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Utan känsla av begränsning
Samtal med Lena Gonäs
Det var 1970. Jag satt på pendeltåget mellan Stockholm och Uppsala och jag tänkte: Herregud! Jag kan ju inte sitta ordentlig! Dagen efter föddes mitt äldsta barn. Jag hade ingen
känsla av begränsning! Det ska gå att göra det mesta. Eller att göra allt. Så har jag fortsatt
se på mitt liv.
Säger Lena Gonäs. Vi samtalar om hennes yrkesliv. Ser tillbaka och ser framåt.
Vi pratar oss igenom hennes val, dilemman, glädjestunder och farhågor. Det är
ett så kallat öppenhjärtigt samtal. Men också ett öppenhjärtligt (nej, ordet finns
inte Svenska Akademiens ordlista) samtal för Lena säger sin mening på ett uppriktigt och kärleksfullt sätt.
Lena är förd bakom ljuset om vad detta samtal ska leda till. Den här vänboken
ska bli en överraskning, så hon tror att samtalet handlar om generationsväxling i
akademin. Att akademin som organisation är intresserad av att ta del av hennes
erfarenheter som universitetslärare och forskare för att yngre generationer ska
kunna lära sig av dessa. Så är det alltså inte. Den akademiska organisationen
bryr sig föga om snart 67-åriga professorer. Istället är den högskolepolitiska
retoriken kring kompetens späckad av det motsatta som exempelvis ”yngre,
excellenta forskare”, ”framtidens forskare”, ”unga spjutspetsar” och andra åldersrelaterade uttryck. Det finns också företrädare inom sektorn som uttryckt
att de stora pensionsavgångarna på Sveriges lärosäten skapar goda möjligheter
till önskvärda förändringar. Som om äldre skulle hindra förändring genom sin
närvaro i akademin. I samtalet med Lena framstår sådana uttalande som löjeväckande. I hennes beskrivning av sitt yrkesliv är just förändring och problemlösning centralt.
Tvär- och mångvetenskaplig forskare
Lena ombeds under vårt samtal att beskriva vad för slags forskare hon är och
hon svarar: - Jag har nog varit tvärvetenskaplig hela livet. Utan att jag egentligen har vetat
om det förrän de senaste tio åren eller så. Jag tror nog att man talade mer om discipliner och
rena discipliner än om det där andra som vi idag kallar tvärvetenskap eller flervetenskap. Vi
var ju intresserade av löntagarinflytande! Så vi behövde inte hålla på och prata om vetenskapliga discipliner, utan vi pratade om vetenskapligt intressanta områden som man borde bedriva
forskning om. Det var vårt fokus och vårt driv.
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Som relativt nyanländ i akademin kan det vara svårt att förstå uttalandet, men
på tidigt 1970-tal var tvär- eller mångvetenskap varken modeord eller viktiga i
sig själva. Den så kallade gränsöverskridande forskningen ansågs särskilt viktig
för att belysa samhällsförhållanden och för att kunna lösa identifierade samhällsproblem. För Lena och många andra samhällsforskare på 1970-talet var just
probleminriktningen en avgörande drivkraft där akademiskt konstruerade gränser snarare utgjorde hinder än möjligheter för lösningar.
Lenas beskrivning av sig själv som tvärvetenskaplig eller gränsöverskridande
blir allt tydligare när hon talar varmt och intensivt om varför det blev som det
blev. Med Lenas ord började det hela med två kunskapstörstande föräldrar som
båda hade läst på folkhögskola, modern som betonade jämställdhet och fadern
var politiskt aktiv och ett barndomshem fyllt av arbetarlitteratur. Av det blev
det så småningom en studieinriktning på kulturgeografi och uppsatsskrivande
med Gerd Eneqvist som handledare. Det blev aningen för ensidigt som hon
först uttrycker det, men ensidigheten förtydligas och det står alldeles klart att
det inte bara ensidigt utan egentligen ganska tråkigt. Den samhällsfråga som
tog över allt mer av Lenas intresse var arbetslivet. Lena menar att när hon väl
slog fast att det var arbetslivet som var det viktiga så kom liksom problemorienteringen på köpet.
Året var 1968 och Lena fick arbete som amanuens på Institutet för arbetsmarknadsfrågor som startat året tidigare. Institutet var relativt självständigt i förhållande till akademin och hade endast en vag formell knytning utan egentlig betydelse. Föreståndare för institutet var den numer legendariska Rudolf Meidner.
Lenas första arbetsuppgifter där handlade om att skriva en forskningsbibliografi. Tidigt insåg dock Lena att hon måste disputera eller som hon säger att
hon var tvungen att anpassa sig en aning. Anpassningen handlade om att inte
bara ägna sig åt intressanta och utmanande samhällsproblem, speciellt då arbetsrelaterade sådana, utan att bli mer disciplinknuten. Det problemorienterade
för att det var roligt och det disciplinknutna för att det gav legitimitet och viktigt för framtiden. Det innebar att Lena blev universitetsassistent vid Institutet
för social forskning (SOFI) knutet till Stockholms universitet. Vid SOFI gled
forskningsintresset in på näringsgeografi för att ytterligare smalna in på en doktorsavhandling 1974 om företagsnedläggningar och arbetsmarknadspolitik.
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Att vara gränsöverskridande har inte alltid varit enkelt. Lena säger: Jag var 28 år
och nydisputerad och jag jagades av tanken om… gör jag verkligen nytta, tillräcklig nytta?
Är det där relevant forskning? Är det relevant för den miljö jag verkar i? Jag sysslade ju inte
med levnadsnivåforskning som alla andra omkring mig. Jag sysslade med arbetsmarknadsfrågor och jag var inte nationalekonom eller sociolog, jag var ju kulturgeograf. Så det där kändes
till och från. Känslan av att inte vara på riktigt accepterad, att vara otillräcklig. Jag brottades
lite med sådana tankar, men det gick över!
Internationalisering, publicering, samverkan och medel för forskning
Vi diskuterar fyra frågor som präglar mycket av diskussionerna om forskningens villkor och universitetslärares arbetsvillkor inom vår sektor idag, nämligen
internationalisering, publicering, samverkan och medel för forskning. Lena uttrycker tacksamhet mot att hon så tidigt i sitt yrkesliv involverades i internationella nätverk och att hon hade en institutsledning som fokuserade såväl internationella som nationella publiceringar. Dagens krav är således inte något nytt för
henne. Lena beskriver hur Rudolf Meidner var den som var drivande när det
gällde den internationella spridningen av forskningen. Det var han som hade
det enorma kontaktnätet och var med i den internationella förening som bildade International Industrial Relations Association (IIRA), sedermera International Labour and Employment Relations Association, (Ilera) där Lena var aktiv
i styrelsen mellan 1983-1991. Tack vare Rudolfs nätverk kom Lena alltså tidigt i
kontakt med arbetslivsforskare från hela världen. Hon berättar målande om hur
de på 1970-talet drog längs gatorna på nätterna i Paris, hur de satt på trånga
restauranger, åt och drack och samtalade om arbetslivet, arbetet och livet. Och
om tidiga forskningskonferenser på då närmast exotiska platser som Japan och
exkursioner i Afrika.
Lena säger att hon aldrig under sina tidiga år reflekterade över att hon verkade i
ett så internationellt forskarsamhälle som hon gjorde, men att hon inser nu att
det var tämligen ovanligt. Inte minst bland sina motsvarande kolleger i akademin. En förklaring tror hon är just att de disciplinära avgränsningarna inom
akademin satte hinder för drivkraften att söka sig ut i världen. Hennes medverkan inom det tvär- och mångvetenskapliga område som på svenska inte är ett
disciplinärt område, men som internationellt kallats Industrial Relations snarare
underlättade möjligheterna att ge sig ut i världen. Men på Lenas vis uttrycker
hon också krasst: -Herregud, Sverige är ju ett så jävla litet land, så det är ju nödvändigt
att ha ett internationellt sammanhang.
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Samma resonemang präglar drivkraften för att publicera och samverka. Att
publicera för att meritera har alltid varit underordnat, menar Lena. Hennes och
hennes tidiga kollegers mål att mötas över nationsgränser och sprida forskning,
nationellt och internationellt, handlade istället om en vilja att nå ut med resultat
och lösningar på de samhälls- och arbetslivsrelaterade problem som hon brann
för. Dessutom hade och har Sverige specifika arbetsmarknadsförhållanden och
inte minst den svenska modellen och trepartssamarbetet som både lockat utländska forskare till instituten hon arbetat för och lett till internationella inbjudningar. De specifika svenska förhållandena förstår man bäst om de speglas internationellt, menar Lena. Samverkan har hela tiden varit självklart för Lena och
tanken på att forska utan en bred krets av mottagare finns inte. Både politiker
och fackföreningsrörelsen var ju viktiga intressenter och mottagare av forskningen åtminstone fram till nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.
Dagens publiceringar och internationella sammankomster är Lena aningen besviken över. De internationella konferenserna har få presentationer som står för
något nytt eller något spännande. De har blivit mer av föreställning och mer av
ett scenframträdande än diskussioner om intressanta forskningsresultat. Hon är
också oroad över, inte bristen på publiceringar utan bristen på verkligt intressanta och kritiska forskningsresultat i publiceringarna. Mycket av den kritiska
arbetslivs- och arbetsmarknadsforskningen blir förvisso gjord, men aldrig publicerad menar Lena och tycker att forskarna har försvunnit som kritisk samhällsröst i förhållande till politiken och samhällsutvecklingen. Hon tar exemplet om
att Sverige leder ökningstakten när det gäller riskkapitalism i vård och omsorg.
– Varför skriver ingen om det? Så att vanliga människor kan läsa. Jo, för att arbetsgivaren
är med och betalar på något sätt och då blir det rullgardinen ner. Där har det skett en rollförskjutning och en maktförskjutning. Det skulle ju vi aldrig ha tagit hänsyn till på 1970- och
80-talen! Det fanns inte i vår tankevärld att vi skulle censurera forskningsresultat. Friheten
att presentera resultat och att delta i samhällsdebatten självklar för oss.
Vi diskuterar den aktuella frågan om forskningsresurser eller snarare brist på
långsiktiga basmedel för forskning inom UH-sektorn. Den återkommande jakten på externa medel för forskning som inte bara är ett slöseri med forskares tid
utan som också äventyrar pluralism och akademisk frihet präglade inte Lenas
tidiga yrkesår. Snarare menar hon att pengar för forskning fanns, men det handlade om att förvalta dem väl. – Vi var ju så bortskämda med pengar, men vi fattade nog
inte det. Vi hade pengar och fick utveckla idéer och projekt fritt inom ramen för budgeten.
Eller så var det så att vi faktiskt hade bra grejer att komma med också. Man ska inte
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glömma det. Vi tänkte väl snarare att vad gör vi med pengarna som vi får? Vad är användbar forskning, vad är nyttan? De frågorna levde vi med och värdesatte hela tiden.
Frågan blev alltså inte hur man skulle få forskningsmedel utan hur ska man på
bästa sätt producera forskning som gör nytta i samhället med hjälp av pengarna
man redan hade. Det är en avsevärd skillnad mot villkoren för dagens arbetslivsforskning och vi tystnar en stund när skillnaden framträder så uppenbar.
Lena fortsätter efter stund, som för att mildra bilden de goda men svunna tiderna: – Men vi hade aldrig tillsvidareanställningar. Där var det lika svårt som nu. Jag fick
min första tillsvidareanställning när jag började på Arbetslivscentrum. År 1977 alltså. Det
var nog ganska tidigt jämfört med många av mina kolleger. Då var jag bara 32 år.
Det handlar kvinnors arbetsvillkor och arbetsförhållanden
När blev det kön då, Lena? Lena svarar att även om kön, arbete och makt alltid
intresserat henne så var det nog först när hon kom till Arbetslivscentrum som
det blev en viktig forskningsfråga. Arbetslivscentrum inrättades 1977 och var
fram till 1995 ett fristående statligt forskningsinstitut med uppgift att dels bedriva egen forskning, dels vara ett rådgivande och stödjande organ för forskning
och utveckling inom arbetslivsområdet. Arbetslivscentrum skulle främja löntagarnas medbestämmande i arbetslivet och finansierades av Arbetarskyddsfonden och arbetarskyddsavgiften. Från 1990 renodlades verksamheten till att enbart omfatta forskning och namnet ändrades till Institutet för arbetslivsforskning. Institutet avvecklades 1995 när Arbetslivsinstitutet inrättades.
Till Arbetslivscentrum kom också Annika Baude 1979. Hennes betydelse för
frågor om jämställdhet och flera svenska reformer är obestridlig. Så också för
Lenas intresse för frågorna. Åtta år efter Annikas Baudes ankomst 1987 kom
boken Kvinnoarbetsliv - visioner och forskning för ett bättre arbetsliv där Annika var redaktör. Boken är en mångvetenskaplig produkt och det menar Lena var det viktigaste för henne. Att det inte skulle bli en bok om genus i allmänhet utan om
kvinnors arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Lena måste förtydliga här, för
det blir svårt att förstå vad hon menar. Vad är det för fel på genus och genusforskning? Lena gapskrattar som så ofta under samtalet och hon försäkrar att
det sannerligen inte är något fel med det. Men det var en stor diskussion från
1977 och framåt om eventuella skillnader mellan och isärhållandet av den problemorienterade och den teoretiskt drivna forskningen. Lena berättar att de höll
på med områden som könsuppdelade kvalifikationer, könssystem, arbetsdelning
mellan könen, kvinnoförtryck, organisationskultur, kvinnor löner, kvinnors
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medbestämmande och inflytande, reproduktion och så vidare. Att det var områdena i sig som var viktiga och att det disciplinärt teoretiska bidraget var underordnat. På frågan om de var ateoretiska så skrattar hon igen. – Nej, det var vi
inte, men valde teori och skapade teori som utanför gängse gränser. Vi såg det som att vi
studerade ur det vardagliga arbetslivet uppkomna problem som krävde teori och förklaring.
Vi var inte teorilösa och vi arbetade med internationellt mycket erkända forskare så vi blev
nog mest förvånade över kritiken.
Sett i perspektiv är det ju inte så märkligt att forskningen uppfattades som oortodox och icke-disciplinär för det fanns ingen disciplin i Sverige som kunde ta
emot resultaten eller de teoretiska bidragen. Industrial Relations som disciplin
hade och har ingen direkt svensk motsvarighet. Ämnet arbetsvetenskap är troligen så nära man kan komma den internationellt erkända disciplinen, men ämnets samhällsvetenskapliga inriktning har bara ett drygt tiotal år på nacken.
På frågan om hennes egna arbetsvillkor och hur hon själv förenat arbete och
familj blir hon alldeles tyst och ler länge. Inledningsvis menar hon att eftersom
maken Roland och hon själv inte bara delade utan också stred för samma värderingar om t ex 6-timmars arbetsdag, vikten av att dela på hemarbetet, kvinnors
stärkta förankring på arbetsmarknaden och så vidare, så menar hon att det aldrig har varit något problem att förena arbete och familj. De delade, punkt slut.
Men hon medger att visst var det några kämpiga år där i början på 1970-talet
och kanske är det därför hon ler och blir tyst. Under en femårsperiod disputerade båda makarna, fick två barn och påbörjade byggandet av sitt ”fastighetsimperium”. Det senare, att paret Gonäs-Spånt samlar på hus, är något vi kolleger ofta påtalar och skämtar om. Lena uttrycker försiktigt att det nog blev lite
mycket av allting där ett tag. Och som nästan allra sista kommentar under vårt
långa samtal säger hon: Jag gruvar mig för om mina döttrar skulle skriva en bok om mig
och mitt föräldraskap. Det gör jag faktiskt.
ALI och den förfärliga akademin
Från en helt ovetande intervjuare får Lena inte ens frågan om, utan påståendet
att det måste väl ha underlättat att vara på ALI och ”hålla på med kön”. Det går
väldigt fort att konstatera att man är ute och cyklar när man talar med Lena.
Hon liksom blänger på en under lugg och muttrar mörkt något ohörbart. Sedan
tar hon en djup suck och fortsätter med en berättelse som inte alls ger stöd åt
att kön och arbete var en given inriktning på institutet. Berättelsen kan sammanfattas med Lenas ord: ”kön var knappt en värdig variabel”. Det blev trots
7

det ett stort program om kön och arbete som Lena kom att leda. Vad kul! säger
den entusiastiska intervjuaren. Nej, säger Lena. – Jag ville hellre titta på könssegregeringens återskapande. Det var vad jag ville. Få hålla på med mina studier, men nu fick ta
över det där. Jag kan inte släppa det där med segregeringen. Varför återstår det, varför återskapas det? Det är så förunderligt. Man tycker att man har rett ut, men så i varenda generation återskapas det igen. Hela tiden. Vad är det som behärskar saker och ting? Det ville
jag hålla med. Inte wheela och deala, kompromissa och hålla ihop. Det ville jag inte! Men det
blev så.
Vi byter spår och jag vill veta hur hon egentligen ser på ALI och nedläggningen
2007. Lena svarar: – Vi var ju en slags tankesmedja som var farlig för den kommande
borgerliga politiken. Vi skulle kunna av avslöjat konsekvenserna av arbetslinjen. På ett
tydligt sätt, så att var och en faktiskt förstod. Vissa försöker gå vägen om och säga att det var
en fråga om bristande kvalitet eller att det var alldeles för praktiknära. Praktiknära var det
och vi hade varit en mycket stark röst mot den här nya praktiken. Eventuella kvalitetsbrister
hade man kunnat åtgärda. Vi var nog för hotfulla.
Vi bestämmer oss för att inte prata mer om nedläggningen. Det har vi egentligen gjort så mycket om genom åren så att det känns som allt är sagt. Vad vi däremot inte har pratat om är varför Lena lämnade ALI i förtid och kom till Karlstads universitet. Lena suckar djupt och säger att vi får ta historien från början
och den börjar inte på ALI. Den börjar med en djupt rotad skepticism mot det
akademiska och Lena menar faktiskt att det är ett av hennes stora dilemman i
yrkeslivet att ”man måste vara så himla akademisk i akademin”. Det där tarvar
en förklaring. Redan på 70-talet fanns en uppdelning i två spår kring arbetsmarknadsfrågorna, där SOFI gick mer åt att bli ett renodlat forskningsinstitut
och det spår som sedermera blev ALI gick mer åt ett praktik- och problemorienterat institut. Forskarna på SOFI, som var tätare knutna till olika lärosäten
och traditionerna där, blev snart docenter och professorer. Forskarna på Arbetslivscentrum som hade ett längre avstånd till lärosätena och deras traditioner
hade däremot inte lika uttalade ambitioner. Hur som helst, i mitten av 1980talet kom det påstötningar om att också dessa forskare skulle granskas med avseende på sina vetenskapliga meriter. Ingen av dem hade sökt och blivit prövade tidigare för vare sig docentur eller professur. Lena menar att akademiska
titlar var tämligen ointressant för de flesta av hennes kolleger. Vid prövning
visade det sig att de var docentmeriterade allihop, men ingen av dem fäste någon vikt vid det.
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Det var inte bara ett ointresse för akademiska titlar utan problemet handlade
snarare om att akademin kräver en anpassning till ett regelsystem som Lena
aldrig riktigt förstod nyttan med. Svårighet att anpassa sig till regelsystemet ska
givetvis inte förstås som att Lena har svårt att följa högskolelag eller högskoleförordning. Det regelsystem hon avser är betydligt mer subtilt. Ur hela hennes
tvåtimmars inspelade berättelse kan man dra slutsatsen att regelsystemet handlar
om en rad osynliga regler. Exempelvis regler om att hålla sig till de för enskilda
ämnen uppsatta teoretiska riktlinjerna, vilka visserligen bör kunna beläggas empiriskt. Men att söka och se något utanför vad de etablerade teorierna bidrar
med är dock inte nödvändigt alls utan bör snarare undvikas. Här tangeras regeln
om vad som är berättigad nyfikenhet inom akademin. Nyfikenhet bör inte utgå
ifrån att söka lösningar på problem som helt vanliga människor står inför, utan
problem som till exempel begreppsliga luckor i teoretiska byggen. Det finns
också regler för hur man ska tala om och till de andra, det vill säga de som är
utanför akademin. Eftersom de inte kan tala eller förstå vetenskapliska så behöver man egentligen inte tala till dem alls. Det räcker med att tala om dem. Att
beskriva deras problem göres bättre utan dem. Slutligen finns det outtalade regler om att riktig vetenskap är opolitisk, eller nja, inte helt opolitisk, men i alla
fall inte relaterad till mesig socialdemokratisk partipolitik.
Det är värt att poängtera här att Lena inte har givits någon som helst möjlighet
att ha invändningar på denna text generellt på grund av att hon är förd bakom
ljuset i fråga om intervjuns syfte. Det är alltså möjligt att hon har invändningar
mot stycket alldeles ovan. Hennes uttalanden ovan är sammansatt av olika
fragmenterade beskrivningar om hennes en gång avoga inställning till akademin.
Den som kom att bli hennes (kanske) sista arbetsplats. Det är ju så klart fullständigt oetiskt att göra så här och samtidigt jätteroligt. Hon säger dock i ett
helt oklippt stycke: Du, det där är bara yta och ett jävla regelsystem – det där akademiska. Så känner jag än idag. Sedan insåg jag spelets regler och delvis därför jag sökte mig
till Karlstads universitet. Jag ville pröva det här ett tag. Och lära mig att hålla mig på mattan. Det var lite anpassning. Det kunde jag behöva.
Det var alltså bland därför hon kom till oss på universitetet. För att anpassa sig
till regelsystemet som avskydde. Hon är dock nöjd med övergången inte minst
för att hon menar att hon utvecklats forskningsmässigt. I akademin, menar hon
att fick lugn och ro (!) och en stöttande rektor. Jag hade haft så många bataljer genom åren. Du vet, om den praktiska inriktningen, det problemorienterade och så kön ovanpå
det dessutom. Det var på ett sätt befriande att komma hit.
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The legacy of Lena G
Lena får frågan vad hon vill eller tror att hon blir ihågkommen för och hon svarar: – Att jag var en som stod upp för den praktik- och problemorienterade arbetslivsforskningen. Där tror jag att jag har dragit mitt strå till stacken. Det akademiska livet kan jag
nog fundera över vad jag har bidragit med. Jag har nog bidragit lite grann med det här med
internationalisering. Det tror jag.
Hon tror också att hennes kolleger och vänner kommer att minnas henne som
en som hade bråttom genom hela arbetslivet. Att hon hade alldeles för mycket
omkring sig samtidigt och att hon borde ha lugnat ned sig redan för 30 år sedan. Lena säger att hennes vänner har rätt. Det borde hon kanske. Men att man
samtidigt inte ska hänga upp sig på vad andra säger. Till framtidens arbetslivsforskare säger Lena just att de inte ska följa och anpassa sig efter vad professorerna säger. De ska finna egen sin egen väg och följa sina egna idéer och insikter
och att det är bättre att drabbas av sina egna stötestenar än andras. Hon konstaterar dock att det blir allt svårare att göra det nu för tiden. Både forskningen
och forskarutbildningen blir alltmer styrd och den där friheten att vara nyfiken
och få söka det man själv tycker är spännande och obesvarat, försvinner mer
och mer. Det blir istället mer av projekt som ska paketeras, för att erhålla
pengar och sedan delrapporteras och planer som måste följas strikt.
Om Lena fick bestämma över den framtida arbetslivsforskningen så skulle det
skapas arenor där fri arbetslivsforskning inte bara tillåts utan uppmuntras.
Finansieringssystemen måste öppnas upp betydligt för spontan nyfikenhet där
man också har möjlighet att misslyckas. Hon tror att det är en nödvändighet för
att få de duktiga forskarna att vilja stanna. Om inte så tror hon att vi kommer få
en brain drain inom området där de bästa forskarna kommer att vilja gå till verksamhet med egna forskningsenheter eller forskningsliknande arbetsuppgifter
fast med bättre villkor än i UH-sektorn. Framtidens forskare ska nog inte heller
tro att de har och kan sitt område och att de sedan kan ägna resten av arbetslivet åt detsamma. Hon uppmanar oss att gå ut och pröva nya saker och byta
platser och miljöer. Universiteten är till för kunskapsutveckling och då, menar
Lena, måste man som forskare våga göra nya saker, våga tänka nya tankar.
Jodå, Lena, vi ska göra vad vi kan. Vi som är kvar. Och vi kommer att minnas
dig som den där varma, fnittriga, skarpa, pålästa och modiga professorn som
aldrig gav upp sin nyfikenhet och som gav intrycket att vara utan begränsningar.
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Hon som aldrig gav upp tanken på att någon gång kunna ta död på den där jävligt sega segregationen. Om hon bara fick lite mer tid.
Det här är alltså en bok till vår vän och kollega Lena Gonäs och läsaren har just
tagit del av inledningen. Vi som medverkar i de olika kapitlen har på ett eller
annat sätt arbetat tillsammans med Lena under de år som hon verkat som forskare. För dem som känner Lena torde inte innehållet i boken vara någon större
överraskning. Detta är en bok som handlar om kön och arbete. Som den vänbok den är utgör kapitlen en blandning av allt ifrån reflekterande texter till empiriska studier. Boken är indelad i tre övergripande teman. Den första delen
inbegriper fyra kapitel som utgörs dels av tillbakablickar, dels samtida skildringar som sammantaget beskriver hur forsking kring kön och kring jämställdhet
bedrivits från början på 80-talet och fram till idag. Därefter följer en del med tre
kapitel som fokuserar arbetsmarknad, sysselsättning och segregation. Boken
avslutas med tre kapitel som berör områdena arbete, familj och yrkesval. Vi
hoppas att denna mångfacetterade samling texter kan göra vår uppskattning till
Lena rättvisande, men också att de kan fungera som en inspirationskälla till vidare forskning och tankar kring kön och arbete.
I tidsnöd, men utan känsla för begränsning…
Karlstad 2012-06-01
Henrietta och Ann

Henrietta Huzell, fil. dr. i arbetsvetenskap och verksam vid avdelningen för arbetsvetenskap och Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
Ann Bergman, docent i arbetsvetenskap och verksam vid avdelningen för arbetsvetenskap, Karlstads universitet.

11

Del 1. Att arbeta med jämställdhet
Författarpresentationer
Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi och verksam vid kulturgeografiska
institutionen, Stockholms universitet.
Ewa Gunnarsson, professor i genus, människa och maskin och verksam vid
avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå universitet.
Märit Borgström, Diskrimineringsombudsmannen.
Joan Acker, professor i sociologi och verksam vid Department of Sociology,
University of Oregon.
Kerstin Rosenberg, fil. dr. i företagsekonomi, universitetslektor i genusvetenskap och verksam vid Centrum för genusforskning, Karstads universitet.
Cecilia Nahnfeldt, teol. dr. i religionsvetenskap, universitetslektor i genusvetenskap och verksam vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.
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The Qvist Questions Revisited – Framing of Text and Texture
Gunnel Forsberg, Ewa Gunnarsson & Märit Borgström
Prolog
Det är inte utan att man blir överraskad av att få en förfrågan om att skriva en
text i en bok av den här karaktären. Att i nuet få möjlighet att skapa denna återblickande reflektion har väckt oanad stor inspiration och glädje längs resan. Vi
vill tacka Lena för att vi fick tillfälle att gå några år tillbaka i tiden och fundera
över vårt forsknings- och politiska arbete som i stora delar startade i forskningssamarbetet på Arbetslivscentrum, inhyst i det gamla allmänna BB, adress
Fiskartorpsvägen 15 A, i Stockholm.
Introduktion
1986 sjösattes projektet Qvist – Kvinnor i strukturomvandlingen på dåvarande Arbetslivscentrum. Projektledare var docent Lena Gonäs och medarbetarna var vi,
doktoranderna Gunnel Forsberg och Ewa Gunnarsson samt utredningsassistent
Märit Röger (senare Borgström). Det var ett projekt som hade ambitionen att
bygga en teori om triaden kön – plats – kvalifikation. Den empiriska influensen
kom från två tidigare genomförda projekt som Lena lett; Strukturomvandlingsprojektet1, en jämförande studie av de branscher som i början av 1980-talet genomgick omfattande strukturförändringar i form av rationaliseringar och sammanslagningar av enheter, och Utvärderingen av Kvinnokampanjen, ett projekt som analyserade effekterna av regeringens engångssatsning om 10 miljoner för att locka
kvinnor att välja manligt dominerade utbildningar och yrken2.
I denna artikel vill vi presentera några spår som vi drog upp under vårt gemensamma projektarbete och som sedan kommit att inspirera oss i vårt forskningsarbete alltsedan dess. Spåren illustrerar vi dels genom några skriftliga reflektioner och dels genom en illustration (se figur 1).
Den resa som vi skildrar här är starkt påverkad av såväl de institutionella ramar
och kulturer som funnits i de miljöer vi varit verksamma i och de forskare från
olika discipliner som dessa miljöer härbärgerat. Detta har påverkat hur forskningsfrågorna mejslats fram och vilka frågor som blivit synliga och tillåtits att
1

Projektet redovisades bl.a. i Olsson & Röger 1985; Gonäs 1989; Gonäs 1991 och Forsberg 1989.

2

Projektet var en utvärdering som redovisades i Forsberg & Gunnarsson, 1985.
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utforskas. I Qvistprojektet samsades flera olika disciplinbakgrunder. Vi lärde
oss mycket av varandras olika utgångspunkter och syn på kunskapsproduktion.
Särskilt lärde vi oss hur man kan tänka kring och tolka samma empiri utifrån
olika perspektiv.
Qvist-projektets övergripande syfte var att studera strukturomvandlingens konsekvenser för den kvinnliga arbetskraften. Vi analyserade förändringar på arbetsplatser, och på den lokala arbetsmarknaden och vi studerade den könsmässiga segregeringen och strukturerna på den regionala nivån med förhoppningen
att kunna identifiera några av de grundläggande externa hindren mot respektive
potentialerna för förändrade relationer mellan könen i arbetslivet.
Figur 1: The Quist questions revisited

Illustratörer: Tre Qvistar

Det huvudsakliga teoretiska stödet till Qvist-projektet fick vi genom den förklaringsmodell som Joan Acker formulerade. Acker säger att genus (gender) ”are
socially produced distinctions between female and male, feminine and masculine…..[that occur] in the course of participation in work organizations as well as in many other locations
and relations” (Acker 1992, s 250). Det var både omtumlande och något svårsmält att ta till sig att genusstrukturen skulle vara inbyggd i själva samhällsorganisationen. Men efter att Joan Acker deltagit i ett projektmöte i Lenas sommar14

hus på Fårö 1986, hade hon övertygat oss om att detta var en hållbar teori om
samhällsläget.3 Hennes förklaring att man kan studera dessa organisationers
könsstrukturer på fem analytiska nivåer, såsom 1, i arbetsdelningen, 2, i symboler och föreställningar, 3, i individuella identiteter, 4, i dominans och underordning i mänskliga relationer samt 5, i processen som formar själva könsuppdelningen i de samhälleliga organisationerna, kom att utgöra en viktig utgångspunkt för våra studier (Forsberg, 1989).
Jämställdhetsforskningen vid Arbetslivscentrum – förebilder och föregångare
Projektet formulerades inom ramen för den jämställdhetsforskning som 1979
startade vid dåvarande Arbetslivscentrum i syfte att samordna den forskning
med anknytning till jämställdhet som då bedrevs där. Bakgrunden var att man
konstaterat att arbetslivsforskningen dittills varit
starkt präglad av ett manligt perspektiv både när det gäller vilka grupper som undersökts och vilka forskare som har gjort undersökningarna. Kvinnornas verklighet har i
stort sett inte funnits med i den kunskapsbild som forskningen har givit om arbetslivet (Kvinnoarbetsliv, 1987 sid 8).

Detta gav upphov till en omfattande forskningsverksamhet bland de kvinnliga
forskare som då var verksamma vid Arbetslivscentrum. 4 1987 samförfattades
den gemensamma publikationen Kvinnoarbetsliv där olika delar av arbetslivet blev
föremål för analys. (Baude m.fl., 1987) Detta är ett ”state of the art” dokument
som på ett utförligt sätt placerade frågorna om kvinnors villkor i samhället i
allmänhet och i arbetslivet i synnerhet i sitt sammanhang. Eftersom de deltagande forskarna kom från olika discipliner kom boken också att ge ett mångfacetterat perspektiv, såväl tillbakablickande på äldre klassiker som framåtsyftande
med normativa ambitioner.
3

Flertalet av bilderna i den textila illustrationen kommer från detta speciella tillfälle. Bakgrunden
utgörs av de gotländska och Fåröiska färgerna från havet, ängarna och rosorna. Bilderna är ”the
Quist Quartet” (Lena, Ewa, Märit, Gunnel) kompletterad med Joan Acker. På bilden finns också Annika Baude som spelade stor roll i jämställdhetsforskningen vid Arbetslivscentrum. Hennes betydelse
för den svenska jämställdhetspolitikens utformning ska inte heller underskattas. I skriften Visionen
om jämställdhet (Baude 1992) berättar ett antal centrala jämställdhetsaktörer om sina erfarenheter
från arbetet i det informella nätverk, Grupp 222, som Annika tog initiativ till i början av 1960-talet.
Gruppen fick sitt namn från den gatuadress som var gruppens mötesplats, nämligen Annikas hem. I
gruppen ingick flera personer som kom att få stor betydelse för politikens område, bland annat paret
Palme.
4

Flera av de forskare som på olika sätt var engagerade med köns-/genusforskning vid Arbetslivscentrum vid denna tid har skildrat sina erfarenheter därifrån i boken Föregångarna, redigerad av
Kirsti Niskanen och Christina Florin (2010)
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Översikten i kapitlet ”Från könsrollstänkande till feministisk teori” (sid 33-56) bär
prägel av den betydelse som den norska forskaren Harriet Holter hade i sammanhanget, eftersom hon aktivt deltog i den seminarieverksamhet som föregick
publikationen. I retrospektion finner man denna publikation givande att bläddra
igenom; där kan man identifiera stora delar av den utgångspunkt och de perspektiv som därefter kom att prägla mycket av den följande svenska genusforskningen inom arbetslivets område. Bland annat betonades behovet av att
också integrera det reproduktiva och obetalda arbetet i arbetsmarknadsforskningen. Boken ger också en bra sammanfattning av den forskning med relevans
för arbetslivsfrågorna som föregick denna av Arbetslivscentrum initierade verksamheten.
I Kvinnoarbetsliv formulerades också sex angelägna framtida forskningsområden,
av vilka Kvinnor i strukturomvandlingen och Kvinnor, kvalifikationer och teknik utgjorde två centrala frågor.5 Dessa två utgjorde utgångspunkt för vårt forskningsprojekt.
Fokus i Qvist-projektet var kvinnornas situation på arbetsmarknaden Kopplingen struktur – individ var påfallande. I projektbeskrivningen skrev vi:
The general and overall aim of the Qvist-project is to study the effects of structural
change on female workers. We intend to identify the obstacles as well as the possibilities for women to maintain and strengthen their position on the labour market,
in periods of structural change. This requires a thorough examination of how such
changes will effect women, as well as of to what extent future demand for new capabilities and qualifications will offer new opportunities for women (sid 1).

Här vill vi återigen ge en eloge till sociologen Joan Acker som på olika sätt med
sina teoretiska arbeten och forskningsempiri inspirerat oss alla från den dag hon
kom till Arbetslivscentrum på 80-talet till idag. Hon har i sina vetenskapliga
arbeten visat hur genus är ett konstituerande element i all form av organisering
(Acker, 1999). Hon har varit en centralgestalt i uppbyggnaden av nordisk arbetslivsforskning på fältet genus och organisation.

5

De övriga fyra var: Arbetsorganisation och arbetsdelning, Kvalifikationer och lön, Kvinnor och medbestämmande samt Familj och arbete. (s 114)
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Tjugofem år senare
Nu har det gått 25 år sedan Qvistprojektet startade. Lena, Gunnel och Ewa är
numera professorer på olika universitet och Märit har chefsbefattning på DO
(Diskrimineringsombudsmannen). Vår fråga idag är vad som har hänt forskningsmässigt och politiskt under denna period. För oss var det viktigt att studera strukturella förändringar utifrån ”kvinnligt perspektiv”. Vi ville studera
huruvida kvinnornas problem var en effekt av strukturella förhållanden eller
effekt av diskriminering. Detta var innan vi började använda gender på engelska
och genus på svenska. Vi använde begreppen women/kvinnor, sex work och
sexual integration/segregation och perspektivet var den asymmetriska relationen mellan könen som vi sett i tidigare studier.
Vi fokuserade på tre väsentliga aspekter som vi utifrån våra studier hade identifierat som problematiska, nämligen att rummet/regionen verkade spela roll för
hur situationen såg ut på den lokala arbetsmarknaden, att förståelsen av vad
som är höga kvalifikationer har mer med kön än med faktiska förhållanden att
göra samt att den lokala arbetsmarknadens funktionssätt satte käppar i hjulet
för kvinnors integration. Vi vill i denna betraktelse ge en reflektion över hur
forskningen inom dessa områden utvecklats sedan mitten av 1980-talet.
Rummet: På tal om regionala förhållanden
Strax innan vi sjösatte projektplanen, 1984, publicerade två brittiska forskare,
Doreen Massey och Linda McDowell en artikel med titeln A women’s place? Den
tog på ett nytt sätt upp frågan om platsens och regionens betydelse för hur
könsrelationerna utformades på den lokala arbetsmarknaden. Deras analys gav
näring åt den frågeställning som vi bar på. Där fanns en magkänsla snarare än
empiriska belägg för att geografiska aspekter var relevanta för att förstå kvinnors situation. Det handlade inte bara om att konstatera att villkoren skiljde sig
åt för kvinnor i olika delar av landet utan också att dessa skillnader var utformade enligt vissa principer. Doreen Massey, som vid det tillfället kommit att få
stor betydelse för den kritiska geografiska forskningen eftersom hon tidigare
samma år publicerat boken Spatial division of labour som på ett övertygande sätt
beskriver hur den globala ekonomin inte bara är uppdelad och fragmenterad
utan också att den är rumsligt spridd. Hon förklarar där de ”flinka fingrarnas”
ekonomi och geografi. Tillsammans med sin kollega Linda McDowell presenterade hon i nämnda artikel hur samma mönster i den brittiska ekonomin givit
upphov till olika former av könsuppdelning i regioner med olika näringslivs-
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struktur. Denna analys fick stor betydelse för oss som arbetade med geografisk
kvinnoforskning.
I Kvinnoarbetsliv skrev vi om den rumsliga och regionala aspekten av arbetslivet.
Förutom att vi noterade vad internationaliseringen betytt för den kvinnliga
sysselsättningens villkor och lönebildning, konstaterade vi bland annat hur den
ekonomiska strukturen också skapade regionala skillnader inom Sverige, genom
att rutinmässiga arbetsuppgifter (kvinnliga), som pillergöra inom elektronikindustrin, förlades i perifera regioner medan konstruktions- och utvecklingsenheter (mansdominerade) koncentrerades i centrummiljöer. Vidare noterades en
regional könsmärkning av arbetsuppgifter som avgör vad som är socialt möjligt
för en kvinna (och man) att göra och därmed också hur en förändringsprocess
bemöttes av kvinnor och män. Med formuleringen ”Det är en stor skillnad att erbjudas ett s.k. manligt arbete i en storstadsregion jämfört med en region med tydligare arbetsfördelning mellan könen” (sid 116) klargjorde vi på ett närmast hypotetiskt vis föreställningen om den rumsliga dimensionens betydelse. Senare forskning har i
stor utsträckning bekräftat sanningshalten i denna hypotes, inte minst i Gunnels
forskning om regionala genuskontrakt (Se Forsberg, 2010).
Arbetsmarknadens relationella och permanenta karaktär
Även inom ramen för det stora Strukturomvandlingsprojektet som Lena genomförde i början av 1980-talet hade den rumsliga aspekten stor betydelse. I
studien av hur strukturomvandlingen inom livsmedelsindustrin påverkade villkoren för män och kvinnor, upptäckte vi till exempel att den lokala arbetsmarknaden spelade en stor roll. Den visade ett intressant mönster av både generell
över/underordning i meningen att män lyckades bättre än kvinnor i alla undersökta arbetsmarknader och lokalt specifika utformningar av dessa relationer
(Forsberg, 1989; Gonäs, 1989). Resultaten bekräftade på ett konkret empiriskt
sätt Hanne Haavinds tes att kvinnor kan göra vad som helst, bara de gör det
underordnat män (Haavind, 1985). Lena myntade begreppet ”den permanenta
tillfälligheten” för kvinnornas arbetsmarknad och det begreppet blev också relevant i analysen av den empiri som Gunnel fann i den livsmedelsstudie som utgjorde hennes avhandlingsarbete (Forsberg, a.a.).
Vad projektet också lärde oss var att situationen för kvinnor i samband med
strukturomvandlingar – som ledde till uppsägningar och förlorade jobb – hade
varit uppmärksammad men inte problematiserad i den tidigare relativt omfattande strukturomvandlingsforskningen. Under 70-och 80-talen pågick nämligen
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ett flertal studier med detta ämne som fokus som en följd av att ekonomin vid
den tiden genomgick omfattande förändringar av strukturell karaktär. I dessa
hade man nogsamt noterat att kvinnor, liksom äldre, lågutbildade och personer
med funktionsnedsättning, hade svårt att återkomma i avlönat arbete efter en
nedläggning. Det överraskande var att vi fann att man i dessa studier ägnat all
analys åt de tre sistnämnda egenskaperna. Hur kunde de förklaras och hur
kunde man lösa problemen? Däremot ägnades knappast något forskarmöte åt
att förklara av vilken anledning just kvinnor – oavsett ålder, utbildning och
funktionsnedsättning – fick svårigheter av denna karaktär. Inte heller förekom
åtgärdsförslag till gagn för kvinnor. Det fanns alltså anledning att bidra med
svar på dessa frågor och den rumsliga och regionala aspekten blev en sådan
ingång.
I Qvistprojektets projektplan formulerades den regionala aspekten utifrån Masseys och McDowells brittiska studie:
Women’s participation and position in working life differ somewhat from one region
to another, which means, that general changes on the labour market will affect
them differently, according to the region concerned. The degree of male dominance on the local labour market will, to some extent, determine who will win the
competition for the new jobs. To what extent do women’s conditions in for instance
the southern mine district of Sweden (in Swedish: Bergslagen) differ from those in
the regions surrounding the big cities? To what degree are women’s conditions
and the structure of the regional industry and trade interrelated? (Qvist-projektet,
sid 2).

Under de år som följt efter detta första försök att förstå kopplingen mellan
könsrelationer och rumsliga/regionala förhållanden, åtminstone i Sverige, har
mycket hänt. Den könsuppdelade arbetsmarknaden har blivit Lenas forskningsfält. Den regionala ingången gav också underlag för att utmana den huvudsakligen nationalstatsorienterade genusforskningen. Identifieringen av olika välfärdsstatsmodellers villkor för kvinnor gjorde inte skillnad mellan villkoren i olika
delar av samma land. Genom statistiska analyser kunde nationella gränser brytas
ner och nya regioner med specifika könsrelationer identifieras. Utfallet och
bakomliggande förhållanden av detta publicerade vi tillsammans med Diane
Perrons i en antologi med titeln Gender, Economy and Culture in the European Union
(Duncan & Pfau-Effinger, 2000).

19

I förändringens tjänst
Det fanns i Qvistprojektet ett interventionistiskt anslag. Vi ville inte bara beskriva, utan också förändra och bidra till förbättrade villkor i arbetslivet: ”Analyses
at the above mentioned levels will, in our opinion, identity some of the fundamental external
obstacles as well as the possibilities for changes in the relation between the sexes in working
life. “ (Qvist-projektet, sid 2)
Detta var också i linje med Arbetslivscentrums målsättning. Det betyder inte att
direkt föreslå lösningar, men att i dialog delta i en förändringsprocess. Denna
arbetsmodell har varit ett signum för oss även fortsättningsvis. Kopplingen
mellan att arbeta med stora statistiska datamaterial för att kunna belägga förhållanden och förändringar och att delta med sin kunskap till gagn för förbättringar för kvinnor och män har utmärkt mycket av det vetenskapliga arbete som
Lena bedrivit.
Detta kommer särskilt tydligt i dagen i Lenas nuvarande projekt om jämställdhet i värmländskt arbetsliv. Idag är det inte någon som ställer sig undrande inför
relevansen i interaktiva regionala genusanalyser. I projektet Jämväxt: Från ord till
handling, är det inskrivet i projektplanen. Så kan man säga att cirkeln är sluten.
Qvistprojektet har växt till sig och givit jämväxtfrukt.
Här kan vi också återknyta till de brittiska geograferna. Linda McDowell har
fortsatt sina studier genom att analysera hur genusspecifik identitet konstrueras
rumsligt. Hon konstaterar att det i vissa regioner utvecklas en maskulinitet som
inte längre efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Den bygger på hantverkskunnande och fysisk förmåga medan arbetslivet efterfrågar kompetens till
”high tech” och ”high touch” jobb. Här har kvinnorna en fördel. De är högre
utbildade och de är mer attraktiva för omsorgsarbeten. Den värmländska arbetsmarknaden, inom vilken Jämväxtprojektet arbetar, innefattar regioner och
platser där denna identitetsuppdelning råder. Här finns alltså förutsättningar för
att bidra till förändring.
I Jämväxtrapporten Att riva murar – samspel mellan utbildning och arbetsliv, som
Lena publicerat tillsammans med kollegor på Centrum för Genusforskning och
Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet är den regionala dimensionen klargörande. Liksom EU:s regionala utvecklingsfond och de svenska utvecklingsprogrammen – som har jämställdhet som ett horisontellt mål – betonar Jämväxt-
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projektet att jämställdhet är en förutsättning för att uppnå balanserad regional
tillväxt. Men författarna konstaterar att den
bistra verkligheten bakom retoriken är behovet av kvalificerad arbetskraft, vilket
sätter krav på arbetsgivare att ta tillvara den resurs som de högre utbildade kvinnorna utgör för kvalificerade arbete inom olika verksamheter (Gonäs et.al., sid 13).

