandet. 

Kvinnorna försöker att med olika, framför allt individuella, 
strategier förhålla sig till denna underordningssituation. 

En grupp kvinnor är tecken på låg status. En enskild kvinnas 
möjligheter ökar om hon kan distansera sig från "andra frun
timmer". Ett huvuddrag i strategierna är därför att kvinnorna 
drar sig undan varandra och splittras. Paradoxalt nog innebär 
underordningen och strategierna mot densamma att kvinnorna i 
slutänden ändå hamnar tillsammans i särskilda arbetsuppgifter 
dvs tvärt emot vad de själva avsett. Processens motor är kvin
nornas strävan efter bekräftelse som socialt erkänd person. 
Som kvinnor uppnår de socialt erkännande genom att prestera 
under männens nivå i samarbetet med män, som personer kan de 
få en chans om de lyckas undgå att definieras in under gruppen 
"fruntimmer". I processen frammanas enskilda kvinnor som kommer 
till korta i konkurrensen med män och som så småningom återfinns 
i "splendid isolation" på typiska kvinnojobb. 

För det tredje bidrar den rådande kvinnosynen till könssegrege
ringen på arbetsplatsen. Oberoende om kvinnorna har familjean
svar eller ej måste de slåss mot den traditionella uppfattnin
gen att kvinnor inte är värda att satsa på. I företaget visar 
sig detta i att kvinnliga arbetare oftast glöms bort när det 
är aktuellt med utbildning, avancemang o dylikt medan de är 
desto synligare i situationer där det gäller nedskärningar och 
omplaceringar horisontellt eller nedåt. 

Familjeansvaret, den statistiska diskrimineringen, den underord
nade kvinnligheten och den dominerande kvinnosynen är ingalunda 
faktorer som bara vidhäftar den här undersökta gruppen kvinnor, 
över hela arbetsmarknaden har dessa faktorer mer eller mindre 
markerad betydelse för kvinnornas möjligheter att göra sig gäl
lande . 

Åtgärder som syftar till att förändra kvinnornas nuvarande 
ställning i arbetslivet måste därför gripa över betydligt 
vidare sammanhang än de som denna undersökning förmått ringa 
in. 

Men på basis av våra resultat formulerar sig ändå följande åt
gärder som värda att pröva: 
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Det är väsentligt att kvinnorna själva bereds möjligheter att 
hitta en kollektiv strategi, som gör det möjligt för dfem att 
stödja varandra och ställa krav som gynnar dem som grujpp. En 
studiecirkel där den här rapporten utgör kursmaterialet bör 
relativt enkelt kunna realiseras. En grundförutsättning är 
dock att cirkeln får bedrivas under arbetstid och att afLla 
kvinnor som vill bereds möjlighet att delta. 

En annan åtgärd går via facket. Det är en utmaning för facket 
att komma till rätta med det förhållandet att kvinnorrja i dag 
menar att deras situation inte erkänns i den fackliga jverksam-
heten och att fackets krav därför i huvudsak svarar mc}t de ma n
liga arbetarnas situation. f 

Det tredje åtgärdspaketet går till företaget, som på étt mer 
målinriktat sätt kan planera för att behålla, utöka och kva
lificera sin kvinnliga arbetsstyrka. Väsentliga åtgärqer i 
denna riktning är utbildning av kvinnorna själva och deras 
överordnade, men också öppning av karriärvägar till vd[lka de 
i dag typiska kvinnojobben också i praktiken utgör rekryte
ringsunderlaget . 
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NOTFÖRTECKNING 

1. Ulla Kiivuori, Cl-studerande i sociologi, har utfört inter
vjuerna med de finsktalande kvinnorna. Hon kommer så småningom 
att färdigställa en uppsats på basis av dessa intervjuer. 

2. Redovisningen som följer är inte täckande, snarare är det ett 
axplock ur den rika flora av undersökningar som förekommer på 
området, urvalet är också begränsat till Norden i första hand. 

3. Qvist (1978) s 30 f. 

4. Qvist (1974) s 41 enligt samma källa är andelen gifta kvinnor 
i arbetskraften 3 % 1910, 10 % 1930, 16 % 1944 samt 63 % 1970 
(om gruppen med mindre än 20 timmar i veckan inräknas). 

5. Uttalande av Axel Danielsson i Socialdemokraten 1886, citatet 
hämtat från Bohman (1979). 

6. Lindgren (1982). 

7. Wigforss (1942) s 50. 

8. Kyle (1979) s 152 f. 

9. Bohman (1979) s 43. 

10. Qvist (1974) s 110. 

11. Arbetsmarknadskommitténs tillsättande beslutades i Saltsjöbaden 
den 26 maj 1948. 

12. LO kongressprotokoll (1961) s 191 ff. 

13. LO, Arbetsmarknadspolitiskt program (1967). 

14. Göransson (1978) se även Carlsson i Westman (red) (1982). 

15. Fürst Mellströmi Herta nr 5 1982. 

16. Hanisch, Halvorsen, Str^msheim (red) 1980 avsnittet av Str^msheim 
"Saerordninger for kvinner på arbeidsmarkedet, når det specielle 
er det typiske" s 65-80. 

17. Ibid, avsnittet av Aga "To skritt fram og ett tillbake" s 96-114. 
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18. Arbetslivscentrum rapport 1981:40. 

19. Ibid s 54. 

20. Artikel i LO-tidningen nr 12/1982 som refererar ett före
drag av Fürst Mellström från Kvinnor och teknikveckan i 
Stockholm 1982, se även samma föredrag i dess helhet i 
Westman (red) (1982). 

21. Westman (red) s 133 f. 

22. Hanisch, Halvorsen, Str^msheim (red) (1980). 

23. Liljeström, Özgalda (1980). 

24. Holter (red) (1982) avsnittet av S^rensen "Ansvarsrasjona-
litet: Om mål-middeltenkning blant kvinner" s 392-402. 

25. Ibid, avsnittet av Holter "Kvinnevilkår og felleskapsfor-
mer" s 29 ff. 

26. Lysgaard (1967) s 41 ff. 

27. För en vidareutveckling av resonemanget se Hanisch, Halvor-
sne, Str^msheim (red) (1980) avsnittet av Aga ftTo skritt 
fram og ett tillbake" s 96-114. 

28. Baker Miller (1980) 

29. Holter (red) (1982) avsnittet av Holter "Kvinnevilkår åg 
felleskapsformer" s 32-41. 

30. Lipman-Blumen (1976) 

31. Holter (red) (1982) avsnittet av Haavind "Premisser for per
sonlige forhold mellom kvinner" s 403-415. 

32. Korpi (1978) s 198 f och s 206, Korpi visar bl a att: Andelen 
som är med i facket för att man skall vara solidarisk med ar
betarrörelsen är mycket lägre i de yngre än i de äldre årgån
garna. Bland arbetare födda före det första världskriget har 
två tredjedelar en solidarisk syn på sitt fackliga medlemskap 
medan detta inte gäller för mer än 11 % av dem som är födda 
1946-1950, den grupp som vid undersökningstillfället var tjugo 
år eller yngre. Andelen motsträviga medlemmar är hög i de yngsta 
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årgångarna. Också andelen med en instrumenteil syn på facket 
ökar i de yngre årgångarna, samtidigt sjunker andelen rörelse
trogna från 82 % bland dem födda 1905 till 39 % bland dem födda 
1946-1950". Korpis data gäller svenska metallarbetare. 
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