Den fördjupade analysen av dessa förhållanden i Värmland visar att forskningen har förädlats från de inledande frågorna i Qvist-projektet. Regionala strukturer, kvalifikationer och relationer till det obetalda arbetslivet är nu comme il
faute i genusforskningen om arbetslivet.
Ett utvidgat perspektiv
Den könsdikotomi som var dominerande när Qvistprojektet startade har på ett
konstruktivt sätt uppluckrats och problematiserats som ett resultat av genusforskningens utveckling. Så har till exempel nyare forskning skapar förutsättningar för att förstå olika former av maskulinitet och femininitet. Även det intersektionella perspektivet har utvecklats mot ett mer inkluderande perspektiv
där flera kategoriseringar utgör en samlad bild av överordning/underordning.
Man kan samtidigt göra den reflektionen att frågan om klass, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet också var verksamma kriterier i de inledande analyserna av
strukturomvandlingens könsspecifika effekter inom Strukturomvandlingsprojektet och Qvist-projektet. Valet att speciellt fokusera på kön var inte föranledd
av att vi bortsåg från dessa utan att vi konstaterade att kvinnor blev en oförklarad restpost när alla övriga karaktäristika förklarats. Kritiken mot genusforskningens blindhet för intersektionella förhållanden är därför inte befogad när det
gäller arbetsmarknadsforskningen.6 I boken Kvinnoarbetsliv sägs t.ex.:
Invandrade kvinnors procentuella andel i arbetskraften ligger obetydligt under
svenska kvinnors. Sysselsättningsgraden för de senare tillhör de högsta i världen.
Skillnader i arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad har dock ökat under senare år på grund av högre arbetslöshet bland invandrade kvinnor (och
män)…Invandrade kvinnor möter beroende på sin könstillhörighet samma arbetsdelningsmekanismer som infödda kvinnor på den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Därtill möter de specifika svårigheter beroende på faktorer förknippade med deras
invandrarstatus. Inom detta problemkomplex kan finnas negativ särbehandling av
dem som arbetssökande, negativ särbehandling vid utbildningsinsatser inom företag
och andra arbetsplatser eller generell fördomsfullhet på olika grunder (Baude, m.fl.,
1987, sid 119-120).
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För en debatt om detta, se De los Reyes et.al. (2002).

21

Samtidigt är det uppenbart att nyare forskning skapar förutsättningar för att
återigen bygga modeller med intersektionellt perspektiv (innefattande mångfalden av genuskonstruktioner) för att på så vis utveckla arbetsmarknadsteorin.
Dock är vanligtvis den rumsliga dimensionen inte integrerad i den intersektionella analysen.
En aspekt som dock inte apostroferades i Qvistprojektet var sexuell läggning
och queeranalys. Könskategorierna var relativt fixerade, oproblematiserade och
heteronormativa.
Arbete: På tal om kvinnor, kvalifikationer och teknik
Qvist projektet gav Ewa en möjlighet att förflytta sig från en marxistisk forskningsmiljö inom Arbetslivscentrum till en då mer utmanande och gränsöverskridande kvinnoforskningsmiljö.
Den tredje uppgiften var självklar redan på Arbetslivscentrum, det låg i dess
konstruktion, och genererade ett utmanande och omfattande praktikernära
samarbete med såväl olika lokala och centrala fackliga aktörer som politiker och
handläggare av frågorna inom främst stat, kommun och landsting. Här utvecklades aktionsorienterad forskning även om det, när det gäller forskningen inom
temagruppen – Kvinnor i arbetslivet (Baude et.al., 1987), inte benämndes så.
Det var snarare en orientering mer nära vad vi idag benämner en interaktiv
forskningsansats som starkt fokuserade på den jämlika relationen mellan forskare och praktiker, på lärande av varandra och utveckling av en metodologi. I
kvinnodominerade ”lågkvalificerade” yrkesgrupper bedrevs ett spännande metodutvecklingsarbete för att synliggöra dessa yrkesgruppers osynliggjorda erfarenheter och kvalifikationer. (se till exempel SIF, 1987 och SIF/ST, 1988).
Språnget från UTOPIA till QVIST
I början av 1980 startade UTOPIA-projektet (Utbildning, Teknik Och Produkt
i Arbetskvalitetsperspektiv) vid Arbetslivscentrum där syftet var att bidra till att
bryta utarmningen av det grafiska yrkesarbetet. Inom projektet låg Ewas ansvar
på att utforska och i nära samarbete med grafikerna utveckla arbetsmiljötemat
och jämställdhet. Jämställdhet var som begrepp rumsrent att använda däremot
inte kvinnoforskning. Kontakten med den engelska sociologen Cynthia Cockburn och hennes forskning inom den grafiska branschen kom för Ewa att bli en
vändpunkt (Cockburn, 1981,1983 och 1985). Det medförde att hon i UTOPIA22

projektet började utmana det rådande jämställdhetsperspektivet och anlade ett
tydligare kvinnoperspektiv när hon analyserade de svenska perforatrisernas arbetsmiljö och kvalifikationer (Gunnarsson, 1985). Det väckte motstånd bland
flera ledande forskare i projektet. Cockburns analyser av den grafiska branschen
i England ställdes mot den rådande teoribildningen med sin bas i tysk marxistisk kvalifikationsteori vars ideal och norm hämtades från arbetararistokratins
normer och ideal. Ett ideal som också genomsyrande många av de svenska arbetsvärderingssystemen vid den tidpunkten.
När UTOPIA projektet gick mot sitt slut blev Ewa tillfrågad av Lena om hon
ville vara delaktig i Qvistprojektet, något hon naturligtvis då tackade ja till.
Kvinnor, kvalifikationer och teknik
I Kvinnoarbetsliv formulerades som nämnts två (av 6) angelägna forskningsfält
som: Kvinnor i strukturomvandlingen respektive Kvinnor, kvalifikationer och
teknik som kom att utgöra utgångspunkten för Qvistprojektet. Det forskningsfält som Ewa fick ansvar för var Kvinnor, kvalifikationer och teknik. Ett fält
som hon delvis fortfarande ägnar sig åt dock med förskjutningar i teoribildning,
perspektiv och med en starkare profilering av ett interaktivt förhållningssätt.
Ett återbesök hos Qvistprojektet visar hur dessa två forskningsfält fortsätter att
korsbefrukta varandra och alltjämt aktualiserar forskningsfrågor av samma karaktär nu som då. Lenas forskningsfält om den könsuppdelade arbetsmarknaden (Gonäs et al., 2005) och Gunnels forskning om regionala genuskontrakt
(Forsberg, 1998 och 2006) synliggör strukturella ramar som samspelar med Ewa
analys av hur synen på och värderingen av kompetens, kvalifikationer och teknik. Deras forskning är också idag inspirationskällor till hennes egna analyser i
det jämställdhetsintegreringsprojekt (Gunnarsson, 2011) där hon nu bl. a. utforskar betydelsen och konstruktionen av kompetens i ett tekniskt innovationssystem.
I Kvinnoarbetsliv kunde man när det begav sig under rubriken Könssystem och
kvalifikationer läsa:
En metod- och begreppsutveckling utifrån ett kvinnoperspektiv på yrkeskunskaper
och kvalifikationer skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till såväl kvinnoforskningen
som till den nuvarande synen på kvalifikationer. Det skulle kunna leda till ett utvidgat synsätt på kvalifikationer, där såväl de i kvinnoyrken speciellt förvärvade kompetenserna uppvärderas och erkänns som kvalifikationer som att många dolda
kvalifikationer i typiska kvinnojobb synliggörs (Kvinnoarbetsliv, 1987 sid.151).
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En samtidig, mer populärvetenskaplig, bok som behandlade dessa forskningsfält kopplat till arbetsmarknad och organisation var Fruntimmersgöra – Kvinnor på kontor och verkstadsgolv (Gunnarsson och Ressner, 1985).
Analys av ansvar, omsorg och rationalitet
Ewas analyser av perforatörernas (en kvinnogrupp i grafiska branschen) kvalifikationer visade också tydligt att det inte enbart handlade om så kallade tysta
kunskaper, d.v.s. inte formulerbara med ord, utan om kvalifikationer och yrkeskunskaper som osynliggjordes på grund av kvinnors underordning i samhället.
Ett osynliggörande som kunde relateras till den manliga normens tolkningsföreträde av vad som skulle betraktas som kvalifikationer och vad som inte ansågs
vara det (Gunnarsson, 1994 och 1998; Josefson, 1991; Abrahamsson och Gunnarsson, 2002).
Med Qvistprojektet tog hon som nämnts språnget in i den mer renodlade kvinnoforskningen. Här fick samarbeten och dialoger med norsk och dansk kvinnoforskning, då i forskningsfronten inom hennes fält, en helt avgörande betydelse.
Webers rationalitetsteori om idealtyper utvecklades ur ett kvinnoperspektiv av
främst norska forskare som Sörensen (1982), Ve (1994) och Waerness (1984).
Begreppen ansvarsrationalitet/omsorgsrationalitet myntades och knöts till den
kvinnodominerade reproduktiva sfären med omsorg om barn, sjuka och äldre i
motsats till en tekniskt begränsad rationalitet som knöts till den produktiva, läs
industriell produktion, sfären (Gunnarsson, 1994 och 1998). Dessa rationalitetsbegrepp utgjorde ett kvalitativt språng och en riktningsändring från att se
kvinnor som irrationella till att se kvinnor som rationellt handlande subjekt.
Utifrån dessa rationalitetsbegrepp kunde även osynliggörandet och underordningen av den kompetens och de kvalifikationer som utvecklades inom den
reproduktiva sfären förstås. Dessa rationalitetsbegrepp återanvänds och problematiseras idag bland annat relaterat till resursfördelning och syn på tillväxt
inom olika branscher och sektorer (Westberg, 2005).
De norska forskarnas arbeten kom då tillsammans med de danska kvinnoforskarna Andreasens och Jörgensens kvalifikationsteori (1987) att utgöra basen i
Ewas avhandlingsarbete, Att våga väga jämt – Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete som påbörjades inom QVISTprojektet
(Gunnarsson, 1994). Från att tidigare främst ha studerat kvinnor i organisationer ur ett övergripande strukturperspektiv användes en struktur – aktörs perspektiv på lägre organisationsnivå. På så sätt kunde olika aktörers föreställningar
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och formuleringar om kvalifikationer inom ett skiftlag, med kvinnor, män och
arbetsledare, utforskas för hur kvalifikationer gjordes och formulerades. Den
danska kvalifikationsteorin gav ytterligare en pusselbit genom att ta subjektet
som utgångspunkt och lyfta fram den roll den könsrelaterade socialisationsprocessen i familjen och i utbildningar betydde för synliggörandet och värderingen
av kvalifikationer i arbetet.
Från lika lön för lika arbete till lika lön för likvärdigt arbete
Ett idogt arbete bedrevs av lokala fackföreningar, ofta i tillsammans med kvinnoforskare, där praktiker och forskare tillsammans begreppsliggjorde kvalifikationer i så kallade ”lågkvalificerade” kvinnodominerade yrkesgrupper (se till exempel, SIF, 1987 och SIF/ST 1988). Arbetet ledde till att man började ifrågasatte de dåvarande arbetsvärderingssystemens relevans. Ojämlikheterna mellan
kvinno- och mansdominerade branschers löner blev uppenbara. Lika lön för
lika arbete formulerades nu om till lika lön för likvärdigt arbete. I arbetet med
att förändra detta blev JÄMO, där Märit just börjat sitt nya arbetsliv, en nyckelaktör. (Se mer om detta i Märits bidrag). Ett omfattande förändringsarbete fortsatte på olika håll och regeringen gav i maj 1994 dåvarande Arbetsmiljöfonden i
uppdrag att avsätta medel för forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning om lönebildning, arbetsvärdering och löneskillnader mellan kvinnor och
män (LÖVprogrammet7). Ett uppdrag som överfördes till det nyinrättade Arbetslivsinstitutet 1995. QVISTprojektets forskningsfält och frågor aktualiserades igen. Lena och Ewa kom nu att vara verksamma inom olika projekt inom
ramen för LÖVprogrammet. Ewa kom att medverka i ett forsknings- och utvecklingsprojektet på Folksam och AFA tillsammans med skadereglerare, med
syftet att ur ett könsperspektiv utforska de olika former av kunskap som krävs i
arbetet som skadereglerare. Kunskapsformer som det visade sig kunde relateras
till olika rationalitetsformer och delvis kön. (Gunnarsson, 1998).
Under 2000-talet har samma QVIST frågeställningar återigen aktualiserats i
Ewas senare arbeten inom VINNOVAs organisation (Gunnarsson et.al., 2007
och Gunnarsson och Westberg, 2008) och det i skrivande stund pågående projektet Genus- och jämställdhetsutveckling inom Faste Laboratoriet, ett VINNexcellence center som omfattar 8 större tekniska industriföretag och 6 tekniska
avdelningar på Luleå Tekniska Universitet (Gunnarsson, 2011). Nu har begreppet kvalifikationer helt fått ge vika för det bredare och mer individrelaterade
7

LÖV=Lönebildning och arbetsvärdering
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begreppet kompetens. I kompetens ryms dock samma kärnfrågor som
QVISTprojektets i Kvinnor, kvalifikationer och teknik. Hur formuleras vad kompetens är, vem anses ha den rätta kompetensen och hur kan det relateras till genus, utifrån vilken rationalitet härstammar tolkningsprivilegier som aktiveras
inom ramen för kompetens? Det är några frågor som Ewa försöker besvara i
sitt nuvarande projekt tillsammans med en grupp mellanchefer. Idag reser behovet av att bredda rekryteringsbasen för framtiden och regionens överlevnad
dessa frågor. Frågan om hur kompetens görs och praktiseras blir därför en
kärnfråga som kan ge svar på hur en brytande förändringsprocess behöver bedrivas. Som tidigare nämnts utgör även här den regionala – och lokala könsegreringen och ett genuskontrakt i transformation informativa ramar för analysen
(Gunnarsson, 2011). Återigen korsas Ewas forskningsfält av Lenas och Gunnels, men också av Märits i hennes hemvist på DO. Alla dessa befruktande
korsningar som QVIST teamet genererat med sina olika vetenskapliga hemvister har visat att 1 x 4 blir långt mer än 4.
Politik: På tal om lagstiftningens påverkan på konsekvenser av strukturomvandling
Det är viktigt att studera strukturomvandlingen utifrån ett kvinnoperspektiv eftersom kvinnors problem till sin karaktär delvis är artskild från generella problem
på arbetsmarknaden. Kvinnors problem är mer än ett kvantitativt sysselsättningsproblem och mer än ett allmänt diskrimineringsproblem. Det är visserligen sant att
kvinnor finns i botten på arbetshierarkin och att de har sämre karriärmöjligheter.
Men förändringar åstadkoms sannolikt inte enbart genom utbildning och information. (Även om naturligtvis detta är viktiga mekanismer i en förändringsprocess).
Det är också viktigt att analysera kvinnors möjligheter och villkor i sin helhet, det
vill säga både inom arbetslivet och inom familjelivet (sid 4 i projektplanen Kvinnor i
strukturomvandling – Qvistprojektet, Forsberg et.al. 1986).

Så skrev Lena Gonäs 1986 när hon lade fram sin plan till projektplanen till
Qvist-projektet. Det var tydligt att det fanns en ambition att bidra till förändring och förbättring. Det gjorde vi på lite olika sätt. Medan Lena, Gunnel och
Ewa fortsatte sina forskarkarriärer lämnade Märit forskarvärlden 1989 och blev
statstjänsteman. I den rollen har hon alltsedan dess arbetat med jämställdhetsfrågor fast ur olika infallsvinklar och utifrån olika samhällsområden. Arbetsuppgifterna har främst haft sin utgångspunkt i politiskt fattade beslut. Ofta krävs
politiska beslut för att samhället ska förändras i en viss önskad riktning, men
effekterna av politiska beslut tar inte sällan lång tid på sig och det kan också
vara svårt att bedöma hur verkningsfulla de varit. Ett exempel på ett viktigt po26

litiskt beslut som haft en starkt inbyggd förändringspotential var när riksdagen
1980 beslöt att införa en jämställdhetslag. Sverige var då näst sista land i Norden att stifta en lag som stipulerar att kvinnor och män ska ha lika rättigheter i
arbetslivet. Intresset för jämställdhetsproblemen var stort i riksdagen under
1970-talet och jämställdhetsfrågorna drevs på den tiden främst av Folkpartiet.
Senare ökade engagemanget även hos de andra partierna och idag säger sig näst
intill alla partier vara ett feministiskt parti.
Lagstiftningsdramatik
När det gäller frågan om könsdiskriminering på arbetsmarknaden diskuterades
den i riksdagen redan år 1970. Det framhölls i motionerna att lagstiftning
kanske inte skulle få någon revolutionerande effekt, men väl få preventiva effekter och att lagen skulle verka opinionsbildande. Riksdagen avslog emellertid
motionerna. Man ansåg att det skulle vara svårt att utforma och upprätthålla en
sådan lagstiftning. Syftet var att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och
män i arbetslivet, men detta borde kunna tillgodoses genom den utveckling som
pågick i samhället och som hade inletts under 1960-talet menade man. Man
menade vidare att det i första hand borde anförtros åt arbetsmarknadens parter
att genom frivillig samverkan hindra könsdiskriminering på arbetsmarknaden.
År 1972 tillkallade dåvarande statsministern, Olof Palme, fem ledamöter att
ingå i en delegation för att bevaka och utreda frågor om jämställdhet mellan
kvinnor och män. På delegationens uppdrag gjordes en undersökning av utländska lagar och erfarenheter och de slutsatser av undersökningen, som redovisades i en promemoria (Ds Ju 1975:7)8, var att en lagstiftning lätt skulle
”frysa” rådande missförhållanden och hindra mera aktiva jämställdhetsåtgärder.
Delegationen uttalade sig och menade att en antidiskrimineringslagstiftning inte
borde införas. Man skulle alltså kunna nå bättre resultat med insatser av annat
slag än lagstiftning.
År 1976 tog återigen riksdagen upp frågan om diskrimineringslagstiftning och
ett krav på att jämställdhetsdelegationen skulle omvandlas till en parlamentariskt förankrad utredning av jämställdhetsfrågor. I augusti 1976 tillsatte rege8

I denna promemoria, PM till frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering, lanserade författaren
Nina Pripp det könsneutrala pronomet ”hen”. I Annika Baudes antologi Visionen om jämställdhet,
1992, skriver Margareta Vestin i sitt avsnitt att hon tyckte det var ett utomordentligt förslag för att
komma ifrån det förtretliga ”han/honandet” i lag- och lärobokstexter. Men tiden var inte mogen.
Vestin skriver att hon själv försökte lansera ordet i en text men fick nobben. Man ansåg att ordet,
som på engelska betyrer ”höna” skulle dra löjets skimmer över hela könsrollsprojektet. Enligt Wikipedia introducerades begreppet för övrigt redan 1966 av Rolf Dunås i Uppsala Nya Tidning. Den debatt som blommat upp kring begreppet idag har alltså fyrtioåriga rötter.
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ringen en parlamentarisk kommitté för att utreda frågorna om jämställdhet mellan kvinnor och män, jämställdhetskommittén. I direktiven (Ju 1976:06) uttalades att kommittén bör inrikta sig på mera långsiktiga projekt inom jämställdhetsområdet och på frågor av större principiell räckvidd, men också att ge förslag till lagstiftning mot könsdiskriminering. Jämställdhetskommittén lämnade i
maj 1978 i betänkandet Jämställdhet i arbetslivet (SOU 1978:38) förslag till lag
om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Förslaget innehöll både
regler om förbud mot könsdiskriminering, om skyldighet att vidta aktiva jämställdhetsåtgärder och om inrättandet av ett så kallat jämställdhetsombud.
I mars 1979 lade den dåtida folkpartistiska minoritetsregeringen, på grundval av
betänkandet, fram en proposition (prop. 1978/79:175) med förslag till lag om
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Arbetsmarknadsutskottet
tillstyrkte förslaget med vissa mindre justeringar (AU 1978/79:39), men socialdemokraterna reserverade sig i utskottet mot förslaget. Det var framför allt frågan om det aktiva jämställdhetsarbetet och frågorna om tillsyn av lagens efterlevnad genom jämställdhetsombud och jämställdhetsnämnd som var föremål
för partiernas delade meningar. Socialdemokraterna gav visserligen regeringsförslaget sitt stöd när det gällde förbud mot könsdiskriminering, men röstade
emot lagen i de delar som avsåg aktiva jämställdhetsåtgärder. Regeringen förlorade omröstningen om lagen i den delen och fick nöja sig med att utfärda en
”halv” lag (SFS 1979:503). I enlighet med socialdemokraternas reservation försågs lagen med ett principuttalande om att arbetsmarknadens parter hade ett
ansvar för att förverkliga jämställdhetsmålen och om att detta borde ske inom
ramen för medbestämmandeavtalen. Lagen skulle träda i kraft den 1 januari
1980.
Efter den borgerliga valsegern hösten 1979 enades Folkpartiet och Centern om
att gemensamt verka för att ”hela” lagen skulle genomföras och lade fram en ny
proposition (prop. 1979/80:56). Denna innehöll till övervägande del samma
regler som den tidigare propositionen. Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte förslagen även denna gång och med minsta möjliga marginal – en röst – beslöt
riksdagen att godta förslaget och en ny jämställdhetslag utfärdades i december
1979 (SFS 1979:118). Samtidigt upphävdes den tidigare ”halva” lagen innan den
ännu trätt i kraft. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 1980.
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En utredning om måluppfyllelsen
När lagen varit i kraft i närmare tio år tillsattes en särskild utredare med uppdrag att göra en utvärdering av lagen och föreslå de förändringar som utvärderingen påkallade för att göra lagen mer verksam och ändamålsenligt. Betänkandet fick namnet Tio år med jämställdhetslagen – utvärdering och förslag (SOU 1990:41).
Utredaren ansåg att lagstiftningen hade haft en attitydpåverkande effekt, men
att det var svårt att bedöma i vilken utsträckning den faktiskt påverkat utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Man ansåg att lagens regler om aktiva åtgärder
hade gett arbetsmarknadens parter ett alltför stort ansvar för att förverkliga
jämställdhetsmålen. De kollektivavtal som skrevs var ofta allmänt hållna och
innehöll många gånger ingenting utöver det som stod i lagen, vilket egentligen
innebar att parterna avtalade bort kravet på att vidta aktiva åtgärder. Lagen
ställde då heller inga krav på att avtalen skulle hålla en viss miniminivå och vid
denna tid saknade JämO sanktionsmöjligheter, medan fackets sanktionsmöjligheter sällan användes i praktiken. I regeringens prop. 1990/91:113 skrev man
att även om större delen av arbetsmarknaden då täcktes av kollektivavtal om
jämställdhet hade dessa generellt sett inte bidragit till att de lokala parterna blivit
mer aktiva i sitt jämställdhetsarbete. Vidare sades att
för att kvinnors och mäns villkor skall närma sig varandra och slutligen bli lika, är
det således fråga om att ytterligare förskjuta maktbalansen mellan könen till kvinnornas förmån. Ett sådant synsätt bör på ett tydligare sätt än vad som nu är fallet
komma till uttryck även i jämställdhetslagen. Det bör således framgå att lagen siktar till att förbättra främst kvinnors villkor i arbetslivet. Ett krav på årlig jämställdhetsplan införs.” (ibid. s. 64)

I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (Jämställdhetslagen1991:433)
infördes denna skrivning i första paragrafen. Denna skrivning uttrycker en politisk vilja, vilket ofta har en avgörande betydelse för möjligheten att verkligen
åstadkomma förändringar. Denna portalskrivelse gav JämO en möjlighet att
driva frågan i den politiskt önskade riktningen.
JämO läggs ner – DO tar över
Efter 28 år, nämligen den 31 december 2008 lades Jämställdhetsombudsmannen ned och jämställdhetslagen upphörde att gälla. Den 1 januari 2009 bildades
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och en ny diskrimineringslag trädde i
kraft vari reglerna om aktiva åtgärder finns kvar men med en inskränkning i
kraven. Portalskrivelsen att lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet är borttagen. Vidare behöver en arbetsgivare numera upprätta
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en plan endast vart tredje år i stället för varje år. När Arbetslivscentrum skrev
remissvar på den statliga utredningen Tio år med jämställdhetslagen hade Lena Gonäs en framskjutande roll i remisskrivandet och kritiserade då utredningen för
att ha en alltför bred syn på begreppet jämställdhet i arbetslivet när lagtexten
med jämställdhet menade att ”främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete,
arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet (jämställdhet i arbetslivet)” (Jämställdhetslagen 1991:433). Lena Gonäs med flera menade att skrivningen talar endast
om kvinnors och mäns lika rätt, men inte om deras skilda förutsättningar att
hävda denna rätt. Skrivningen förutsätter lika utgångsläge och likvärdiga hinder
för kvinnor och män att uppnå jämställdhet. Forskarna med Lena Gonäs i spetsen menade ”att det finns belägg för att kvinnor som grupp i praktiken har ett genomgående sämre utgångsläge i arbetslivet, jämfört med män som grupp.” (Arbetslivscentrums
yttrande 1990-09-26). Här visar Lena med flera hur viktig kunskap via forskningen är, vetande som för politikerna är nödvändiga för att förstå hur kvinnor
och mäns möjligheter är utifrån har arbetsmarknaden fungerar. Den lärdomen
finns även idag, men trots det har politikerna strukit formuleringen om att
främja främst kvinnors villkor i den nya diskrimineringslagen som därmed negligerar att kvinnor och män har olika förutsättningar att erhålla samma villkor
på arbetsmarknaden.
Ett av syftena i Qvist-projektet var också att kunna identifiera några av de grundläggande externa hindren och potentialerna för förändrade relationer mellan könen i arbetslivet
(Forsberg et.al. sid 5). De aktiva åtgärdsbestämmelserna i jämställdhetslagen
(numera i diskrimineringslagen) är suveräna exempel på hur man via lagstiftning
kan eliminera hinder i syfte att förändra relationerna mellan könen i arbetslivet.
Lena Gonäs skrev redan 1989 i sin bok En fråga om kön – kvinnor och män i strukturomvandlingens spår att kön och klass har betydelse för arbetskraftens värde.
Lena hade redan då i sin forskning sett att kvinnor och män mötte helt olika
beteenden från arbetsgivarnas sida, vare sig de är offentliga eller privata och att
kvinnors och mäns arbete värderas efter olika skalor. Lena menade att arbetsmarknadspolitiken måste bli könsspecifik och utgå från att arbetsmarknaden
fungerar olika för män och kvinnor. Könsegregeringen innebär att kvinnornas
ställning på arbetsmarknaden alltid är svagare än männens och mer sårbar. Lena
slutar med att säga att om arbetsmarknadspolitiken inte tar hänsyn till detta
kommer den att bidra till att vidmakthålla segregeringen och kvinnornas underordning.
Återigen, ett verktyg för att ta tillvara Lenas kunskap är de aktiva åtgärdsbestämmelserna – som numera är inlemmade i diskrimineringslagen – är i högsta
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grad bestämmelser som skulle leda till förändring om och när arbetsgivare tar
dem på fullt allvar och genomför de förändringar som lagen kräver. Det är krav
på förändringar som leder till att arbetsförhållandena utformas så att de passar
både kvinnor och män, att arbetsgivare tar hänsyn till att kvinnor och män är
småbarnsföräldrar och därmed anpassar arbetet till detta faktum, att arbetsplatsen är fri från trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier, att arbetsgivaren anstränger sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och
också ser till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter
hand ökar i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Till
sist, att arbetsgivaren ser till att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män
när dessa utför arbete som är lika eller likvärdiga.
Och precis i enlighet med det som Lena kommit fram till i sin forskning om
konsekvenserna för kvinnor och män i strukturomvandlingsprocessen är det
viktigt att också de fackliga organisationerna driver på så att könsegregeringen
och lönediskrimineringen på arbetsplatserna minskar. De fackliga organisationerna har i Aktiva åtgärdsbestämmelserna ett finfint verktyg för att åstadkomma
förändringar. Sist men inte minst är det nödvändigt att tillsynsmyndigheten,
DO, utövar tillsyn på det sätt som lagen förutsätter.
QVIST frågorna återformuleras – en slutkommentar
Efter denna genomgång konstaterar vi att de forskningsfrågor som formulerades i Qvistprojektet fortfarande är levande – om än med andra begrepp och
teoribakgrunder. Samtidigt har mycket hänt. Vi har flyttat fram positionerna på
många sätt och den kunskap och det modellarbete som genererats inom QVIST
och dess efterföljare skulle mycket väl kunna breddas och utvecklas inom intersektionalitetsforskningens ram. Lika högaktuellt idag som då är våra olika diskussioner om var man kan förvänta sig öppningar för förändringsprocesser,
vilka samhälleliga aktörer som kommer att gå i bräschen för den processen och
hur det arbetet ska organiseras.
En omformulering av Qvistfrågorna handlar om vår syn på vardagen. Materialiteten gör motstånd mot konstruktionerna, vilket vi erfar i våra vardagliga praktiker. Qvistprojektets utgångspunkt var genusforskningens fokus på människor
som sociala varelser vars maktstruktur, identitet och könsförståelse utvecklas i
relation till andra människor. Samtidigt erfar vi att våra fysiska vara bestämmer
mycket av karaktären och maktordningen i dessa möten. Detta är ett spänningsfält som i allt större utsträckning utvecklats inom våra fortsatta studier. Ett ex31

empel på detta är studier av den rumsliga praktiken, som handlar om hur vi kopplar samman det levda livet med en större social verklighet, uppbyggd av våra
världsbilder, kunskaper och kroppsliga erfarenheter vilket bildar en socio/rumslig mix. Det levda livet är en kombination av konstruktioner och materialitet.
Materialitet är numera även ett ofta förekommande tema för feministiska
forskningskonferenser vilket ger inspiration till nya utmaningar för Qvistfrågorna. Sökandet efter svaren på frågorna fortsätter.
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Doing Research on Gender and Work in Sweden
Joan Acker
From 1986 to 1990, I, an American who knew very little about Sweden, had the
great good fortune to do research on gender and work at Arbetslivscentrum in
Stockholm. Lena Gonäs was instrumental in giving me this opportunity, which
greatly expanded my understanding of gender issues and Swedish society, and
shaped my subsequent theoretical thinking, especially about the gendered processes of organizations and their often-hidden inequalities. I also had a lot of
fun living in Stockholm in the company of such good feminist friends. I want
to thank Lena for her central role in all of that and for her friendship, which has
continued through the years since then.
In this brief account, I tell the story of my long visit to Sweden and my experience at Arbetslivscentrum (ALC) where I was a colleague of Lena’s. I include
some information about the research center. Lena probably knows more than I
do about the bureaucratic arrangements that got me from the West Coast of the
U.S. to my adopted home in Sweden. I never felt that I really understood how
things worked in Swedish organizations; subtle cultural understandings are often difficult to grasp, especially those that are non-verbal. Experiences such as
the one I had at Arbetslivscentrum taught me how it feels to be a foreigner, in
spite of being a very welcomed, respected, and advantaged foreigner.
Arbetslivscentrum was a large, free-standing research center, an establishment
created by Swedish authorities to study the effects of legislation promoting industrial and economic democracy. Sweden was at that time, as many would argue, the most successful of all the existing efforts to build social democratic
societies in which equality and democracy were actual, not just ideological, basic
values. Arbetslivscentrum was part of the effort to realize these values in working life. Gender equality was included as one of the goals. Thus, one of the research groups in the Center was devoted to studying gender issues. Lena was a
leader in that group that included other feminist researchers looking at a variety
of issues. This group of women social scientists differed from the other research groups in the Center when I first visited ALC in the early 1980s: this
group was not headed by a professor, but by a “researcher”. As I learned over
time, “Professor” was an almost entirely male, very high status and privileged
category in Sweden. In the U.S., the social status of professor was not so special, professors were not so frequently men. I was a professor. But, in the U.S.,
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I did not have the special regard that I enjoyed in Sweden. U.S. academic departments, such as mine, usually had several professors, in contrast to Sweden
where each department usually had one professor. Very few Swedish professors were women at that time. This had been true of U.S. academia in the past,
but had changed beginning in the mid-1960s. When I was hired during that period, I was the first woman faculty member in my department. By the time I
came to Sweden in the 1980s, a number of other women had joined the faculty.
As I analyzed the gender situation at Arbetslivscentrum, the absence of a professor seemed to mean that the group did not have equal standing and power
with the other, male dominated groups. This was an indication of gender inequalities in the organization, although I did not see this when I first went to
Arbetslivscentrum.
My first visit to Arbetslivscentrum came about when two of my University of
Oregon (male) colleagues who had also been visitors introduced me to sociologists at ALC who helped me to arrange to spend part of my sabbatical there.
On that sabbatical I met and worked with Lena and other feminist researchers:
in 1986 they invited me to return as the Professor for the gender research
group. I accepted, of course.
The research group was a loose gathering of feminist women social scientists,
working individually or in small sub-groups on separate projects. Lena headed a
very active group which contained several other researchers, mostly women
graduate students, I recall. The larger gender group met occasionally to discuss
feminist and research issues and to give each other support. The men professors and researchers at ALC were friendly and welcoming, but they did not understand the depth and extent of existing gender inequality, including in their
own work place. They probably did not know that feminists, including me,
were making basic criticisms of their perspectives, especially the failure to deal
with gender as a fundamental process in society, including in working life. Gender segregation of work and gender pay inequalities were not central questions
for them. In addition, they did not question the preponderance of men in the
powerful and influential positions in all Swedish institutions, including the labor
unions. The one possible exception to widespread male power was in the public
sector helping services where women held most of the jobs. Even there, men
were in the top spots. I, as the only “professor” working on gender issues, did
not enlighten my male colleagues: they did not invite me to discuss the research
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issues of the gender group with them. I have to admit that I did not take the
initiative in this regard: it never occurred to me to do that. One male professor
did understand what we were doing. He was Rudolf Meidner, who had been
one of the two economists who had designed a new Swedish model that would
have taken Sweden toward a much more socialist Social Democracy. Meidner
did not head a research group; he was also affiliated with the LO. That is another story, but part of the back ground of work at Arbetslivscentrum in the
1980s.
The conclusion was obvious and surprising to me: in the 1980s, Sweden was
still a very male dominated society in spite of its excellent programs to support
women workers and its reputation as a model of equality between the sexes.
Sweden’s success in building a social democratic society included amazing provisions to support women in paid work and to ensure the health and wellbeing
for all, including women and children. Paid parental leave, available child care,
and work schedules to accommodate the demands of family responsibilities
were available to both women and men. These policies made paid work much
more possible for Swedish mothers than for U.S. mothers at that time. Sweden
was and still is outstanding in these policy areas. But, when I was there in the
1980s, there were indications of the silencing of women’s voices in the dominant institutions, including the labor movement and the Social Democratic Party. There was a vocal feminist movement, but, for example, all professors in the
elite universities were men. At the same time, organizational support for researchers, including women, was excellent.
I had gone to Sweden believing that gender inequalities had been eliminated. I
found a contradictory and much more complicated reality. Trying to understand
this reality contributed greatly to my emerging attempts to theorize gender processes. Lena was an important guide and friend in that experience.
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Jämställdhet i utbildning och arbetsliv
Kerstin Rosenberg
Prolog
Mitt samarbete med Lena Gonäs började år 2001 med att hon sände en
förfrågan om jag ville vara med i ett projekt på Karlstads universitet om
osakliga löneskillnader och där göra en arbetsvärdering. I och med detta projekt
kom hon att intressera sig för arbetsvärdering och gick in som bihandledare till
mig i mitt avhandlingsarbete. Senare har vi samarbetat i projektet JämVäxt
under sex års tid, 2006-2011, och det är om forskningsresultat från detta projekt
som denna artikel handlar.
Inledning
JämVäxt står för en jämställd hållbar tillväxt och en hållbar tillväxt kräver en
utbildning som ger de kvaliteter som arbetslivet efterfrågar. För att tillgodose de
efterfrågade kompetenserna har den värmländska regionens krav på utbildad
arbetskraft formaliserats i ett samarbete med Karlstads universitet. Exempelvis
fanns ett akademikertrainee-projekt mellan åren 2004-2008, som ledde till att
många ’osynliga’ jobb/arbetstillfällen hittades som inte brukade anmälas till
arbetsförmedlingen eller annonseras ut (Beccman 2011, Celsing 2006). Sedan
januari 2010 drivs ”Korta vägen”, en arbetsmarknadsutbildning som vänder sig
till utländska akademiker. Syftet med ”Korta vägen” är att snabbare få in
nämnda målgrupp på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen står som uppdragsgivare för såväl tidigare som pågående projekt.
Att Karlstads universitet menar sig vara bra på samverkan med det omgivande
samhället framgår av dess hemsida där det framhålls att samverkan ingår som
en naturlig del av både utbildning och forskning. Som exempel nämns examensarbeten som samtidigt är uppdrag från företag. Karlstads universitet säger
sig också vilja bidra till tillväxt och utveckling i hela regionen samtidigt som
man är regionens länk till det internationella vetenskapssamhället. Målet är att
bli ett av de bästa universiteten i Europa när det gäller samverkan
(http://www.kau.se/samverkan). Handelshögskolan vid Karlstads universitet
driver enligt hemsidan: mentorprogram, praktikkurser, forskningssamarbeten
och handelsfrukostar.
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Jämställdheten i den högre utbildningen och i regionens mansdominerade
kluster har varit föremål för en studie inom delprojektet Samspel, som ingick i
JämVäxt-projektet. Det övergripande syftet med JämVäxt-projektet som pågått
åren 2006-2011 var att bidra till en ökad jämställdhet, som i sin tur genererar
hållbar tillväxt i regionen.
Syfte och forskningsfrågor
Det övergripande syftet med denna artikel är att inom ramen för delprojektet
Samspel beskriva och analysera jämställdheten i utbildning och arbetslivet
samtidigt som utbildningens matchning mot arbetslivets krav studeras. Denna
frågeställning är i linje med den i delstudie Samspel. Studien har skett genom
studium av utbildningar med mandominans, kvinnodominans och könsneutral
sammansättning av studenter. Det är ingenjörer (mansdominerade),
personalvetare (kvinnodominerade) och ekonomer (könsneutrala) som
intervjuats liksom arbetsgivare från klustren i Värmland. En första
avrapportering har skett i rapporten Att riva murar – samspel mellan utbildning och
arbetsliv (Gonäs et al. 2009).
Den övergripande frågeställningen i artikeln rör vilken betydelse jämställdheten
har för utbildning och arbetsliv och hur väl matchningen mellan utbildning och
arbetsliv fungerar. Forskningsfrågorna är:
 Vad anser examinerade kvinnor och män om kvaliteten på den
utbildning de gått och hur väl anser de att den matchar de befattningar
de fått?
 Hur väl anser regionens arbetsgivare att utbildningarna matchar deras
efterfrågade krav på kompetens?
Svaren på frågorna ger en grund för såväl utbildning som för arbetslivet i dess
strävan mot en mer jämställd verksamhet och därmed en hållbar utveckling.
Tidigare studier om matchning
Tidigare undersökningar om attityder till utbildningen bland studenter på
Karlstads universitet ger uttryck för en så gott som entydig önskan om mer
praktisk anknytning i den teoretiska utbildningen. Skälet är att underlätta
anställningsbarheten. Andersson et al. (2000) anger att studenterna ansåg att
utbildningen ofta är alltför teoretisk och att problembaserat lärande kan vara ett
komplement. Fröberg och Gatenborg (2002) fann att marknadsföring var
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viktigt för nyare universitet som Karlstads, eftersom arbetsgivare inte självklart
valde detta automatiskt även om det låg närmast geografiskt.
Haglund (2010) har på uppdrag av fakulteten för Ekonomi, Kommunikation
och IT genomfört en studie av 778 alumner och där ingår såväl ekonomi- som
personal- och arbetslivsprogrammet. Det anges i studien hur många kvinnor
respektive män som läste till de olika utbildningarna, men svaren är inte
uppdelade på kön. Ekonomerna tog examen 2003-2006 och personalvetarna
2001-2005. Studien visar att studenterna var nöjda till 61 procent (ekonomer)
respektive 65 % (personalvetare). När frågan inriktas på utbildningens
förberedelse för arbetslivet så ansåg 35 procent av ekonomerna att det stämde
delvis och 6 procent instämde helt medan procenttalen för personalvetarna var
49 procent resp 9 procent. Det vill säga att cirka hälften av studenterna inte var
nöjda. De flesta var tillsvidareanställda och arbetade i privat sektor. Tjugo
procent av ekonomerna hade blivit chefer och sexton procent av
personalvetarna. Ekonomerna önskade tydligare koppling av utbildningens
teoretiska moment till praktiken för att få en bättre anställningsbarhet efter
examen. Personalvetarna ansåg att utbildningen hade för svag koppling till
arbetslivet och efterlyste mer praktik samt att få mentorer från arbetslivet och
också praktiker som föreläsare.
Haglund (2011) har genomfört en liknande studie inom teknik- och
naturvetenskap, där framgår att av dataingenjörerna och maskiningenjöreren var
63 procent delvis nöjda och 17 procent helt nöjda med sin utbildning. 90
procent av maskiningenjörerna och 84 procent av dataingenjörerna var
tillsvidareanställda och tre respektive nio procent var chefer. När det gäller
användning av utbildningen i det nuvarande arbetet instämde 32 procent delvis
och 45 procent helt av dataingenjörerna. Maskiningenjörerna instämde delvis till
58 procent och helt till 9procent . Dessa grupper var också helt eller delvis
nöjda med sina arbeten, till 90 procent. Även i denna grupp ville studenterna få
en förankring av kurserna i verkligheten, dvs. mera praktik.
Dagens Nyheter redovisar den 26 januari 2012 en rapport från Manpower.
Artikeln visar att tidigare favoritutbildning ekonom nu ersatts av perconalchef,
som 2006 inte ens fanns med bland de tio främsta önskemålen. Där nämns
även sociolog Ylva Ulfsdotter Erikssons förklaring som är att när
personalchefen kom med i ledningrupperna, förstärktes personalchefernas
status. Enligt de tio populäraste jobben ligger ’entreprenör’ som tvåa medan
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’ingenjör’ har halkat ned från andra till tredje plats. Ekonomyrket har fallit stort
från första plats 2006 till elfte 2011. Ekonomernas tid var på 80- till 90-talen
enligt Mats Nilsson, vd för Kairos Future (Manpowers Work Life-rapport
2011). Fokus har på senare år legat på management, HR, CSR 1 och andra
ledarskap- och utvecklingsfrågor som mer hör hemma inom
personalvetarområdet.
Metod och material
Den vetenskapliga metoden i Samspelsstudien är så kallad metodtriangulering,
dvs. flera sätt att få fram fakta föreligger, som rapporter om utbildningen inom
ekonomi- och personalprogrammen som gjorts på Karlstads universitet
tillsammans med intervjuer av såväl studenter som arbetsgivare. Intervjuerna av
studenterna utgick från en intervjuguide som konstruerats utifrån
forskningsfrågor med delområden som utbildningen vid Karlstads universitet,
yrkesanställning, nätverk, jämställdhet och framtidsdrömmar. Vi var tre forskare
som intervjuade studenter; Line Holth och Birgitta McEwen intervjuade
examinerade data- och maskiningenjörer och jag intervjuade ekonomer och
personalvetare. Intervjuer av arbetsgivare, främst personalchefer men också
några VD, genomförde Lena Gonäs och jag. Det var klusterföretag i regionen
som vi vände oss till. Intervjuguiden som vi använde byggde på en i en tidigare
studie använd guide (jämför Gonäs et al. 2009, Knocke et al. 2003).
Intervjuer skedde med studenter som examinerats under åren 2004-2006 från
mansdominerade teknikutbildningar inom data (10 procent kvinnor) och
maskin (16 procent kvinnor), kvinnodominerade personalvetarutbildningar (85
procent kvinnor) och jämt könsfördelade ekonomiutbildningar (56 procent
kvinnor) vid Karlstads universitet. Intervjuer med arbetsgivare har skett inom
klustren i Värmland: Stiftelsen Compare Karlstad, Stål & Verkskad, The
Packaging Arena och Paper Province. Sammanlagt intervjuades 34 studenter
(18 kvinnor och 16 män) och 13 arbetsgivare (6 kvinnor och 7 män).
De studenter som intervjuats i projektet bodde och arbetade, av praktiska skäl
för intervjuarna, runt Karlstad. Några hade flyttat från andra håll i landet och
några hade sitt ursprung i annat land. Medelåldern på både kvinnor och män vid
intervjutillfället var 33-34 år. Ekonomerna var yngst, med medelåldern 32 år,

1

HR står för Human Relations och CSR för Corporate Social Responsibility
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medan personalvetare och ingenjörer var några år äldre. Elva kvinnor och nio
män hde barn och två män hade gravida fruar/sambos.
Resultat
Resultatet redovisar först de examinerades svar och därefter arbetsgivarnas svar.
Studenternas svar beskrivs utifrån synpunkter på utbildning, yrkesval, matchning mellan utbildning och arbetsliv samt upplevelse av likabehandling i undervisning och arbetsliv. Arbetsgivarnas svar redovisas enligt samma indelning förutom att yrkesval blir anställningskrav och att jämställdheten beskrivs utifrån
arbetsplatsens förhållanden.

Högre studiekrav och mer praktiktid
Att studenterna i många fall lägger mindre tid på heltidskurser än vad som motsvarar en arbetsvecka har framgått av andra undersökningar bland annat inom
genusutbildningen på Karlstads universitet (Rosenberg 2005). Där fanns inte en
student som lade det antal timmar på kurserna som förväntades av dem. Det
var därför inte så förvånade när en respondent förde fram synpunkten att han
aldrig hade hört talas om en student som pluggat 40 timmar i veckan. Lärarna
borde öka kraven på studenterna, så att det blir mer att kämpa för, menade han.
Utbildningen kunde erbjudas på både tre och fyra år, menade studenten, som
inte såg det som elittänkande men ändå tyckte att den person som är beredd ska
få utmaningar. Dock ska andra som vill ta det litet lugnare kunna läsa på längre
tid, menade han. En annan respondent ansåg att det som utmanade var att läsa
det som han själv tyckte var svårt och det var också där han lärde sig någonting.
Ekonomerna ansåg över lag att praktiken kunde var längre, och de upplevde
den också olika. Ibland blev det inget av den och ibland fick de bra kontakt i ett
företag där de gjorde sitt examensarbete. Personalvetarna upplevde att de hade
många praktiska övningar som var nyttiga och de hade fadderföretag där de fick
praktisk kontakt med arbetslivet. Dataingenjörerna hade ingen praktik men de
gjorde ett examensarbete där kontakt skedde med företag. Maskiningenjörerna
hade sex veckors praktik som de fick ordna själva vilket innebar att praktiken
inte alltid hade så stor anknytning till utbildningen. Även lärarna borde ha mer
verklighetsförankring för att kunna knyta teori till praktik bättre, enligt en dataingenjör.
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Anställning efter utbildning
Av de examinerade som vi intervjuade, som inte fått ett arbete motsvarande
deras utbildning var en kvinna, som var arbetslös efter ekonomexamen och en
kvinna som var support till handläggare efter personalvetarexamen och en
tredje kvinna som var gymnasieläsare efter ingenjörsexamen. Av männen var
det en man som var skoterguide efter en personalvetarexamen. Nedan visas en
tabell över de yrken som respondenterna innehade vid intervjutillfället. Två
kvinnor (ekonomer) var chefer liksom två män (en ekonom och en personalvetare). Två personalvetare, en kvinna och en man hade gått vidare inom akademin och fått doktorandtjänster. Dessutom hade en ekonom fått en forskningsassistenttjänst. Samtliga ingenjörer hade fått arbete inom näringslivet med anknytning till sitt ämnesval och sin kompetensnivå, utom kvinnan som arbetade
som gymnasielärare.
Tabell 1. Respondenternas yrken vid intervjutillfället.

Ekonomer

Personalvetare

Ingenjörer

Kvinnor
Arbetslös
Chef (2)
Handläggare
Personlig rådgivare
Revisionsassistent

Kvinnor
Doktorand
Konsultansvarig
Support handläggare
Utbildare

Kvinnor
Beräkningsingenjör
Designingenjör (2)
Gymnasielärare
Konstruktör/konsult
Kvalitetschef
Projektledare
Programmerare

Män
Chef
Controller
Egen företagare
Ekonom
Forskningsassistent
Revisionsassistent

Män
Chef
Doktorand
Skoterguide

Män
IT-brott, polisen
Konsult (2)
Maskinkonstruktör
Produktionstekniker
Programmerare
Underhållschef

Matchning utbildning arbete
”Det är inte så djävla glammigt att vara chef” sa en personalvetare, man, som
prövat på chefsposition (jämför Gonäs et al. 2009). Just chefspositioner som
framför allt ekonomer men även personalvetare ibland siktar mot kräver ledarskapsförmåga och även kunskap om gruppsykologi samt helst också förmåga
att ta svåra samtal på ett konstruktivt sätt. Dessa kunskaper saknades oftast i
den utbildning de genomgått.
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I övrigt ansåg en ekonom att undervisningen innehöll för mycket koncernredovisning. De flesta får arbete på mindre företag och bokslut för sådana företag
kunde få mer tid, menade respondenten. Några ansåg att det var för mycket
statistik och några att det var bra som det var. Personalvetarna var mycket
nöjda med undervisningen och med programledare och med programmet, så
som det var upplagt när de studerade.
Ingenjörerna hade inte några speciella åsikter om utbildningen utan var i stort
sett nöjda. Ett glapp mellan teori och praktik nämnde några respondenter och
menar att teorin inte är direkt tillämpbar i verkligheten. En annan synpunkt från
kvinnorna men även från en man var att lärare tog för givet att baskunskaper
fanns trots att det inte var ett krav för att komma in på utbildningen. Det framkom också en skillnad mellan könen som rörde undervisningsmiljön, där kvinnorna som var få kände sig ifrågasatta av lärare men också ibland av manliga
studiekamrater.

Likabehanling och jämställdhet
Ojämställdhet i utbildningen upplevdes mest av de kvinnor som var i minoritet
i ingenjörsutbildningen. De kände sig ifrågasatta avseende sin kunskap och
förmåga att tillgodogöra sig studierna. Men även studenter som läst till ekonom
eller personalvetare gav exempel på olika behandling, till exempel en ekonom
som menade att han fått fördelar genom att få en doktorandtjänst som han inte
trodde att han skulle ha fått om han varit kvinna. Det gavs också flera exempel
från båda könen på att kvinnor tar studierna mer på allvar och vill nå bra
resultat medan männen tar lättare på pluggandet. Trots att kvinnorna fått bättre
betyg har männen lika goda förutsättningar att få tjänster, menade
respondenterna.
I utbildningen på tekniksidan spelar bakgrund och tidigare erfarenheter från
området stor roll, vittnade de intervjuade om. Kvinnorna insåg att männen hade
kunskaper som de själva saknade när utbildningen började (se även Gonäs et
al. 2009). En kvinna uttryckte detta på följande sätt:
När vi läste om olika material och maskiner och motorer och allt sånt där; killarna
bara kunde ju allt redan. Jag hade aldrig tittat i en motor förut.
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Denna sneda kunskapsingång drabbade kvinnorna eftersom undervisningen
anpassades till flertalets förkunskaper när utbildningen startade.
Intervjuer med arbetsgivare
Arbetsgivarna vi intervjuade fanns i det närliggande området och ingick i de
kluster kring IT och Teknik som bildats för samverkan mellan företagen. Det
var personalchefer och VD och även någon facklig person vi interjuade.
Resultat från dessa intervjuer är även redovisade i Gonäs et al. (2009).

Krav på utbildning för anställning
När arbetsbetsgivare anställde de grupper vi interjvuat så var de ganska väl
förtrogna med utbildningens innehåll, det vill säga de visste vad de kunde
förvänta sig för kunskaper hos den nyanställde. Inom teknikområdet fanns och
finns fortfarande olika forum för att diskutera utbildningens utformning så att
den passar näringslivets behov. När vi genomförde intervjuerna var efterfrågan
stor på arbetskraft inom teknikområdet och man efterfrågade civilingenjörer
med goda studieresultat. Samtidigt var det så att när inte den högsta
kompetensen krävdes nöjde sig arbetsgivaren med att anställa någon med KY 2utbildning. Man sade sig ha den erfarenheten att universitetsutbildade
aspiranter ofta förväntade sig att blir chefer nästan från första dagen och blev
lågpresterande om så inte blev fallet. Arbetsgivarna ansåg dock att de i de flesta
fall behövde lära sig företagsrutiner och komma in i företagskulturen innan det
blev aktuellt med chefsbefattningar. En anställning var alltså beroende av kravet
på kompetens och kunskap, det vill säga utbildning anpassad till arbetets krav.

Matchning utbildning arbete
Att ha en högre utbildning ses som en kvalitetsstämpel i sig, sa en arbetsgivare.
Ju högre krav på utbildningen desto skärptare studenter, menade de svarande.
De menade sig också se kravskillnader mellan olika utbildningar. Synen var
också att utbildning från de Chalmers och Tekniska Högskolan i Stockholm var
mer värd än en examnen från Karlstads universitet. De äldre universiteten
ansågs ha de högsta kraven på sin utbildning och de med de mest kompetenta
studenterna, menade respondenterna.
Då ser vi utbildningen som en kvalitetsstämpel. Sedan … och då känner man om
det här är en konsult eller en ingenjör.
2

KY står för kvalificerade yrkesutbildningar.

47

Utbildningen ger kvalitetsgaranti och intervjun visar vilken befattning som den
sökande passade för. Två typer av anställda var vanligast bland de företag där vi
intervjuade: ingenjörer och konsulter och här krävdes olika personligheter.
Konsulten sågs som en mera social person än ingenjören. Hela människan är
viktig, skriver vi i Gonäs el al. (2009) och det kommer från arbetgivare inom
konsultbranschen, där den enskilde konsultens kompetens blir avgörande för
verksamheten. Den sociala kompetensen blir lika värdefull som den tekniska
och både behövs i den konkurrensutsatta värld företagen verkar inom.

Jämställdhet som tema
Arbetsgivarna ansåg sig arbeta med jämställdhet på ett medvetet sätt och man
sade sig sätta lön helt utan hänsyn till kön. På en arbetsplats hade man arbetat
med att få fler kvinnor till ett jobb som män företrädesvis haft men effekten
hade blivit att arbetsuppgifterna nu sköttes av enbart kvinnor och könuppdelningen var fortfarande ett faktum. Arbetsgivarens förklaring till detta var att det
var männen och kvinnorna själva som valde på detta sätt.
Ett annat problem sades uppstå när kvinnor fick barn, vilket medförde att de
kom trötta till arbetet. Så här uttryckte sig en arbetsgivare:
Det finns ju exempel här nu, dom är så utslitna när dom kommer hit på måndag,
så att dom får vila upp sig här till nästa helg.

En annan aspekt på kvinnor med barn var att de inte blev resbara, vilket var
något om varje konsult bör vara. Det gällde också att vara flexibel över dagar
med arbetstiden till exempel. Barn innebär således att kvinnor blir tröttare än
män, reser mindre och blir mindre flexibla. De kan inte ta lika stora utmaningar
och de kanske till och med tar mer administrativa arbetsuppgifter en tid för att
klara vardagen hemma. Detta innebar samtidigt att de halkar efter i sin profession som tekniker.
Diskussion och slutsatser
En sammanfattning av studenternas och arbetsgivarnas synpunkter diskuteras i
det följande under rubrikerna Matching – Utbildning för anställning och
Jämställdheten. Därefter följer avsnittet med slutsatser.
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Matching – Utbildning för anställning
Studenterna upptäckte när de fick anställning att mer praktik hade varit nyttig
för förståelsen av kraven i arbetslivet (jämför Haglund 2010, 2011). Samtidigt
ansåg flera att kraven på utbildningen kunde varit högre. Ett generellt problem
som våren 2012 diskuterats på ämnet företagseknomi är att studenterna inte
läser kurslitteraturen, utan ser den mera som uppslagsverk och litar till
föreläsningarna. Detta kan vara en utmaning för arbetslivet, där det av
intervjuerna framgick att om anställningen gällde en toppkompetens vände man
sig till de äldre universiteten och gällde det anställning på lägre nivå räckte det
med KY-utbildning. Här ligger en utmaning för Karlstads universitet att utbilda
till de krav arbetslivet ställer.
Studier visar också att kvinnor mer än män riskerar att överutbilda sig, det vill
säga de får inte en anställning som svarar mot utbildningen. Detta visade sig
även i intervjuerna där tre kvinnor och en man inte hade en befattning som
svarade mot utbildningen. Resultaten stämmer med Johansson & Katz (2007)
som visar att var fjärde anställd man var underutbildad i förhållande till den
befattning de hade. För kvinnorna gällde samma sak var sjunde kvinna, däremot
var mer än en tredjedel av kvinnorna överutbildade. För männen gällde att
mindre än 25 procent var överutbildade. Att kvinnor oftare än män får arbeten
under sin kompetens inom IT-området visas också i Holth et al. (2012).
Att utveckla forum för samtal kring högre utbildning med arbetslivet och dess
krav på yrkesfolk är nödvändigt för Karlstads universitet. Viktigt är också att
verkligen åstadkomma praktik på de utbildningar som är direkt yrkesinriktade,
som ekonom, ingenjörs- och personalvetarutbildningarna. Det blir en
konkurrensfördel för universitetet samtidigt som praktikten i praktiken inte
medför någon mertid för studenterna eftersom de inte använder alla
studietimmar i dagsläget.
Arbetsgivarens rektyteringkrav, främst i konsultbranschen, var förutom kraven
på formell utbildning flexibilitet, resbarhet, anpassbarhet och tillgänglighet
(Gonäs & Rosenberg, 2012). Dessa krav är delivs personliga men kan också
hänföras till familj och arbetssituation samt till jämställdhet och balans i livet.

Jämställdheten
Att uppmärksamma genusaspekten i undervisningen är något som universitetet
prioriterat under åtskilliga år under Jämställdhetskommittén ledning men ge49

nomslaget har inte varit tillfredsställande i alla ämnen. Nu när kommittén inte
längre finns ställs frågan om hur genus uppmärksammas inom pedagogiken.
En rapport av Bergman et al. (2011) visar att en utbildningsinsats krävs för prefekter i jämställdhet och andra chefer vid Karlstads universitet. Frågan om genusperspektiv i undervisningen nämns inte, och där är behovet stort för att en
förändring ska ske. Könsdiskriminering har enligt intervjuerna förekommit
främst inom ingenjörsvetenskaperna. Dock har de få kvinnor som gått där valt
att inte påtala diskrimineringen vilket är ganska naturligt eftersom studenter är i
beroendesituation till undervisande lärare och programledare och för att uppnå
sin examen på bästa möjliga sätt har de valt att svälja sin förtret och hålla tyst.
Företagen hade skrivna jämställdhetsplaner och ansåg sig helt införstådda med
att jämställdhet skulle råda. Intervjuerna visar dock att man i företagsledningen
hade olika förväntningar på kvinnor och män och att dessa förväntningar visade
sig i vilka villkor som erbjöds. Kvinnorna blev oftare projektledare med administrativa uppgifter medan männen fick specialistjobben särskilt inom ingenjörsområdet (Gonäs et al. 2011). Därmed skiljer sig också lönenivåerna mellan
könen åt. Ljunglöf och Pokarzhevskaya (2009) beräknar utifrån Saco:s lönestatistik att den könsmässiga löneskillnaden för data och IT folk var 5,7 procent,
för personalarbete 9,8 procent och för ekonomiarbete 10,4 procent. Resbarhet,
flexibilitet och social kompetens var ledord för konsultföretagen och här gällde
det att passa in i företagets krav, vilket kunde vara svårt att kombinera med balans i livet. Speciellt för kvinnor med barn visade sig denna effekt, däremot inte
så ofta för män med barn. Frågor som balans i livet (se Nahnfeldt 2010) var
ingenting man diskuterade i företagsledningen.
Medel att åstadkomma ett jämställt arbetsliv vilar nu mer än tidigare på varje
företagsledning, sedan jämställdhetslagen upphört och litet utslätad ingår i diskrimineringslagstiftningen. Detta trots att kön är en aspekt inom all annan diskriminering och förtjänar en egen lag.
För den som vill arbeta med jämställdhet är genusutbildning en grund som ger
förståelse till varför könsordningen ser ut som den gör och som också ger argument för diskussion om vad som kan göras för att en likabehandling mellan
könen ska komma till stånd.

Slutsatser
Den första forskningsfrågan handlade om vad de examinerade kvinnorna och
männen ansåg om utbildningen beträffande kvaliteten och hur väl den
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matchade de befattningar de fått. Resultaten visar att kraven i undervisningen
kan ställas högre av lärarna och att knytningen mellan teori och praktik kan
förbättras. Praktik har ordnats ibland och för en bättre anspassning till
arbetslivet kan det vara en nödvändig strategi att alltid bereda praktik, eftersom
arbetsgivarna väljer äldre utbildningsanstalter som till exempel Chalmers för att
få högsta kompetens inom teknikområdet. Om arbetsgivarna söker lägre
kompetens så anställer de personer med KY-utbildning. Här befinner sig
Karlstads universitet i en mellanposition där man kan profilera sig genom att
låta studenterna pröva teorin i parktiken och därigenom få en bra
marknadsföring i konkurrensen om studenterna. Denna rekommendation
besvarar också den andra forskningsfrågan om arbetsgivarnas syn på hur
utbildningen matchar deras krav på kompetens. Att få lämpliga ledare till
företagen kräver även en förstärkning av ledarutbildningen, som kan vara att
lägga utbildningsmoduler med psykologi och även med genusvetenskap
anpassat till ledarskap.
För att möta arbetsgivarns krav på flexibilitet och resbarhet för såväl kvinnor
som män kan avstamp tas ifrån universitet och dess jämställdhetsplaner. Där
bör genusperspektivet prioriteras i undervisningen och särskild beaktas i de
mansdominerade ämnena inom ingenjörsutbildningana, där kvinnor i minoritet
riskerar att tystas. Lyfts genusperspektivet in i utbildningarna på Karlstads
universitet sprider sig effekten förhoppningsvis även till regionens arbetsliv och
villkoren för könen blir mer likvärdiga. Lönerna blir lika för lika och likvärdigt
arbete och barn blir inget hinder för kvinnor i arbetslivet utan balans i livet kan
realiseras för såväl kvinnor som män.
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Att manifestera vägar till ett bättre samhälle genom forskning
Cecilia Nahnfeldt
Prolog
Min första mötesplats med Lena var projektet ”Jämväxt” (Jämställd hållbar tillväxt – från ord till handling). Tillsammans med Gerd Lindgren och Cristina
Grenholm, hade Lena initierat ett brett flervetenskapligt projekt i nära samverkan med det omgivande samhället. Det blev ett antal år av spännande möten,
samtal och utveckling kring frågor om jämställdhet, hållbarhet och frågor om
genusrelationer i rörelse. Att lära känna Lena är att få möta skarp nyfikenhet i
en sällsam kombination; att lära känna en kollega som flera gånger har tvingats
ta ett djupt andetag, kavla upp ärmarna och som övat förmågan att säga: ”Ok.
Då gör vi så här istället!” Är det något jag fått bekräftat i mötena och arbetet
tillsammans med Lena så är det att nyfikenhet och respekt hör ihop, och att
kritisk jämställdhetsforskning är hårt praktiskt arbete förenat med gemensam
tankekraft! Tack Lena!
JämVäxt – ett Manifest för forskning?
JämVäxt - ”Jämställd hållbar tillväxt – från ord till handling.” Är det en beskrivning; en vision; ett program; en förhoppning; en dröm; eller helt enkelt
bara ännu ett bra projektnamn? Kanske kunde det ha stannat vid detta, men det
blev mer! Det blev ett realiserat manifest om än aldrig nedskrivet som ett sådant. I Nationalencyklopedin kan man läsa följande:
manifest - av medeltidslatin manife´stum 'bekant', av latin manife´stus 'tydlig', 'uppenbar', 'öppen', av ma´nus 'hand' och en efterled av ovisst ursprung. En programförklaring kring den egna konsten, politiska åsiktsriktningen e.d., ofta utfärdad av
ett kotteri eller en grupp i opposition mot det etablerade. 1

På ett möte tidigt i Jämväxtprojektet talade några av de deltagande seniora forskarna om att Jämväxt nog kunde behöva ett manifest. Andra var mer tveksamma. För vad är egentligen ett manifest? Och vad innebär det att skriva ett
sådant? Kan forskare göra det?
Projektet har varit en rörelse från ”akademiska händer” i möten med ”praktikens händer”. Jämväxtprojektet har haft en särskild karaktär av samarbeten och
samverkan, nya möten, nya nätverk, ny kunskap och innovation. Forskning i
1

manifest. http://www.ne.se/lang/manifest/250312, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-10-21.
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samverkan med andra aktörer innebär ett tagande och givande ur händer. Och
en osäkerhet: att man inte riktigt vet om någon fattar tag i de händer som
sträcks ut och om det är ett vänligt, ett förhoppningsfullt eller ett kraftfullt tag
som tar tag. Eller kanske ingen alls. Någon gång kanske det hela hamnar i en
armbrytnings-omgång. En annan gång gläds någon över det erbjudande som
läggs fram. Jag vill ge min bild av Jämväxtprojektet, så som jag har följt det. Det
jag tar fasta på är utvecklingen av olika samarbetsformer och den människosyn
som tar sig uttryck i respektfulla samtal och ett lyssnande efter kunskap i en
mycket bred bemärkelse.
JämVäxt-projektets karaktäriserades av gränsöverskridande. Det var flervetenskapligt. Det var en mötesplats för aktörer inom genus- och jämställdhetsområdet från såväl på universitet, utbildning, offentlig förvaltning, ideella organisationer och arbetslivet i bred bemärkelse. Det är också mer än en mötesplats för
information. Forskargruppen använt workshopar för att ställa frågor till praktiker, för att få tillgång och inspel från en förväntad erfarenhetskunskap och
skicklighet. Gemensamt har alltså varit att ”tillämpad genusforskning” inte
handlar om en ensidig implementering från universitet till omvärld. Tillämpning
har här handlat om en ömsesidigt kritisk dialog mellan kunskaper och övad
praktisk skicklighet från olika håll, i ett för samtliga parter gemensamt intresse:
att samtala om jämställd hållbar tillväxt i det samhälle vi rör oss i regionalt. I
den meningen är formen en quadrupel helix (samverkan högskola, offentliga organisationer, näringsliv och ideella organisationer och initiativ) och kunskapssynen är förankrad i ett synsätt där erfarenhetskunskap värderas högt och rationalitet inte ses som överordnat vetande. En syn som karaktäriserar bland annat feministisk kunskapssyn.
Mycket finns att berätta från projektet. I den här artikeln fokuseras ömsesidiga
möten. Jag kommer att ge några exempel: dels Jämväxts workshopar för fördjupade relationer mellan individer och organisationer, dels ett förtroendesamarbete med ett tjänsteföretag för forskning och kunskapsgenerering. Utifrån dessa
exempel vill jag sedan diskutera hur interaktiv en forskare egentligen kan bli.
För att kunna göra detta börjar jag med ordet samverkan.
Samverkan
Samverkan är ett ord som ofta används i ganska vida svep. Letar man synonymer kan man hitta ord som: att gå samman, att verka tillsammans, samförstånd,
konsensus, förenade ansträngningar/krafter och att alliera sig. Ordet samverkan
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är positivt laddat och på en diskursiv nivå rymmer det ibland förhoppningar
och ofta förutsätts att parterna är likaberättigade i samarbetet även om parterna
i sig kan vara ganska olika.
I praktisk handling är ordet mer ambivalent. Alla som samverkar vet att det inte
är så enkelt. Det kräver arbete, beredskap till kompromisser och många samtal i
ett flertal former och konstellationer. Samverkan har diskuterats i många omgångar inom Jämväxtprojektet. Alla vill samverka, men hur? Och vad menar
man med att samverka? Och i vilket syfte samverkar man?
En enkel definition av samverkan hämtad från Nationalencyklopedin är: ett
gemensamt handlande för visst syfte. Det kan utgöra en minsta gemensam
nämnare för det gemensamma arbetet. Samtidigt har högskolor och universitet
ett uppdrag att samverka: "I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med
det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." (Högskole-lagen
2009:45, 1 kap. 2 § tredje stycket)2 Högskoleverket har i sin svensk-engelska
ordbok följande definition:
Med samverkan med det omgivande samhället (samverkansuppgiften) menas ofta
något av följande: samverkan för demokratiutveckling, dvs. lärosätenas arbete
med forskningskommunikation för folkbildning; samverkan för kunskapsutveckling
och tillväxt, dvs. lärosätenas medverkan i kunskaps- och innovationssystemet;
samverkan för bättre utbildning, dvs. lärosätenas dialog med det omgivande samhället kring utbildningens innehåll och dimensionering samt studenternas omvärldskontakter i utbildningen.3

Men ATT man ska samverka, betyder samtidigt inte att det finns riktlinjer för
HUR det görs. Det finns också flera motiv och syften med samverkan.
JämVäxt och samverkan
Så vad var då Jämväxtprojektets syften med detta gemensamma handlande? Det
fanns en tillräckligt gemensam samsyn för projektet, men den skrevs inte ner i
ett manifest från början. Vi som var lite tveksamma till tanken om ett skrivet

2

Se vidare:
https://www.hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/verksamheten/hogskolornassamv
erkansuppgift.4.3127d9ec12496ad89237ffe3085.html
3

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/sveengordbok/termer/s/samverkansuppgift.4.7852b29111
e5fd61e597ffe406.html
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manifest såg en risk för begränsning för både det egna handlandet och för nya
idéer att uppstå.
Istället kom samsynen att gestaltas i en mer eller mindre medveten gemensam
hållning bland forskarna: ”Vi vet inte allt och vi vill veta mer om vad som skulle
kunna vara bra former för att realisera mer jämställd och mer hållbar tillväxt i
regionen och nationellt. Vi tror att vår kunskap på området jämställdhet och
social hållbarhet är viktigt och vi ställer vår kompetens till förfogande för att
fördjupa kunnandet i samhället såväl vad gäller teoretiskt som praktiskt på detta
område.” Denna samsyn kombinerades med en bred inbjudan till det omgivande samhället: ”Kan ni tänka er att vara med?” Och det kunde man av olika
skäl. Och det är värt att notera att inte enbart offentlig förvaltning svarade positivt på inbjudan. Näringslivet representerades starkt genom såväl klusterorganisationer som enskilda privata företag.
När man samverkar behöver man inte var överens om vad man vill ha ut av
samverkan. Men några saker behöver man vara överens om: Former, teman och
en grundinställning om ömsesidig respekt för (förståelse och viss kunskap)
varandras olikheter vad gäller t.ex. vilken organisationskultur man kommer från,
vilka uppdrag man har och vilka roller man kan ta. Detta går att hantera genom
att skriva tydliga avtal mellan de ingående parterna4, eller genom tydlighet om
syfte och innehåll i mer öppna inbjudningar till mötesplatser. Jag vill presentera
två exempel där form, tydlighet och öppenhet på olika sätt skapat förutsättningar för förtroendefulla samarbeten och fördjupad respekt.

Exempel 1: Workshopar – ömsesidigt kritiska samtal
Kontinuerligt genomfördes öppna workshopar där forskare och praktiker möttes. Dessa halvdagar inleddes med kort introduktion till dagens tema. En inbjuden gäst med inflytelserik position nationellt. Därefter gjordes inspel dels från
olika verksamheter i offentlig förvaltning eller näringsliv, dels inspel från forskarnas projekt och utvecklingsarbeten. Efter detta delades alla deltagare in i
grupper för samtal. Halvdagen avslutades med lunch. Inramat på detta sätt är
det ett inte ett ovanligt upplägg. Det jag här vill fokusera är på vilket sätt samta-

4

Avtal skrivs alltid mellan universitet och företag och andra samarbetsparter när det gäller t.ex. EUmedel, vilket är en tillgång för etablering av samarbeten. Man kan med fördel göra dessa konkreta.
Inte endast för att säkerställa vad som ska göras, utan lika mycket för att ha något att samtala om
när det av olika skäl uppstår hinder. Ett avtal gör att problemet blir föremål för ett delat gemensamt
ansvar.
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len förbereddes, genomfördes och sammanfattades för att tas tillvara i forskningen.
Workshoparnas syfte var inte att forskningsförmedla i en ensidig kommunikation av kunskap. Istället var syftet att skapa möten mellan olika erfarenheter och
kunskaper. Att mellan varandra: kunskapsförmedla, kunskapsutbyta, Kunskapsförmera (1+1 är 3), bygga förtroende genom kontinuerliga möten och tillfälle
till fokuserade samtal, att lära känna varandras villkor för respektive verksamheter och att tillsammans formulera och precisera forskningsfrågor.
Forskargruppen förberedde noga dessa möten framför allt i förberedandet av
samtalsfrågor och i hur samtalen skulle ledas. Uppgiften för samtalsledaren var
att sätta igång samtalen och uppmuntra/ge utrymme för alla att komma till tals,
samt att ta minnesanteckningar från samtalen. Utgångspunkten för samtalen att
alla alltså var likaberättigade i samtalet och hade väsentliga bidrag för gemensamt kunskapande. Samtidigt fanns en medvetenhet om att deltagande i samtal
alltid är olika villkorade. Den som bjuder in har en självklar plats, medan den
som är inbjuden behöver ta plats på ett annat sätt och det görs också på olika
sätt. Någon använder sin position som argument, en annan lyfter fram sin specifika kompetens, en tredje inväntar de andras samtal för att hitta en lucka för
ett välformulerat bidrag. Någon tar plats genom att tala mycket, andra genom
att lyssna. Någon beslutar sig för att instämma och bekräfta. Kort sagt att samtala är i bästa fall som en generös dans där man kan upptäcka varandras olika
sidor, men det kan likaväl tystna eller skapa konflikter och positioneringar. Naturligtvis har vi upplevt alla dessa scenarion.
Man kan aldrig gardera sig för att vissa samtal inte leder till ömsesidiga möten.
Det man kan göra är att envist arbeta in en form och tillvägagångssätt som vinner insteg bit för bit varje gång man upprepar den. De gånger som det fungerar
gör ett så pass starkt intryck att den som varit med i den sortens samtal gör
upptäckter och tar dessa med sig in i nästa samtal inom ramen för samma upplägg. Ett ytterligare verktyg till stöd för samtalen var de förberedda frågorna.
Varje delprojekt formulerade en fråga relaterad till pågående forskningsarbeten
för att få respons. Poängen var att formulera en relevant fråga för både forskargruppen OCH för praktiker, där erfarenhetskunskapen hos praktikern kommer
till sin rätt, lyfts fram och bidrar till forskarnas förståelse för den praktik de studerar.
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Exempel på den typ av frågor som ställdes på en workshop om jämställdhetsoch mångfaldsinsatser o verkstadsindustri: (1) Hur kan universitetet vara en
resurs när företaget arbetar aktivt med sin jämställdhetsplan för att förbättra
underlaget för rekrytering? (2) Var finns utrymme för mångfald i ett arbetsliv i
ständig förändring? Möjligheter och utmaningar för företaget. Vilken roll kan
universitetet spela?5
Frågorna är formulerade för att samtala om hur man kan göra eller redan gör.
Frågorna på vilket sätt universitetet kan vara resurs öppnar för vidare samarbeten. Men framför allt understryker det viljan att vara en resurs genom dialog,
inte att komma med färdiga svar innan frågorna är ställda eller innan samtalen
bidragit med bilder av vilka hinder och möjligheter är. Sådana bilder är inte
tänkta att smälta samman till en enda. Konsensus är inte målet, samverkan i
ömsesidigt kritiska relationer där man känner varandra och vågar ta rollen av
kritiska vänner till varandra: Det är målet! Det bästa resultatet ur dessa dialoger
är nya formuleringar, frågor och skärpta reflektioner.

Exempel 2. Videofilmade medarbetarsamtal - Värdefullt forskningsmaterial
Mitt nästa exempel kommer från ett av delprojekten – Modeller – där vi studerade medarbetarsamtal. Hypotesen vi hade med oss i projektet var att medarbetarsamtal var ett effektivt verktyg i kommunikation mellan arbetsledning och
anställd. Vi ville därför göra en fördjupad studie av hur frågor om balansen arbetsliv och övrigt liv hanterades i sådana samtal. Vi funderade kring på vilket
sätt vi skulle inhämta material för en studie. Olika modeller diskuterades allt
från intervjuer till deltagande observation. Men i intervjuer kändes det som att
det skulle vara svårt att få material till vad som faktiskt sker i samtalen. Att göra
deltagande observation i samtalet riskerade att skapa alltför stor störning av
dialogen. I forskargruppen ingick forskare som arbetade med CA-metod (Conversation analysis) där man ofta arbetar med videofilmade sekvenser av samtal.
Skulle det vara en möjlighet? Och vilka vågar vi ställa frågan till?
Ett tjänsteföretag hade varit involverade i en tidigare interaktiv studie där chefer
hade kompetensutvecklats i ämnesområdet utifrån såväl perspektiv från forskning om psykosocial arbetsmiljö, organisationsforskning, kommunikation på
arbetsplatsen och genusvillkor rörande frågan. De hade också hållit kontakten
5

Frågor ställda i Jämväxt workshop 15 december 2008 i samarrangemang med kompetenscentret
Stål &verkstad.
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med forskargruppen genom att delta i workshops. Företaget hade också en inställning att det var viktigt att samarbeta med universitetet som del i kunskapsinflödet till organisationen och man såg det som en regional angelägenhet att
universitetet samarbetar utåtriktat.
Forskningsledaren som också varit involverad i det tidigare projektet ringde upp
och bestämde ett möte för att diskutera et möjligt fortsatt samarbete. Vid mötet
presenterades upplägget med videoinspelning. Det var inget omedelbart ja. Det
var bra. Det innebar att båda parter insåg att här krävdes det fler samtal och
stort förtroende. Skulle det hålla?
Efter ett antal samtal så var frågan förankrad hos ledning och två arbetsgrupper
på företaget. Det var möjligt att göra ett antal inspelningar. I villkoren ingick att
det skulle vara frivilligt för de anställda att delta, de skulle när som helst kunna
dra sig ur projektet även om filmningen var gjord. Filmmaterialet skulle inte
vara tillgängligt för ledningsgruppen på företaget och på så sätt kunna användas
i andra syften än forskning. Forskarna föreslog att varje inspelning skulle följas
upp med intervju av chef och den anställda var för sig, för att få en bild av hur
de var för sig upplevde samtalet. Man kom också överens om att återkoppling
av resultat skulle göras till ledning och chefsgrupp, för den egna lärprocessen
och kompetensutvecklingen på företaget. Allt avtalades skriftligt.
I och med detta fick vi tillgång till ett rikt och värdefullt forskningsmaterial.
Videofilmer, ljudfiler och intervjumaterial från en del i arbetsplatsernas vardag
som ÄR känslig ur ett flertal aspekter. Det kontinuerligt uppbyggda förtroendet
mellan universitet och företag höll. Centrala delar i detta är: de återkommande
kontaktpunkterna (Här: Jämväxts workshopar); tidigare erfarenheter av samarbeten och projekt med universitetet som helhet, men också specifikt med denna
forskargrupp; förhandlingar om tillvägagångssätt och planering; visad förståelse
för svårigheter; gemensam problemlösning; avtal och inte minst att ge något
relevant tillbaka till den som bjuder på sina resurser. Återkopplingen av projektet har varit ovärderlig också för att kunna återkomma med frågor återigen –
antingen från vår forskargrupp eller från andra forskargrupper.
Vi tog inte för givet att vi skulle få ett ja på vår förfrågan till företaget. Men vi
vågade ställa frågan och tro att det kanske var möjligt. I forskningssammanhang
har vi flera gånger fått frågan hur vi kunnat ”få fatt” i materialet. Det enkla svaret är att vi arbetat professionellt med vår trovärdighet och respektfulla kontak60

ter i samverkan med det omgivande samhället. Det är ett arbetssätt som Karlstads universitet som helhet värderar högt. Men det gör sig inte själv. Det behövs uthållighet och kontinuitet i arbetet. Det behöver traderas inom forskargrupperna. Det behöver också vara i ständig utveckling, eftersom förtroendeskapande inte går att fånga helt i konceptform eller ens i policyskrivningar. Det
behövs för att ge legitimitet och ramar för arbetet. Men utan pågående processer lakas samverkan ur. Processerna behöver vara igång och man behöver öva
blicken för vad som hänger ihop och när det behövs förnyande initiativ. Det är
att bygga ett förtroendekapital som har värde för forskning och utbildning.
Hur interaktiv kan forskning egentligen bli?
I det föregående har jag presenterat två exempel på ömsesidiga möten och samarbeten. Jag har betonat vikten av kontinuitet och inarbetade former för möten
och medveten förberedelse för att skapa så likvärdiga positioner i mötet som
möjligt när olika människor och organisationer möts. Jag har visat på en relation i djupt förtroende som genererat värdefullt forskningsmaterial och hur relationen säkerställts genom tydlig dialog och avtal där alla parter får del av relevanta resultat. Det finns stora värden i samverkan. Samtidigt väcks frågor.

Nödvändiga gränser
Att gå in i ömsesidigt kritiska relationer handlar om att låta sig utmanas. Att
vilja ta del av andras synsätt, även när man inte instämmer med dem. Det bygger i sin tur på en övertygelse om att det kan uppstå nya tankar, idéer, frågor,
lösningar osv. i de ömsesidiga mötena. Erfarenheten av ömsesidigt kritiska möten skapar också en insikt om att det inte är självklart att det bara uppstår sådana möten. Att arrangera och få tillstånd möten i olika former är en kompetens
som inte bara en person har, utan som en organisation kan ta tillvara och utveckla.
Det är just gränserna som gör det möjligt att tala om ömsesidighet. Att stå på
ömse sidor om någon slags gräns. Vad finns här på min sida – vad saknar jag?
Vad är det jag vill öppna för? Vad är det jag vill stänga ute? Hur ser du det från
din sida? Det är ömsesidighetens frågor. Därefter det kritiska: Hur kommer det
sig att du har det som du har det? Och att ta emot samma fråga: hur kommer
det sig att det är som det är hos mig? I ett ömsesidigt kritiskt möte ställs utmaningar som synliggör gränser. Gränser för den egna kompetensen, den egna
viljan och intresset, den egna förmågan, de egna möjligheterna i form av tid,
rum, finansiering och andra resurser.
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Hur interaktiv kan en forskare egentligen bli utan att mötet kollapsar in i ett
okritiskt nyttiggörande för vilket intresse som helst. Man vill ju inte bete sig
som en affärslivets nickedocka, eller hur? En forskare vill ju heller inte underminera universitetsväsendet.6 Om nu detta uppfattas stå på spel i de interaktiva
samarbetena. Det råder inte enighet inför hur universitetens uppdrag ska utövas
bäst och prioriteras.
Jag instämmer väl med synpunkterna om att samverkan inte kan ske till vilket
pris som helst. Det finns gränser. Det ska finnas gränser och tydligheter, men
också öppningar och möjligheter att flytta en gräns som inte har argument för
sig. När gränser identifieras utgör de grundläggande förutsättningar för att lyckas med samarbete. Det möjliggör arbetsfördelning. Det är inte meningen att
universiteten ska bli mångsysslare. Vi är bra på forskning och utbildning och
det kan ske i interaktiv samverkan, som vi därmed också behöver vara bra på
och det kan gå till på många sätt. Det som är viktigt är att vi vet vad vi göra, vad
vi kan och vad vårt eget syfte är samtidigt som vi har en förståelse för andras
kompetens, möjligheter och syften.

Excellens och samhällsrelevans
Interaktiv forskning kan inte användas alltid för all forskning, det är en självklarhet. Kritiska studier utövas med fördel i en större distans och med forskargruppens egen styrning som enda intresse. Studier med inriktning på teoriutveckling som brukar utgöra kärnan i excellens-satsningar, görs med fördel i
grupper där enbart forskare ingår. Men dessa former utesluter inte varandra.
Varje tillvägagångssätt har sina fördelar som är knutna till studiens syfte och
materialets karaktär.
Det finns dock en utmaning som rör nyttiggörande av forskning. I ett samhälle
där allt mer text finns tillgänglig via digitala media; där allt mer tal och prat förmedlas i ett starkare brus; där allt fler skall fatta snabba effektiva beslut som är
välgrundade; där tiden att lyssna och läsa krymper eftersom den ofta räknas
som passiv tid. Hur ska universiteten fortsätta vara en central aktör i samhället
och bidrag till en mer jämställd hållbar värld? Vi är vana vid att våra texter blir
lästa och att utbildning ses som värdefull för samhället. Kan vi ta det för givet?
Jag tror att vi behöver reflektera över en större mångfald av sätt att ”göra oss
publika”. Det behöver inte innebära förenklingar eller popularisering i första
6

Uttrycken ”affärslivets nickedocka” och ”underminera universitetsväsendet” kommer från kollegial
kritik och är inte mina.
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hand. De vi samarbetar med är kompetenta och väl rustade att ta till sig komplexa beskrivningar av social, ekonomiska eller tekniska processer, metoder och
lösningar. Interaktiva projekt och samarbeten är ett sätt att vara universitet och
kan t.ex. även ses som del i det livslånga lärandet (inte bara för praktikern utan
också forskaren). Excellent forskning är viktigt. Här handlar det om forskning
som baseras på excellensforskningens begrepp och resultat för att ta nästa steg i
riktningen samhällsrelevans. Begreppen excellens och relevans behöver inte
över- eller underordnas varandra eller spelas ut mot varandra. De kompletterar
varandra.

Den reflekterande forskargruppen
Så hur ska då forskargruppen anta utmaningen om var gränserna går för interaktiva tillvägagångssätt? För det första menar jag att forskargruppen kontinuerligt behöver underhålla sin medvetenhet om interaktionens gränser och möjligheter. I relation till varje nytt samarbete och projekt kan frågan tas upp. Är detta
något som vi kan göra? Vad intresserar oss? Är det viktigt för att underhålla en
god samarbetskontakt? Är det snarare ett växande behov av utbildning vi ser?
För det andra är den kritiska blicken nödvändig. Med kritisk menar jag vår
forskarkompetens att ställa oss på ett avstånd och lägga perspektiv, problematisera och ställa frågor om t.ex. maktförhållanden och genuskodade relationer.
De som samarbetar får här kanske den tydligaste utmaningen från forskarvärlden. ”Är ni beredda att tänka om?” Att ta fram nya tankesätt och föreslå andra
sätt att agera som forskare är bra på! Det är det som är reflekterandets kompetens.
För det tredje har vi identifierat behovet av reflexivitet i de interaktiva projekten. Vi initierade ”Reflexiva öar” – forskarmöten där fokus för samtalen var
frågor som rör gränser mellan praktik och forskning. Dessa möten har till uppgift att stödja den egna förmågan att förhålla sig till subjektiviteten när man arbetar i interaktiva projekt. Ett sätt att ställa sig i ett renodlat forskningsperspektiv för en stund och inte behöva för tillfället ta hänsyn till andra intressen och
syften med projektet. Det är ett sätt att värna forskningens uppgift och då
kunna återvända till projektet med nya krafter och tydliggjorda gränser.
För det fjärde är en gemensam hållning vad gäller rätten att identifiera forskningsproblem. Det som brukar kallas tolkningsföreträde. Det är inte säkert att
forskare (eller för den delen forskningsfinansiärer!) är bäst på att hitta och prio63

ritera centrala problem att belysa eller analysera. Däremot är vi skickliga på att
formulera problem så att de blir forskningsbara och möjliga att arbeta med i
forskning. Att stava på meningen: ”Jag äger inte frågan, men är skicklig i att
formulera och bearbeta den.” kan vara en god övning för såväl nydisputerade
som seniora forskare.

Den reflekterande organisationen
Det är inte endast forskarna som utmanas i ömsesidiga möten. Även praktikern
ställs inför utmaningar. Jag vill här peka på två vanliga utmaningar. Det ena är
en intern utmaning där praktikern som är inbjuden till en workshop, kommer
”hem till sin organisation” och vill fördjupa samarbetet med universitetet i någon form. Det andra är en utmaning att för samverkans partners utanför universitet förstå vad vetenskapligt arbete kan vara och på vilket sätt det fungerar.
När en deltagare i en workshop återvänder med nya erfarenheter till sin organisation är det inte alltid enkelt att ”göra något på hemmaplan”. En viktig tröskel
är här om initiativkraften ligger hos den enskilda deltagaren eller om han/hon
har sin organisations stöd. Vi har uppmuntrat organisationer att skicka minst
två eller flera personer eftersom det ger större möjligheter att ta tillvara nya tankar och idéer. Man kan också se en utveckling till att allt fler kom med ett starkare stöd från sin arbetsgivare till workshopar genom att det ansågs ingå som
del i t.ex. nätverkande. Erbjudandet att delta i workshopar är öppet. Vi kan därför inte styra på vilket sätt olika organisationer använt workshopar, men hoppas
på att det kan generera förändringsarbeten m.m. Det vi kan påverka är att erbjuda fler samverkansformer än workshop. Vi har sett det som ett tecken på
starkare vilja att samverka mer fördjupat, om man deltagit kontinuerligt och
aktivt, och då också ställt frågor om samarbeten i form av medverkan i vår utbildning, delta i projekt, vara referenspersoner etc.
En annan vanlig utmaning handlar om förståelsen för vad som är vetenskapligt
arbete och under vilka villkor vetenskapligt arbete utförs. Ett mål med att rusta
externa samverkansaktörer handlar om att väcka insikten om, att det inte i
första hand är forskningsresultat men det medvetna och redovisade tillvägagångssättet som är vetenskaplighetens kvalitetsmärke. Det är viktigt för oss att
inte bli ett smörgåsbord av resultat som snabbt produceras. Hellre vill vi steg
för steg arbeta för förtroendefulla relationer, där forskningsfrågor initieras tillsammans.
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I viss utsträckning är det just frågan om vad vetenskapande är, som jag själv
oftast möter min egen trötthet i samverkan. Kravet på forskaren att vara begriplig och kunna formulera sig så att ”alla förstår” är starkt. Det är naturligtvis riktigt på ett sätt. Samtidigt finns ibland bakom den sortens uttryck en föreställning om ”den dammiga forskaren som sitter i sin fåtölj och aldrig har sett verkligheten” och att detta är den normala forskaren. Den föreställningen vill jag å
det bestämdaste avvisa. Att kommunicera sin forskning är viktigt, men ALLA
forskare måste inte kunna det. Alla universitet och högskolor måste däremot
arbeta med det. Och inte minst: de flesta forskare jag känner lever i verkligheter. Olika verkligheter, med olika intressen och de flesta är skickliga i att kommunicera sin forskning på olika sätt. Som utmaning tillbaka skulle jag vilja säga
till praktiker: Men snälla – ta er lite tid och läs eller lyssna! Måste jag vara som
en fågelmamma som matar hungriga ungar? Fast får en forskare säga så? Ja, det
är ju en test på hur ömsesidiga vi kan vara!
Samtidigt behöver forskarna reflektera över hur man kan ge stöd till externa
aktörer att bli bra på att formulera vad de vill att vi forskar om. En tanke har
varit att vi kunde en kortare kurs kring hur man formulerar projektplaner och
avtal för samarbete. Då skulle forskare kunna presentera olika metoder och tillvägagångssätt. Beskriva hur man gör forskningsansökningar som i vissa stycken
skiljer sig från andra projektansökningar. Forskare kan berätta om varför vi
hellre gör längre studier än korta projekt. Vi kan skapa förståelse för hur beslutsprocesser tar tid, och att tidsplaneringar gör att vi ofta har framförhållning
på ett halvår osv. I en sådan kurs skulle man naturligtvis också betona vikten av
att skapa ömsesidig förståelse för varandras olika förutsättningar, arbetsvillkor
och organisationer.
Sammanfattning
Utifrån erfarenheterna i Jämväxt ser jag många skäl för interaktivt arbete i samverkan. Förutsättningen är förstås högskolelagen. Vi har ett uppdrag att stå i
dialog med det omgivande samhället. Det interaktiva arbetssättet är ett sätt, av
flera möjliga sätt. Det har fördelar och det har begränsningar. Jag återvänder nu
där jag började – ordet manifest. Det vi har erfarit i Jämväxtprojektet är att arbetet genom de interaktiva metoderna, där workshopar stått för en kontinuitet,
har gjort att forskningens syfte, att stödja och utveckla regionens arbete i riktning mot ett mer jämställt och socialt hållbart samhälle, återkommande manifesterats. Kanske har projektet åstadkommit att det jämställt hållbara samhället
blivit allt mer manifest i meningen att det börjar synliggöras. När vi började
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projektet tittade många oförstående på oss när vi talade om att det finns en hel
del lönsamhet och tillväxt att hämta ur mer jämställda arbetsvillkor och arbete
för lika möjligheter. Idag ett halvt decennium senare är det något som fler arbetar med och det finns en mycket större acceptans för tanken på ett samband.
Jämväxt har bidragit till det.
Att manifestera den kritiska jämställdhetsforskningens resultat genom interaktivt arbete är för oss på Karlstads universitet ett sätt att ta arvet från en drygt
sekels jämställdhetsarbete ännu ett steg vidare. I det arvet kan vi stå stadigt i en
människosyn som inkluderar människor oavsett om de är kvinnor, tanter, flickor, pojkar, gubbar eller män, och med en medvetenhet om att våra föreställningar om kvinnligt, manligt och mänskligt ständigt spelar spratt med oss i vardagen. Genom den interaktiva metoden kan vi arbeta med en inkluderande
kunskapssyn och utmana varandra kring frågor om vem som äger kunskapen
om den verklighet som vi forskar om. Vem äger tolkningsföreträde? Och om
ingen äger det hur gör vi tolkningar tillsammans och väljer utifrån fördjupade
respektfulla samtal? Genom de förtroende vi har byggt upp har vi fått tillgång
till forskningsmaterial som vi annars hade haft mycket svårt att få fram. Videofilmningen var bara ett av flera exempel i projektet. Det är en forskningsmässig
styrka, där excellens och relevans möts. Många arbetsplatser har problem med
att skapa kontinuitet för förändringsprocesser ute i verksamheter. Fortfarande
är mycket av jämställdhets- och mångfaldsfrågor något som är projektbaserat
och inte integrerat i verksamheterna. Att arbeta interaktivt ger förutsättningar
för att vara ”vikarierande kontinuitet” för externa aktörer, samtidigt som stöd
ges för att frågorna ska etableras stadigt i förändringsarbeten i verksamheterna.
Kort sagt det är ett givande sätt att arbeta.
Forskning görs manifest på detta sätt. Handgripligen har forskning och forskares verksamhet tydliggjorts. I konkreta möten har erfarenheter från skilda arbetsplatser och sammanhang diskuterats, där jämställd hållbar tillväxt hanterats
som möjlighet, som utmaning, som nödvändighet, som del av det vardagliga
livet. Det har skrivits artiklar och böcker. Det har skapats arbetstillfällen och
initierats nätverk. Även en innovation sprang fram ur arbetet. Men kanske det
mest hållbara har manifesterats i de respektfulla och ömsesidigt kritiska möten
som genomförts. Den erfarenheten kan bäras vidare av samtliga som varit med.
Det är utmaningen framåt!
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Gender and intersectionality: analysing employment inequalities.1
Diane Perrons & Wendy Sigle-Rushton
Abstract
Widening inequalities and increasing diversity among the population have generated renewed interest in analysing intersectionality, responding to the long
standing concern with analyses based on gender as a single analytic category.
This article analyses quantitative data from the UK LFS to provide a descriptive
mapping of how gender, parenthood, ethnicity and academic qualifications intersect with respect to employment participation in the UK. The quantitative
analysis focuses on the relationship between motherhood and employment and
how it differs simultaneously by ethnic group and by qualification. Our method
allows us to estimate how gaps in employment change, as children age and new
children are added to the family. The findings reveal significant differences between groups in terms of life course events. In particular, as expected we find
qualifications increase and motherhood reduces the likelihood of employment
for all groups. What we also show is that the gap between different ethnic
groups is far lower amongst mothers with a degree than those with no qualifications; that ethnic differences arise prior to the onset of motherhood and, likewise again with ethnic variations, rates of employment do not pick up as quickly
as sometimes assumed as children reach school age. With the enactment of the
recent equalities legislation in the UK and analysing intersectionality in the way
outlined potentially contributes to the development of policies tailored to recognise complex inequalities and differentiated needs.
Introduction
Questions of gender inequality in the labour market and the connections between welfare state policies for care provision and labour market participation
as well as the intersectionality between gender and class, work and health have
been central to Lena Gonäs’s impressive body of work that has been highly
influential over recent decades (see for example Gonäs and Karlsson 2006;
1
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Association of America, 29-31 March 2007, New York City, for their thoughts on earlier drafts. Author time spent working on this article was supported by a grant from the UK Economic and Social
Research Council (ESRC): RES-225-25-2001.
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Gonäs and Bergman, A 2009). This chapter draws on the importance of analysing intersectionality by identifying different patterns of employment for different educational and ethnic groups in the UK as they are affected by motherhood.
With rising migration and ethnic pluralisation, patterns of inequality have become increasingly complex (Beck 2007) generating a renewed interest in the
analysis intersectionality across the social sciences.2 This interest corresponds to
concerns within feminist scholarship about the limitations of analyses based on
gender alone given diversity among women by social class, ethnicity, race and
sexuality. In the UK, with the enactment of the recent equalities legislation and
establishment of the Equalities and Human Rights Commission in 2007 analysing intersectionality is more urgent (Verloo 2006; Squires 2008).
Recognising the significance of intersectionality strengthens the veracity of theory but makes analysis more complex (Brewer, Conrad and King 2002). By
mapping labour market participation rates defined at the intersection of a number of axes of difference we show how the significance of analytically defined
differences varies across specific sub groups within the labour market. In this
way, we address the challenge of analyzing difference while being attentive to
the significance of more structural constraints that also influence the well being
of people in different social locations.
The chapter begins by reviewing the significance of intersectionality in feminist
research. In sections 2 and 3 we outline our method and present findings of a
detailed quantitative analysis of intersectionality between gender, ethnicity, social class and parental status in UK employment patterns. More tentatively, the
final section offers an interpretation of our findings and indicates the potential
uses for contemporary equalities policies of an approach that is sensitive to issues of intersectionality.
Intersectionality in feminist research
Feminists have been criticised, often (but not only) by other feminists, for erroneously homogenising the experiences among women and among men and for
2

This interest is demonstrated by special issues of Feminist Economics (2002), The European Journal of Women’s Studies 2006, Politics and Gender (2007) and Political Science (Squires 2008)
following the long standing feminist concern and debate largely initiated within Black feminist writing
(Crenshaw 1991; hooks 1981).
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ignoring other sources of variation that cut across gender in important and
complex ways. Multiracial postcolonial feminist theory has made a clear and
convincing case against the use of gender, class, or ethnicity as single analytic
categories (Spelman 1988; Crenshaw 1991; Collins 1999; Brewer et al 2002; Ali
2007). Where multiple aspects of identity are considered, researchers have been
criticised for implicitly (and sometimes explicitly) treating multiple dimensions
as independent, additive and separable. Elizabeth Spelman (1988) refers to this
as the “ampersand problem” – the problem that arises when researchers assume for example that black women’s experience, can be deduced by understanding separately the effects of racial discrimination and gender discrimination. Such analyses neglect the way that these forms of difference are lived and
experienced relationally (Moore 1994). As Irene Browne and Joya Misra (2003:
488) succinctly put it ‘Race is “gendered” and gender is “racialized”, so that race
and gender fuse to create unique experiences and opportunities for all groups.
These ideas can be extended to incorporate other socially constructed differences, such as class, disability, age, and sexuality, but in practice with ever increasing complexity. While the list of possible ‘significations’ is inevitably ‘illimitable’, our concern lies with how different analytical categories affect multiple
groups, rather than identity politics, so our ‘sigh’ arises more from an awareness
of sample size limitations in survey data (see Author 2007) than ‘embarrassment’ (Butler 1990: 143). In both analyses and policy formulations it is important to recognise that ‘one form of oppression is influenced by and influences how another form is experienced’ (Spelman 1988:123). What is endured,
resisted or practiced is not simply an additional form of disadvantage (or privilege) but a different form of disadvantage (or privilege).
Responses to this recognition of multiple subject positions are varied. Leslie
McCall (2005), in her work on complex inequalities, identifies three: anticategorical, intracategorical and intercategorical. The anti-categorical perspective rejects the use of analytical categories, owing to the way in which these
‘simplifying social fictions’ (McCall, 2005:1773) overlook the fluidity, contingency, historical and local specificity of meanings (Browne and Misra 2003)
and may serve to perpetuate the inequalities they describe. Such a position may
recognise the complexity and multiplicity of subject positions but can overlook
the provenance of key axes of social inequality, that is, it perhaps focuses too
much attention on finding out who people are rather than on how they came to
be located in the socially hierarchical, gendered, and racialized space in which
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they reside (Mirza 1997). The anti-categorical perspective potentially neglects
the source of these differences, whether these arise from social and cultural
constructions of meaning or from material practices of exclusion and discrimination or any interaction between these. Furthermore it risks disguising inequality in the form of individual idiosyncrasies rather than systematic disadvantage.
As Judith Squires has argued the current vogue of diversity policies and emphasis on company gains from utilizing a wide variety of individual attributes ‘requires no admission of previous wrong, no acknowledgement of social justice
or structural discrimination’ (Squires 2008:59).
Use of analytical categories may not do justice to the complexity of their occupants’ positioning but nonetheless can highlight systematic forms of inequality,
exclusion and disadvantage with which they are linked and which impact on
their lives and experiences. While recognising that such empirical categories are
social constructions rather than naturally found, Kimberley Crenshaw
(1991:1297) draws a distinction between the power to name a category and the
‘power to cause that categorisation to have social and material consequences.’
She argues that ‘at this point in history, a strong case can be made that the most
critical resistance strategy for disempowered groups is to occupy and defend a
politics of social location rather than to vacate and destroy it.’ 3 With increasing
international migration, ethnic pluralisation widening inequalities in the labour
market this case has intensified.4
If categories are to be used strategically, how can they reflect the reality of multiple subject positions effectively? The intracategorical approach attempts to do
this by defining groups at the intersection of one dimension of a number of
categories (McCall 2005), such as South Asian women (Ahmad et al 2003) or
young people of racially mixed parentage (Tizard and Phoenix 2002). 5 This approach generally draws on qualitative methodologies and perhaps has been the
most widely followed in social research. These studies are invaluable in providing rich detailed analyses of how particular sub groups of the population experience oppression or dis/advantage. Again following McCall (2005:1782) they
3

Crenshaw (1991) also notes that people can ‘subvert the naming process in empowering ways’ e.g.
Black and Queer movements.
4

See also Brah and Phoenix (2004)

5

McCall’s (2005:1781) illustrates the intracategorical definition in the following way. ‘Thus, an Arab
American, middle class heterosexual woman is placed at the intersection of multiple categories
(race-ethnicity, class, gender and sexuality) but only reflects a single dimension of each.’
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‘delve into the complexities of social life – to reveal diversity, variation and heterogeneity where quantitative researchers see singularity, sameness and homogeneity.’ As ethnic pluralisation and the range of socially significant lines of differentiation multiply such groupings risk neglecting people who fall at the margins. Further, approaches focused on any one of these social groupings could
be divisive and overlook the way that groups encounter common problems,
albeit experienced in different ways. With respect to employment, these problems may arise from context, such as geographical location and respective positioning within the global division of labour; availability of and accessibility to
work and childcare; excessive or unsuitable working hours, as well as forms of
discrimination linked to identity. These commonalities or structural barriers are
potentially more inclusive and so more likely to lead to wider support for equalities policies for change (Holgate 2005).
Thus the question as to how to recognise both singularity and commonality,
while partially remedied through intracategorical analyses, still remains. The
third approach, the intercategorical perspective, addresses this dilemma rather
differently by investigating the ‘complexity of relationships among multiple social groups within and across analytical categories ’ (McCall 2005:1786) that is,
it examines relations across social groups along all of the analytical dimensions
of difference that have been defined. So rather than focusing on the complexities within a particular sub group such as White working class women, this approach explores the significance of analytical dimensions of class, ethnicity, or
gender comparatively for multiple social groups. So in her analysis of wage differences in US cities McCall (2005) contrasts the magnitude of different forms
of inequality (by class, race and gender) for different population sub groups men, women, the college and non college educated- in different cities. This
approach more obviously lends itself to large scale quantitative analysis by focusing on different combinations of characteristics as opposed to different,
separate social categories, that is it considers how ‘different divisions are intermeshed’ (Yuval Davis 2006:200). But the categories are, in effect, used strategically and hypothetically and with openness to the possibilities that how these
different divisions intermesh will vary temporally and spatially, that there may
be no discernible relationships or no discernible difference between one such
group and another with respect to some other phenomenon, in our case labour
market participation. If a commonality is found it could serve to undermine or
deconstruct the validity of the group distinction and potentially provide a foundation for alliances or common policies though with caution, bearing in mind
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that in any grouping the internal complexity can never be fully captured. In this
respect while groupings are identified, this does not reflect beliefs that they are
in any sense static, indeed the focus is on relationships, difference and change.
Most importantly, it does not reflect the view that there is any causal relationship between the definition of social groups and the outcomes. Instead it seeks
to describe differences across groups that are often assumed to be more or less
homogenous except perhaps in analyses that set out from the beginning – usually because of the author’s specialism -- to explore differences by race and ethnicity or education level (a focus that usually results in the choice of key words
to highlight this more detailed perspective).
Only when differences across groups are explored in a more complex way (and
as a matter of course rather than as a sub-field of interest) do we begin to develop a good understanding of how sub groups experience both similar kinds
of disadvantage, albeit to different degrees at the same time as group specific
disadvantage. Such evidence is necessary for thinking about general and more
tailored equality policies. McCall (2005), finds that relative to average levels of
inequality in the USA, Detroit a highly unionised former industrial city, has
comparatively modest class and racial inequality among employed men but
higher levels of gender inequality and class inequality amongst employed women. By contrast, gender inequality is higher among the college educated than the
non college educated in Dallas, a post industrial city. These contrasting findings
lead McCall to conclude that that de-industrialised cities are suited to comparable worth policies and affirmative action while more universal policies such as
minimum wage would be more appropriate in post industrial cities.
As the plurality of lines of social demarcation increases, the difficulty of accurately representing real individuals multiplies. Taken to its limit, intersectionality
could lead researchers to continue splitting their samples into increasingly detailed social groups until there is nothing left but a population of individuals (or
handful[s] of individuals) which cannot be meaningfully studied (Young 1994).
Researchers using the inter-categorical approach therefore must be selective in
their choice of categories to analyse and explore. Analyses of this sort necessarily will be partial in their approach to understanding complex patterns of
inequality.
For effective policies to counter labour market disadvantage ideally what is required is a way of ensuring that the specificities of differential positioning are
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fully recognized in order to ensure equity of applicability in counter measures,
that is to ensure that equity of appropriateness is embedded in the equalities
legislation and policies. As noted by Iris Young (2008: 86 her emphasis) with
respect to racialized structural inequality ‘a society that aims to redress such
injustices must notice the processes of racial differentiation before it can correct
them.’ A prerequisite is descriptive knowledge of differential positioning and
the relationships between different forms of inequality, so the next section outlines and illustrates an examination of gender differences in employment that
simultaneously considers other lines of social demarcation. Specifically it examines how gender, parenthood, ethnicity and academic qualifications all combine
with respect to employment participation in the UK. In principle the method
could be applied to other lines of social demarcation, but the number of different dimensions of difference capable of simultaneous analysis is limited by
small numbers of people with particular sets of characteristics in survey data. 6
By so doing, our chapter responds to calls for practical ways of negotiating intersecting inequalities that remains sensitive to the limitations of both the separate strands and diversity management approaches to the question of inequality
(Verloo 2006; Squires 2008).
Methodological Considerations, Data, and Measurement
Although data constraints limit the extent to which empirical work can reflect
interlinking hierarchies in all of their complexity, researchers can and should
take greater care in their choice of methods and model specifications and reflect
to a greater extent on the assumptions that underlie their choice of method and
the models they estimate. All too often, researchers who want to carry out gender sensitive empirical analyses – particularly those without a particular research
interest in race/ethnicity or social stratification -- resort to standard parametric
(often some variant of least squares) modelling techniques. In order to examine
gender earnings gaps, for instance, the researcher may estimate linear models
that include, in addition to age or experience, separate controls for gender,
race/ethnicity, and education level. In regression analyses, this modelling strategy effectively imposes the strong assumption that the effects of gender,
race/ethnicity, and education are additive and separable. The gender parameter
reflects differences in average earnings by gender regardless of the person’s race
6

It might be argued that the lack of data is not accidental or an innocent omission but one that reflects the way that existing categories are the outcome of existing divisive practices. Even so categories are linked with adverse consequences which could be moderated through appropriately tailored
policies.
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and ethnicity and the race/ethnicity parameter reflects differences in the average earnings of other groups (both men and women) usually relative to whites.
When the researcher estimates earnings equations for women and men separately, the control variables all differ by gender, but each control is still treated
as additive and separable. The associations of qualifications with earnings are
assumed to not vary by race/ethnicity. In reality this may or may not be the
case. In effect, model specifications sometimes ignore the concerns about
complex inequality raised by feminist theory and impose the additive logic of
the ampersand problem.
There are real problems in analysing complex inequalities quantitatively as the
sample sizes that are available even in large scale surveys can seriously limit the
extent to which intercategorical approaches to intersectionality can be applied.
Sample sizes are often limited, especially for some population sub-groups and
data requirements increase substantially with each additional dimension of difference. Although data limitations – both in terms of information and sample
size – mean that it is not possible to account for all sources of difference and
diversity using an intercategorical perspective, intersectionality could arguably
be better accommodated than it currently is in much of the extant literature.
Greater attention to intersectionality is possible with the increased availability of
data sources consisting of a large number of observations but perhaps fewer
variables, like for example the registry data that Scandinavian researchers have
put to extremely good use in recent years (Sigle-Rushton and Perrons 2007).
Even when data with the largest number of observations is inappropriate for
the question at hand, there are still ways to make the most of the data that is
available. By using data sources like the UK Labour Force Survey (LFS) or the
US Current Population Survey which contain relatively large samples (particularly of minority populations) and extend back for several years, the number of
observations and sample size can be increased appreciably by combining samples from more than one year. This is the approach we follow here. To construct our analytic sample, we combine data from the LFS Spring quarters from
1993 to 2005, dropping those individuals being interviewed for the fifth time
for the years 1994 to 2005, so that we have only one observation per individual
in the sample. We use this sample of repeated cross-sections to examine the
short-term relationship between motherhood and employment and how it differs by ethnic group. We focus on employment rather than labour market participation because differences in rates of unemployment and inactivity may ob75

scure real differences in the employment experiences across different groups
(Sly, Thair and Risdon, 1999; Dale et al, 2002).
Although the LFS data are clearly the most appropriate data source for our intercategorical exploration because it allows us to construct a sample with a tractable number of black and minority ethnic women, our analysis is necessarily
limited by the fact that all measures are contemporaneous and histories cannot
be inferred unless historical events result in long-term and measurable change
(such as the birth of a child which can be inferred by the presence and age of a
co-resident child).7 We can identify mothers and resident fathers only when
they have children living in their family unit. This creates a problem in categorizing men and older parents who may not have children residing with them at
the time of interview. We do not know if men who are not currently living with
children are non-resident fathers. Similarly, we do not know whether older
people living in childless households were parents in the past or were always
childless. For this reason, we limit our analysis to individuals aged 19 to 40. In
addition, we limit our sample to women only because they are far less likely to
live apart from their children. Based on the number of co-resident children, we
construct indicators identifying those women who have one, two, three and
four or more children. In addition, we control for the number of years since the
last two children (if any) were born. Because time effects may be nonlinear, we
control for the square of the time following each of the last two births as well.
We have very limited information on partnership status - we know an individual’s current marital and cohabitational status, but not when changes occurred.
Hence we control for current partnership status with an indicator that is set
equal to one if the respondent reports being married or in a cohabiting partnership. Finally, we control for highest qualification level, with indicators for having a degree or higher qualification, or an A-level qualification or equivalent, or
at least one GSCE A-C qualification or equivalent. Those with no qualifications
form the reference group. Descriptive statistics for both the dependent variable
and these socio-demographic characteristics are presented in the Appendix,
Table 1. Figures are presented separately for women who identify as Indian,
Pakistani, Bangladeshi, black Caribbean, and black African women. In our
analysis below we focus particular attention on differences between these
groups. Although the LFS survey gives people the option to self-identify as
Chinese, 'other Asian' and 'other black' and ‘mixed’, sample sizes were usually
7

For a fuller discussion of the data and estimation strategy, see Sigle-Rushton and Perrons (2006).
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fairly small so these groups, along with missing category, were combined to
form an 'other category/missing' category. Additional controls include indicator
variables for the year of interview (1993 is the reference category) and the
woman’s age in years at the time of the interview (those aged 20 form the reference category).
With 13 quarters of data, sample sizes are sufficiently large for us to control for
ethnic group in our models and specify models that allow for the parameters
for key characteristics to vary by ethnic group as well. We allow key parameters
of interest - fertility variables, partnership and educational qualifications - to
differ for those who are classified as Indian, Pakistani, Bangladeshi, black Caribbean, and black African. Parameters for other smaller groups (combined to
form the “other/missing” category)8 were not significantly different from those
of the reference (white) category, so this selective interaction strategy allowed
us to estimate models with a smaller number of parameters. 9 This selective interaction strategy allowed us to estimate models that apply an intercategorical
approach. An alternative approach would be to estimate separate models for
each ethnic group and therefore interact the race-ethnicity variable with every
other control variable. Our approach requires a smaller number of parameters
and has the added advantage of allowing us to assess relatively easily whether
minority ethnic groups differ significantly from the majority group by simply
examining the standard errors of the interaction terms.10 Thus by making the
most of our data, we are able to identify important differences in the probability
of employment participation between ethnic groups and also to consider variation within ethnic groups on the basis of qualifications. Although it can be extremely informative to estimate flexible models of this sort, it is important to
emphasise that the model we estimate includes a large number of variables and
can only be estimated because sample sizes are adequately large. Despite the
fact that there have been changes in the way information on ethnicity has been
collected in the LFS, and these differences mean that data collected from 1993
until 2000 are not directly comparable with data collected from 2001 on, 11 we
8

See Table 1 Appendix 1.

9

Our results do not change substantively if these observations are removed from the sample.

10

When researchers present separate models they often presume difference but do not test for
whether the differentials they present are statistically significant.
11

From Spring 1993 - Spring 2000, the LFS data allowed respondents in Great Britain to self-identify
as white, Indian, Pakistani, Bangladeshi, black Caribbean, black African, Chinese, and other. Those
who answered ‘black Other’ or ‘Other’ were prompted to provide additional information on whether or
not they were of ‘Mixed’ ethnicity. From Spring 2001, respondents continued to self-identify their
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decided to sacrifice perfect comparability for the largest possible sample. Differences in the definition of ethnic group over time, even for these broad
groups, mean results should be interpreted with some caution.
We estimate simple logistic models of employment. The model, as specified,
allows us to describe differences in the employment rates of mothers and childless women. Most importantly, it allows us to estimate how gaps in participation change, as children age and as new children are added to the family. Because we include measures of time since giving birth (operationalised as the age
of the two youngest children) this specification allows, but does not require,
employment differentials to decline over time and allows for the rate of convergence with non-mothers (if there is any) to vary with the age and number of
children. Moreover, the specification allows for, but does not require, differences across ethnic groups in the gaps and patterns of change.
Results
The use of a large number of control variables and interaction terms results in
extremely large tables with pages of parameter estimates that can be difficult to
digest and interpret. The final models we estimate contain well over 100 parameters, many of which were interacted with race and ethnicity making the
tables cumbersome and difficult to interpret.12 For this reason we decided to
summarise the findings in a more accessible form (full model results are presented in the Appendix). We used the parameters from our empirical model to
estimate the likelihood of employment for hypothetical individuals who follow
particular, stylised life courses. The first is calculated on the assumption that the
woman was born in 1968; forms a partnership at age 25 (in 1993) remains continuously partnered; and has a child at age 30 (between 1997 and 1998). The
ethnicity, but the pattern of questioning was changed. A first question asked individuals to classify
themselves as: white, mixed race, Asian, black, Chinese or other. Following this, additional questions
provide further detail. For example, those who identified themselves as black are asked whether they
identify as Caribbean, African or black other. Respondents who classify themselves as Asian are
asked to further identify themselves as Indian, Pakistani, Bangladeshi or other Asian. These changes
mean that there are comparability problems with most groups, particularly ‘black Other’, and ‘Mixed’
groups. There are also likely to be differences due to the wording and/or ordering of questions in the
black, Asian and Chinese groups. See Lindley, Dale, and Dex (2003) and Smith (2002) for a more
detailed discussion.
12

This may be one reason behind McCall’s (2005: 1787) warning that: “…it is nearly impossible to
publish grandly intersectional studies in top peer-reviewed journals, using the categorical approach
because the size and complexity of such a project is too great to contain in a single article. Indeed
there is much hostility to such complexity; most journals are devoted to additive linear models and
incremental improvements in already well-developed bodies of research.”
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second profile is similar to the first, but assumes that the woman has a second
child at age 33 (between 2000 and 2001).We estimated the probability of employment separately for women of different ethnic groups with no qualifications and then for those with at least a degree level qualification. The predicted
probabilities are presented graphically in Figures 1-4 and the findings below are
discussed with reference to different aspects of the graphical representation.
The findings reveal significant differences between groups in terms of life
course events. First, confirming earlier findings, motherhood is significantly
associated with a reduced probability of employment (Hibbett and Meager
2003; Sigle-Rushton and Waldfogel, 2007, Appendix Table 2). But there are
important variations by level of qualifications and ethnicity. Mothers with no
qualifications are much less likely to be in employment than those with a degree. Furthermore, the gap between different ethnic groups is far wider
amongst mothers with no qualifications than those with a degree. Consistent
with previous research, Bangladeshi and Pakistani mothers with low qualifications have very low participation rates, but there is nonetheless a steep educational gradient (Modood, Berthoud, Lakey, Nazroo, Smith, Virdee and Beishon,
1997; Dale et al, 2002; Dale and Ahmed 2008). Even so, for Bangladeshi and
Pakistani mothers with a degree, motherhood reduces the likelihood of employment to a much greater extent than for other ethnic groups (Holdsworth
and Dale, 1997).
Looking at the Figures in more detail, we see that there are variations by ethnicity that seem to be independent of motherhood. Figure 1 shows the employment probabilities for the low qualified women and indicates that there are
large differences in the employment rates of young women by ethnic group,
even before they have children (the years prior to 1998). By contrast, amongst
highly educated childless women (again represented in the years prior to 1998,
in Figure 2), employment rates vary far less by ethnic group. These patterns
suggest that differences in women’s employment rates by ethnic group (i)
emerge before child care responsibilities become an issue, and (ii) are far less
pronounced amongst those with higher levels of education. Differential rates of
entry into parenthood are likely to explain some of the educational and ethnic
differences in labour market activity, but substantial gaps exist even amongst
childless women. These differences emerge early in the adult life course and
would not have been identified in models that treated educational qualifications
as an additive and separable control.
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Figure 1

Predicted probability of employment for low educated women with one
child by ethnic group, 1993 - 2005
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Notes: The predicted probabilities are calculated using the parameters in Appendix Table 1. Predicted probabilities are calculated assuming the woman is aged 25 in 1993, is partnered at age 25 (and
remains partnered) and has one child between age 29 and 30 (shown by the vertical line on the
graph). All other variables are set equal to the reference categories unless otherwise specified.
Source: Spring Quarterly Labour Force Surveys, 1993 - 2005.

Figure 2

Predicted probability of employment for highly educated women with
one child by ethnic group, 1993 - 2005
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As for Figure 1.
Spring Quarterly Labour Force Surveys, 1993 - 2005.
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Turning now specifically to impact of motherhood, Figures 1 and 2, show that
between 1997 and 1998, when the first birth is assumed to take place, there is a
substantial decline in the likelihood of employment for both the low and highly
qualified but the extent of the decline varies. As one might expect, given the
higher opportunity costs of inactivity for highly educated women, the predicted
probability of employment falls more after a birth for the low educated women
(Figure 1) than for otherwise similar highly educated women (Figure 2). Nonetheless, amongst the more highly educated, in the years following a first birth,
the ethnic employment differentials widen to some extent. Bangladeshi and
Pakistani mothers with no qualifications stand out as having particularly low
employment rates. Highly educated Bangladeshi women also stand out as having relatively low employment rates, but only after becoming mothers. In contrast, highly educated Pakistani mothers have employment rates that are more
similar to other ethnic groups.
A further key finding is that employment rates do not necessarily increase once
the child reaches school age; indeed with respect to Figures 1 and 2 the likelihood of employment remains relatively flat in the years after having a child.
There is very little increase in the predicted rates of employment as the child
ages. Parameter estimates suggest, for example, that rates of employment for
white women should gradually increase with the age of the child for the first 15
years of the child’s life and gradually decrease thereafter. If we were to follow
women for longer after giving birth, we would observe more of an increase in
employment rates. Nonetheless, even six or seven years after giving birth, employment rates remain well below pre-birth levels and little higher than rates of
employment shortly after giving birth. The flat employment profiles might arise
because women who do not return to work shortly after birth fail to return during the child’s pre-school years. It is also possible that as some mothers return
to employment, others withdraw and overall employment rates remain constant. Unfortunately because we do not follow the same women over time our
models do not differentiate between these two explanations. In either case, the
popular notion that the employment rates of mothers rise dramatically as their
children approach school age receives little support from our data. This issue is
discussed further below with respect to the second stylised life course that assumes two children.
Figures 3 and 4 present the predicted probabilities of employment over time for
the same groups of women, low qualified and those with at least a degree level
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qualification respectively, following the second life course model which assumes the woman gives birth to two children. Because the second stylised life
course is identical to the first until age 33 (between 2000 and 2001), when the
woman is assumed to have a second child the predicted probabilities of employment only differ after 2000. The findings indicate significant differences
between ethnic groups, though for all groups, after the second birth, predicted
rates of employment for the highly educated are about twice as large as those of
otherwise similar low educated women. Again, employment rates remain fairly
flat and increase only slightly over time, but these figures present estimates of
estimated employment probabilities for only four years after a second birth.
Parameter estimates again suggest that employment rates would continue to rise
over time.
Figure 3

Predicted probability of employment for low educated women with two
children by ethnic group, 1993 - 2005
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As in Figure 1.
Spring Quarterly Labour Force Surveys, 1993 - 2005.
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Figure 4

Predicted probability of employment for highly educated women with
two children by ethnic group, 1993 - 2005
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As for Figure 1.
Spring Quarterly Labour Force Surveys, 1993 - 2005.

Between 2001 and 2005, predicted probabilities of employment suggest that
fewer than half of low educated mothers of two children (the youngest under
age 5) are in employment (Figure 3). In contrast, a majority of highly educated
mothers are working by 2005 (only amongst Bangladeshi mothers are employment rates below 50 per cent) (Figure 4). Amongst non-Asian groups, well over
two-thirds of mothers are employed - often exceeding the employment rates of
low educated childless women. Although family responsibilities are clearly associated with reduced rates of employment, education and ethnicity intersect with
child care responsibilities in important ways.
The estimated decline in the likelihood of employment following a second birth
(between 2000 and 2001) is often smaller than the estimated decline following a
first birth, but this varies by level of education and ethnic group. For example,
amongst black African women, there is only a very small decline in the probability of employment after a mother of child has had a second birth. Differences by qualification level are noteworthy here. For the more highly qualified
(Figure 4), the difference between the ethnic groups is smaller, though Bangladeshi mothers are an exception, and much more likely to leave the labour mar83

ket and much less likely to return than other groups. Highly qualified Pakistani
mothers are likewise more likely to leave employment than other groups on
having a child, but are also more likely to return once their child reaches school
age. In this respect, they follow what is often presumed to be the model for all
mothers, namely increasing participation on school entry, but as discussed
above, our data suggest that the impact of school entry is less than is generally
supposed. Even six or seven years after giving birth, employment rates remain
well below pre-birth levels. This observation is consistent with those of Brewer
and Paull (2006)13 who find that while some mothers do return to work when
their child starts school, others withdraw. In their data, not differentiated by
ethnicity, the extent of this decline in employment was greater when it was the
first or middle child who was entering school rather than the last child. They
point out that while school brings free childcare for a large part of the day, parents, and especially mothers, face additional obligations associated with school
life. Their work confirms our finding above that school entry does not have as
significant an impact on employment as is often supposed. In this respect this
finding is consistent with qualitative analyses that have reported on the logistical complexity as well as cost of childcare arrangements as the number of children increases (Skinner 2003; Jarvis 2005). This situation may change following
the Childcare Act of 2006 which proposes Children’s Centres in every neighbourhood by 2010 to provide pre and after school childcare.
Discussion and conclusion
Our analysis provides a descriptive mapping of variation in employment by
qualification level and ethnic group. The findings show that gender and ethnic
under representation in the labour market converge in ways that require greater
consideration – and the conventional additive approach is not suited to picking
up these.
Four key findings stand out from this mapping. First, there are significant differences between and within ethnic groups prior to the onset of motherhood.
Second motherhood leads to a reduction in employment participation for all
groups. Third following motherhood, employment does not increase signifi13

Brewer and Paull (2006) examine both aggregate figures and turnover in work participation at a
number of points around the time of school entry and in the next 15 months. As might be expected,
the overall percentage in work of those who were not working in the June prior to school entry gradually increases over the period and is higher for partnered mothers rather than lone parents. But
Brewer and Paull (2006) also note that the proportion of mothers who were working prior to school
entry and remain in work gradually declines over the same 15 month period.
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cantly even after five or six years. Fourth qualifications have a very strong impact on the likelihood of employment for all groups. With respect to these last
three findings there are significant variations by ethnicity. A wide range of interlocking factors are responsible for these patterns.
What is very clear is that higher qualifications boost the likelihood of employment, and that the presence of children has the opposite effect, which is scarcely new. What is different is how it has been possible to show these common
patterns vary by ethnicity. When there are systematic variations between
groups, unless it is assumed that some natural factors link ethnicity to employment propensity, then the only explanation is that ‘something is blocking the
way’ (see Phillips, 2004: 8). The presence of children and lack of qualifications
have a greater negative impact on the likelihood of employment among Pakistanis and Bangladeshis than on other groups. In this case we could infer the
barriers to securing qualification or securing accessible, affordable, and acceptable childcare is greater among these groups.
Ethnically driven cultural preferences or traditions could be another explanation, given the lower participation rates for both the qualified and non qualified,
though marked difference within ethnic groups by qualifications, suggests that
this is not a sufficient explanation and social constraints such as available employment also play a role.
With respect to cultural preferences or traditions Angela Dale and colleagues’
(2002) qualitative study of Pakistani and Bangladeshi women in Oldham is particularly salient. With respect to the desirability of married women’s paid employment, in contrast to our findings with respect to participation in employment, they did not find any systematic difference in views between these two
groups but rather by age, fluency in English, and similar to our findings, by
qualification. This contrast in findings indicates the complementarity between
our approach and qualitative analyses. The use of repeated cross sections provided a sufficiently large sample to enable us to include separate categories for
Pakistani and Bangladeshi women and to pick up substantive differences not
evident in the smaller scale study. At the same time, through their in depth research they highlighted the significance of generation and fluency in English.
Combining these results suggests that fluency in English may be a more serious
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barrier for the Bangladeshi population, being of more recent origin. 14 That is,
the identification of social groups who experience more severe barriers is a precondition for identifying potential sources of their disadvantage, processes that
can often be more easily secured through qualitative in depth research. However, without the quantitative context, it is not always clear how significant and
generalisable the findings are.
Sample size restrictions have meant that previous researchers have often had to
group together different ethnic groups – Asian ethnic groups in particular. This
unfortunate, albeit often necessary, estimation strategy can potentially obscure
differences that would help inform understanding and policy. Our findings with
respect to the observed differences in the employment patterns of black Caribbean and black African women similarly suggest that a unified 'black' category
in statistical analyses may mask important variations in the conditions under
which different women enter the labour market. For example, we find that irrespective of qualifications, amongst mothers of young children, it is Black Caribbean women who are most likely to be employed even though white women
have the highest rates of employment before becoming mothers; something
Duncan and Edwards (1999) attribute to different gendered moral rationalities
with different understandings of what constitutes a good mother - being inclusive of paid work for Black Caribbean’s while presence at home is more important to other groups.
What these statistical analyses do not tell us, however, is why these differences
arise. Why, for example, are more highly qualified Bangladeshi women more
likely to leave the labour market than more highly qualified Indian women?
They cannot tell us whether this is by choice, constraint or as is more likely to
be the case some inter relation between the two. What they can do however is
provide a way of identifying descriptive patterns of differences within and between social groups which in turn provides a basis for the development of theory and more tailored employment policies.

14

In their more recent analysis of ethnic differences in women’s labour market participation, Angela
Dale and Sameera Ahmed (2008) find that employment rates among Pakistanis and Bangladeshi’s
growing up in the UK were higher than those coming to the UK at a later age. Taking both groups
together, compared to White women, they find that the proportion with no qualifications was also
higher. We also know that Bangladeshi women also tend to come from communities that are more
economically disadvantaged than those of Pakistani women (Blackburn, Dale, and Jarman, 1997).
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Policies can never reflect the unique positioning of each individual but this
analysis perhaps makes a contribution by demonstrating similarities and differences within broad categories of the population with respect to employment. It
recognises difference in multiple forms, facilitates the analysis of barriers to
employment for disaggregated groups, and potentially contributes to designing
policies that recognise these complex inequalities. The widening of the European Union’s focus from gender to equalities issues, and in the UK the formation
of the Equalities and Human Rights Commission, has meant that practical ways
of analysing intersectionality, such as this are increasingly necessary.
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Appendix
Table 1: Parameter estimates from a logistic model of employment amongst women aged
19-40, repeated cross sections, 1993-2005
coef

coef

Year of Interview

Ethnic Group

1993 (Ref)

Indian

0.68 ***

1994

0.07 **

Pakistani

1.82 ***

1995

0.05 *

Bangladeshi

1.58 ***

1996

0.02

Other Asian

1.21 ***

1997

0.04 †

black Caribbean

0.71 ***

1998

0.01

black African

1.52 ***

1999

0.04 †

Chinese

1.25 ***

2000

0.06 **

Other black

0.33 **

2001

0.04 †

Mixed

0.51 ***

2002

0.04 †

Missing

0.64 ***

2003

0.02

Partnership Status

2004

0.02

Partnered

0.96 ***

2005

0.02

Partnered & Indian

0.41 ***

Partnered & Pakistani

0.63 ***

Age in Years
19

0.19 *** Partnered & Bangladeshi

20 (Ref)

Partnered & Caribbean

0.95 ***
0.07
0.09

21

0.16 *** Partnered & African

22

0.56 *** Educational Qualifications

23

0.92 *** GCSE

0.85 ***

24

1.09 *** A-Level

0.68 ***

25

1.19 *** Degree or higher

1.13 ***

26

1.30 *** Missing

0.58 ***

27

1.39 *** GCSE & Indian

0.17 †

28

1.40 *** GCSE & Pakistani

0.66 ***

29

1.43 *** GCSE & Bangladeshi

0.73 **

30

1.50 *** GCSE & Caribbean

0.11
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31

1.49 *** GCSE & African

0.00

32

1.54 *** A-Level & Indian

0.07

33

1.57 *** A-Level & Pakistani

0.78 ***

34

1.59 *** A-Level & Bangladeshi

0.45

35

1.65 *** A-Level & Caribbean

0.04

36

1.58 *** A-Level & African

0.14

37

1.61 *** Degree & Indian

0.24 *

38

1.65 *** Degree & Pakistani

1.02 ***

39

1.63 *** Degree & Bangladeshi

1.04 **

40

1.62 *** Degree & Caribbean

0.40

Degree & African
Fertility Indicators

0.32 *

Age of Children (continued)

1 child

1.80

1 child & Indian

age youngest squared & Carib0.65 *** bean

0.00

1 child & Pakistani

1.00 *** age youngest squared & African

0.00

1 child & Bangladeshi

0.36

0.11 ***

1 child & Caribbean

0.93 *** age second & Indian

0.00

1 child & African

0.88 *** age second & Pakistani

0.23 *

2 children

2.79 *** age second & Bangladeshi

0.07

2 children & Indian

0.84 **

age second & Caribbean

0.07

2 children & Pakistani

0.09

age second & African

0.07

2 children & Bangladeshi

0.30

age second child squared

0.00 ***

2 children & Caribbean

1.12 **

age second squared& Indian

0.00

2 children & African

1.72 *** age second squared & Pakistani

0.01 *

3 children

age second squared & Bangla3.21 *** deshi

0.01

3 children & Indian

1.00 *** age second squared & Caribbean

0.00

3 children & Pakistani

0.23

age second squared & African

0.00

3 children & Bangladeshi

0.02

3 children & Caribbean

1.13 **

Constant

0.61 ***

3 children & African

1.82 ***

4+ children

3.64 ***

4+ children & Indian

0.74 *

4+ children & Pakistani

0.15

92

age youngest squared & Bangladeshi

age second (youngest) child

0.00

4+ children & Bangladeshi

0.59

4+ children & Caribbean

1.55 ***

4+ children & African

1.48 ***

Age of Children
age youngest child

0.13 ***

age youngest & Indian

0.03

age youngest & Pakistani

0.20 **

age youngest & Bangladeshi

0.08

age youngest & Caribbean

0.03

age youngest & African

0.03

age youngest child squared

0.00 ***

age youngest squared & Indian

0.00

age youngest squared & Pakistani

0.01 **

N
226,897
Log-Likelihood
Notes:

120,285.
990
+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

93

4.83

4.59

4.38

2.91

0.15
0.19
0.16
0.19

0.08
0.17
0.15

28.76
0.69

4.58

2.78

0.17
0.21
0.18
0.21

0.06
0.11
0.13

28.09
0.76

4.42

4.43

0.26
0.23
0.08
0.05

0.11
0.30
0.31

31.00
0.30

4.06

3.38

0.22
0.20
0.11
0.08

0.15
0.25
0.13

30.26
0.39

African
(1.0%)
0.42

1.92

1.75

0.14
0.15
0.06
0.03

0.09
0.14
0.09

28.40
0.31

Other/Missing
(5.5%)
0.49
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Note: The “Other/Missing” category includes women who are coded as “other Asian”, “Chinese”, “other Black”, “Mixed” and “Missing”. Those who are “Missing” comprise
the majority of this category.

3.86

0.17
0.26
0.12
0.05

0.20
0.23
0.16

30.23
0.68

4.15

0.20
0.26
0.09
0.03

Parity
one child
two children
three children
four+ children

Timing of Fertility
age of youngest child (mothers)
age of second youngest (mothers parity
2+)

0.14
0.29
0.30

30.28
0.62

Qualifications
Degree level
A-level
GCSE

Age
Partnered

Table 2: Descriptive Statistics of Dependent and Independent Variables by Ethnic Group
White
Indian
Pakistani Bangladeshi Caribbean
(88.8%)
(1.9%)
(1.3%)
(0.4%)
(1.1%)
Employed
0.68
0.60
0.25
0.18
0.59

Strukturella förskjutningar och organisatoriska processer i arbetsmarknadens könsuppdelning
Wuokko Knocke
Prolog
Att få skriva ett bidrag till en festskrift till Lena Gonäs är både en ära och ett nöje.
Hon har betytt mycket för mig som arbetskamrat både generellt och inte minst i de
gemensamma projektarbeten vi genomfört. Som forskare har hon med envishet och
stor övertygelse bidragit med att skärskåda och belägga brister på jämställdhet på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Den forskning som under minst ett par årtionden
studerat könsuppdelningen på arbetsmarknaden, med Lena Gonäs som framstående
representant, visar på avsevärda förändringar när det gäller arbetsmarknadens olika
sektorer och segment - den strukturella nivån - och i de processer som har kunnat
observeras på organisations- och individnivå. Trots detta är könsuppdelningen på
arbetsmarknaden fortfarande ett ovedersägligt faktum.
I detta kapitel skall jag främst sätta fokus på de konstant pågående rörelserna som
kan observeras på samhälls-, arbetsmarknads- och organisationsnivå och som utgör
ett centralt inslag i de studier Lena Gonäs har genomfört. Vad innebär eller medför
dessa rörelser för arbetsmarknadens könsuppdelning? Vilka är de analyser och begrepp som spelar en roll i dessa pågående processer? En intressant, komplex och intrikat fråga är vad det är som trots fortgående strukturella förskjutningar och organisatoriska förändringar vidmakthåller arbetsmarknadens könsuppdelning. Med referens till Joan Acker (1999), en av dem som har inspirerat Lenas arbeten och analyser,
(t.ex. Gonäs, red. 2005), skall jag till slut diskutera vad det betyder när föreställningar
blir till fakta som bidrar till att upprätthålla arbetsmarknadens och arbetslivets könsuppdelning.
Inledning
Egentligen är det otroligt att arbetsmarknadens könsuppdelning består eller snarare
återskapas om och om igen i nya skepnader. Det är inte enbart att lagstiftarna sedan
många år tydligt reglerat arbetsmarknadens funktionssätt ur ett jämställt perspektiv.
Det är också i ett otal projekt där det uttalade syftet har varit att bryta de ojämlika
förhållandena mellan könen på arbetsmarknaden. Det skulle krävas ett mycket stort
utrymme att presentera ens en bråkdel av alla projekt, vare sig vi talar om statliga utredningar eller all forskning, som studerat könsuppdelningen och de ojämlika villko-
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ren mellan kvinnor och män med avseende på arbetsmarknadens segment, arbetsorganisatoriska nivåer, dvs. den vertikala fördelningen inom hierarkierna, och den konstant aktuella frågan om ojämlika kvinnolöner.
Det räcker här med att belägga att frågorna varit aktuella länge och väl genom en
hänvisning till ”Kvinnomaktutredningen” och utredningens stora antal översikter och
studier som publicerades år 1997 (se Gonäs, Platenga & Rubery 1999, ss. 370-374).
Drygt tio år senare publicerades en rapport av Vinnova (VR 2008:07) med titeln
”Kartläggning av ett halvt sekels jämställdhetsinsatser i Sverige”. I rapporten redogör
Hanna Antonsson för en lång rad projekt som syftat till att bryta den horisontellt och
vertikalt könsuppdelade arbetsmarknaden med tonvikt på förhållandena i Sverige,
men även inom Norden genom det nordiska BRYT-projektet 1985-1989. En sammanställning av närmare 500 projekt vars syfte det varit att bryta könssegregeringen
på arbetsmarknaden under åren 1993-2005 presenteras också i Equal-projektet av
Gender School i rapporten ”Försök att bryta!”. Det finns i den här texten varken
möjlighet eller anledning att närmare gå in på alla dessa studier och rapporter. Här
har jag istället valt att koncentrera mig på några av de projekt och studier som Lena
Gonäs genomfört i syfte att belysa och analysera arbetsmarknadens könsuppdelning.
Jag har i positiv mening ”märkt ord” genom en närläsning av några av hennes texter
för att försöka fånga upp de teoretiska ansatser, metoder, nivåer och inte minst begrepp som kommit till användning i hennes forskning. Läsningen av texterna har
bland annat visat på den komplexitet som utmärker frågan om könsuppdelningen
och dess konsekvenser. Läsningen har också visat den komplexa förståelse som
krävts av Lena som forskare för att närma sig dessa problem och frågor. Ändå har
min läsning varit begränsad till bara en bråkdel av alla de arbeten som omfattas av
hennes forskargärning.
Analytiska nivåer av skilda slag
Det kanske ligger nära till hands för en kulturgeograf att röra sig på olika analytiska
nivåer med avseende på internationella, nationella, regionala och till sist lokala rumsliga nivåer. Studier och jämförelser på den internationella nivån förutsätter ett nätverk
av kontakter som öppnar för samarbete över nationsgränserna. En sådan öppning
erbjöds Lena Gonäs genom deltagande i EU-kommissionens forskarnätverk ”Gender
and Employment” vars resultat publicerades bl.a. i en del expertrapporter från de
olika ländernas experter. ”Benchmarking” var den metod som användes i dessa studier. Metoden syftade till att hitta mått på och jämföra värden som belyste ett antal
indikatorer för jämställdhet i förhållande till en viss standard. Ett annat syfte var att
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hitta goda exempel (Gonäs, 2001, s. 15-16). Till studien valdes nio indikatorer som
var fördelade på fyra områden: sysselsättning, arbetslöshet, löner och tidsanvändning.
De internationella jämförelserna visade självfallet på såväl likheter som skillnader
mellan länderna. Frågan är då hur det stod till i Sverige jämfört med de andra länderna. Sverige hade jämförelsevis det minsta ”sysselsättningsgapet” mellan kvinnor och
män, dvs. det fanns endast små skillnader i kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden. Däremot visade det sig att Sverige trots kvinnornas höga förvärvsaktivitet hade en lika låg andel kvinnliga chefer som övriga europeiska länder. Den största
ojämlikheten fanns sålunda i den vertikala segregeringen, dvs. i det betalda arbetets
hierarkiska positioner. Även i ett annat avseende, nämligen i fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet, var ojämlikheten i Sverige bland de största, trots allt tal om
jämställdhet (a.a. ss. 17-18). Denna studie fördjupade sig inte i frågor som rörde den
horisontella segregeringen. Lena formulerade istället frågor för fortsatt forskning,
t.ex. frågor om könsuppdelningen i tillväxtsektorer inom den industriella verksamheten och inom servicesektorn i vid bemärkelse och vad som händer med könsuppdelningen i stagnerande eller krympande branscher och verksamheter (a.a. s. 23).
Nu är det viktiga i detta bidrag inte att fastna i detaljerade redogörelser av den internationella studiens forskningsresultat.1 De mått och metoder som används för att
mäta (o)jämställdhet förmår klarlägga en del mönster när det gäller segregering på
grundval av kön. Däremot ger de inte svar på vad som orsakar bristerna i jämställdhet. Vad den internationellt jämförande studien sålunda visade var så att säga sakernas tillstånd, medan ”benchmarking” som metod varken kunde eller var avsedd att
förklara ojämlikhetens och segregationens orsaker. Som framgår ovan väckte
benchmarking-studien frågor för fortsatt forskning.
Ett konstaterande från den internationella studien var att nationell sysselsättningspolitik i vid mening kan påverka nivåerna på sysselsättning och arbetslöshet. En helt annan fråga var däremot hur arbetet fördelas inom en organisation, det vill säga vilka
arbetsuppgifter som utförs av kvinnor och män och på vilka nivåer kvinnor respektive män hamnar eller placeras. En slutsats som dras är att detta regleras av andra
mekanismer än sysselsättningspolitiken. Dessa mekanismer har att göra med makt,

1

Forskningsresultat från olika länder finns publicerade i ”Den könsuppdelade arbetsmarknaden – ett europeiskt perspektiv”, 1999, Gonäs, L., Plantenga, J. & Rubery, J. red., Stockholm: Arbetslivsinstitutet
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inflytande och relationer mellan parterna (a.a., s. 18). I och med detta formuleras en
övergång från den strukturella till den organisatoriska nivån.
Frågan om nivåer framhävs som central i den forskning som finns om könssegregation. Som Gonäs (a.a. s. 21) påpekar tar de teoretiska ansatserna sin utgångspunkt i
olika nivåer, från övergripande nivå och arbetsmarknadens funktionssätt, till organisationsnivån och till den enskilda individens nivå med avseende på situation och möjligheter. Vi börjar sålunda få en aning om komplexiteten i fråga om arbetsmarknadens och arbetslivets könsuppdelning. Något som också tycks stå klart är att politiska viljeyttringar, såsom de uttrycks i jämställdhetslagen och dess regelverk, inte
förmår eller räcker till för att bryta arbetsmarknadens könsuppdelning och segregationen i arbetslivets organisationer. Det kan enligt Lena Gonäs snarare misstänkas att
lagregleringen medför att segregeringens olika former opererar på en mindre synlig
nivå (Gonäs, 1999, s. 14). Följande fastslår hon några år och ett flertal studier senare i
den bok där resultaten från projektet ”Kön och Arbete” rapporteras:
Trots ett utvecklat regelverk återuppstår ojämlikheter mellan könen” (Gonäs red., 2005,
s.27).

Den regionala rumsligheten
Det var framför allt i det mångdisciplinära projektet - eller snarare programmet ”Kön och Arbete” som den regionala nivåns rumslighet kom att stå i fokus. 2 Här fick
Lena Gonäs som projektledare tampas med och se till att förena olika forskningstraditioner och metodansatser. Frågan om nivåer blev aktuell i ett flertal avseenden. Det
gällde att föra samman forskare och praktiker i en strävan att vaska fram aktuella och
relevanta frågeställningar för studierna med utgångspunkt i de regionala och lokala
arbetsmarknaderna och företagsamheterna. Samarbetet syftade dels till en förankring
av forskningen hos de regionala aktörerna, dels till att diskutera utvecklingsinsatser
som skulle kunna bidra till ökad jämställdhet på organisationsnivå, minskad segregation på arbetsmarknaden och bidra till bättre hälsa. Åter och åter igen betonas vikten
av olika nivåer och hur individ-, organisations- samhällsnivån påverkar varandra med
avseende på könsuppdelningen.

2

Se ”Projektplan (2000) Kön, Arbete och Hälsa: Ett regionalt forsknings- och utvecklingsprojekt i Östergötland. Stencil, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Projektets studier koncentrerades på Norrköping, Finspång och
Söderköping.
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Valet av en region motiverades bl.a. av den fördel det skulle innebära att ha en gemensam rumslig arena med dess specifika historia, struktur och förutsättningar som
bas för programmets studier. Det helt övergripande syftet i de olika studierna var att
ha fokus på processer och mekanismer som påverkar könsuppdelningen i arbetslivet,
både när det gällde dess horisontella och vertikala dimensioner.
En fördel med den regionala satsningen var vidare att man i de utvalda kommunerna,
Norrköping, Finspång och Söderköping, hade möjlighet att utgå ifrån och belysa de
förändringar i näringslivsstrukturen som dessa kommuner genomgått. Hur hade
dessa förändringar påverkat den könsmässiga fördelningen av yrken och arbetsuppgifter? Hur såg det ut med arbetsförhållanden och arbetsvillkor för kvinnor och män
ur ett jämställdhetsperspektiv? Ett övergripande resultat var att regionens näringslivshistoria sedan 1950-talet präglats av fortlöpande omstruktureringar som lett till
sysselsättningskriser som i sin tur var styrda av internationalisering och teknikutveckling.
Vad slags strukturella och inte minst organisatoriska förändringar skulle behövas för
att komma till rätta med brister i jämställdhet eller det som Joan Acker (2011, s. 38)
sammanfattar med begreppet ojämlikhetssystem. Ojämlikhetssystem definieras som
löst sammankopplade praktiker, processer, handlingar och föreställningar som enligt
Acker finns inom alla organisationer.
Några av de begrepp som stod i centrum och som diskuteras ingående i boken ”På
Gränsen till Genombrott”, där resultaten från projektet ”Kön och Arbete” presenteras, fångar upp de konstant pågående rörelserna som kan observeras i arbetslivets
organisationer. Ett av de begrepp som diskuteras ingående i dess olika former och
uttryck är begreppet ”integrering” (Tyrkkö i Gonäs, red., 2005, ss. 68-73). Den numerära eller antalsmässiga integreringen visar på likheter – eller skillnader - i kvinnors
och mäns representation eller fördelning på olika typer av verksamheter, yrken, sektorer, anställningskontrakt eller arbetstider. Denna form av integrering belyses med
hjälp av så kallade segregeringsindex som används för att visa på förändringar av
könssammansättningen.
Och visst förkommer konstanta flöden och förändringar i den antalsmässiga sammansättningen av kvinnor och män, dock utan att segregeringen eller de ojämlika
villkoren på grundval av könstillhörighet upphävs. Hanna Westberg fastslår (i Gonäs,
red. 2005, s. 147) att könssegregering är den process genom vilken kvinnor och män
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hamnar i olika typer av yrken. Denna process tenderar att dela upp arbetsmarknaden i
kvinnliga respektive manliga segment. En annan process som vidmakthåller de ojämlika villkoren är den könsmärkning som sammankopplar ett yrkes kvalifikationer eller
egenskaper med kön. Detta är den process som gör ett yrke till ett typiskt kvinnorespektive ett typiskt mansyrke.
Den antalsmässiga integreringen innebär en fysisk integrering, dvs. en rumslig blandning av könen. Men den betyder sålunda inte nödvändigtvis att kvinnor och män tilldelas eller hamnar på samma uppgifter eller arbetar under samma villkor. Samma erfarenhet rapporterar Gonäs tillsammans med ett par forskarkolleger i en studie om
jämställdhet, segregation och löneskillnader vid ett svenskt universitet:
The simple pursuit of a quantitative balance in the proportions of women and men in the
workplace is not a sufficient condition for ensuring equality (Gonäs, Bergman & Karlsson, 2008).

Det är först det som diskuteras i termer av arbetsmässig integrering som kan leda till
att man bryter könsmärkningen av arbetsuppgifter. Denna typ av integrering innebär
att kvinnor och män tilldelas samma arbetsuppgifter och återfinns på samma hierarkiska positioner. I och med detta skapas också möjligheter till social integrering som
möjliggör samverkan i vardagen i det organisatoriska rummet.
Oberoende av vad slags integrering eller segregering vi observerar så handlar det om
rörelser, om förskjutningar, om händelser och praktiker. I anslutning till Joan Acker
(1999) tar Lena Gonäs fasta på att vi kan tala om organisationer som pågående processer och praktiker, snarare än rationella, avgränsade system. Dessa processer och
praktiker utgör viktiga delar av de mekanismer som återskapar könsuppdelningen
(Gonäs, red. 2005, s. 20).
De svar som kommer från forskningen visar att varken den antalsmässiga eller fysiska
integreringen automatiskt upplöser asymmetrin mellan könen och att inte heller den
sociala integrationen nödvändigtvis sker på likvärdiga villkor. Mindre synliga mekanismer och processer intervenerar bl.a. i form av traditioner, symboler och föreställningar som kan rättfärdiga och legitimera ojämlika könsmaktsrelationer. Trots de rörelser och processer som den antalsmässiga och fysiska integreringen innebär kvarstår
ofta ojämlikheten mellan kvinnor och män i fråga om makt och inflytande, över mål
och medel och över beslut som fattas på arbetsplatsen. Framför allt menar olika fors-
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kare, som Lena Gonäs refererar till, att det behövs en djupare förståelse av kön, att
man måste bortse från den biologiska kategoriseringen av kvinnor och män. Man
måste sluta ”räkna kroppar” och istället studera kön som social konstruktion. Det
gäller att försöka granska genom vilka sociala och kulturella processer bilder och föreställningar av kvinnor och män skapas (Tyrkkö i Gonäs, red. 2005. s.75 -76).
Arbetslivets konstanta rörelser
Något som har varit fascinerande vid läsning av de texter där Lena Gonäs behandlar
frågan om könsuppdelningen på arbetsmarknaden är alla de ord och begrepp som på
olika sätt och på olika nivåer fångar upp rörelser. På den strukturella nivån möter vi
t.ex. begrepp som omstruktureringar, förskjutningar, omvandlingar, förändringar och skiften
som uttryck för de konstant pågående rörelserna på arbetsmarknaden. Som följande
citat visar handlar det på den strukturella nivån om förändringar i näringslivsstrukturen som i sin tur medför eller förorsakar ändringar i yrkesstrukturen:
Samtidigt med omvandlingen av näringslivet förändras den yrkesmässiga sammansättningen på arbetsmarknaden. (Gonäs & Knocke, 2004, s. 20)

Även om rumsliga aspekter fortfarande spelar en roll kan vi här observera en förskjutning av tyngdpunkten till de mer arbetsvetenskapliga frågor och problem som
formuleras.
Något som har kunnat observeras under 1900-talets andra hälft är den successivt
alltmer påtagliga minskningen av den industriella sektorn och en tillväxt av den offentliga välfärds- och tjänstesektorn och under senare år ökningen av företagsnära
tjänster i den privata sektorn. Nya yrken och arbetsuppgifter har i dessa processer
tillkommit, inte minst i anslutning till teknologiska landvinningar. En del av arbetsmarknadens segment, främst de med krav på höga tekniska kvalifikationer, har tenderat att behålla eller förstärka sin maskulina karaktär med endast blygsamma inbrytningar av kvinnor. När kvinnor fått tillträde till den industriella tillverkningssektorn
har deras plats i hierarkin i huvudsak varit längst nere i de mest monotona, lågt kvalificerade och lågt avlönade jobben. I dessa jobb har kvinnornas ”fingerflinkhet” och
noggrannhet bidragit till företagens kostnadseffektiva produktion (Gonäs & Knocke,
2004, s. 48). Vad studien om lokala förändringsprocesser och andra studier har kunnat visa är att kvinnor både symboliskt och i praktiken står för omsorg och noggrannhet medan det manliga såväl symboliskt som i praktiken står för det tunga och
tekniska.
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En intressant observation som kommer från intervjuer på organisationsnivå är de
samtidiga rörelserna av avveckling och utveckling (Gonäs & Knocke, 2004, s. 21-23).
Dessa parallella processer syftade till att avveckla den mindre kvalificerade volymproduktionen som flyttades till något låglöneland medan man satsade på att utveckla de
teknologiskt mer högkvalificerade produkterna. Ett resultat var en kraftig nedskärning av den lågutbildade arbetskraften, vilket i praktiken betydde kvinnor och personer med invandrarbakgrund, medan man samtidigt satsade på utvecklingen av s.k.
spetskompetens, vilket i praktiken betydde i huvudsak män.
Det är på individnivån som arbetsuppgifterna, dvs. arbetsuppgifternas innehåll, är de
relevanta enheterna att studera. På denna nivå möter vi begrepp som på ett eller annat sätt hänger samman med eller förorsakas av rörelser på den strukturella nivån i
form av ekonomiska och teknologiska förändringar. På individnivån hittar vi uttryck
och begrepp som beskriver de krav som ställs på arbetskraften i form av omställningsbarhet, omskolning, kompetenshöjning, anpassning och anställningsbarhet för att platsa i det
som ibland kallas ”det nya arbetslivet”. Differentiering är ytterligare en form av rörelse.
Differentieringen sorterar arbetskraften antingen till en arbetsmarknad för de lågutbildade eller till en för de högutbildade. I studien om lokala förändringsprocesser
presenteras och diskuteras dessa rörelser som ett utmärkande drag i ”det nya arbetslivet” (Gonäs & Knocke, 2004, s. 58-59).
Ett par centrala begrepp i könsuppdelningen är åtskiljandet och särskiljandet mellan vad
kvinnor och män gör (Gonäs, red. 2005, s. 23). Dessa begrepp syftar till processer
som skapar, upprätthåller och återskapar den könsmässiga segregeringen på organisationsnivå, vare sig det handlar om yrken, positioner i hierarkin, dvs. klasspositionen, eller arbetsuppgifter
Även om vi analytiskt kan särskilja rörelser och skeenden på dessa olika nivåer så har
forskningen visat att de i praktiken hänger ihop och interagerar i komplexa samspel.
Omvandlingar som sker på näringslivets strukturella nivå påverkar och interagerar
med processer och praktiker på organisationsnivå som i sin tur får återverkningar på
individnivå. Alla dessa samverkande rörelser och processer återspeglas också i ett
eller annat avseende i arbetslivets könsuppdelning. Som Arja Tyrkkö och Hanna
Westberg (2001; Gonäs, red. 2005) har kunnat visa i en analys av yrkesfördelningen
mellan kvinnor och män, sker det över tid omfördelningar mellan mans- respektive
kvinnodominerade yrken. Så har t.ex. ett antal tidigare helt mansdominerade yrken
blivit måttligt mansdominerade eller blandade. En intressant observation i denna ana-

102

lys är att omfördelningen i huvudsak sker genom att kvinnor bryter in på fler manliga
yrkesområden snarare än att män bryter in i de kvinnliga (Westberg i Gonäs, red.,
2005, s. 146). En viktig orsak till detta är sannolikt att kvinnliga yrkesområden relativt
de manliga är utsatta för lönediskriminering och att män, oavsett yrkenas könssammansättning, har högre lön än kvinnorna.
En gammal sanning tycks också vara att när kvinnor ökar sin andel i ett traditionellt
manligt yrke riskerar detta yrke att förlora i status och lönenivå (Forsberg, 1989).
Gunnel Forsbergs avhandling ”Industriomvandling och könsstruktur” utgjorde en
del av det så kallade ”Strukturomvandlingsprojektet” som initierades och leddes av
Lena Gonäs vid dåvarande Arbetslivscentrum. I projektet uppmärksammade hon
själv hur det går för kvinnornas möjligheter till arbete och anställning i anslutning till
den industriella strukturomvandlingen. Hon kunde där belägga de svårigheter som
kvinnorna konfronterades med i dessa omvandlingsprocesser. Här myntade hon
också med avseende på kvinnornas situation begreppet ”permanent tillfällighet”. Begreppet definierade enskilda individers pendling mellan olika tillfälliga arbeten, med
mellanliggande perioder av arbetslöshet eller med arbetsmarknadspolitiska stöd. Som
hon skriver innebar tillståndet en konstant osäkerhet som främst drabbade kvinnorna
(Gonäs, 1989, t.ex. s. 151).3 Frågan om kön har sålunda funnits i hennes forskning
under många år.
I detta sammanhang finns det anledning att uppmärksamma en fråga som Joan Acker
diskuterar med avseende på yrken respektive arbetsuppgifter (Acker, 2011, s. 42).
Acker menar att man bör skilja mellan ”yrke” och ”arbete”, där yrke avser en viss typ
av arbete, medan ett arbete är en viss kombination av uppgifter i en viss arbetsorganisation. Hon hävdar vidare att de flesta statistiska uppgifter inte gäller arbeten, utan
yrken, men att ”arbete”, eller kanske arbetsuppgift, är den relevanta enheten för att
studera segregationen i organisationer. Även om kvinnor i större utsträckning än tidigare har sökt sig till högre utbildningar som traditionellt har lett till manliga yrken, har
de likväl riskerat att placeras i arbetsuppgifter som är lägre avlönade. Alternativt händer det t.o.m. att de för samma jobb får lägre lön än deras manliga kolleger. Detta
visar t.ex. en studie om könssegregering och högre utbildning som Lena Gonäs genomfört tillsamman med Kerstin Rosenberg i Värmlands län (2009). Där diskuteras
också något av det traditionella tänkandet och de föreställningar som alltför ofta förvandlas till fakta i arbetslivets könsuppdelning.
3

Se också Gonäs, L. (1991) Industriomvandling i Välfärdsstaten. Stockholm: Arbetslivscentrum
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När föreställningar blir fakta
Vid sidan om de politiska, organisatoriska arbetsvetenskapliga frågor som är av betydelse för studiet och förståelsen av könsuppdelningen på arbetsmarknaden, löper
problematiken om fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet som en röd tråd
genom de texter där Lena Gonäs diskuterar grunderna för kvinnornas ojämlika villkor. Som den internationella jämförelsen kunde belägga var det illa ställt i Sverige i
detta avseende, och liknande observationer kommer från den regionala studien i
Värmlands län. (Gonäs & Rosenberg, 2009). Med referens till Nancy Fraser (2003)
pläderar författarna för att åtgärder för jämställdhet måste vidtas såväl när det gäller
lönearbetet som när det gäller det obetalda arbetet i hemmet.
Den ojämlika fördelningen av ansvaret för hem och familj ger upphov till föreställningar som verkar till nackdel för kvinnorna och vänds till fördel för männen. Den
håller vid liv föreställningen om mannen som familjeförsörjaren, en föreställning som
blir till ett faktum som påverkar lönesättningen. Trots att kvinnorna sedan det tidiga
1970-talet, och inte minst tack vare särbeskattningen, gått ut i lönearbete och blivit
delaktiga i familjeförsörjningen, kvarstår bilden av den manlige familjeförsörjaren
som om vore det ett faktum. Som Gonäs och Rosenberg visar får även högutbildade
kvinnor med jämförbara utbildningar lägre lön än männen (2009, s. 7).
Andra seglivade föreställningar som blir till fakta är vad slags arbetsuppgifter som är
lämpade för kvinnor respektive för män, eller som nämnt tidigare, vilka yrken eller
arbetsuppgifter som ges en kvinnlig eller manlig stämpel. Könsmärkningen av yrken
och arbetsuppgifter skylls ofta på traditioner som vidmakthåller förlegade föreställningar, men som i arbetslivets praktik förvandlas till fakta. Inom den industriella sektorn pekar man på ”vanor och traditioner” och påstår att arbetet kräver fysisk styrka
och teknik, medan kvinnor bättre än män anses stå ut med sådant som kräver den
omtalade fingerflinkheten:
Det är som sagt en tradition inom den här branschen. Manuell montering, det är smått
och pilligt. Där hittar vi kvinnor. (Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson, 2003, s. 43).

Inom detta tänkande värderas de manliga arbetstuppgifter som kvalitativt högre än
kvinnornas, vilket också påverkar lönenivåerna. Föreställningar om fysisk tungt
kontra mindre fysiskt tungt arbete kan möjligtvis ha varit berättigade under tidigare
epoker. I den moderna industriproduktionen har teknologiska förändringar tagit bort
mycket av det manligt könsmärkta tunga arbetet, medan kvinnornas kostnadseffek-
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tiva ”småpill” fortsätter utan att det värdesätts i form av högre lön. Vi ser här igen
hur otidsenliga föreställningar blir till fakta som verkar som begränsningar och till
nackdel för kvinnor.
Något som tidigare nämnts, och som tål att upprepas, är att vi om och om igen möter
likartade föreställningar som hävdar att det tunga och tekniska arbetet anses både
symboliskt och i praktiken som manligt och därmed mer kvalificerat. Allt som omfattar noggrannhet, vård och omsorg, vare sig det gäller i den privata produktionssektorn eller arbete i den offentliga sektorn, anses både symboliskt och i praktiken vara
kvinnligt och mindre kvalificerat. Föreställningar blir till fakta som påverkar såväl
arbetsvillkor, karriärmöjligheter och löner.
Så förhåller det sig ingalunda enbart i Sverige. I Storbritannien har forskaren och
journalisten Cynthia Cockburn (1983) skärskådat och analyserat föreställningar och
hinder som kvinnor mötte inom en mansdominerad bransch, tidningssättare, i anslutning till teknologiska förändringar. Hon sammanfattar några av männens uttalanden om kvinnor inom branschen i sentensen: ”She couldn’t do it”(a.a., s. 174). Männen ansåg arbetet vara för tungt, hälsovådligt eller för intellektuellt krävande för
kvinnor. Den andra sentensen, som sammanfattar resultaten från de manliga arbetarnas synpunkter, var: ”She shouldn’t do it” (a.a., s. 181). Här var huvudargumentet att
det tillkommer mannen att vara familjeförsörjaren och att tjäna tillräckligt för familjens försörjning. Mot detta argumenterar Cockburn att många kvinnor vid denna tidpunkt och även långt tidigare hade arbetat hela livet och att många kvinnor dessutom
inte nödvändigtvis vara gifta. Så var fallet i Storbritannien och så har fallet definitivt
varit i Sverige såväl historiskt som i mer nutida epoker. Trots detta tenderar föreställningar som blir till fakta att fortleva på den könsuppdelade arbetsmarknaden och i de
könssegregerade organisationerna.
Några ord till slut
Den omvandling som näringslivet under de senaste årtionden har genomgått har
präglats av genomgripande förändringar. Den nya teknologin, en krympande industriell sektor, bl.a. beroende på internationalisering, och tillväxten av den privata servicesektorn har medfört att den yrkesmässiga sammansättningen på arbetsmarknaden
har förändrats. Samtidigt har politiska viljeyttringar i form av lagstiftning samt forskning och utredningar syftat till att bryta upp arbetsmarknadens könsuppdelning och
ojämlika villkor mellan kvinnor och män på organisationsnivå.
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Som denna artikel visar har Lena Gonäs följt dessa processer på rumsliga, strukturella, organisatoriska och individrelaterade nivåer. Hon har genom olika teoretiska
ingångar, som handlat om allt från ekonomisk-politiska, arbetsvetenskapliga, könspolitiska och organisatoriska frågeställningar, belyst och analyserat de konstanta rörelser
som på ett eller annat sätt haft betydelse för kvinnornas situation på arbetsmarknaden
och i arbetslivet.
Slaget för kvinnorna är ännu inte vunnet, även om könsuppdelningen blivit mindre
markant och lönegapet mellan könen blivit mindre. Slaget är heller ännu inte vunnet,
när det gäller kvinnornas möjligheter till karriärutveckling. Den största segern har
kvinnorna själva bidragit med bl.a. genom envetna satsningar på utbildning och inträde till tidigare helt mansdominerade yrkesområden. Detta måste till sist ge utdelning så att förlegade föreställningar om kön skrotas och att de orättvisor som är förknippade med arbetsmarknadens könsuppdelning och med segregeringen i arbetslivet
rättas till. Lena Gonäs har med sin forskning dragit mer än sitt strå till stacken genom
all den kunskap hon har bidragit med i dessa intrikata och komplexa frågor.
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Young Adults and the Consequences of Labour Market Status from
a European Perspective
Birgitta Eriksson, Tuula Bergqvist & Jennifer Hobbins
Introduction
A significant part of your research, Lena, has dealt with issues about the labour market in Sweden as well as in the rest of Europe. Therefore, in our chapter we would
like to present some European results about attitudes and living conditions among
young adults with different labour market status. Further, you have always had a gender perspective in your research and although this is not the case in our chapter, we
can at least describe some results concerning gender equality.
Our presentation is based on data collected in the project ‘Youth, unemployment,
and exclusion in Europe: A multidimensional approach to understanding the conditions and prospects for social and political integration of young unemployed’
(YOUNEX).1 The project has a cross-national comparative design and the countries
included in the study are France, Germany, Italy, Poland, Sweden and Switzerland.
The report is based on work package 3 in this project, which is an individual survey
conducted with three categories of young people (18-34 yours old) in each country;
long-term unemployed, those in precarious employments and regularly employed.
The intension was to carry out the survey by means of computer-assisted telephone
interviews with a random sample of 400 young adults per category and country, and
that was basically how it was done. However, in some cases we were forced to give
up either the randomness in the selection process or the planned data collection
method. These deviations are reported in each country’s national report. There were
a total of 7102 respondents and Table 1 shows the final number in each category and
country.

1

Results presented in this chapter have been obtained within the project “Youth, Unemployment, and Exclusion in Europe: A Multidimensional Approach to Understanding the Conditions and Prospects for Social
and Political Integration of Young Unemployed” (YOUNEX). This project was funded by the European Comth
mission under the 7 Framework Programme (grant agreement no. 216122). The main part of this chapter
originates from a report produced within this project: “WP3 Report. Integrated Report on Individual Survey”.
Deliverable no 10. 2011.
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The questionnaire that was used contains questions about social background, attitudes toward work and unemployment, social and political inclusion/exclusion and
well-being. In this chapter we want to show some results on the young adults social
relations, political interest and participation as well as their well-being. However we
start with some information about their background.
Table 1: Number of respondents in each category and country.
Country
France
Germany
Italy
Poland
Sweden
Switzerland
Total

Long-term
unemployed
405
329
480
396
428
304
2342

Precarious
410
411
480
399
400
254
2354

Regularly
employed
396
407
484
400
399
320
2406

Social background
Regarding the respondents’ social background, there is information about gender,
age, education, country of birth, marital status, partnership, parenthood, finances,
personal income and whether they are unemployed; are receiving any benefits or
measures, or have ever had a paid job. We can conclude that from this perspective
there are major differences between the respondents in different countries and it is
difficult to find similarities. This is of course reflected in their attitudes to work and
unemployment and their experiences of social and political exclusion and well-being.
Starting with gender, we can see from Table 2 that there is a significant correlation
between labour-market status and gender in France, Germany, Italy and Sweden.
This was not observed in Poland and Switzerland. These correlations, however, take
different forms. The highest percentage of women is found among those in a precarious position in Italy, Sweden and Switzerland, whereas in Germany and Poland they
dominate in the regularly employed and in France among the long-term unemployed.
An unexpected observation is that the proportion of women is higher among the
regularly employed in Germany, Italy and Poland in comparison to men. This suggests that there was a low response rate among employed men in these countries.
Turning to age, we can also see a significant correlation with labour market status in
most countries. The exception is France. Here, too, the nature of the correlation differs between countries. The percentage of regularly employed aged 18-24 is lowest in
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Sweden, Poland and Germany. This may suggest that the average age for entering the
labour market is higher in these countries than in Switzerland, France and Italy.
Table 2: Percentage women, people between 18 and 24 years and unskilled
(those with just a primary/compulsory education).
Gender, age and education level/country
Proportion of women
France (Cramer’s V=.08 *)
Germany (Cramer’s V=.09 **)
Italy (Cramer’s V=.08 **)
Poland (Cramer’s V=.05)
Sweden (Cramer’s V=.10***)
Switzerland (Cramer’s V=.07)
Proportion of the younger
(18-24 years)
France (Cramer’s V=.02)
Germany (Cramer’s V=.21 ***)
Italy (Cramer’s V=.10 **)
Poland (Cramer’s V=.32 ***)
Sweden (Cramer’s V=.40***)
Switzerland (Cramer’s V=.24 ***)
Proportion of unskilled
France (Cramer’s V=.06)
Germany (Cramer’s V=.44 ***)
Italy (Cramer’s V=.12 **)
Poland (Cramer’s V=.21 ***)
Sweden (Cramer’s V=.20***)
Switzerland (Cramer’s V=.20 ***)
***p≤ 001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

49
46
52
53
51
49

45
53
62
52
61
56

39
57
59
57
49
48

33
14
60
38
45
27

33
27
61
31
20
47

35
9
50
6
4
20

58
71
10
23
12
29

61
24
12
13
3
12

66
24
20
5
2
15

Concerning education, there is also a significant correlation with labour-market status
in all countries with the exception of France. Germany, Poland, Sweden and Italy
have the highest correlation. These correlations indicate that the less secure the connection to the labour market, the greater is the proportion of unskilled young people
(those with just a primary/compulsory education) and the more stable the labour
market connection the greater the proportion of highly educated people (those with
upper secondary education or higher). However, the level of education varies considerably in these countries. The lowest rate of unskilled people is found in Sweden
where 12 percent of the long-term unemployed, 3 percent of the precariously employed and 2 percent of the regularly employed are unskilled. This may be compared
with the long-term unemployed in Germany, where the highest level of unskilled
People was found (71 percent).
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Marital status is another background variable related to labour market status, regardless of the respondent’s country. This may be the background variable that showed
the most similarities among all countries. In all cases, the highest level of single young
people is found among the long-term unemployed and this is certainty explained by
the fact that the percentage of youngest people is highest this group.
The percentage with a foreign background in the three groups also varies between
countries. The greatest difference is seen between long-term unemployed in Poland
where there are no citizens from other countries and long-term unemployed in Switzerland where about 50 per cent are citizens from other countries.
To summarize, when comparing long-term unemployed, precariously employed and
regularly employed young adults in Europe in terms of gender, age, education, country of birth, marital status, partnership, parenthood, finances and personal income,
major differences can be observed among people in various countries. These differences have naturally affected participants’ answers to the other questions in the survey and are therefore important to keep in mind when interpreting and explaining the
results below. They also indicate that recommendations cannot be general but must
be adapted to the context in which they will be implemented. We now turn to young
adults’ attitudes about work and unemployment.
Attitudes about work and unemployment
This section deals with attitudes to work and unemployment in general as well as attitudes to work and employment from a gender perspective. The questionnaire had
one question about the values young people mainly attribute to work. The respondents were asked to value aspects such as salary, regular activities, social contacts, status and identity and personal development. The results show that among the unemployed in Germany, Sweden and Switzerland personal development is the most important aspect that the greatest percentage sees as an important function of a job. In
France, Italy and Poland salary is the most important aspect. The respondents were
also asked to answer to what extent they agree with various statements about work
and unemployment taken from the work involvement scale proposed by Nordenmark (1999). The results from four of the statements is presented in Table 3 where
the figures show the percentage of those who agree with these statements.
Most young people in Europe seem to be of the opinion that having a paid work is
very important. Over 90 per cent in most categories agree with this statement. The
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exceptions are all categories in Poland and the long-term unemployed in Sweden. In
most countries the regularly employed value work the most. Correspondingly, there
were far fewer who answered that they would stop working immediately if they won
a large sum of money. As we see in the table, the proportion who agrees with this
statement varies between 13 and 28 per cent except in France where the levels were
between 54 and 56 per cent. These results are in line with a new Swedish study which
shows that most people who have actually won a large sum of money did not change
their relation to work; they did not stop working, they did not take an extra time off
and they did not cut their working hours to any great extent (Hedenus 2011).
Table 3: Percentages of those who agreed with different statements regarding
work and unemployment

Statements /Country
Having paid work to go to is very important
France (Cramer’s V=.03)
Germany (Cramer’s V=.06)
Italy (Cramer’s V=.10 ***)
Poland (Cramer’s V=.10 **)
Sweden (Cramer’s V=.27 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.05)
If I won a large sum of money I would
stop working immediately
France (Cramer’s V=.02)
Germany (Cramer’s V=.11 **)
Italy (Cramer’s V=.10 ***)
Poland (Cramer’s V=.07)
Sweden (Cramer’s V=.14 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.13 **)
Unemployment is one of the worst things
that can happen to a person
France (Cramer’s V=.06)
Germany (Cramer’s V=.09 *)
Italy (Cramer’s V=.06)
Poland (Cramer’s V=.12 ***)
Sweden (Cramer’s V=.21 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.11 **)
The most things that happen in life do not
involve work
France (Cramer’s V=.04)
Germany (Cramer’s V=.08 *)
Italy (Cramer’s V=.08 **)
Poland (Cramer’s V=.02)
Sweden (Cramer’s V=.09 **)
Switzerland (Cramer’s V=.08)
***p≤ 001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

91
95
90
76
76
96

90
93
93
82
93
94

89
96
96
86
96
96

54
23
21
20
30
24

54
13
18
18
17
16

56
20
28
13
18
30

53
72
70
59
74
53

55
62
72
67
50
40

49
67
77
73
55
47

50
30
29
50
37
51

55
38
27
51
46
42

53
40
20
49
45
51
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Regularly
employed

If we focus on the answers from the group of long-term unemployed we can conclude that in most countries 90 per cent or more of the unemployed people agreed
that having a paying job is very important. The exceptions are Poland and Sweden
where only about 75 per cent agree with this statement. Italy and Sweden had the
number who agreed that being unemployed is one of the worst things that can happen to a person. Only 20 to 24 per cent of the unemployed in most of the countries
would stop working if they won a large sum of money. Here the exceptions are Sweden and France where 30 and 54 per cent respectively would do so. In France, Poland and Switzerland about half of the respondents says that the most important
things that happen in life do not involve work. The figures concerning this statement
were much lower in the other countries.
A preliminary interpretation of these results is that paid work is very important for all
categories of young people. The long-term unemployed in Germany and Italy are the
most work-oriented followed by those in Sweden and Switzerland, while work orientation is the least widespread among the long-term unemployed in France and Poland.
What is it about a job that is valued so highly? The questionnaire contained a question about the values young people mainly attribute to work. The respondents were
asked to value aspects like salary, regular activities, social contacts, status and identity
and personal development. An overall result is that all aspects are important which is
in line with Marie Jahoda’s thesis on the latent functions of work (Jahoda 1982). She
believes that in addition to a salary, work has five latent functions that few or no other institutions in society can provide. She believes that work first gives us a special
sense of time. Second, it broadens our social horizons beyond the family, our circle
of friends and the immediate neighbourhood. Third, we have an anchor in a community whose strength exceeds our own. Fourth, it provides us with work status and
identity. Fifth and finally, we are forced by work to perform acts whose purpose lies
beyond personal aims A more detailed comparison between countries shows that
among unemployed in Germany, Sweden and Switzerland personal development was
the most important aspect of a job. In France, Italy and Poland salary was most important.
Participants’ attitudes toward work and employment from a gender perspective, were
captured using two sets of questions. In the first, respondents were asked to use a
scale of 0 to 10 to indicate how important they think it is for a woman and a man
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respectively to have a paid job in order to be considered an adult. They were also
asked to assess the importance of having a job for people even if one has children
younger than three years old.
Regarding the importance of work as an entrance ticket to adulthood, it is clear from
Table 4 that people in all categories ranked its importance higher for men than for
women.
Table 4: The importance of having a job for women and men to be considered as
adults and the importance of having a job for women and men with children aged
under 3 (average based on a scale of 0 to 10).
Importance of having a job/
Country
For women to be considered adults
France (Eta2=.00)
Germany (Eta2=.01 **)
Italy (Eta2=.01 **)
Poland (Eta2=.00)
Sweden (Eta2=.02***)
Switzerland (Eta2=.03 ***)
For men to be considered adults
France (Eta2=.01 *)
Germany (Eta2=.03 ***)
Italy (Eta2=.00)
Poland (Eta2=.00)
Sweden (Eta2=.02***)
Switzerland (Eta2=.04 ***)
For women with children under 3
France (Eta2=.00)
Germany (Eta2=.08 ***)
Italy (Eta2=.00)
Poland (Eta2=.01 *)
Sweden (Eta2=.04***)
Switzerland (Eta2=.01 *)
For men with children under 3
France (Eta2=.00)
Germany (Eta2=.00)
Italy (Eta2=.01 ***)
Poland (Eta2=.00)
Sweden (Eta2=.03***)
Switzerland (Eta2=.00)
***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

7.2
6.4
7.1
5.4
5.1
7.1

7.1
5.7
7.1
5.6
4.3
6.0

7.0
5.8
6.6
5.4
4.0
6.4

7.9
8.0
7.5
6.9
5.5
8.0

7.7
7.0
7.6
6.9
4.6
6.7

7.6
7.0
7.4
7.0
4.2
7.0

5.9
4.4
6.6
5.1
6.2
5.9

6.1
6.3
6.9
5.7
7.6
6.6

6.0
6.4
6.5
5.5
7.7
6.4

7.6
7.2
7.6
8.7
7.0
7.8

7.8
7.2
8.0
8.8
8.0
7.7

7.8
7.4
8.1
8.8
7.7
7.7

A job is not as important for a woman to be seen as an adult as it is for a man. In
almost all countries, the long-term unemployed valued work higher as a criterion for
adulthood than those in other categories. Although the patterns above are general,
there are also differences among the countries. One is the level of the importance.
Women working is consistently ranked as more important in France, Italy and Switzerland than in Germany, Poland and Sweden. When it comes to men, the im-
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portance of work for entering adulthood was highly valued in all countries except
Sweden. In terms of whether it is important for people who have children younger
than three years to have a job, people in all categories ranked the importance higher
for men than for women. Here, however, the unemployed ranked it lower than the
precariously employed and regularly employed did.
In the second set of questions about gender, respondents were asked to indicate
whether they agreed or not with the following three statements: ‘A woman should be
prepared to cut down on her paid work for the sake of her family’, ‘Men should take
as much responsibility as women for the home and children’ and ‘When jobs are
scarce, men should have more right to a job than women’. The respondents’ choices
were totally disagree, disagree, agree and totally agree. The table below shows the
number of people who agreed or totally agreed with each statement.
Table 5: Percentages of those who agree with different statements regarding the
roles of men and women.

Statements /Country
A woman should be prepared to cut
down on her paid work for the sake
of her family
France (Cramer’s V=.08 *)
Germany (Cramer’s V=.08 *)
Italy (Cramer’s V=.20 ***)
Poland (Cramer’s V=.08 **)
Sweden (Cramer’s V=.16 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.04)
Men should take as much responsibility as women for the home and
children
France (Cramer’s V=.06)
Germany (Cramer’s V=.09 **)
Italy (Cramer’s V=.15 ***)
Poland (Cramer’s V=.08 *)
Sweden (Cramer’s V=.16 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.08)
When jobs are scarce, men should
have more right to a job than women
France (Cramer’s V=.08 *)
Germany (Cramer’s V=.21 ***)
Italy (Cramer’s V=.27 ***)
Poland (Cramer’s V=.12 ***)
Sweden (Cramer’s V=.19 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.15 ***)
***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

56
60
62
66
14
54

55
49
70
64
26
50

58
51
68
59
27
51

76
90
80
96
95
93

85
95
95
98
98
93

88
94
91
96
97
97

33
25
21
34
6
19

25
7
19
27
2
10

29
8
33
20
2
11
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Between 49 and 70 per cent in all groups in all countries except Sweden, agreed with
the statement that a woman should be prepared to cut down on her paid work for
the sake of her family. In Sweden between 14 and 27 per cent agreed with this statement. However, most people in all categories believed that men should take as much
responsibility as women for their home and children. These results are paradoxical.
What are the women supposed to do if they reduce their working hours while their
husbands do half the housework?
Looking at the responses concerning work scarcity, we can again conclude that the
gender equality concept is not very widespread among young adults in Europe. It
appears that a relatively large proportion in most countries think that men have more
right than women to the jobs available.
Social relations
To examine the concept of social relations, we asked questions about the number of
friends, participation in social activities and experiences of discrimination. Regarding
the respondents number of friends, they were asked: ‘How many friends do you have
– people with whom you feel well and feel you can talk about private issues or asking
for help if necessary?’. The alternatives for answers were none, 1-2 people, 3-7 people
and more than 7 people. Regarding participation in social activities we asked one
question: ‘Compared to other people of your age, how often would you say you take
part in social activities?’ Here the response options were much more seldom than
most people in my age, more seldom than most, about the same, more often than
most, much more often than most. Finally, the experience of discrimination was
measured by the question: ‘Would you describe yourself as being a member of a
group that is discriminated in this country?’ If the respondents answered yes on this
question, they were asked to tell on what grounds they felt discrimination – if it was
because of colour, race, nationality, religion, language, ethnic group, age, gender, sexuality, disability or employment status.
In Table 6 we present the percentage of those who reported having fewer than three
friends, who take part in social activities much more seldom than most people of
their age and those who have experienced discrimination. With regard to social relations, it is clear from the figures shown here that there is a significant correlation between this and labour market status in four countries. The exceptions are France and
Poland. Both of these countries are characterized by a high percentage of people with
a low degree of social contact in all groups. For the precariously and regularly em-
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ployed, these countries have the highest proportion. Among the long-term unemployed, Poland and Sweden have the highest share of people with a small social network. We can also see that the lowest number of people with few social contacts
among the unemployed is found in Switzerland.
Concerning participation in social activities, we can see the same pattern. There is a
significant correlation to labour market status in the same countries mentioned
above. Again, this connection is missing in France and Poland. In three of the countries (Germany, Sweden and Switzerland) there is a large gap between the figures for
long-term unemployed and those in other groups; the long-term unemployed participate in social activities to a much lower extent than those in the other groups. Concentrating on this group, we can conclude that the highest proportion of those who
seldom take part in social activities are in Sweden and Germany, and the lowest in
France and Italy.
Table 6: Percentages of those who have fewer than 3 friends (people they feel
good with and can trust to talk with about private issues or ask for help if necessary), percentages of those who take part in social activities much more seldom
than most people in their age group and percentages of those who have experienced discrimination.
Aspects of social exclusion/Country
Have fewer than 3 friends
France (Cramer’s V=.05)
Germany (Cramer’s V=.25 ***)
Italy (Cramer’s V=.19 ***)
Poland (Cramer’s V=.07)
Sweden (Cramer’s V=.32 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.12 ***)
Take part in social activities much
more seldom than most people
their age
France (Cramer’s V=.06)
Germany (Cramer’s V=.25 ***)
Italy (Cramer’s V=.19 ***)
Poland (Cramer’s V=.07)
Sweden (Cramer’s V=.25 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.15 ***)
Have experienced discrimination
France (Cramer’s V=.05)
Germany (Cramer’s V=.30 ***)
Italy (Cramer’s V=.04)
Poland (Cramer’s V=.12 ***)
Sweden (Cramer’s V=.32 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.33 ***)
***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

36
30
39
46
47
20

35
8
25
40
8
8

36
5
29
44
9
13

27
60
29
45
62
38

24
33
28
47
35
20

23
27
30
51
36
22

21
35
9
11
41
40

23
15
12
7
19
14

22
7
11
1
9
10
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With respect to discrimination and labour market status, there is a correlation in
Germany, Poland, Sweden and Switzerland that indicates that the weaker the connection to the labour market, the more likely people are to experience discrimination. If
we look at the group of unemployed people, Sweden and Switzerland have the largest
proportion of respondents who feel they have experienced discrimination, while the
proportion is lowest in Italy and Poland. With these figures, we can conclude that
long-term unemployed young people find themselves in a vulnerable social situation
and run the risk of social exclusion.
Political interest and participation
The political dimension is described by some results regarding political interest, political efficacy, trust in the government and some dimensions of political participation.
To find out about political interest, we asked: ‘How interested would you say you are
in politics?’ The response options were not interested at all, not very interested, fairly
interested and very interested. Respondents’ opinions concerning political efficacy
were captured by the statement ‘Parties are only interested in our votes, not in our
opinions’ and we are looking at those who agreed with this. On the subject of trust
we asked the respondents about the extent to which they trusted the government.
The level of trust was provided on a scale of 0 to 10, where 0 represented no trust at
all and 10 showed complete trust.
One can conclude that most young people who participated in the study are not very
interested in politics, and in all countries except for Switzerland, there was a significant correlation between labour market status and political interest. However, this
correlation takes different forms in different countries. In France, Italy and Switzerland the lack of interest in politics is greatest among the regularly employed, while it
is the greatest among long-term unemployed in Germany, Poland and Sweden. In all
countries except Poland precariously employed young people seem to be most interested in politics.
Regarding the statement about the parties’ interest in the electorate, between 18 and
56 per cent agreed that the parties are only interested in people’s votes and not in
their opinions. In all countries, it was the group of precariously employed that most
strongly believed that this is true. Even here, a correlation to labour market status can
be found in all countries except France and Switzerland.
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With regard to participants’ trust in government, there was a correlation with labour
market status in Germany, Poland and Sweden which shows that the stronger one’s
connection to the labour market, the more trust he or she has in the government.
The lowest degree of trust is found among long-term unemployed in Poland and the
highest degree of trust can be seen among regularly employed in Sweden. These two
countries exhibit the largest gap between low and high degrees of trust.
Table 7: Percentages of those who are not at all or not very interested in politics
and agree that parties are only interested in their votes and not in their opinions
and their level of trust in the national government (average based on a scale of 0 to
10).
Dimension of political exclusion/Country
Not interested in politics
France (Cramer’s V=.13 ***)
Germany (Cramer’s V=.15 ***)
Italy (Cramer’s V=.18 ***)
Poland (Cramer’s V=.12 ***)
Sweden (Cramer’s V=.20 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.06)
Agree that parties are only interested in people’s votes and not in their
opinions
France (Cramer’s V=.06)
Germany (Cramer’s V=.09 **)
Italy (Cramer’s V=.15 ***)
Poland (Cramer’s V=.08 *)
Sweden (Cramer’s V=.16 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.08)
Do not trust the national government
France (Eta2=.00)
Germany (Eta2=.03 ***)
Italy (Eta2=.00)
Poland (Eta2=.02 ***)
Sweden (Eta2=.12***)
Switzerland (Eta2=.00)
***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

63
62
58
83
76
58

53
44
55
79
54
52

67
46
75
71
56
59

37
38
42
18
25
42

47
56
45
34
46
48

33
54
25
30
44
41

5.0
5.7
4.8
3.6
4.1
5.6

5.2
5.7
4.6
4.0
5.8
5.8

5.3
5.7
4.6
4.3
6.0
5.9

Finally in this section, we will report the results concerning four different aspects of
political participation; aspects that can be found in, among others, Milbrath (1965)
and Dalton (1988). These are whether those who were eligible to vote in the last national election also did so and whether the respondents signed a petition, participated
in a demonstration and/or boycotted certain products during the last twelve months.
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The results indicate a correlation between labour market status and voter turnout in
almost all countries. This suggests a political exclusion of long-term unemployed
young adults and shows that the regularly employed are more likely to vote. The exception is Switzerland where the level of participation in elections is similar among
long-term unemployed and regularly employed people.
Table 8: Percentages of those who were eligible to vote and participated in the last
national election and those who have signed a petition, have taken part in a public
demonstration and/or have boycotted certain products during the last 12 month.
Dimension of political participation/Country
Participated in last national election
France (Cramer’s V=.07)
Germany (Cramer’s V=.33 ***)
Italy (Cramer’s V=.09 **)
Poland (Cramer’s V=.22 ***)
Sweden (Cramer’s V=.27 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.10)
Signed a petition
France (Cramer’s V=.01)
Germany (Cramer’s V=.13 ***)
Italy (Cramer’s V=.11 ***)
Poland (Cramer’s V=.07)
Sweden (Cramer’s V=.21 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.13 ***)
Joined a public demonstration
France (Eta2=.06)
Germany (Eta2=.09 **)
Italy (Eta2=.05)
Poland (Eta2=.04)
Sweden (Eta2=.05)
Switzerland (Eta2=.11 **)
Boycotted certain products
France (Cramer’s V=.07)
Germany (Cramer’s V=.13 ***)
Italy (Cramer’s V=.05)
Poland (Cramer’s V=.06)
Sweden (Cramer’s V=.24 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.05 *)
***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

79
58
79
52
71
49

84
89
87
69
88
60

85
88
84
77
94
49

39
14
13
2
22
47

40
27
23
6
44
62

38
20
17
5
44
48

29
14
29
0
7
18

24
21
31
1
10
25

24
14
25
1
8
14

23
20
3
0
25
30

23
35
3
2
54
35

17
26
2
2
44
35

Here the precariously employed seem to be the most politically included. The Swiss
pattern is repeated in several countries when it comes to questions about signing a
petition, taking part in a public demonstration and boycotting certain products for
political reasons. One can conclude that the level of political exclusion is the highest
among the long-term unemployed. However, it is not clear in which group the highest level of political inclusion is found among the regularly employed or among the
precariously employed.
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Well-being
Finally we wanted to discover the experiences of well-being among the three categories of respondents. Well-being is defined using the following dimensions: experience
of happiness, optimism about the future and experience of good health in general.
Respondents’ level of happiness was determined through responses to the question
‘Taking all things in consideration, how happy would you say you are?’ This was
measured on a scale of 0 to 10. People’s degree of optimism about their future was
by analyzing responses to the question ‘Are you rather optimistic or pessimistic about
your future?’ and the response options were very optimistic, quite optimistic, quite
pessimistic and very pessimistic. Answering very or quite optimistic indicates a high
level of well-being. The respondents’ health in general was captured by using a part
of the General Health Questionnaire (GHQ) developed by Goldberg (1972). This is
an additive index based on different statements about strain, self-confidence and the
ability to structure one’s everyday life. The number of statements varies between different studies, such as 30, 20 or 12. In this study, like Nordenmark (1999) we used 12
different statements. In our version, the values vary from 0 to 36; the higher the
score, the higher the person’s well-being.
Regarding happiness, in Table 9 one can see a clear pattern that occured in all countries. The stronger one’s connection to the labour market, the more likely it is that he
or she is happy and vice versa; the weaker the relation to labour market, the less likelihood of experienced happiness. The differences are particularly significant between
the long-term unemployed and members of the other two groups. In the latter case,
France differs from the other countries. The group of precariously employed young
adults in France is closer to the group of unemployed than to the employed. One
may interpret this to mean that having a job is always better for well-being, even if it
is just a temporary job or to be in a precarious situation is better than being among
the long-term unemployed. One particular difference between the countries is the
level of happiness, especially when it comes to the unemployed. The highest levels of
happiness in this group are found in Switzerland and Italy and the lowest levels are
found in Sweden and France.
Concerning the level of optimism about the future the same pattern applies: The
stronger the connection to the labour market, the greater the proportion of those
who are optimistic about the future. We can also see that the percentage of optimists
within the groups of the precariously employed and the employed are rather similar
to those of the long-term unemployed. France is an exception in this respect too. A
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comparison of the countries shows that the greatest differences are found in the
group of long-term unemployed, with the highest level of optimism in Poland and
the lowest in Sweden.
Table 9: Happiness (average based on a scale of 0 to 10, optimism (percentage of
those who are very or quite optimistic about the future) and health (average based
on a scale from 0 to 36) among different categories of young adults in different
countries.
Dimension of well-being/Country
Happiness
France (Eta2=.54 ***)
Germany (Eta2=.17 ***)
Italy (Eta2=.02 ***)
Poland (Eta2=.02 ***)
Sweden (Eta2=.21***)
Switzerland (Eta2=.07 ***)
Optimism about the future
France (Cramer’s V=.14 ***)
Germany (Cramer’s V=.11 ***)
Italy (Cramer’s V=.22 ***)
Poland (Cramer’s V=.10 ***)
Sweden (Cramer’s V=.30 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.08 ***)
Experience of generally good
health
France (Cramer’s V=.01 ***)
Germany (Cramer’s V=.19 ***)
Italy (Cramer’s V=.08 **)
Poland (Cramer’s V=.07 *)
Sweden (Cramer’s V=.30 ***)
Switzerland (Cramer’s V=.09 *)
***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05

Long-term
unemployed

Precarious

Regularly
employed

3.5
6.0
6.8
7.3
5.8
7.0

4.9
7.6
7.4
7.7
7.7
7.9

7.8
7.8
7.5
8.0
8.0
8.1

73
75
69
86
62
82

75
87
78
91
90
86

87
87
79
95
94
89

26
25
25
28
20
26

28
30
26
30
29
27

27
30
26
30
31
28

With regard to health in general, the pattern noted for previous aspects is repeated
here. Sweden stands out with the highest healthy rating in the group of employed,
and the lowest healthy rate in the group of unemployed.
To summarize, one can see that a similar pattern is dominant in all countries. The
stronger the connection to the labour market, the more likely it is that one feels happy and optimistic about the future and that his or her health is good, and vice versa –
the weaker the link to the labour market, the less likelihood of happiness, optimism
and health. The differences are particularly large when one compares responses of
those in the long-term unemployed group and those in other groups.
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However, this does not mean that most long-term unemployed people are unhappy,
pessimistic and unhealthy. On the contrary, even in this group most people are happy, optimistic and healthy.
Concluding statements
Overall, the results of this study can be encapsulated in the following statements:
 Long-term unemployed young adults in Europe are not a homogenous group.
 A paid job is very important for young people in all categories.
 The gender equality concept is not a popular philosophy among young adults
when it comes to work and employment.
 Long-term unemployed young adults are in a vulnerable situation and run the
risk of social exclusion.
 Long-term unemployed young adults can be described as a politically excluded
group.
 Long-term unemployed young adults are likely to experience low levels of
well-being.
Although, these patterns are found in all countries, there are also differences among
them that need to be examined on national level. We would be happy to discuss these
issues with you Lena.
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Personal Activities on Company Time to Make Everyday Life Work
Lars Ivarsson & Patrik Larsson
Introduction
Over the past decades, work and personal life have converged, partially due to rapid
technological development that makes us reachable in a way not previously possible.
This has changed from a situation during most of the industrial era where work was
thoroughly separated from outside life. There have been a number of adverse consequences from this separation, mainly affecting women who must do household work
in conjunction with a paid job.
Most studies in the field have dealt with how life outside work is affected. This chapter will instead look at how we choose to bring family, leisure, and other activities to
work. This chapter will develop a typology of personal activities conducted on company time to facilitate life outside work.
The division of life
A new separation of time came along with the Industrial Revolution. Before largescale production in factories, there were less clear boundaries between work and
household. Many people worked out of their house. As more people moved to the
cities to find work in factories, it became clear that working hours meant only work.
Personal matters were dealt with in the small amount of spare time that people had
left.
The employer is still exclusively interested in tangible and measurable outcomes of
employee activity. This is the philosophy behind Taylor’s Scientific Management (Taylor
1911) in the early 20th century. The notion that people at work should only engage in
work activities and follow management’s rules and regulations is still prominent
(Furåker 2005). The Industrial Revolution is the origin of interest in the relationship
between work and private life.
The separation of work from home is akin to a whole divided in half. The relationship between work and private life can be viewed in terms of three hypotheses: segmentation, spill-over, and compensation (Wilensky 1960). Segmentation hypothesis
claims, in accordance with a general perception of work and leisure (Juniu et al.
1996), that work and private life are two separate spheres with no actual interaction.
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The notion behind this hypothesis is that “work and leisure are psychologically and
physically separate” (Sumer & Knight 2001:653). According to the spill-over hypothesis,
the two spheres influence each other in various ways. What happens in one sphere
has an impact on the individual’s experiences and actions in the other sphere. The
compensation hypothesis suggests that dissatisfaction in the one sphere is compensated by
increased commitment in the other sphere. Sumer and Knight (2001:654) suggest
that segmentation, spill-over, and compensation may not be mutually exclusive. It is
more likely that they are “overlapping, rather than competing, processes.”
Work-life balance
Theories of work-life balance mainly focus on the struggles working families experience in trying to manage everyday life. It is important to note that the concept of
work-life balance has received criticism, primarily because there appears to be no
such balance (see, for example, Crompton & Lyonette 2006). However, there are a
number of other concepts that capture the phenomenon from slightly different perspectives: an ever-present imbalance between men and women (Perrons 2008), worklife conflict (Greenhaus & Beutell 1985), work-life boundaries (Nippert-Eng 1996),
work-life interaction (Crompton 2005), or even work-life integration (Lewis and
Cooper 2006).
Work and family have been described as two greedy institutions (Coser 1974) or
gravitational fields (Hochschild 2001) fighting for the individual’s time, energy, and
commitment. An increasing proportion of men and women want a successful career
and a successful family life (Chafetz & Hagan 1996; White et al. 2003). Such wishes
are closely connected to identity theory, in which a central tenet is “people devote
considerable time and energy to constructing and maintaining desired identities”
(Frone et al. 1996:58). It is problematic to handle and balance working life and private life, since the needs and demands from family and private life undermine the
possibility of maintaining a work-oriented identity (dedicated and successful professional). Conversely, the needs and demands from work undermine the possibility of
maintaining a family-oriented identity (dedicated and successful parent or spouse).
Identity is closely related to roles such as employee, parent, or spouse, and sometimes
those roles come into conflict (Kahn et al. 1964).
Hochschild (2001:49) concluded, “Family life has a new tailorized character.” People
strive to efficiently perform not only necessary chores such as cleaning, cooking and
washing, but desired activities such as going to the gym, arranging the children’s pi-
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ano lessons, or even spending time with loved ones. Nolan (2002:126) supported this
view by reporting how shopping, cooking, eating, and clean up take so much time
that there is little or no room for conversation and emotional support within the family. The family dinner is a time of tension rather than a moment of relaxation with the
opportunity to learn about each other’s experiences during the day. One reason people work long hours or extensive overtime is that time in the workplace is seen as
more peaceful or fun compared to time at home, Hochschild (2001:46) gave the following example:
Meanwhile, work time, with its ever longer hours, become newly hospitable to sociability – periods of talking with friends on e-mail, patching up quarrels, gossiping.
In this way, within the long workday of Timmy’s father were great hidden pockets of
inefficiency, while in the far small number of waking weekday hours he spent at
home, he was time conscious and efficient. Sometimes Timmy’s dad forgot the
clock at work; despite himself, he kept a close eye on the clock at home.

If the home has become a work-like place with little or no room for breathing, relaxation, or spontaneous fun, people may well try to offset this during working hours.
People’s busy private lives may have implied a willingness to move private matters
into the workplace. D’Abate (2005), D’Abate and Eddy (2007) and Eddy et al. (2010)
concluded that personal activities on company time (PACT) can be either home- or
leisure oriented.
Netemeyer et al. (1996) argued, in the same line as Frone et al. (1996), that there are
differences between work-family conflict (i.e., work interferes with private life) and
family-work conflict (i.e., private life interferes with work). Most research on worklife balance has “assessed only work-family conflict” (Netemeyer et al. 1996:400), but
for many, a variety of demands and expectations from private life pushes into the
workplace. It can involve matters such as: picking up young children from kindergarten; giving older children a ride to soccer practice; calling elderly parents to check on
them; letting a plumber into the house; taking the car to a garage; sending and receiving e-mails; making telephone calls to friends; booking a doctor’s appointment; or
surfing the Internet for personal interest.
With support from Staines’ (1980) literature review and the work by Greenhaus and
Beutell (1985), there are many conflicts between work and family life, leisure pursuits,
and other outside-work commitments (i.e., political participation, volunteer work, or
sports clubs). Bergman and Gardiner (2007:401) used the concept of availability: “To
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be available is to be accessible in time and space and responsive to the needs and
wants of others, for example one’s employer or family. Availability is both a disposition and a capacity, emphasizing both structural conditioning and action.” Depending
on the work and how it is organized, people have different degrees of availability for
a wide range of non-work activities. For example, 79 percent of female and 90 percent of male white collar workers in the retail sector claim to have good opportunities
to leave the workplace to carry out personal errands during working hours (Bergman
& Ivarsson 2010:30).
Aim and research questions
The aim of this chapter is to classify and develop a typology of different forms of
personal activities on company time, conducted to facilitate life outside work. This
aim is divided into two specific research questions: To whom or what is the activity
directed, and what are the motives or the function of the activity.
Method
The study had an exploratory approach and chose to depart from in-depth interviews
with different groups of employees about PACT and its reasons. The purpose of the
study was not been about the work-life conflict, but the topic has come up in interviews and become a central part of this sub-study.
The interviewees were selected for variation and diversity. This diversity centered on
gender, age, and family situation (i.e., traditional core family, single parent, single, or
members of any other form of family relationship). Furthermore, the line of business
mattered. Overall, this resulted in 19 interviews (12 women and seven men) between
the ages of 23 and 64. They represented both public and private organizations. More
specifically, they worked in the paper and pulp industry, healthcare, sales, recruitment, restaurant, banking, social services, engineering, security, and maintenance.
The interviews were conducted with the support of a comprehensive interview guide.
Questions revolved around the work situation, family, the need to perform personal
activities on company time, and how one viewed these activities. The interviews lasted one to two hours. They were all conducted in person, usually at the university.
The 19 interviews resulted in more than 200 pages of printed materials. The analysis
was inspired by grounded theory, particularly for what Strauss and Corbin (1998)
described as the open coding of qualitative material. This means the study specifically
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examined private matters in connection to life outside work, as described in the interviews. The statements were initially given fairly open concepts or codes. In the
next step, the concepts were more systematized. Finally, we developed core categories around which we based our typology. The content of the typology is illustrated
by citations from the interviews.
We also provide theoretical arguments about the possible outcomes in the typology
to complement these strategically sampled interviews. This was partially done by
comparisons with previous research and partially through logical thought operations
where we asked ourselves questions such as “Given these conditions, what ought to
have reasonably emerged?
Different directions and functions of PACT
The aim of this chapter is to develop a typology of different forms of personal activities conducted on company time to facilitate life outside work. We used the two research questions to build the typology. These two issues constituted the two principal
dimensions of the typology, along which we have placed our core categories. We will
describe the two dimensions and their categories. We will then put the dimensions
into a matrix in which there is a range of possible solution spaces that summarizes
the different types of PACT. We will then place, illustrate, and discuss a range of empirical examples.
Table 1: PACT direction and function.

Function/Direction Self

Partner

Children Others

Recovery
Care
Practical
Interest
Calculative

PACT-direction
Previous research has shown that PACT can include resistance, where actions are
directed toward management (Ackroyd & Thompson 1999). We instead captured
activities by linking them to identity and social relationships outside work. Thus, the
actions are directed outward from work (see also Karlsson 2012:193). In the table, self
represents individuals and the identities maintained outside work. A potential partner
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and children are examples of social relationships that may require attention during
working hours. However, not everyone is a member of a traditional core family. The
table emphasizes that there are other crucial social relations outside a traditional family arrangement. The last column, others, includes the extended family in terms of parents, siblings, friends and any commitments to associations.

PACT functions
In addition to the direction of the personal activities, we also categorized the various
activities under more general headings. The model presents the basis of moving away
from the immediate functions to longer-term and strategic considerations. The most
immediate feature is recovery, or “a person’s desire to be temporarily relieved from demands in order to restore his or her resources.” (Sonnentag & Zijlstra 2006: 330).
Researchers placed this recovery from work during evenings, weekends, and holidays.
If the time outside of work is not sufficient for this, recovery enters the workplace. It
can be anything from having to take a short break at the computer to clear the mind
to sleeping during a night shift. One of the interviewees explains how she must recharge after emotionally tough client meetings:
I surf the Internet just to let my brain rest. […] I do it regularly. It’s a way
to get some breathing space. (Social worker)

Another interviewee explains the situation that arises when going on the week’s first
night shift:
It happens quite often that one is sleeping. [...] The night between Monday and Tuesday means that you have been up almost 24 hours. You
get up as usual on Monday morning, the children are going to school,
and so on. You may rest a while in the afternoon but without getting any
proper sleep. So you’re pretty tired [as soon as the shift begins], perhaps doze a little early night. But sometimes you sleep heavily. It happens everywhere. And those who say they do not sleep on the job, they
are lying. (Process operator)

We chose not to link recovery to social relationships outside of work. Certainly, an
individual could give their partners or others recovery by some personal activities
during working hours, but examples are hard to find and seem rather far-fetched.
The concept of care is borrowed from Waernes (1996:206), who defines it as acts performed, primarily on behalf of another, for whom one has responsibility We added to
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this what are colloquially called favors between friends and acquaintances By combining self and care, the empirical examples are leaving work to get a massage or visit the
gym. These examples may well fall under the recovery function. Care for the partner
covers such activities as detouring to drop off the partner at his or her workplace,
leading to being late to work. This could be an act of love or a favor to one’s partner,
and does not have to build on the idea of care as defined above. Favors for partners
can take many forms, and there is a plethora of examples in the empirical material. A
nursing assistant discussed what she does when she wants something printed from
the Internet:
If someone has baked a cake and brought [it] to the job, and I want the
recipe, it can happen that I print it. But other things, I have not actually
done that. I usually leave it to my husband to take that part. That he
prints out at his job so I do not have to take that (Nursing Assistant)

The next result in Table 1 involves raising children, which is perhaps an area that
immediately comes to mind when we think of how the family interferes with work.
These actions could involve anything from a crisis where a parent must leave work to
care for children who have been hurt or ill, to picking up the kids earlier from preschool, to making personal calls during work hours to arrange for childcare. One of
the interviewees saw this as a natural feature of having children:
Yes, since I have children, then you’re forced sometimes… You have to
call the daycare. It's not for my own satisfaction, it’s because I must.
(Mechanic)

Many employees feel they have opportunities to do this kind of PACT. Bergman &
Ivarsson (2010:30) showed that 79 percent of female managers and 90 percent of
male white collar workers in the retail sector claimed to have good opportunities to
leave the workplace to manage personnel matters or errands, such as those concerning children, during working hours. However, these opportunities are not evenly distributed. Corresponding figures for store employees in the retail sector are 55 percent
for men and 38 percent for women. Care and favors to others may also include involvement in charities and other nonprofit organizations. Staines (1980:112) pointed
to the potential conflict between work and what he called the other non-work related
domains, specifically political participation.
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There are quite a few examples that PACT fulfills practical functions for the individual. However. this phenomenon is traditionally known as pilfering in British contexts
(Ackroyd and Thompson 1999). The American context defines it as “a worker’s use
of company materials or tools in his or her workplace during working hours, to manufacture or transform articles that are not part of the official production of the organization” Anteby (2008:29). Pilfering is often regarded as an expression of opposition
to management. It may range from stealing materials and tools, to time-appropriation
to perform private tasks during work hours. Some of the interviews indicated a resistance purpose with at least some of these activities. One interviewee explains how
it could sound if an employee asked for personal help at the mill’s workshop:
It’s pretty funny actually… You tell them you need this or that thing
made. Then you get the following answer: - ‘Well, it is work or leisure? Is
it work related, we have no time, but if it’s play or leisure we’ll help you’.
Leisure is given precedence, right? A few years ago it was pure mass
production of these big candlesticks. [...] But now it's much tougher surveillance of material and time. (Process operator)

He also gave examples of how chores at home blend in with work. He had many
hobbies and children at home, so there were always things that need to be fixed.
Night shifts were useful for this purpose, especially when he felt there was nothing
useful to do when production was running smoothly and his duties were simply monitoring a computer screen.
I bring small stuff from home that is broken and needs mending. It can
be brought to the job. There, I have the tools I need and someone to ask
if needed. But only small stuff, of course. (Process operator)

Interviewees also discussed when they felt compelled to report their leaving in the
time-reporting system. An IT coordinator said that certain private matters must be
done during working hours, such as going to the dentist, hairdresser, or car mechanic. In those cases, she would record her leave to avoid an embarrassing situation if
she ran into one of her supervisors. However, she did not report it for shorter absences. Another interviewee noted that the employer deducts time for lunches, although she and her colleagues rarely had time to eat properly because there was a
steady stream of customers. If she had the opportunity to leave work before the end
of the day, she did not register it in the time-reporting system, since she believed she
was entitled to it. A number of interviewees discussed the boundaries for what is
considered right, reasonable or even necessary. A nursing home employee mentioned
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a colleague who lived in caravan during the summer. The colleague did her laundry at
work to make life easier at the RV campsite.
It is so disturbing. She takes her laundry and washes it in the washing
machines that are designated for our residents. That is not okay. That is
beyond the limit. (Nursing Assistant)

A janitor who lived close to work mentioned that going home to pick up a forgotten
lunch box was acceptable. However, shopping for the weekend during work hours,
as some of his coworkers had done, irritated him. Regarding practical chores during
working hours aimed at partners and children, we find those who to book time for
parent-teacher meetings, look for equipment for children’s leisure activities on the
net and the like.
PACT conducted for self interest deals with leisure research. The main goal of the
hobby-oriented branch of leisure research is to explain why people are attracted to
the activities in which they engage. The research also identifies what people are getting from leisure activities that they do not get out of wage labor or house work
(Stebbins 1992:124). It is worth noting that even individuals with an enthusiastic attitude toward work may be consumed by a particular hobby (Stebbins 2001).
A mechanic, whose major hobby was motorcycles, shared his passion with the business owner. They occasionally took a few moments to solve a technical problem on
one of his current motorcycle projects, with permission to be in the company’s premises after hours and use the equipment in the workshop. The fact that his hobby interfered with working time was also part of the so-called psychological contract (Herriot et al. 1998) that strengthened his attachment to his employer. As a result, he felt
loyalty to his employer, and it was hard to say no when he was asked to work overtime.
Another example of using PACT for self interest is that of social media. Previously,
Internet usage during working hours was limited to those who had access to a computer, usually those with a desktop computer provided by the employer. There were
also opportunities for employers to monitor and control the use of computers for
private purposes. However, with the development of smartphones, emplyees can
connect to the Internet with their own private equipment and subscriptions (Ivarsson
& Larsson 2012). The interviewees described how some employers had a more per-
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missive attitude toward private Internet use, in combination with simple policies that
employees should only visit certain types of pages. A woman who worked at a bank
discussed how she interpreted her employer’s rules.
You must not look at anything that is offensive or sexual, so to speak, or
anything that is inconsistent with the bank’s reputation. It’s very fuzzy
written [the policy]. But some things seem pretty obvious. You simply
don’t go there. (Bank Clerk)

Other employers seem to have resigned themselves to it and decided that surfing the
Web was not an issue. However, some employers adopted a total ban, since private
phone calls and Facebook updates are perceived to take too much time. There are
still ways to get around this. One interviewees noted:
Yes, well it happens that I check [the cell phone] sometimes, but usually
I have my phone in the locker. Actually, you are not allowed to have
your cell phone on the job. But some of us have ... Well, maybe if you
go to the bathroom, ‘Ah, damn, maybe I should check the phone if there
are any missed calls.’ Then maybe you get stuck there for five minutes
or something. It does not matter. But you cannot just sit there for half an
hour and leave someone else alone in the kitchen. If you do it quickly,
then … there is no problem. (Chef)

The travel agent who looked for cheap flights for herself and her partner is another
example of interest-oriented PACT aimed at a partner (and herself). She felt this had
no negative impact, since she learned more about travel destinations, which benefitted her employer. A medical secretary pointed out that small talk about partners,
children, and life outside work has an important role as a social adhesive, and a
workplace composed only of work would be terribly boring:
I mean, we are not robots. It’s not as if your life disappears just because
you walk through the gates of the hospital. As long as [PACT] does not
restrict what I’m here to do, I think it is quite okay. [...] But there is absolutely no reason why it should affect colleagues or work either. That is
the basic moral. (Medical secretary)

In terms of PACT of interest aimed at children, we found statements from parents
involved in their children’s education or leisure. This could be everything from contacting daycare or school, to temporarily leaving work to drive the kids to a recreational activity. It is not uncommon for such recreational activities to be held in the
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early afternoon. However, such PACTs are predicated upon the ability to leave the
worksite, which not everyone has. Time spent on associations and other nonprofit
activities is closely related to the hours put into the interest of children and partners.
Finally, there are calculative functions. When directed to the self, these may involve the
use of work time to search for a new job. This may include reading help-wanted advertisements, writing applications, and going on job interviews. Calculative motives
aimed at the partner or the children touches upon what has colloquially come to be
known as “helicopter parenting,” “hovering,” (Le Moyne & Buchanan 2011) or the
Scandinavian concept of “curling parents.” (Hougaard 2000) These concepts describe
parents over-protecting their children, which cell phones, text messages, and social
media have made easier. This is not just about having a hard time letting go of the
children. Children are expected to fulfill their parents’ goals to be professionally and
personally successful. It is this element that makes the activity calculative and sets it
apart from the interest-function described above. For example, calculative PACT
directed toward the children may be a parent bringing a child’s school project to
work to enhance it. The more or less explicit thought is that the children must be
helped to get good grades in school to get ahead in life. Allvin et al. (2011) brought
up similar ideas, but with a focus on the function of the modern family. They argued
that the family has transformed from a sanctuary including both care and respite into
a source of demands and uncertainty. The individual is constantly negotiating with
other family members. Some parents unite in perhaps their only common project, the
children, to give them as good start in life as possible.
Concluding remarks
The blurred boundaries between work and private life has interested scholars for
decades. While most research has examined how work influences family and leisure,
we took a different approach and tried to systematize the phenomenon in this chapter. By doing so, we came across a number of theoretical concepts and research fields
that need to be more thoroughly woven into our typology. A rather complex pattern
emerged, with references to leisure, care, parenthood, resistance, and organizational
behavior. There is a need for further empirical studies that explain the functions of
personal activities on company time as well as potential positive effects for employees and employers.
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Den raka och den krokiga vägen till ingenjörsyrket: Om rationella
kvinnor och passionerade män
Line Holth
Jag har ju en yngre bror som har stöttat mig i det här. Han har ju samma utbildning
som jag men han valde ju rätt med en gång [ ] han gick mera den raka vägen än
min krokiga.

Citatet ovan är från en intervju med Kristina, som började läsa till dataingenjör i 35årsåldern, efter att ha arbetat som lönekontorist i många år. Hon gick ekonomisk linje
på gymnasiet, vilket hon ångrade senare då hon fick läsa in naturvetenskapliga ämnen
på Komvux för att vara behörig att söka in på dataingenjörsutbildningen. Motivationen för att ”omskola” sig var att hon upplevde stagnation, både utvecklingsmässigt
och karriärsmässigt, och att hon ville utmana sig själv. Arbetskamraterna uppmuntrade henne och tyckte att hon var på fel plats och borde utvecklas vidare. Hennes
bror, som gick dataingenjörsutbildningen i yngre år, var en inspirationskälla och förebild. För Kristinas del blev det en lång och krokig väg fram till ingenjörsyrket, vilket
är en erfarenhet hon delar med andra kvinnor i studien.
Denna artikel handlar om hur kvinnor och mäns väg fram till ingenjörsyrket har gestaltat sig och hur deras yrkesval har motiverats. Männens väg till ingenjörsyrket har, i
motsättning till kvinnorna varit rak. Yrkesvalet har upplevts som naturligt och självklart och har grundats i ett stort och passionerat teknikintresse sedan barnsben.
Kvinnornas betydligt längre och krokigare väg motiveras av karriärmässiga och individuella rationella strategier. Passionerade män och rationella kvinnor är oväntade
och motstridiga vardagliga uttryck inom ingenjörsprofessionen där ingenjörer historiskt framställts som behärskade och rationella män.
Dualismerna rationell och irrationell har sedan länge delat upp kvinnliga och manliga
karaktäristika inom fälten teknologi och ingenjörsvetenskap. Berner (1996, 1999) och
Oldenziel (1999) understryker tanken om manlig rationalitet kontra kvinnlig irrationalitet som formande krafter när det gäller ingenjörer och ingenjörsprofessionen.
Dessa dualismer är en ofta återkommande förklaringsmodell till att kvinnor har exkluderats från teknikens områden (Wajcman 1991, Berner 2004), vilket varit en fråga
som genomsyrat genus och teknikforskningen (Lagesen 2005). Att ifrågasätta den
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manliga dominansen över tekniken har vanligen gjorts genom att se kvinnor och män
som en komplementär och dikotomisk motsats till varandra. Tekniken förstås som
manlig därför att den är mansdominerad, utan att i tillräcklig utsträckning ifrågasätta
eller problematisera att den är manlig eller att kön är en motsatsrelation (Landström
2006:36). Ett antal forskare på fältet (jämför Landström 2007, Lagesen 2005, 2007b,
Bray 2007, Mellström 2009a, Haraway 1991b/2008:219ff) har dock på olika sätt kritiserat den symmetri som ligger till grund för konstruktivistiska analyser på området,
därför att det föreligger risk att man istället reproducerar könskategorierna. Mitt bidrag ligger i linje med denna kritik genom att problematisera den genuskonstruktion
som dualismerna rationell och irrationell bygger på och ställa detta i relation till kvinnors och mäns förväntade yrkesval.
Studiens syfte är att påvisa hur vardagliga uttryck för rationalitet och irrationalitet
visar sig könade på ett oväntat sätt. Genom att lyfta fram individer och berättelser
som avviker från det förväntat rationella/irrationella problematiseras kvinnors och
mäns yrkesval och deras väg in i ingenjörsprofessionen.
I nästa avsnitt ges en teoretisk bakgrund som beskriver tidigare forskning om dualismer som konstituerande principer inom teknik och ingenjörsvetenskap. Därefter
följer en presentation av material och metod. Analys och resultat kommer sedan att
presenteras i två delar: Passionerade män och Rationella kvinnor. Artikeln avslutas
med några sammanfattande reflektioner och förslag till framtida forskning.
Könsstereotyper och dualismer inom teknik och ingenjörsvetenskap
Den här artikeln utgår från en konstruktivistisk syn på relationen kön, teknik och naturvetenskap. Det innebär att både teknik och kön är flexibla och relationella fenomen som skapas i sociala relationer och i relation till varandra genom identitetsskapande processer, där såväl kön som teknik formas (Berner 2004). Det konstruktivistiska perspektivet är också den dominerande förklaringsmodellen för de starka symboliska och materiella sambanden mellan män, maskuliniteter och teknik och som är
dokumenterade i ett antal studier (jämför Cockburn 1996, Faulkner 2003, Lagesen
2005, Mellström 1995, Salminen-Karlsson 2003, Wajcman 1991). Den ”hållbara och
sega relationen mellan män och teknik” (Faulkner 2000a:3) är vidare en grundläggande förklaring till att många kvinnor inte ser ingenjörsyrket som ett lämpligt yrkesval därför att de har svårt att identifiera sig med de manliga rollmodeller som finns att
tillgå (Turkle 1988, Håpnes 1995, Lagesen 2005). Ingenjörsyrket som en manlig bast-
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ion har djupa historiska rötter som går tillbaks till 1100-talet, men yrkets formering
sker framförallt under 1800-talet med etablerandet av högre tekniska utbildningar.
Francis Bacons visioner och ideal om den nya empiriska naturvetenskapens kunskap
och betydelse under tidigt 1600-tal omfattades endast av män med makt och inflytande, och det fanns en uttalad ambition att utestänga kvinnor (Berner 2004). Den
könskomplementaritet som i dag fortfarande sorterar kvinnligt och manligt uppkom
först med 1700-talets nya sociala ordning. Tidigare hade kvinnan setts på som en
sämre sort man, medan hon nu sågs på som väsensskild (Laqueur 1994). Med den
framväxande borgerliga offentligheten under 1800-talet ”naturaliserades” könsskillnaderna, och det könskomplementariska synsättet blev ett viktigt element i det framväxande vetenskapssamhällets maskuliniserade kunskapskulturer (Berner 2004). Inom
medicinen beskrevs könsskillnaderna med att män och kvinnor inte var fysiska och
moraliska jämlikar utan komplementära motsatser (Schiebinger 1989). Karaktärsfasthet och en förmåga att styra kropp och själ enligt moraliska principer ansågs utmärka
de autonoma och manliga individerna. Kvinnan var mannens motpol, fast förankrad i
sociala relationer, traditionella tankemönster, kropp och natur (Larsson 2002).
I kunskapens institutioner, det vill säga universitet, akademier, forskningslaboratorier
och ingenjörskontor organiserades manliga monokulturer, och reglerna för hur naturvetenskap och teknik skulle utformas och praktiseras skapades av män, för män. I
den rådande könskomplementära kunskapsideologin var det egenskaper som intellektuell förmåga, objektivitet och rationalitet som tillskrevs män, medan de kvinnliga
idealegenskaperna var subjektivitet och känsla för det mänskliga. Detta synsätt fick
betydelse för den framväxande ingenjörsprofessionen och de starka dikotomierna har
präglat denna yrkesmässiga verksamhets formella regler för inkludering och exkludering, roller, karriärvägar, belöningar och bestraffningar (Berner 2004).
Den könspräglade dikotomi som historiskt är knuten till ingenjörsarbete är grundad i
dualismer såsom tekniskt-socialt, hårt-mjukt, rationellt-irrationellt, manligt-kvinnligt
etcetera (Faulkner 2000a, 2001). Maskuliniteter och femininiteter är konstruerade
som varandras motsatser, där den ena representerar det den andra inte är, vilket ofta
stödjer den manliga förträffligheten (Ahl, 2008). Även tekniska artefakter har delats in
i ”hårda” och ”mjuka” och har en koppling till olika tankestilar. Det hårda maskulina
tankesättet förknippas med emotionell distans, objektiv rationalitet och abstrakt reduktionistisk problemlösning, och är besläktat med de naturvetenskapliga idealen.
Det mjuka femininare sättet att tänka karaktäriseras istället av känslomässighet, subjektiv rationalitet samt av konkret, empirisk och holistisk problemlösning (Faulkner
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2003). Subjektiv rationalitet grundas i personliga referenser och behöver egentligen
inte anses rationellt för någon annan än den enskilde själv (Jackson & Carter
2002:135).
Teknisk kompetens har konstruerats som en del av vad det är att vara man och av
maskulinitet, vilket samtidigt ger en bild av kvinnor och femininitet som icke-tekniskt
(Crump & Logan & McIlroy, 2007, Faulkner, 2000a, Lohan, 2000; Wajcman 1991,
2010). Även relationen mellan passion och teknik har könats, där mäns tidiga passion
för exempelvis datorer står i kontrast till kvinnors passion för sociala relationer
(Cohoon & Aspray 2006). Teknik associeras även med maskinentusiasm och brist på
mänskligt intresse, vilket kan ses som en version av den kulturella distinktionen mellan kvinnlig irrationell känslomässighet och rationell manlig instrumentalitet, vilket i
sin tur verkar som ömsesidigt uteslutande (Berner 2004). Det rationella intellektuella
tänkandet och det abstrakta förnuftet har format det manliga ingenjörsidealet, där
ingenjören som det kunskapande subjektet, beskrivs i termer av en behärskad och
rationell man (Berner 1996, 1999:178, Oldenziel 1999). Synen på kvinnor som irrationella har ansetts vara oförenliga med utveckling av teknik (Berner 1999:160f) och
dualismerna har lett till att kvinnor exkluderas från tekniksfären (Wajcman 1991,
Berner 2004).
Landström (2006) har kritiserat feministiska konstruktivistiska teknologistudier för att
inte i tillräcklig grad ha ifrågasatt dessa symmetriska dualismer, utan istället tagit dem
för givna. Genom att inte ifrågasätta det förgivettagna, att teknik är manligt och uppbyggt kring ett könskomplementärt synsätt, så reproduceras snarare bilden av teknik
som ett manligt område där kvinnor egentligen inte passar in. Även maskulinitetsforskaren Øystein Gullvåg Holter anser att det finns en risk att förhärskade synsätt
reproduceras genom studier som ”run around in circles, explaining gender by gender” (2009:136). En bättre utgångspunkt är att ställa sig frågan hur män och kvinnor
relaterar till teknik genom att utgå från att det finns två kategorier människor vars
relation till teknik är olika (Landström 2006) och att studera utsagor som något som
konstruerar kön snarare än att de speglar en bestämd inre könskategori (Landström
2007:19).
Genom att denna studie avgränsas till problematiseringen av dualismerna rationalitet
och irrationalitet, finns en risk att bilden av kvinnors och mäns väg till ingenjörsyrket
reduceras. Det bör därför påpekas att berättelserna inbegriper betydligt mer fantasifulla förklaringar än de strikt rationella/irrationella. Jag har även reducerat analysen
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utefter vad som motiverat och styrt kvinnors och mäns val, och inte vad som skrämt
bort dem. Detta är särskilt angeläget eftersom förklaringsmodellerna till den historiska exkluderingen av kvinnor inom tekniska områden återkommande byggt på manlig rationalitet och kvinnlig irrationalitet (Oldenziel 1999).
Material och metod
Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med totalt 46 ingenjörer, insamlade under 2009 och 2010 i två olika delstudier, inom ramen för projektet Jämväxt – Jämställd hållbar tillväxt i Värmland. Denna artikel tillägnas projektledaren, Lena Gonäs,
som för övrigt är min handledare.
I den första delstudien intervjuades 24 data- och maskinhögskoleingenjörer utexaminerade från Karlstads universitet mellan 2004 och 2007. Av dessa var 9 kvinnor och 5
män från dataingenjörsprogrammet, samt 6 kvinnor och 4 män från maskiningenjörsprogrammet. Dessa två ingenjörsprogram valdes ut därför att de hade sammantaget lägst andel kvinnor. I den andra delstudien genomfördes 22 intervjuer, varav lika
många kvinnor som män, anställda i ett större mansdominerat IT – konsultföretag.
Informanterna är ingenjörsutbildade och har varit anställda i företaget i många år.
Vidare är de alla befordrade till en hög hierarkisk nivå för teknisk expertis (nivå 4 av
5) och innehar befattningar som chef, linjechef, programmerare, systemarkitekter,
projekt - eller teamledare.
Intervjuerna är att beteckna som livsberättelser, strukturerade i förhållande till informanternas erfarenheter och känslor i kronologisk ordning med särskilt fokus på social kontinuitet i relation till teknik, uppväxt, utbildning, arbetslivskarriärer, fritidsintressen och familjeliv. Intervjuerna kan betraktas som halvstrukturerade. Dessa teman
har styrt intervjuernas övergripande innehåll, men exakta frågor hade inte i förväg
formulerats, vilket är karaktäristiskt för halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009).
Datareduktionen har skett stegvis och har inneburit en systematisk bearbetning av
materialet. Analysarbetet har skett induktivt med en explorativ ansats. Under analysarbetet har jag identifierat de båda analytiska kategorierna rationalitet och irrationalitet som framträtt som kontrasterande i förhållande till kvinnors och mäns förväntade vägar till ingenjörsyrket. Efter denna upptäckt fördjupade jag min analys, i
form av en grundlig genomgång och fördjupat sökande efter utsagor och vardagliga
uttryck relaterade till begreppen rationalitet och irrationalitet, för att fånga kvinnors
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och mäns olika sätt att relatera till teknik i förhållande till det förväntade. Detta förfarande betraktas som selektiv analys (Corbin & Strauss 2008).
Passionerade män
För männen är teknik en central del av uppväxt, livsvillkor, relationer och fostran och
representerar en tydlig social kontinuitet från barndom till vuxen ålder. Många återvänder till tekniken när de beskriver sin barndom, men också i beskrivningar av relationer. Det är relationer till män, såsom fäder, bröder och manliga kamrater som är
centrala när tekniska minnen beskrivs. Tekniken har varit ständigt närvarande i deras
liv och spelat en viktig roll i det manliga identitetsskapandet (jämför Mellström 1995,
1999, 2003, Holth och Mellström 2011).
När männen skildrar sin väg till ingenjörsyrket finns en föreställning om att ”saker
och ting flutit på”. Deras kontinuerliga teknikintresse och övertygelsen om att ”jobba
med nåt med teknik” har gått som en röd tråd genom deras liv. Vid olika vägskäl där
man behövt välja inriktning under skoltiden har teknikintresset styrt och motiverat
deras val genomgående. Det har varit exempelvis elevens val redan i grundskolan,
senare inriktningsval på gymnasiet och slutligen valet till ingenjörsutbildningen. Männen är mycket nöjda med hur deras utbildningsväg utvecklat sig och beskriver sig ha
varit genuint intresserade av ämnena som ingått i utbildningarna. Utbildningsvalet
beskrivs som självklart och som en naturlig förlängning av deras tekniska barndomsintresse. Studieval som motiveras efter intresse och fallenhet, kan förefalla rationella,
för att exempelvis åstadkomma maximal tillfredsställelse med livet (SOU 2004:43 s.
352). Utmärkande för männen i denna studie är dock att de upplever sig ha gjort ett
”icke-val” genom att det ”ena gett det andra”, vilket kan betraktas som ett passivt val,
snarare än ett aktivt. Detta blir tydligt genom att många har svårt att komma ihåg att
de ens gjort ett val och sätter själva detta i samband med den ”naturlighet” som deras
teknikintresse gett. Erik som idag är maskiningenjör beskriver detta såhär:
Har aldrig varit nån big deal. Kan inte komma ihåg om jag ens tänkte att jag skulle
göra nåt annat. Det var mer eller mindre självklart att man skulle jobba med detta.
Nej, hade nog inga vidare grubblerier. Jag flöt liksom med och det var intresset som
liksom var det som styrde.

Även speglingen av de specifika tekniska barndomsintressena förefaller som ”naturliga”. De män som tidigt var intresserade av det mekaniska, valde maskiningenjörsutbildningen och männen med ett tidigt datorintresse valde dataingenjörsutbildningen.
Caesar, på frågan om varför han valde maskiningenjörsutbildningen: ”Ja, man har ju
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bott på lantgård och ständigt grejat med motorer och allting, kört bil när man var åtta
år och sånt, så ganska självklart var det att det skulle bli nåt med teknik”. Även för
Oskar har valet mot det tekniska varit självklart och han sätter själv detta i samband
med sitt tidiga och hängivna datorintresse (jämför Mellström 1999) vilket han beskriver på följande sätt:
Ja, jag kommer ihåg när jag började. Jag fick första datorn på 80-talet. Det var det
första stora intresset. Sen dess har det bara varit data som gällt. Så är det. Jag
valda data i elevens val redan i åttan. Data på gymnasiet med teknisk inriktning.
Och så gick jag ett fjärde år i Uddevalla med datainriktning. Ja, det var inte så
svårt att välja inriktning på högskolan sen. Det ena gav det andra.

Axiomet i deras utbildningsval är uppenbart genom att de flesta, såsom Oskar, inte
har provat sig fram inom några andra utbildnings- eller yrkesområden. Björn beskriver hur han alltid har ”vetat” att han skulle arbeta med teknik och han ser sig själv
som priviligierad. Han upplevde utbildningen som rolig och han beskriver en känsla
av att ha hamnat ”rätt”.
Jag har nog alltid varit så att jag har gjort det jag har tyckt varit roligt. Jag går på
känsla liksom. Sen har ju jag haft tur att det jag tyckt varit roligt har jag kunnat
jobba med [ ] Så jag har inte behövt läsa något för att jag måste. Jag har valt det
jag vill och sen har ju jag lyckats, alltså det har gått att få jobb på det [ ] ett antal
som pluggade i min klass hade ju valt det för att dom skulle få jobb. Tjejerna framförallt … engagemanget och motivationen är ju naturligtvis ett helt annat … intresset är ju större för sådana som mig

Björn beskriver det som ”tur” att ha kunnat jobba med det som han tycker är roligast
och han positionerar sig gentemot de i hans klass, och syftar främst till kvinnorna,
som valt utbildningen för jobbens skull. I förhållande till tankar om yrkeskarriärer är
hans beslut inte varken rationellt eller strategiskt, utan kan snarare betraktas som luststyrt och irrationellt.
För att försöka förstå männens ”nära relation” och känslomässiga bindning till tekniken, ställdes frågor som; Vad betyder tekniken för dig och vad är det som är så givande och så roligt med teknik? Genomgående uttrycker männen att det ger glädje,
lust och tillfredsställelse att praktiskt få utöva sitt teknikintresse (jämför Mellström
2004) och beskrivningar av det roliga uttrycks i uppsluppna, lustfyllda och positiva
ordalag. Tobias som är dataingenjör säger ”att förstå hur saker och ting hänger ihop
ger mig kickar, och ja, det är, ja, det roligaste jag vet” och David som är maskiningen-

147

jör säger ”jag känner mig levande när jag får hålla på och trixa och meka och det är
liksom så mycket jag (skrattar)”. Männens starka känslomässiga relation och identifikation till tekniken för tankarna till förälskelse, passion och begär (jämför Berner
1999, Mellström 2003, 2009b). De har på ett subjektivt rationellt sätt gjort sitt utbildningsval utifrån sina egna personliga relationer till det tekniska, där det rationella bara
kan förstås av dem själva, därför att det bygger på deras känslor. Ser man utsagorna
som något som konstruerar kön snarare än något som responderar mot en inre könsidentitet (jämför Landström 2007:19) är denna subjektiva rationalitet och känslostyrdhet snarare en konstruktion av femininitet och det kvinnliga, än maskulinitet och
det manliga (jämför Faulkner 2000b och Berner 2004).
Nedan följer andra utsagor som ytterligare exemplifierar detta görande av femininitet
och kvinnlighet. Björn beskriver tekniken som en ”livsstil”. Han förklarar att det inte
är enstaka teknikprojekt i sig som är viktiga för honom utan att han ser tekniken som
betydelsefullt för människors liv i sin helhet och hans stora dröm är att få undervisa i
teknik. För honom är det optimalt att kunna kombinera att arbeta med både teknik
och med människor. Björn har en holistisk inställning till teknik och ett intresse för
människor, vilket är utmärkande för görandet av femininitet (jämför Faulkner 2000b).
Jacob, som är dataingenjör, beskriver sitt teknikintresse som att: ”det är nästan ett
egenintresse med teknik, det behöver liksom inte vara någon poäng med det. Måste
liksom inte leda till nåt”. Detta iscensätter maskulinitetsidealet Virtuosen, som hyser
kärlek till tekniken för teknikens egen skull (Berner 1999). Enligt dualismerna rationell kontra irrationell, representerar dock denna tekniksyn det kvinnligt irrationella, då
det motsäger ”nyttoperspektivet” och verklig konkret handling, genom tankar om att
tekniken inte behöver leda till något användbart. Den historiska bilden av ingenjören
som en rationell och beslutsam man (Berner 1996, 1999:178, Oldenziel 1999) styrd av
rationell manlig instrumentalitet (jämför Faulkner 2000a, 2001, Berner 2004) ter sig
avlägsen i dessa utsagor.
Det tekniska intresset utgör numer inte bara en stor del av männens yrkesliv, utan är
också ett fritidsintresse som beskrivs som lustfullt och som värdefullt för livet i sin
helhet, med inslag av både lek och experimenterande. Maskiningenjörerna beskriver
lusten och nöjet att på fritiden ha olika ”konstruktionsprojekt” och att ”ha nåt att
skruva på” och dataingenjörerna beskriver att de på fritiden ofta konstruerar egna
dataprogram (jämför Holth och Mellström 2011).
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Jag har det nu som fritidsintresse i perioder… jag gör små program, det kanske
inte är just programmering men det kan vara en del av någonting annat. Personligen får jag ut någonting av detta. Det är nåt kreativt över det hela och jag
får skön återkoppling i mig själv att jag åstadkommer nåt bra. Det är nog lite
som att leka (skrattar).

Citatet från Alf visar att han har en känslomässig och relationell anknytning till sin
dator (jämför Mellström 1999, 2003). En intressant aspekt i detta är Alfs upplevelse
av att han leker med sin dator. Lek associeras vanligen med aktiviteter som utförs för
nöjets skull och som mest förknippas med barn, och ger långt ifrån associationer till
rationella ingenjörer. Även Fredrik har tankar om mäns lek med teknik och ger en
bild ”inifrån” arbetslivet. Han tycker att män har en tendens att överarbeta och han
tror att det beror på att de faller för frestelsen och ”leker” med sina datorer även på
jobbet. Han tror att dessa irrationella mönster är omedvetna hos männen, men att det
är det tekniska intresset som ”tar överhand”. Han anser att kvinnorna utför sitt arbete mer rationellt och därför också gör ett bättre jobb.
Visst dom kanske inte har samma intresse, liksom genuint i grunden som många
män har [ ] men, jag ser inte nån skillnad i kompetens att utföra jobben utan nästan så att de i många fall är bättre för att de inte gör lika mycket extrajobb. Överarbetar inte. Istället går det fort. De gör det de ska och sen så är det färdigt. Katarina
på jobbet är väldigt bra på det. Hon vet prioriteringar [ ] en annan kanske leker lite
för att se om man hittar intressanta saker, så det tar längre tid.

Mäns lek förefaller stå i stark kontrast till naturvetenskapliga ideal som emotionell
distans och objektiv rationalitet (jämför Faulkner 2000b) och får ytterligare illustrera
en motbild till det manliga ingenjörsidealet. Detta öppnar även upp för tankar om att
det inte behöver vara en nackdel i ingenjörsyrket att inte passionerat ”brinna” för
tekniken, utan att andra förhållningssätt kan vara väl framkomliga. Vidare visar det att
kvinnor i en teknisk kontext kan ses som rationella även av manliga ingenjörer. Utsagorna står i kontrast till de för givet tagna symmetriska dualismerna (Landström 2006,
2007) och det förväntade irrationella hos kvinnor. Detta kommer ytterligare problematiseras i följande avsnitt.
Rationella kvinnor
Kvinnornas socialiseringsprocess i relation till teknik har inte haft samma kontinuitet
som männens, utan har varit mer fragmentarisk. Kvinnorna beskriver sig snarare som
iakttagare, än utövare, av praktiska tekniska projekt i barn och ungdomsåren. Därför
har de inte förvärvat samma tekniska erfarenhet, praktiska kompetens eller självför-
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troende som männen (jämför Holth och Mellström 2011). Kvinnornas berättelser
rörande teknikintresse och utbildningsval är betydligt mer individuella och varierande,
än männens. Gemensamt för många är dock att de gillat skolämnena matematik och
naturvetenskap i grundskolan och de framhåller att de är duktiga på logiskt tänkande.
Utifrån detta har det funnits ett ”inneboende” och ”slumrande” intresse för naturvetenskap som har blivit uppenbart senare i livet, vilket Berit uttrycker såhär:
När jag först bestämde mig många år senare kunde jag inte fatta att jag inte gjort
det tidigare. Det var liksom inte ett alternativ då, fast det ändå liksom på nåt konstigt sätt funnits inom mig.

Inför gymnasievalet var det många som ”följde med strömmen” och valde samma
program som den närmsta kretsen väninnor (jämför SOU 2004:43 s 363), vilket vanligen var handels, samhällskunskap eller omvårdnadsprogram. Valet förknippas med
en osäkerhet utifrån vad man var bra på och vad man ”ville bli”, och har till skillnad
från männens val inte varit lika självklart. För kvinnorna handlade det mindre om
intresse och vilka ämnen de tyckte var roliga, utan snarare hur de identitetsmässigt
kunde relatera till olika yrken. I gymnasieålder kunde de inte identifiera sig som framtida ingenjörer (jämför Turkle 1988, Håpnes 1995, Lagesen 2005). Sofia uttrycker
detta såhär:
Man vet inte vem man är eller vem man vill bli när man är typ femton, därför visste
man inte vad man ville läsa. Alltså, frågan var snarare vem än vad. Att jag skulle bli
ingenjör, nej det fanns inte på kartan.

Inom pedagogisk forskning har det poängterats att i ungdomsåren bör relationen till
utbildning förstås utifrån identitetsbildning. Det finns även en tendens att elever väljer bort utbildningar inom naturvetenskap och teknik då dessa ämnen är svårare att
relatera till identitetsmässigt, än ämnen inom humanistiska och sociala områden (Illeris, 2007:240 ff). Matilda däremot, som tänkte följa sina klasskamrater till samhällsprogrammet, ångrade sig sedan och valde naturvetenskaplig linje, vilket hon motiverade med att:
Natur var ju liksom bättre, djupare, bredare och gav större valmöjligheter i framtiden
och det var ju egentligen dom ämnena som intresserade mig mest. Men jag höll på
att välja fel.
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”Felaktiga” gymnasieval är bakgrunden till att flertalet kvinnor har varit ute i arbetslivet i yrken utan kopplingar till teknik i flera år innan de sökte till ingenjörsutbildningen. När de väl bestämde sig hade många fel behörighet och fick därför komplettera
sina gymnasiebetyg på Komvux eller gå naturvetenskapligt basår på universitetet för
att kunna bli antagna på ingenjörsutbildningarna.
I de slutliga beslutsprocesser som var avgörande för kvinnornas val framträder i hög
grad ett rationellt och strategiskt tankesätt. De följande berättelserna vittnar om ett
aktivt val, verklig handlingskraft samt förståndiga, nödvändiga och logiska resonemang, där ”nyttoperspektivet” är det primära och har föregåtts av överväganden om
god arbetsmarknad, arbetsvillkor och bra lön. Dessa drag kännetecknas av den stereotypa bilden av en manlig ingenjör behäftade med maskulina sätt att tänka (Jämför
Berner 1996, 1999:178, 2004, Faulkner 2000a, 2001, Oldenziel 1999). Utifrån könsstereotypa dualismer (jämför Faulkner 2000b, Berner 2004) är det maskulinitet som
konstrueras, då femininitet representerar det motsatta (Faulkner 2003).
Elisabeth, som först försörjde sig som konsthantverkare med vävning innan hon
valde att utbilda sig till dataingenjör, hade framförallt rationella familjeekonomiska
argument för sitt byte av yrkesbana:
När jag blev ensam med två barn och skulle försörja dom själv, då tänkte jag helt
kallt att jag inte kan försörja mig på min vävning, så är det tyvärr i Sverige idag.
Jag måste ha jobb, bra betalt, för att kunna dra runt det här själv och jag ville ha ett
bra liv. Så då tänkte jag, okej vad finns det? Data, tänkte jag, perfekt. Jag började 95. Det var då som man såg framtiden inom data. Innan It-bubblan sprack. Så det
låg helt rätt i tiden och jag tänkte, okej, jag börjar.

För Elisabeth, som tyckte väldigt mycket om att arbeta med vävning, samspelar ett
rationellt negativt val genom att inte fortsätta som konsthantverkare, med ett rationellt nödvändighetsval utifrån IT-branschens gynnsamma arbetsmarknad. Elisabeth är
idag en av nyckelpersonerna inom det IT-konsultföretag som hon arbetar på, samt är
en av de som blivit befordrad till en hög hierarkisk nivå för tekniska experter.
Karin, linjechef på ett stort pappersbruk, har en liknande historia att berätta. Hon
beskriver sig som en målmedveten person och att det alltid varit viktigt för henne att
”bli någonting”. Hon arbetade som undersköterska i 5 år innan hon bestämde sig för
att söka till ingenjörsutbildningen.
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Man kommer inte långt utan utbildning. Jag var inte speciellt teknikintresserad,
men jag har alltid varit duktig på matte. Jag tänkte att en ingenjörsutbildning står
sig bra på arbetsmarknaden och även om jag till en början tänkte att det nog inte
blir så roligt så var jag aldrig rädd för att jag inte skulle klara av det för jag hade
ändå alltid varit ganska duktig på matte. Det var bara att finna sig i att det kanske
inte skulle bli jätteroligt.

Karin legitimerar sitt val med en känsla av nödvändighet genom att se det som en
framtidsinvestering. Att se utbildning som medel för att få tillgång till en viss profession speglar en instrumentell inställning (jämför Bogler & Somech 2002:234). Vidare
accepterar hon, som en rationell strategisk underordning, att hon kanske inte skulle
uppleva utbildningen som särskilt rolig.
Hannah, som i dag är projektledare i Stål- och verkstadsbranschen, gick först ekonomiskt gymnasium och jobbade efter detta som sekreterare på ett advokatkontor. När
hon började trivas allt sämre på sitt jobb, vilket hon sätter samman med att hon stagnerade både utvecklingsmässigt och lönemässigt, beslutade hon sig för att läsa vidare
vid universitetet. Då var hon 29 år. Hon kände att hon ville ”svänga helt” i sin inriktning och tänkte att ”det här med datorer är ju nåt man ändå måste kunna så det är det
nog inte fel att läsa”. Förutom hennes visshet om en relativ trygg arbetsmarknad för
dataingenjörer så hade hon inga förutfattade tankar om dataingenjörsutbildningen i
sig, eller vad ingenjörsyrket innebar, och var därför helt oförberedd på den manliga
dominansen av studenter:
Jag glömmer aldrig första dagen det var allmänt upprop [ ] det var tjockt med killar.
Jag hade aldrig för mitt liv trott att det skulle vara så få tjejer. Och sen tänkte jag; Vad
har jag gjort? Jag hade aldrig tänkt på att könsfördelningen skulle kunna se ut såhär.
Det fanns liksom inte i min värld.

Josefin, chef för ett norskt oljeborrningsföretag, beskriver sin väg till att bli ingenjör
som ”onödigt lång när man tittar i backspegeln”. Hon gick först vårdlinjen på gymnasiet och motiverar detta med att hennes kompisar gjorde det. Själv var hon ganska
skoltrött och hoppades att hon kunde försörja sig på något med hästar. Hon beskriver att den naturvetenskapliga inriktningen på gymnasiet aldrig fanns med som ett
alternativ eftersom hon trodde att hon inte var tillräckligt bra på matematik. Hon har
inte heller haft något ”genuint teknikintresse” i sin uppväxt. När hon trillade av en
häst och skadade sig insåg hon dels att hästyrket var förknippat med risker hon inte
ville ta, men också att det skulle bli svårt att försörja sig på. På uppmaning av sin far
började hon på naturvetenskapligt basår på universitetet. Där träffade hon en kvinn-

152

lig föreläsare som var maskiningenjör, och som till Josefin förmedlade att som maskiningenjör och kvinna finns en mycket attraktiv arbetsmarknad. Josefin kommer
ihåg att hon tänkte: ”Detta blir perfekt”
För några av kvinnorna yrkesvalet grundats på individuella rationella strategier, såsom
för Anna-Karin som valde maskiningenjörsutbildningen på grund av att hon har
dyslexi. Samhällsvetenskaplig inriktning var inget alternativ då hon var orolig för
”läsämnena”. Hon är i dag konstruktör hos Volvo och ritar reservdelar till bussar.
Alma, som kommer från Litauen, arbetar i dag som IT-konsult i Sverige. Hon läste
till exportingenjör vid Konas tekniska universitet i Litauen, ett utbildningsprogram
som hon anser är mycket likt maskiningenjörsprogrammet i Sverige. Hon motiverar
sitt tekniska utbildningsval med att utbildningen var på tyska och att det var språkinriktningen som hon var mest intresserad av.
Min pappa är civilingenjör och min mamma är läkare. Visst var det lite dragning åt
var sitt håll då, som till exempel att jag skulle bli läkare, men det var ju nåt som jag
absolut inte intresserade mig för. Jag hade väl inte varit så väldigt intresserad av
teknik heller måste jag säga och jag hade aldrig tänkt att jag var duktig på matte
eller så. Jag gillade inte matte alls faktiskt. Snarare är jag humanist och stark i
språk och har alltid känt att jag har skrivit bra uppsatser, så jag tänkte att jag
kunde läsa teknik i och med att det var på tyska, för då fick jag ju språk. Jag läste
på en fakultet i Litauen som hade specialiserat sig på ingenjörsutbildning på olika
språk. Det fanns en engelsk, tysk, fransk och rysk grupp. Den ryska var mer för de
rysktalande som hade gått rysk skola i Litauen. I min tyskgrupp var kvinnorna i majoritet. Men om man tar den vanliga maskiningenjörsutbildningen på litauiska så
var det bara grabbar. Jag tror det var knappt någon tjej där överhuvudtaget (Skrattar) [ ] Jag tror att språkinriktningen på mitt program var ett lockbete för kvinnor
och man tänkte att det var kul att kunna kombinera. Det sägs ju att tjejer är lite
duktigare på språk och vi hade inträdesprov i tyska, alltså för att kunna läsa det. Vi
var nästan bara tjejer och jag tror vi blev ingenjörer allihopa (skrattar).

Väl inne på ingenjörsutbildningen har många upplevt att ämnena blivit mer intressanta allteftersom utbildningen fortskridit. Kvinnorna upplever också att det ”slumrande” teknikintresset har haft betydelse för att valet slutligen fallit på just denna studieinriktning. Det är uppenbart viktigt att förmedla att ”valet inte är helt taget ur luften”, som en av kvinnorna uttryckte det. Det finns en samstämmighet om att yrkesvalet har varit en lyckad satsning. Många vittnar också om ett ökat tekniskt självförtroende i sina yrkesroller jämfört med utbildningsåren. Trots att de befinner sig i
mansdominerade organisationer upplever de inte direkt ha stött på motstånd, vilket
många gjorde under utbildningstiden. Kvinnorna upplever att deras arbetsplatser är
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manligt präglade genom manliga nätverk och manliga sätt att umgås och kommunicera, men känner trots detta att det finns möjligheter att överskrida dessa strukturer.
Flera säger sig vara mer intresserade av att få fortsätta att utveckla sina specifika tekniska färdigheter, än att arbeta som exempelvis team- eller projektledare.
Sammanfattade reflektioner
Denna studie visar att kvinnors och mäns olika sätt att relatera till teknik har skapat
olika vägar fram till ingenjörsyrket: En rak väg för männen och en krokig väg för
kvinnorna. Den förhärskande bilden av rationella män och irrationella kvinnor som
historiskt har konstituerat kvinnors och mäns livsprinciper inom ingenjörsprofessionen, har visat sig motstridiga.
Kvinnornas brist på kontinuitet i förhållande till teknik har varit determinerande för
möjligheten att identifiera sig med ingenjörsyrket i ungdomsåren. I praktiken har
detta resulterat i ”felvalda” studieinriktningar och arbeten inom helt andra yrkesområden. Det var dock kvinnornas rationalitet och handlingskraft som fick dem att ”avbryta” andra yrkesbanor och som förde dem till ingenjörsyrket. Kvinnorna uttrycker
stor tillfredställelse med att vara ingenjörer och beskriver ett tekniskt självförtroende i
sina yrkesroller, vilket visar att en gradvis förvärvad teknisk kunskap senare i livet,
med en alternativ inlärningskurva än männens, är möjlig. I fallet där Fredrik talar om
Katarina med beundran, ges exempel på att kvinnliga ingenjörer får respekt och uppskattning för sin rationalitet, karaktärsfasthet och effektivitet, samt för erövrandet av
ingenjörskompetens, i en värld av maskulina prövningar och utmaningar. Det är den
praktiska tillämpningen av teknik som är avgörande för om en individ ska betraktas
som teknisk eller icke-teknisk, och inte vilket kön man tillhör.
Att få tjejer att tycka att det är roligt med teknik i syfte att öka andelen kvinnliga ingenjörer, har präglat stora delar av rekryteringsarbetet på området (jämför Faulkner
2003, Salminen-Karlsson 2003). Denna studie visar att kvinnorna successivt i yrket
upplevt det tekniska som alltmer intressant och roligt, trots att de inför gymnasievalet
inte var särskilt intresserade eller roade av teknik. Härigenom blir det tydligt att det
finns både alternativa sätt och alternativa tidpunkter i livet att upptäcka och uppleva
tekniken som lustfylld, än männens.
Förhoppningar om goda karriärmöjligheter på arbetsmarknaden har i denna studie
visat sig vara en motivator och ingång till ingenjörsyrket för kvinnorna. Dock visar en
aktuell studie om IT-ingenjörers etablering på arbetsmarknaden att kvinnors investe-
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ring i dataingenjörsutbildningen inte ger lika hög utdelning på arbetsmarknaden, som
för männen (Holth m.fl. 2012). Könssegregering och successiva selektionsprocesser
som utvecklas över tid på organisationsnivå är några viktiga orsaksförklaringar till
detta. Med bakgrund av detta är det angeläget att inte bara fortsättningsvis studera de
mekanismer som exkluderar kvinnor från tekniska områden, utan fördjupa studierna i
hur ett bättre tillvaratagande av kvinnors kompetens och karriärmöjligheter, väl inne i
ingenjörsprofessionen kan ske.
Kvinnornas berättelser är inte lika homogena som männens, utan mer individuella
och varierande, så som Alma som läste till ingenjör för att utbildningen gick på tyska
eller Anna-Karin för att hon hade dyslexi. Detta visar att förståelsen för vägen till att
bli ingenjör måste sökas i en bred kontext där teknik fortsatt relateras till sociala och
samhälleliga sammanhang, men också till individers sammanhang. Det är viktigt i
synnerhet för att fånga upp kvinnors berättelser då den krokiga vägen till ingenjörsyrket visat sig stå i relation till icke- förväntade könade livsval och som därför kan vara
svårare att upptäcka. Männens raka väg har föregåtts av förväntade könade livsval
och är därför mer tydligt framträdande.
För männens del har social kontinuitet och tidig identifiering i relation till teknik,
samt homosocial gemenskap med likasinnade, haft avgörande betydelse för utbildnings- och yrkesval. Det är passionen och lusten till det tekniska som på ett naturligt,
självklart och känslomässigt sätt styrt dem mot ingenjörsyrket. Dessa emotionella
dimensioner av mäns teknikrelationer är motstridiga och frångår ”logiken” om den
rationella ingenjören enligt de förhärskade dualismer som så effektivt har format det
enda ingenjörsideal som historiskt har funnits att tillgå. Detta visar samtidigt på en
manlighet i förändring där ”Ingenjören” som en stereotyp rollfigur inte längre torde
kännas bekväm, ens för män. Detta är viktigt att beakta med tanke på att ingenjörsutbildningarna i dag får allt svårare att rekrytera, även män. Dessa motstridiga och
förändrade manlighetsideal inom ingenjörsprofessionen ser vi även i andra studier.
Holth och Mellström (2011) visar i sin undersökning att dagens manliga ingenjörer,
påverkade av en stark jämställdhetsdiskurs, prioriterar familj och barn framför en
traditionell ingenjörskarriär i högre grad än man gjorde för 20 år sedan.
Dessa ”nya” och motstridiga bilder visar ”sprickor” i den genuskonstruktion som de
förgivettagna dualismerna rationell och irrationell bygger på. Detta tydliggör att varken kön eller teknik är oföränderligt eller på förhand givet, utan något som ständigt
måste omtolkas och konstrueras socialt (Faulkner 2003:28). Med bakgrund av den

155

determinerande påverkan dessa dualismer haft på kvinnors och mäns förväntade yrkesval så är det angeläget att frångå det könskomplementära synsättet och öppna upp
för mer diversifierade sätt att uppfatta olika genuspraktiker som iscensätts. Genom
att fånga upp motstridiga berättelser ökar möjligheterna att försvaga de processer och
generaliseringar som ständigt leder till kvinnors exkludering och mäns självklara inkludering inom ingenjörsvetenskap. Detta torde även skapa nya rollmodeller och därigenom nya möjligheter till identifikation, för både kvinnor och män.
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Det troliga eller det önskvärda: en fråga om framtider, arbete och
kön
Ann Bergman & Jan Ch Karlsson
Prolog
Boken sista kapitel ska ägnas åt kön, arbete, jämlikhet och framtid.1 Anns hälsning:
Lena, din forskning har i många avseenden varit framåtriktad och en drivkraft hos dig
har varit att visa på orättvisor – i synnerhet mellan könen i arbetslivet – och därigenom bidra till en förändring av detta (miss)förhållande. En stor del av innehållet i
denna bok behandlar kvinnors och mäns villkor och hur dessa tenderar att bidra till
återskapandet av ett könssegregerat och ojämlikt samhälle. När det gäller ambitionen
att förändra dessa villkor och därmed också samhället är din forskning en del av den
emancipatoriska kraft som finns inom feminismen. Du har i detta arbete varit – minst
sagt – outtröttlig. Med utgångspunkt i samtiden har du riktat din blick mot framtiden
med en övertygelse om att förändra den. Det finns en sentens som är så klok att den
tillskrivits många människor (bland andra Lewin, Lenin och Kant) och lyder: ”Det
finns inget så praktiskt som en god teori”. Vi tycker att den stämmer väl överrens
med ditt förhållningssätt. Ruth Levitas (1990) betonar i sin tur vikten av att samhällsvetare måste våga vara normativa och dessutom formulera tankar om ett önskvärt
utopiskt samhälle. Detta är också något som är förenligt med din vetenskapliga ambition. Just därför känns det extra roligt att skriva detta kapitel till dig. Jans hälsning
är lite mer personlig: Ett tack för att du och Rita Liljeström en gång i tiden engagerade mig i det dåvarande Sekretariatet för framtidsstudier för att under ett helt år skriva
något på temat ”vad är arbete? och arbetets mening”. Det var min karriärs andra akademiska jobb och jag fortsatte med det temat i trettio år till.
Inledning
Syftet med kapitlet är i första hand deskriptivt då det avser att kasta ett ljus över
några olika typer av framtidsbilder som rör kön genom att beskriva hur de hanterar
könsdimensionen i relation till arbete. Vidare syftar kapitlet till att påvisa att denna
typ av texter har ett värde för arbetslivsforskningen. Vi inleder med en redogörelse
för fenomenet förutsägelser i sig och visar sedan att kön, arbete och förutsägelser inte
1

Kapitlet har skrivits inom ramen för projektet Arbetets framtid – igår och idag. Finansierat av Riksbankens
Jubileumsfond.
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sammanfaller särskilt ofta i forskningen. Därefter förs en diskussion om jämlikhet
och emancipation, om relationen mellan arbete och familj samt mellan produktion
och reproduktion. Detta eftersom jämlikhet och tanken om ett rättvist samhälle är en
central argumentationslinje i de texter som behandlas. De visar därtill att relationen
mellan arbete och övrigt liv, i synnerhet familj, är återkommande och vissa av texterna beaktar även den större frågan om relationen mellan reproduktion och produktion. Huvuddelen av kapitlet utgörs således av nedslag i ett antal verk med fokus på
ovanstående teman. Kapitlet avlutas sedan med en konklusion.
En förutsägelse – vad är det?
I korta ordalag kan man säga att förutsägelser om framtiden kan anta en rad olika
former och bär på varierande grader av anspråk. Vi har å ena sidan renodlade prediktioner som präglas av både sanningsanspråk och förklaringsanspråk, där man anger
vad som kommer att hända, när det kommer att hända och vad som orsakar händelsen. Å andra sidan har vi förutsägelser som varken har anspråk på att det som förutsägs faktiskt kommer att hända och inte heller anger man vad som orsakar det beskrivna tillståndet, exempelvis vid en dystopisk eller utopisk framtidsbild. Slutligen
finns förutsägelser som befinner sig i gränslandet mellan dessa ytterligheter, där man
kan ha förklaringsanspråk men inte sanningsanspråk eller tvärtom (se Bergman,
Karlsson & Axelsson 2010).
Förutsägelser kan vidare vara statistiska extrapoleringar av kvantifierbara trender,
men de kan också vara utformande som ett antal troliga eller önskvärda scenarier.
Inom dagens framtidsforskning framhålls att det inte finns en, utan snarare flera möjliga framtider. I stället för att ägna sig åt att arbeta fram den optimala prediktionen
präglas framtidsforskningen i dag av ambitionen att utveckla en utökad förståelse för
hur kausala krafter påverkar olika förlopp och processer och hur man kan påverka
dessa på olika sätt för att uppnå ett önskat utfall. Man talar i vissa fall om ”backcasting” i stället för ”forecasting”, vilket innebär att man identifierar vad man vill
uppnå och därefter utifrån befintliga förhållanden försöker intervenera på ett sätt
som man antar kan leda i riktning mot det önskvärda (se Bell 2003, 2004). Det är således skillnad mellan förutsägelsers anspråk. I vissa fall handlar det om att förutsäga
det faktiska eller det troliga och i andra fall det möjliga eller det önskvärda. Vad vi vill
ska hända och vad som krävs för att vi ska nå dit är förutsägelser som vilar på en helt
annan logik och vetenskapsteoretisk grund än de som säger att så här kommer det att
bli. Dock kan konstateras att renodlade prediktioner, inom samhällsvetenskapen, inte
spelar samma roll i dag som under positivismens glansperiod.
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Som nämndes ovan har vi vid ett annat tillfälle kategoriserat olika förutsägelser utifrån grad av sanningsanspråk och grad av förklaringsanspråk (Bergman, Karlsson &
Axelsson 2010). När det gäller den litteratur som ligger till grund för det här kapitlet
är denna indelning föga fruktbar då ingen av författarna har något utpräglat sanningsanspråk och inte heller gör några renodlade prediktioner. Däremot finns det texter
där man gör en rad antaganden om framtiden – i form av exempelvis scenarier – och
där dessa antaganden är knutna till olika försök att ange vilka kausala relationer som
antas leda till det ena eller andra utfallet. I texterna som ingår i detta kapitel intar författarna överlag en ödmjuk hållning till sannolikheten av att deras framtidsbilder
kommer att realiseras. I stället för sanningsanspråk präglas förutsägelserna i de flesta
fall av ett normativt inslag och bär på en ambition och förhoppning om att bidra till
ett bättre och mer jämlikt samhälle.
Frånvaron av kön
Vi har konstaterat att framtidsforskning och futurister inte räds för att inta en tämligen normativ hållning i sina förutsägelser. Detta är delvis ett resultat av insikten att
det inte med bestämdhet går att förutsäga framtiden och att det därför är mer fruktbart att ägna sig åt vilka möjliga framtider vi kan anta utvecklas eller vilka önskvärda
framtider vi vill ha. När det gäller det senare förhållningssättet kan såväl stora delar av
feminismen som genusforskningen skrivas in. Det förefaller därför aningen märkligt
att det finns så få kopplingar mellan framtidsstudier och dessa traditioner.
Studerar vi fältet framtidsstudier och arbete visar en genomgång av ett antal internationella böcker rörande arbete och framtid utgivna mellan åren 1971 och 2010 att kön
är synnerligen frånvarande (Bergman & Karlsson 2011). Ytterligare en kartläggning,
som gjorts av Livia Johannesson (2009:15), visar att endast 41 av de sammantaget
1 675 artiklarna mellan åren 1968 och 2008 i Futures – en inom framtidsforskningen
väletablerad internationell tvärvetenskaplig tidsskrift – handlar om kön. Detta innebär
drygt två procent. I den mån kön berörs är det endast en artikel (sic!) av 1 675 som
behandlar kön och arbete. Vi kan med andra ord konstatera att det inom den internationella framtidsforskningen inte finns något större intresse för att uttala sig om
framtiden med avseende på arbete och kön. Den artikel som berör detta område har
dessutom mycket lite att göra med framtider, utan är snarare en kritik mot teoribildningar som reducerar arbetsdelningen mellan könen till biologiska skillnader. Det
finns vidare åtta artiklar som problematiserar kön och kärnfamiljen på ett eller annat
sätt, men i dessa är det obetalda arbetet i fokus och analysen lämnar inte familjesfä-
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ren. Vid en genomgång av tidskriften Gender, Work and Organization framträder ett
likartat mönster. Kön, arbete och framtid är synnerligen frånvarande. Det finns visserligen några artiklar med detta tema, men dessa rör i första hand hur det teoretiska
fältet kön och arbete kommer att utvecklas i framtiden och inte någon diskussion
kring de faktiska förhållandena. Det finns ett undantag och det är Joan Ackers (1998)
artikel som vi återkommer till nedan. Man kan dock konstatera att framtidsstudier är
ett område där feministisk teori och genusteori inte har slagit igenom och inte heller
är kön i sig – oavsett teoretiskt perspektiv – särskilt uppmärksammat.
Gemensamma beröringspunkter
De texter vi ska behandla har vi valt utifrån att de tillhör det fåtal som faktiskt berör
kön, arbete och framtid. Det gäller skrifter av utopister som Thomas More, William
Morris, Charlotte Perkins Gilman och Ursula K Le Guin. Samtidigt har vi valt texter
med mer vetenskapliga ambitioner såsom skrifter av André Gorz och Charles Handy,
liksom några från vår egen tid som de av Pamela McCorduck and Nancy Ramsey,
Sylvia Walby och Arne Jernelöv. Dessa texter är av varierande karaktär, men vid en
genomläsning visar de sig handla om likartade områden. De rymmer, möjligtvis med
undantag för den sista, ett emancipatoriskt element som handlar om förändring med avseende på att skapa ett jämlikt samhälle. Detta är i sin tur förbundet med en diskussion
om relationen mellan det betalda och det obetalda arbetet och i förlängningen av den mellan
produktion och reproduktion. Innan vi går igenom våra exempel ska vi kort uppehålla oss kring de gemensamma fenomen vi observerat. Vi inleder med jämlikhet.
Det finns en mängd teorier kring jämlikhet, vad det är och hur det uppnås. I det här
fallet utgår vi från Nancy Fraser (2003) då hennes distinktion mellan omfördelning
och erkännande är fruktbar att relatera till de texter vi läst. Grundtanken i Frasers
resonemang om hur ojämlikheten i samhället ska upphävas har ett vidare anspråk än
kön och hon infogar en rad olika typer av sociala och kulturella kategorier i sin analys
som exempelvis klass, etnicitet och sexualitet. Hennes ambition är att kunna hantera
både socio-ekonomiska och identitetspolitiska orättvisor. Även om Fraser inte explicit utformar förutsägelser drivs hennes teoretiska resonemang av en stark emancipatorisk ambition.
I sin analys formulerar hon de kausala grunderna för utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Hon gör detta genom att identifiera exkluderande och inkluderande faktorer. I
hennes alternativa framtida samhälle finns det inte några materialiserade och institutionaliserade hinder för människors möjligheter att delta i det sociala livet som full-
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värdiga samhällsmedborgare. Ojämlikhet baseras på olika livsvillkor och olika resurser – inte minst ekonomiska. För att jämlikhet ska kunna uppnås måste således dessa,
i enlighet med socialistiska tankegångar, omdistribueras på ett rättvist sätt mellan
samhällsmedborgarna och däribland mellan kvinnor och män. Men detta räcker inte,
ojämlikhet reproduceras även genom att normer och värderingar – i institutionaliserad form – påverkar en rad olika sociala arrangemang och praktiker på ett sådant
sätt att exempelvis kvinnor helt enkelt blockeras, förminskas och förvägras att delta i
arbetslivet, politiken och i det civila samhället på samma villkor som män. Den androcentriska synen bidrar till att kvinnodominerade sysslor och domäner värderas lägre
i förhållande till mansdominerade sysslor och domäner. Det handlar således om att
tillerkänna kvinnor, kvinnodominerade praktiker och domäner status, men också om
att omfördela samhällets resurser och möjligheter mellan könen. Den ojämna distributionen av resurser och misserkännandet av kvinnors status är således kraftfulla
hinder för jämlikheten mellan könen.
Framtid, jämlikhet och emancipation är relaterade till varandra genom att emancipationen är en framtidsorienterad praktik som vanligen är driven av politiskt och/eller
vetenskapligt grundade idéer. I vissa avseenden är vetenskap och politik separerade
och i andra finns en tydlig förening. Ett svenskt exempel på det senare är Feministiskt initiativ som bildades 2005 och som sedan 2006 kandiderat som politiskt parti till
såväl riksdagen som Europaparlamentet, med syfte att förändra framtida könsmönster. När det gäller kön, framtidsbilder och emancipation finns det emellertid en person som på ett mycket tydligt sätt förenar dessa dimensioner: Alva Myrdal. Det var
nämligen under ledning av Alva Myrdal som framtidsforskningen under 1970-talet på
allvar kom att etableras i Sverige. I många avseenden handlade det om Alvas Myrdals
egna ideologiska intresse – för hur man genom studier av framtiden skulle kunna
värna om svensk demokrati, styrning och kontroll – som låg till grund för initierandet
av denna verksamhet. I samband med grundandet av Alva Myrdalgruppen 1971, initierad av Olof Palme, lyfte hon frågan om hur en liten nationalstat som Sverige skulle
kunna skapa sin egen modell av framtiden (Andersson 2002:8). Alva Myrdalgruppens
ambition var att uppmuntra debatten kring det framtida samhällets utformning och
utifrån detta ägna sig åt en strategisk planering i sann socialdemokratisk anda (se
SOU 1972:59). Målet var således att stärka Sverige som nation, värna neutraliteten
och solidariteten samt öka jämlikheten och välfärden. Det handlade inte bara om att
välja framtid, utan också om att vara med och aktivt forma (eller snarare reformera)
den.
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Alva Myrdals uppfattning om jämlikhet mellan könen överensstämmer med den logik
som Nancy Fraser beskriver i termer av jämlikhet genom omfördelning av resurser
och möjligheter. I Myrdals tankar om det framtida Sverige ska både kvinnor och män
kunna ägna sig åt arbete och ansvaret för barnen ska delas mellan familjen – i första
hand kvinnan – och välfärdsstaten. Genom kvinnors lika rätt till arbete och inkomst
ska ojämlikheten mellan könen undermineras och frihet och oberoende skapas. Med
hjälp av social ingenjörskonst, kunskap, förnuft och arbete ska ett framtida välfärdssamhälle utformas av och för kvinnor och män. En viktig utgångspunkt är att familjen inte ska ses som en sluten enhet där kvinnan står för det obetalda arbetet. Myrdals
strategi för att i framtiden kunna förena produktion och reproduktion är kollektivhus,
kollektiv barnpassning och sex timmars arbetsdag. Trots att Myrdals tankegångar
kring rättvisa vilar på en omfördelningslogik är relationen mellan reproduktion och
produktion central. Samhället behöver arbetsföra individer och individer behöver
arbete för att tillerkännas ett värde. Detta kan inte uppnås om inte kvinnors villkor
förändras.
Detta för oss in på den sista gemensamma beröringspunkten i texterna, nämligen
relationen mellan betalt och obetalt arbete och den mellan produktion och reproduktion. Feministisk teoribildning har under lång tid problematiserat arbetsdelningen
mellan könen, vilket även framkommit i flera av bokens kapitel. Könssegregeringen
och kvinnors dubbla exploatering – det vill säga inom både arbetsliv och familjeliv –
är idag ett vanligt föremål för studier. Begrepp som livspussel och livsbalans används
bland forskare, politiker och i den offentliga debatten. Det finns idag en förståelse för
att kvinnors och mäns tillgänglighet för arbete och familj är relaterade till varandra
och till kön (Bergman & Gardiner 2007, Bergman & Gustafson 2008). De förändringar som skett i arbetslivet har i många avseenden lett till en intensifiering av arbete
med höga krav på tillgänglighet. Samtidigt finns även krav på tillgänglighet för familjen och detta krav tenderar alltjämt att vila tyngre på kvinnan. Idag är emellertid
könsarbetsdelningen under förhandling på ett annat sätt än tidigare.
Denna förhandling kan ses i ett vidare sammanhang och relateras till förhållandet
mellan reproduktion och produktion. Vi har här anledning att referera till Joan Acker
(1998) som i en av de få artiklar i Gender, Work and Organization som rör framtiden
konstaterar att svårigheten att nå balans mellan den produktiva och den reproduktiva
sfären påverkas av två processer. Den ena är att det kapitalistiska samhället premierar
och ger privilegier till vinstdrivande organisationer i förhållande till andra delar av
samhällslivet och i förhållande till mänskliga behov. Den andra är att dessa vinstdri-
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vande organisationer inte tar något egentligt ansvar för den reproduktiva sfären. Acker konstaterar att flextid och möjligheter till föräldraledighet är långt ifrån tillräckligt.
Det krävs att dessa organisationer och verksamheter i än högre grad på olika sätt finansierar den reproduktiva sfären. Acker refererar inte här till ansvar i form av allmosor och bidrag, utan till institutionaliserade former för omfördelning som gör att de
två sfärerna kan likställas. Den produktiva sfären är i allt väsentligt beroende av den
reproduktiva för sin existens (Elson 1994), men tar inte enligt Acker sitt rättmätiga
ansvar för den. I Ackers fall kan vi således notera att hon, i enlighet med Fraser, förespråkar såväl ett statuserkännande av den reproduktiva sfären som en omfördelning
mellan den produktiva och den reproduktiva sfären vad gäller resurser.
Frasers tankar synliggör två centrala logiker för att uppnå jämlikhet. Myrdals tankar
exemplifierar det emancipatoriska projektet och relationen mellan arbete och familj
på ett politiskt plan, medan Acker exemplifierar detsamma utifrån en vetenskaplig
ansats. Mot denna bakgrund presenterar vi i det följande ett antal skrifter i vilka temat
kön och arbetsliv i framtiden behandlas.
Från rätten till ett arbete för båda könen till en upplösning av kön
De iakttagelser som följer nedan ska inte på något sätt ses som en uttömmande bild
över de förutsägelser som gjorts beträffande kön och arbetsliv – utan snarare som ett
antal nedslag. Iakttagelserna går inte heller ut på att vi ska värdera de olika förutsägelserna som bättre eller sämre – utan snarare på att belysa det budskap de för fram med
avseende på kön och arbete. Vi inleder med ett antal utopiska framtidsbilder som i
vissa fall knyter an till science fiction, men vi väljer här att definiera dem som utopier.
Man kan med all rätt diskutera huruvida dessa kan ses som förutsägelser, men till vårt
försvar framhåller vi att de ingår i det område som framtidsstudier vanligtvis omfattar
(t.ex. Parker m.fl. 2007; Parker 2002).2 Presentationen följer vidare en kronologisk
ordning och inleds med en text från 1516 och avslutas med en från 2010.
Vi skrev inledningsvis att kön och arbete är synnerligen frånvarande inom framtidsforskningen. Detta gäller inte den första utopin som formulerades, nämligen Thomas
Mores Utopia (1516). Trots att det hos More finns en traditionell syn på kön finns där
även en medvetenhet om den orättvisa som råder mellan könen och en önskan om
2

Ambjörnsson (2005: 227) konstaterar att drivkrafter bakom utopin är hoppet och längtan och han noterar därtill att
utopierna under 1900-talet fått se sig utmanövrerade av dess antites – dystopin och mardrömmarna, som till exempel Boyes Kallocain, Martinssons Aniara, Huxleys Du sköna nya värld och Orwells 1984. Även om vi i likhet med Ambjörnsson menar att både hopp och längtan samt misstro och fruktan är viktiga för vårt tänkande väljer vi här att
ägna oss åt utopierna (för en gångs skull).
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att förbättra kvinnors ställning. Syftet med Mores bok är i första hand att formulera
ett alternativ till privategendomen och därigenom forma ett jämlikt samhälle som
genom kollektivt ägande och arbete åt alla bidrar till att människor finner mening i
livet och dessutom erhåller en värdighet. I Utopia uppnås jämlikhet genom en massiv
omfördelning av resurser och här inkluderas kvinnorna. Medborgarna har nämligen
samma tillgång till resurser och rätten till arbete utgör en central del i jämlikhetstanken. Både kvinnor och män får samma utbildning och alla lär sig ett hantverksyrke då
detta ses som det arbete som skänker mest mening och tillfredsställelse. Båda könen
återfinns således inom den produktiva sfären. Eftersom alla arbetar medför detta att
det räcker med sex timmars arbetsdag. Man tillämpar även arbetsrotation och efter
arbetsdagens slut finns gott om tid att ägna åt andra aktiviteter som exempelvis bildning. Det land som More beskriver rymmer trots allt skillnader mellan könen då arbetet i hemmet utförs av kvinnor och kärnfamiljen är helig.
William Morris (1892) utopi News from Nowhere är en skildring av ett framtida socialistiskt samhälle där arbete inte längre är en plåga utan istället en källa till glädje. Då
alla människor har en begåvning som tillåts utvecklas och växa i det utopiska samhället är det glädjen i arbetet som utgör belöningen. Människorna arbetar inte för lön,
utan för att de finner glädje och mening i det. Egendomsrätten liksom den så kallade
världsmarknaden är avskaffade. Ägandet är kollektivt och vilar på demokratiska ideal.
De kreativa arbetena utförs av människor och det monotona, tunga och farliga av
maskiner. Mannens förmyndarskap över kvinnan är avskaffat. Kvinnan och mannen
ingår ett kontraktslöst äktenskap av fri vilja och kan avsluta det om de så vill. Monogami är inte ett krav och inte heller kärnfamiljen. I Morris jämlika samhälle finns
emellertid, i likhet med Mores, alltjämt den könsbundna arbetsdelningen kvar. Trots
att gränsen mellan produktion och reproduktion suddats ut i ekonomisk mening råder en könsbunden arbetsdelning. Även om kvinnorna kan utföra olika typer av arbeten och har samma möjligheter att utvecklas som männen, ses de som naturligt lämpade för sysslor som har med hem och familj att göra och finner därmed glädje och
meningsfullhet i detta. Dock är hemarbetet respekterat och i enlighet med Frasers
terminologi erkänt som något viktigt och värderas därmed lika högt som något annat.
I Morris utopi handlar ett jämlikt och fritt samhälle om ett samhälle där alla ges
samma möjligheter att utveckla sina kapaciteter och förmågor, oavsett vilka dessa är.
Det handlar således om en jämlikhet som inte nödvändigtvis bygger på likhet, utan på
vad han anser vara en fri kreativitet.
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Charlotte Perkins Gilman är inte bara utopist utan ska kanske främst ses som en av
feminismens viktiga föregångare, inte minst genom boken Women and Economics
(1898). I denna framhåller Gilman att maktrelationen mellan könen vilar på en ekonomisk och sexuell bas och att kvinnor erhåller sitt värde på en äktenskapsmarknad.
Kvinnors beroende av män är av ekonomisk karaktär och kvinnor kompenserar för
denna ekonomiska trygghet genom att utföra obetalt hushålls- och omsorgsarbete
och genom att vara sexuellt tillgängliga. Detta stympar kvinnors kreativa förmågor
och deras möjlighet till personlig utveckling. För att underlätta kvinnors deltagande i
samhället som fullvärdiga samhällsmedborgare menar Gilman att det arbete som utförs i hemmet också ska generera betalning och ett reellt värde. Detta gäller inte
minst barnpassning som bör ske av utbildade personer. Ett gott samhälle måste även
värdera det kvinnor gör. Gilman förespråkade vidare kollektiva bostäder med gemensamma kök för att underlätta kvinnors deltagande i arbetslivet. Detta skulle skapa
bättre förutsättningar inte bara för kvinnor, utan även för män och barn och därigenom ett bättre samhälle. Det är emellertid kvinnor som Gilman ser som lämpade för
de sysslor som är knutna till den reproduktiva sfären, men detta är inte något givet
utan ett resultat av kvinnors och mäns olika erfarenheter. Ett nytt samhälle kan skapa
nya förutsättningar för båda könen att utveckla förmågor och kapaciteter.
Gilmans tankar omfattar således både omfördelning och erkännande och hon drar
dem till sin spets i sina utopier Moving the Mountain (1911) och Herland (1915). I det
första fallet handlar det om ett samhälle där kvinnorna under en lång tid haft en
framträdande roll och genom fostran och utbildning skapat en ny sorts människor
som är kapabla att se på samhället och på könen på ett helt nytt sätt. I det andra fallet
handlar det om ett land som befolkas endast av kvinnor och hur detta land upptäcks
av tre (vetenskaps)män. Dessa tre män bevittnar ett land som är fredligt, civiliserat,
välmående och rättvist. Betoningen är på gemenskap, jämvikt, balans och arbete.
Barnuppfostran och utbildning tillhör de viktigaste sysslorna. Det arbete som utförs
sker inte i vinstmaximerande syfte, utan för att tillfredsställa olika behov som samhället har. I Gilmans utopi finns det dock en form av underliggande förhoppning,
nämligen att kvinnor efter en tid av självständighet återigen ska kunna leva tillsammans med män i ett nytt slags samhälle, utan en över- och underordning. För att
detta ska blir möjligt krävs dock att åtskilliga normer kring vad kön är måste förändras. Vi kan således konstatera att det inte bara handlar om omfördelning och erkännande, utan också om ett upphävande av gränsen och hierarkin mellan produktion
och reproduktion.
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Ett sista exempel är Ursula K Le Guins The Left Hand of Darkness (1969) som är ytterligare en feministisk utopi där varken könsarbetsdelning eller kvinnlig underordning
existerar vare sig ekonomiskt eller kulturellt. På sätt och viss befinner sig texten bortom både omfördelning och erkännande, eller uttryckt på ett annat sätt så skulle man
kunna hävda att man uppnått ett sådant samhälle. Även distinktionen mellan produktion och reproduktion är upplöst. Boken handlar om befolkningen på planeten
Winter. Dessa människor är tvekönade, utom under en vecka varje månad då de kan
anta formen av antingen man eller kvinna och därmed reproducera sig. Vilket kön
individen antar vid detta tillfälle är inte givet utan ett resultat av vem man är attraherad av och sammanhanget i sig. Den gemensamhet som finns på planeten bygger på
en förutsättningslös vänskap och kärlek och inte på kärnfamilj eller beroendeförhållanden. Monogami är avskaffad och sysslor som matlagning och omsorg om barn,
gamla och sjuka är kollektiva angelägenheter. Samhällsutvecklingen har på Winter
stannat av i en mening, den tekniska, men utvecklats i en annan, den humanistiska då
de mänskliga värdena är utgångspunkt för hur samhället organiseras. Hos Le Guin är
det förändringar i den reproduktiva sfären som bidrar till jämlikhet mellan människor
och till att produktionens hegemoni undermineras. Traditionella könsroller, kärnfamiljen och den arbetsdelning som följer med denna måste således avskaffas.
I de tidiga utopierna handlar jämlikhet i hög grad om rätten till arbete och att denna
rätt ska omfatta båda könen. Det råder en samstämmighet kring att det krävs en omfördelning av resurser för att denna jämlikhet ska uppnås. All egendom är kollektiv,
alla har rätt till utbildning, arbetena ska vara kreativa och utvecklande och inte exploaterande. Med undantag för More så finner vi att även relationen mellan könen i
kärnfamiljen problematiseras och kärnfamilj som fenomen upplöses i de flesta fall.
Både produktion och reproduktion är kollektiva angelägenheter och lika viktiga och i
de feministiska verken sätts reproduktionen i centrum. Dagens diskussion om förhållandet mellan arbete och familj och mellan det betalda och obetalda arbetet är således
långt ifrån ny.
Tillbaka till rätten till arbete, men räcker verkligen arbetet till åt alla?
I detta avsnitt är det två författare och deras bilder av framtiden som ska presenteras:
André Gorz och Charles Handy. Båda är synnerligen upptagna av arbetets roll i det
framtida samhället och frågar sig om rätten till arbete åt alla verkligen går att realisera
och även om vad som egentligen är ett arbete.

169

André Gorz (1982) essä Farväl till proletariatet – bortom socialismen är i många avseenden
formulerad som en rad antaganden om framtiden och därtill en önskan om att påverka den i en viss riktning. Hans grundtanke är nödvändigheten av tidens befrielse
och (löne)arbetets avskaffande. Han knyter an till en diskussion om arbete, kön och
framtid med utgångspunkt i sin kritik av Marx deterministiska tes om det kapitalistiska samhällets upplösning, genom en revolution som emanerar ur klasskampen och
dess bas i lönearbetet. Gorz menar att arbetarklassens förmågor endast är funktionella i relation till kapitalismen, varför hans socialistiska jämlikhetsprojekt innebär att
revolutionen inte formeras i den nyttoinriktade, produktiva och påtvingade (heteronoma) sfären inom ramen för lönearbetet, utan utanför arbetet i den självständiga,
fria och meningsfulla (autonoma) sfären. Gorz tankegångar överskrider på sätt och
vis Frasers antaganden kring erkännande då han konstaterar att ”det verkliga livet”
börjar utanför det som traditionellt ses som arbete. Han framhåller att det redan finns
områden som inte verkar under den ekonomiska rationalitetens krafter, exempelvis
den sfär som rör reproduktionen av liv. Denna utomekonomiska sektor, som idag
tenderar att reduceras till hem- och familjeliv, borde i stället – i likhet med Le Guins
tankar – erövra hela samhället genom att detta omfattas av dess logiker. Att som i
nuläget inte ge hemarbetet samma status som det ekonomiska arbetet är helt förkastligt – det måste ju göras. Kvinnors arbete tenderar att ses som en självklarhet eller en
personlig tjänst som utförs utan ekonomiskt värde, ett slags slavarbete. Exploateringen av kvinnor i relation till män kommer inte att upphöra genom att exploateringen
av arbetstagare i relation till arbetsgivare upphör. Inte heller ser Gorz det som något
alternativ att inlemma det obetalda arbetet i det betalda i form av lönearbete eftersom
exploateringen kvarstår. För övrigt framhåller Gorz att samhället inte har råd att ersätta värdet av det obetalda arbetet. Slutligen menar han att de traditionellt kvinnodominerade arbetsuppgifterna inte kommer att utföras på samma sätt i den stund
som de utförs som ett medel att erhålla lön.
När Gorz blickar framåt ser han ett samhälle där marknaden inte koloniserar den
privata autonoma sfären, utan omsorgs- och hushållsarbete är alltjämt något personligt. Risken med att betrakta dessa arbeten som något vi måste ”befrias ifrån”, genom
att låta dem utföras av andra mot betalning eller med hjälp av tekniska medel, är att
såväl kvinnor som män förvandlas till passiva konsumenter och användare av tjänster
och varor i sina egna hem. I de fall där kvinnorörelsen anammar den kapitalistiska
rationaliteten i samband med att man sätter upp mål för kvinnans befrielse kommer
autonomin att minska. Kvinnorörelsen måste frångå det synsätt som innebär att man
övertar den (manligt) hegemoniska uppfattningen om att verksamhet som inte har
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något ekonomiskt mål inte heller har något värde. Gorz uppmanar i stället kvinnorörelsen att kämpa för att det obetalda arbetet ska omvärderas och tas som utgångspunkt för hur samhället ska formas. Det handlar således inte om att befria kvinnan
från hushållsarbete, utan snarare om att den icke-ekonomiska rationaliteten ska omfatta fler av samhällets olika aktiviteter. Sammantaget kommer omvärderingen av
värden och en skiftning i rationalitet att bryta den traditionella indelningen i kvinnooch mansjobb. Detta kommer att underminerar de manliga värdenas hegemoni och
därmed också upplösa dessa värden i sig. Gorz (1982, s 122) menar att befrielsen i
samhället måste ske med kvinnorna som utgångspunkt och hävdar att ”Kvinnorörelsen är den av alla rörelser som som bäst motstår de stora företagens växande grepp
om vårt dagliga liv. Bara kvinnorna har i sig bevarat vad den maskulina härskarmakten förstört hos männen”. Vidare hävdar Gorz att det är genom kvinnorörelsen som
männen, åtminstone till delar, återfått insikten att det finns en alternativ bild till den
som sätter produktionen i centrum. Kvinnor och de värden som kvinnor utvecklat
genom sina villkor är således en generativ kraft för ett framtida post-kapitalistiskt
samhälle. I framtiden ska inte kvinnan vara den som oavlönat och på heltid tar hand
om barn lika lite som mannen är den som på heltid ägnar sig åt betalt arbete. Att byta
roller och arbetsuppgifter innebär att såväl könshierarkin som verksamhetshierarkin
undermineras. Detta sker eftersom ju större kvinnors och mäns förmåga till praktisk
och känslomässig autonomi blir, desto mer kraftfullt blir deras motstånd mot den
disciplin och underordning som lönearbetet kräver. Hos Gorz finns en överenstämmelse med Frasers tankegångar om att resurser är kollektiva och ska delas. Ett sätt att
(om)fördela resurser i framtiden är kortare arbetsdag och medborgarlön.
År 1984 utkom Charles Handy med boken The Future of Work. Handy blev i samband
med den en av de mest citerade, men även mest kritiserade futuristerna. Handy själv
är emellertid mycket noga med att framhålla att hans bok inte är en förutsägelse, utan
snarare en samling tankar om hur en framtid kan komma att te sig givet de samhälleliga tendenser och mönster han identifierar. Handy (1984:188) betonar i slutet av
boken att hans analyser kan vara både felaktiga och helt orealistiska, men att de i
bästa fall kan illustrera alternativa sätt att organisera samhället. Det emancipatoriska
elementet i Handys analys grundar sig i att han anser framtiden vara för viktig för att
lämnas därhän, en kommentar som han riktar mot samhällsvetare. Hans syfte med
boken är att få läsaren att se bortom de traditionella formerna för arbete och ifrågasätta arbetets självklara roll som distributör av inkomst och skapare av identitet och
status. Trots att han inte pekar ut kön som någon särskilt viktig aspekt att ta hänsyn
till är hans analys långt ifrån könsblind. I sin beskrivning av två scenarier om hur
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framtiden kan komma att utveckla sig – i positiv och i negativ bemärkelse – vidrör
han områden som har med kön att göra.
Handys viktigaste utgångspunkt är att heltidsarbete är något som kommer att försvinna, vilket vi behöver ta hänsyn till för att kunna motverka framtida sociala problem. Det krävs att vi utvecklar ekonomier som, i likhet med både Frasers och Ackers uppmaningar, tar ekonomiskt ansvar för och erkänner samt respekterar arbetsformer som faller utanför ramen för traditionellt arbete. Lika viktigt är att de som
utför dessa otraditionella former av arbete tillskrivs ett erkännande och värde. Respekt och mening ska inte endast vara knutet till huruvida man har ett jobb och inte
heller vara ett resultat av arbetets karaktär.
Handys positiva framtidsbild rymmer individer med en portfolio av varierande arbeten – det vill säga olika former av såväl betalda som obetalda arbeten – som lever en
form av ”flexi-liv”, där de själva håller i taktpinnen och kan påverka sina val. Å andra
sidan finns en dystrare bild där arbetet – i dess traditionella form – alltjämt är en
nödvändighet för försörjning, erkännande, status och respekt. Detta är ett stratifierat
samhälle där vissa grupper marginaliseras helt och hamnar i hopplösa situationer av
arbetslöshet och kriminalitet. Kvinnor är en grupp som är hårt drabbade. Då arbete
är det centrala inte bara för försörjning, utan även för meningsfullhet, blir frånvaron
av ett arbete fatalt. Detta kan lösas på olika sätt och ett är att fler sysslor och aktiviteter erkänns och likställs med arbete.
Så vad har nu detta för implikationer för kön? Enligt Handys tankegångar om att
vidga arbete till att omfatta mer än bara det betalda arbetet infogas det obetalda hemarbetet och det arbete som tillhör den reproduktiva sfären i den portfolio av arbeten
som en individ kan komma att ägna sig åt under sitt liv oavsett kön. Handy menar att
ett sätt att nå ett rättvist och sunt samhälle är att skapa jämlika förutsättningar för
kvinnor och män. Detta ska realiseras genom att både kvinnor och män har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet, det vill säga en genomgripande omfördelning krävs. Kvinnor ska inte utestängas från förvärvsarbete och dessutom
måste det obetalda arbetet uppvärderas och tillerkännas samma status som det betalda. Handy utmålar ett samhälle där könsmärkta arbeten upphört och där vi lämnat
essentialiserande föreställningar om kvinnligt och manligt bakom oss.
Familjen får en mer framträdande roll och tillskrivs samma värde som den produktiva
sfären. Kvinnor och män ska utbildas i sysslor relaterade till hemmet lika väl som till
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arbeten utanför hemmet. Dessutom blir familjen en betydelsefull social enhet i takt
med att fler människor går in och ut i olika typer av arbetsformer. Den framtida familjen är i Handys ögon något annat än kärnfamiljen, den är snarare en nod i ett socialt nätverk. Den kan bestå av en rad olika relationer eftersom familjebildning och
parkonstellationer kan komma att ta helt andra former än vad vi är vana vid, en form
av ”flexi-familjer”. Att skiljas ska inte innebära en mer problematisk livssituation än
att leva i tvåsamhet. I framtiden kommer skilsmässan vara den vanligaste anledningen
till att gifta par separerar och inte döden. Detta måste vi inse och anpassa oss till.
Gamla föräldrar, släktingar och barn ingår på olika sätt och utför de sysslor de kan
efter förmåga, önskningar och behov. Vi kommer att ha betydligt fler gamla att ta
hand om i framtiden konstaterar Handy. Att ta hand om de gamla, de sjuka och barnen är vidare en av de viktigaste och mest krävande arbetsuppgifter vi har i samhället
och Handy menar att det är på tiden av vi också visar detta vad gäller anseende och
status. Omsorgsarbetet kan ske både inom den offentliga sfären och inom familjen då
båda alternativen existerar vid sidan av varandra och finansieras, i enlighet med Ackers argument, av skatter. Handy (1984:171) ser ett ”guaranteed basic income system”
som grundbulten i detta nya samhälle. Hemmet kommer således inte att vara en plats
för exploatering av kvinnors arbetskraft och heller inte ett hotell för resande på väg
till och från jobbet eller skolan. Familjen ska utgöra en form av meningsfull tillvaro i
den nya ekonomin och arbetet som försiggår inom familjen ska kompenseras ekonomiskt. Hemmet ska i framtiden vid behov enkelt kunna göras om till en arbetsplats
för både omsorgsarbete och annat arbete. Vi behöver därför finna sätt att bygga våra
hem och bostäder så att de tillmötesgår behovet av ensamhet och gemensamhet, arbete och fritid och så vidare.
Gorz’ och Handys böcker anknyter också till diskussionen rörande ett jämlikt och
rättvist samhälle till frågan om omfördelning och erkännande. De hanterar på ett
tämligen grundligt sätt frågan om relation mellan arbete och familj samt mellan den
produktiva och den reproduktiva sfären. Båda förespråkar medborgarlön och ifrågasätter lönearbetets självklara roll som meningsbärare och inkomstbringare. Dock
kommer de inte fram till samma lösning på problematiken då Handy inte är lika kritisk till lönearbetet som sådant. I likhet med de texter som presenterades i den första
delen är det emellertid en tämligen genomgripande samhällsförändring som författarna förespråkar. Könsstereotypier ses om ett hinder för samhällsmedborgarskapet och
för samhällsutvecklingen. Medan Handy försöker förena den produktiva och reproduktiva sfären och ge dem samma status tar Gorz ett steg ytterligare: det är utanför
arbetet och den produktiva sfären som fröet till ett nytt samhälle gror.
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Kvinnor som en drivande kraft i arbetslivet och dess utveckling
Vi har i exemplen ovan uppehållit oss vid gårdagens förutsägelser om idag. Avslutningsvis ska vi ge exempel på texter som kan beskrivas som dagens förutsägelser om
imorgon. De avslutande tre exemplen behandlar kön, arbete och jämlikhet, men på
ett något mer modest och marknadsanpassat sätt. Vi inleder med två amerikanska
futurologer och går sedan via en brittisk sociolog till en svensk framtidsforskare.
I The Futures of Women: Scenarios for the 21st Century från 1996 beskriver Pamela
McCorduck och Nancy Ramsey fyra olika scenarier för hur kvinnors situation kan
komma att se ut år 2015. Syftet är att belysa samtiden och med utgångspunkt i denna
göra några antaganden om framtiden för att på så sätt mana till en diskussion och en
medvetenhet kring framtiden som en angelägenhet. Scenarierna baseras på tämligen
kreativa extrapoleringar av politiska och socioekonomiska trender. De presenteras i
en typologi vars axlar utgörs av å ena sidan ett kontinuum mellan en växande global
ekonomi alternativt en minskande global ekonomi och å andra sidan ett kontinuum
mellan ett tillstånd där individuella rättigheter breder ut sig alternativt ett där gruppers
rättigheter tar över på bekostnad av de individuella. Dessa axlar betraktas av författarna som samhälleliga drivkrafter, vilka på olika sätt kan komma att påverka framtiden.
Det sämsta scenariot, som präglas av en minskad ekonomisk tillväxt och därtill av en
situation där gruppens rättigheter är överordnade individens, benämner författarna
”backlash”. Här kvarstår mansdominansen och männens privilegierade position i
samhället och detta gäller inte minst i arbetslivet. Kvinnor marginaliseras i allt väsentligt. Det andra utfallet, som också kännetecknas av dålig tillväxt men nu av att individuella rättigheter är överordnade gruppers, beskrivs i termer av ”two steps forward
and two steps back”. I detta scenario fortsätter visserligen kvinnornas inträde i arbetsliv och på maktpositioner, men alltid i en relativ underordning till män. I det utfall där det råder god ekonomisk tillväxt och där rättigheterna tillskrivs gruppen på
bekostnad av individen är utfallet ”separate – and doing fine, thanks”. Här röner visserligen kvinnorna framgång, men män och kvinnor verkar på olika arenor och könens särart vidmakthålls. Kvinnor vill inte bli som män och göra som män för att
lyckas, utan vill formera sina egna organisationer och sina egna regler.
Det optimala utfallet är det som är ett resultat av en stark ekonomisk tillväxt och där
individens rättigheter går före gruppens – ett utfall författarna kallar ”a golden age of
equality”. Vi ska uppehålla oss lite vid detta sista scenario. Här skapar en god ekono-
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misk tillväxt tillsammans med individens ökade rättigheter förutsättningar för en bra
balans mellan arbete och familj. Könsstereotypa roller och könspräglade villkor och
praktiker upphör, vilket gör att såväl kvinnors som mäns liv förändras i allt väsentligt.
Man har här insett att det inte är några skillnader mellan könen vad gäller förmågor
och preferenser. Kvinnor och män vill lika mycket och kan lika mycket och detta är
vedertagen kunskap. Därtill har man insett att relationen mellan arbete och familj
orsakar stress för båda könen och därför är det vida accepterat att använda sig av de
åtgärder som utvecklats inom arbetslivet för att kunna förena arbete och familj. Det
ses exempelvis inte som bristande lojalitet gentemot arbetsgivaren att ägna sig åt familjerelaterade angelägenheter på jobbet. Kvinnor och män delar lika på ansvaret för
hem och familj. Därtill är självstyrande grupper och kollektivt inflytande utbrett inom
arbetslivet. Arbetsdagarna är kortare än idag, arbetstiden flexibel och samarbete och
lärande är en självklar del. Nöjda anställda, nöjda kunder och bra produkter är ett
resultat. Sabbatsår används flitigt för att människor ska kunna prova på något annat.
Det viktiga är att kunna vara en hel människa. Att arbeta för mycket ses som en sjukdom. Både inträde i och utträde ur arbetslivet sker successivt.
Resonemangen i McCorducks och Ramseys bok kan i många avseenden ses som förespråkare av en mild marknadsanpassad form av jämlikhet mellan könen. De maktförhållanden som är i fokus handlar om ojämlik tillgång till resurser och en ojämlik
ansvarsbörda vad gäller arbete och familj. Det rör sig i första hand om en omfördelning mellan könen vad gäller plikter och befogenheter, men där stannar analysen.
Jämlikheten är sammankopplad med en välmående ekonomi och en tillväxt för företagandet och samhället. Visserligen förs en diskussion om familjen och ett erkännande av den reproduktiva sfären, men den produktiva sfären är händelsernas centrum. McCorduck och Ramsey menar emellertid att i den mån kvinnor får makt och
inflytande kommer arbetslivet och relationen till familjelivet att förändras. Kvinnors
inflytande i samhället fungerar som en drivkraft för att uppnå något bättre. Kvinnor
är helt enkelt en outnyttjad resurs.
Trots att Sylvia Walbys (2007) tankar i många avseenden skiljer sig från McCorducks
och Ramseys menar de, liksom Gorz och de kvinnliga utopisterna, att kvinnor utgör
en kausal kraft vad gäller hur framtida arbets- och samhällsliv kommer att se ut.
Walby konstaterar att i förutsägelser om framtidens arbete betraktas genusfrågor vanligen som ett utfall av andra faktorer – i den mån de över huvud taget ingår i analyserna – och hon argumenterar kraftfullt för att genus i stället måste behandlas som
en drivkraft för hur arbetet kommer att te sig i framtiden. Ett problem är dock att hon
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bygger sitt resonemang på den bild som prognosmakarna hade av arbetsmarknaden
vid mitten av 2000-talets första decennium, nämligen att ekonomin skulle expandera
starkt och antalet jobb öka i snabb takt. Hennes huvudfrågeställning blir därför hur
genus kan påverka arbetets kvalitet. Vi vet nu att utvecklingen blev den motsatta med
ekonomiska kriser och krympande arbetsmarknader. Hur kan vi mot denna bakgrund
förhålla oss till hennes analys?
Hennes ambition är att ange vilka förändringar en genusanalys medför i förutsägelser
om arbetet. Ett exempel är vad hon kallar produktivitetsgapet på grund av genus, det
vill säga att delar av kvinnors möjliga bidrag till förvärvsarbetet hålls tillbaka. Detta är,
menar hon, inte en enkelriktad utan en dubbelriktad process: Det kvinnliga arbetets
tillgänglighet och kunskapsnivåer på arbetsmarknaden har även betydelse för den
ekonomiska tillväxten. Könsdiskriminering på och tillgängligheten till arbetsmarknaden är ett produktivitetshämmande problem. Därtill kommer att man måste ta
hänsyn till de komplexa relationerna, eller intersektionaliteten, mellan genus och
andra typer av ojämlikhet, såsom de baserade på ålder, etnicitet och klass.
Walby utpekar i synnerhet fyra områden inom vilka pågående förändringar av genus
utgör en drivkraft för omdaningar som påverkar arbetets framtid. För det första:
kvinnor får ett större humankapital genom att unga kvinnor skaffar sig högre utbildningsnivåer än tidigare. För det andra: det blir lättare att kombinera arbete och vårdande uppgifter genom sådant som att tillgången till dagis blir bättre, möjligheter till
föräldraledighet förbättras och högre inkomster ger potential att köpa vård utifrån.
För det tredje: diskriminering på arbetsmarknaden minskar genom att lagstiftningen
på området blir effektivare och att arbetsgivare formulerar handlingsprogram för
jämställdhet inom arbetsstyrkan. För det fjärde: medför ökningen av kvinnors förvärvsarbete att även attityderna till full sysselsättning för dem förändras i positiv riktning. Allt detta bildar en god cirkel genom att de fyra typerna av utveckling ger kvinnor tillgång till mer kvalificerade och därmed högre betalda arbeten, mer erfarenhet
av jobb på arbetsmarknaden bland kvinnor leder till högre lön, som i sin tur leder till
mer anställningserfarenhet – och så vidare. Samtidigt finns, tillägger Walby, tveksamheter i hur snabbt denna process kan tänkas gå och det finns dessutom en del motverkande faktorer, exempelvis nya lönesystem som skapar möjligheter till informell
diskriminering. Om dessa förändringar ändå fortsätter får de även positiva effekter på
hela den brittiska ekonomin genom att antalet människor i arbetskraften ökar, samtidigt som kvaliteten på humankapitalet på arbetsmarknaden stiger – och därmed växer
produktiviteten i hela ekonomin.
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Walby ställer upp två möjliga scenarier för framtidens arbete utifrån hur genusrelationerna utformas. Det ena kallar hon ”Kvinnor och män är integrerade i en kunskaps- och högproduktiv ekonomi”. Här finns full sysselsättning för kvinnor med
högt humankapital genom att de har bättre utbildning än tidigare generationer. Könssegregeringen på arbetsplatserna är mycket mindre än tidigare, samtidigt som utbyggd
barnomsorg, flexiblare arbetstider och föräldraledighet gör det möjligt att kombinera
arbete och övrigt liv på ett rimligt sätt. Det handlar om en ekonomi i vilken både
kvinnor och män är fullt integrerade och som präglas av hög kunskapsnivå, hög produktivitet och höga löner – allt möjliggjort genom att kvinnors produktivitet stigit,
främst bland de som nu har deltidsarbeten med dåliga löner och låg produktivitet.
Det andra scenariot benämns ”Kvinnor fortsätter befinna sig i lågavlönade, segregerade yrken i en delad ekonomi”. Könssegregeringen på arbetsmarknaden består, vilket hämmar tillväxt och produktivitet genom att kvinnornas tillgång till bra jobb är
mycket begränsad.
Det första scenariot är resultatet av att politiskt möta ökad globaliserad konkurrens
med att sträva efter att gå uppåt i värdekedjan genom att kombinera jämställdhet med
produktivitet, medan det andra scenariot följer av en politik med nedskärningar. För
Storbritanniens del – liksom för många andra ekonomier – vet vi nu vilken politik
som gäller och vilket scenario som blev framtiden för det genderiserade arbetet. Även
det är dock ett exempel på genus som drivkraft för arbetslivet i framtiden.
Avslutningsvis ska vi lyfta fram ett alternativt Herland (Gilman 1915). Detta handlar
emellertid inte om någon utopisk samhällskritisk framtidsbild, utan om en studie utförd av en forskare vid Institutet för framtidsstudier, Arne Jernelöv. Som en del av
ett forskningsprojekt om ”oväntade framtider” har Jernelöv (2010) skrivit rapporten
Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr. Genom att studera olika megatrender i
samhället kommer Jernlöv fram till att kvinnornas emancipation tillhör en av modern
tids stora megatrender och menar därför att det egentligen inte är så oväntat om vi i
framtiden finner att kvinnor i många avseenden är överordnade män. Trots att det
inom de flesta områden alltjämt tyder på att det finns skillnader mellan könen är Jernelövs poäng att de minskat – och att de kommer att fortsätta att minska. Jernelöv
illustrerar detta genom att ge en rad olika exempel om förskjutningar mellan könen
inom områdena betalt och obetalt arbete, löner, utbildning, rikedom och politiskt
inflytande. Han hävdar exempelvis att trenden mer frihet och makt för kvinnorna
och mindre kontroll för männen är otvetydig. I framtiden är det dessutom kvinnorna
som kommer att vara de välutbildade. Kvinnor knappar in på mäns utbildningsför-
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språng och kommer att gå om dem. I framtiden kommer kvinnor och män att även
på den globala arenan ha samma rätt till utbildning. När det gäller lönerna finns det i
nuläget alltjämt löneskillnader såväl nationellt som internationellt. Dock, framhåller
Jernelöv, har de genomsnittliga löneskillnaderna generellt sett minskat och kommer
fortsätta att minska. Även segregeringen avtar kontinuerligt genom att kvinnor i allt
högre utsträckning arbetar och får tillträde till de resurser som finns i arbetslivet. Därtill efterfrågas idag de kompetenser som i många avseenden definieras som kvinnliga,
vilket kommer att påskynda processen.
Jernelövs tes är att den process som kvinnoemancipationen satt igång inte kommer
att avstanna när kvinnorna uppnått samma position som män och jämvikt råder. I
stället menar han att kvinnorna i kraft av de mekanismer som satts i rörelse kommer
att passera männen och det är i samband med detta som Amazonia realiseras. Jernelöv
hävdar nämligen att emancipationen inte upplöses eller avstannar i samma stund som
jämvikt nåtts, utan att krafterna fortsätter att verka. Detta innebär att pendeln därmed
passerar jämviktsläget. Att kalla denna megatrend oväntad har, enligt Jernelöv, inte att
göra med att den är osannolik, utan snarare med att ingen verkar vilja eller ha förmåga att se den – vare sig bland kvinnor eller bland män. Vilket samhälle kommer då
detta att leda till? Det korta svar Jernelöv (2010, s 58) ger är ”till det bättre” – dock
med förbehållet att kvinnors prioriteringar kan komma att ändras när de får makt,
men om detta vet vi intet.
Gemensamt för dessa tre betraktelser är att kvinnor ses som en social drivkraft som
givet en omfördelning av resurser kommer att generera jämlikhet och tillväxt. Denna
bild är mest framträdande i Walbys analys som tillskriver kvinnornas vara eller inte
vara i arbetslivet en stor betydelse för den ekonomiska tillväxten. Ett likartat resonemang finns hos McCorduck och Ramsey. I båda dessa betraktelser utgör möjligheterna att förena arbetsliv och familjeliv en viktig del i det nya arbetslivet, men det är
alltjämt med produktionen i fokus. I likhet med Jernelövs analys beaktas endast i
mycket liten utsträckning den dimension som har med erkännande att göra. Visserligen finns ett resonemang kring erkännande av kvinnor och de egenskaper som definierats som kvinnliga, men det är i första hand i relation till produktionen och den
nytta och det tillskott de kan tillföra denna sfär. Det förs inte på allvar någon diskussion om den reproduktiva sfären, vilket de har gemensamt med Mores utopi från
1516.
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Emancipation, jämlikhet och relationen mellan arbete och familj
Trots att de förutsägelser och framtidsbilder vi presenterat inte i något av fallen är
renodlade prediktioner, menar vi att de vilar på relevanta och samhällskritiska tankar
rörande kön, arbete och framtid. Mores, Morris, Gilmans och Le Guins framtidsbilder är inte helt igenom önsvärda framtider, men till delar. När det gäller Gorz handlar
det utan tvekan om en önskvärd framtid. Handy däremot presenterar sina tankar om
framtiden som troliga sådana i form av två scenarier, där det ena är ett önskvärt utfall
medan motsatsen gäller för det andra. Även Walby samt McCorduck och Ramsey
hanterar framtiden i form av scenarier, medan Jernelöv beskriver en framtid genom
att extrapolera ett antal trender och är därmed den som påvisar störst likhet med en
prediktion. Samtliga texter, med undantag för Jernelövs, är normativa, vilket sammanfaller med det emancipatoriska drag som finns i dem. Men även hos Jernelöv
finns det formuleringar som tyder på att det nya samhället är ett önskvärt sådant och
ett bättre än det nuvarande.
Även om de verk som ingår i kapitlet är av olika karaktär och inte kan likställas i vetenskaplig mening berör de således på olika sätt och med olika betoning emancipation och en förändring av kvinnors, men även andra sociala gruppers, underordnade
position. Denna likställning kräver i samtliga fall en förändring av könsrelationen och
av samhället i stort. I en stor del av texterna är det tämligen genomgripande förändringar som krävs. Det räcker inte med förändringar inom den produktiva sfären, utan
sådana fordras även i den reproduktiva. I vissa fall handlar det om att likställa dessa
sfärer och i andra om att den reproduktiva sfären bör vara samhällets utgångspunkt.
De samtida texterna förhåller sig till kön och arbete genom att acceptera lönearbete
som centralt för både kvinnor och män. Jämlikhet handlar i stor utsträckning om rätten till samma typ av arbete och till karriärmöjligheter. En förutsättning för att uppnå
jämlikhet är här att arbetslivet, i viss mening, anpassar sig efter familjelivet och den
reproduktiva sfären då detta möjliggör ett deltagande för båda könen på lika villkor.
Det handlar i hög grad om en omfördelning av resurser och möjligheter så att båda
könen ges samma möjligheter att arbeta.
Man kan givetvis betrakta kön och arbete utifrån en rad olika aspekter. Vad denna
genomgång visat är att en diskussion om kön och arbete på olika sätt knyter an till en
diskussion om jämlikhet, arbete och familj samt produktion och reproduktion. Det är
således intressant att notera att det som idag sägs vara av stor betydelse för vår förståelse av de mönster som finns i arbetslivet med avseende på kön – nämligen relationen mellan arbete och familj – sedan länge har varit närvarande i texter rörande
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framtiden. Det betyder således att man upplevt relationen som problematisk och som
ett hinder för jämlikhet. Detsamma gäller relationen mellan reproduktion och produktion i ett vidare perspektiv.
Nåväl, vad lär vi oss då av denna samling brokiga bilder av framtider förutom det
som nämnts ovan? Inom dagens forskning avfärdas ofta förutsägelser, oavsett form
och anspråk, som en oseriös aktivitet. Detta samtidigt som organisationer, företag
och stater lägger ner en hel del arbete på att försöka fånga upp trender och signaler
samt utveckla modeller som kan ge en fingervisning om hur framtiden kan komma
att te sig. Som samhällsvetare kan man ställa sig frågan om förutsägelser och andra
typer av framtidsbilder snarare ska ses ur en metodologisk synvinkel. Att förhålla sig
till en framtid, oavsett om den är möjlig, trolig eller önskvärd gör att man måste ta
hänsyn till kausala krafter men också till den kontext inom vilka dessa krafter genererar, modifierar eller motverkar händelser. Det finns en tidslig dimension i kausalitet
(Archer 1995), varför antaganden om villkor och händelser i såväl gårdagens som
dagens samhälle torde kunna ligga till grund för antaganden kring möjliga, troliga eller
önskvärda framtider. Även om vi inte vet något om framtiden ligger dess förutsättningar i samtiden.
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former
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