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Abstract 

Daring to be equal - On qualifications and skills and 
women's ways of relating to work in a technical industrial 
field. 

(Swedish text with summary in English) 

The main purpose of this dissertation is to explore the meaning of 
gender in relation to qualifications and skills. In the dissertation 
two specific problem areas are explored in-depth: 1- The meaning 
of gender in relation to qualifications and skills in technical 
industrial work. 2- The manifestations and contents of women's 
ways of relating interpreted as a type of non-formal skills. 

Empirical data were collected mainly through semi-structured in
depth interviews with women (Project 40 girls) with a tailored 
vocational training for technical operational and maintenance work 
in the new coachworkshop at Saab-Scania in Trollhattan. Male 
work-mates as well as supervisors and key informants in the 
factory were also interviewed. A mainly qualitative methodological 
approach of grounded theory type was used for analysing the data. 

Theoretically the dissertation has been inspired by the Nordic 
feminist discussion on gender, work and rationality and the concept 
of responsible rationality is used to explain women, s ways of 
relating to work. The data show that women develop an adjusted 
form of responsible rationality in this technical industrial work 
situation expressed in three care dimensions: Care for interpersonal 
relations at work, care for the human being in the man - machine 
relation and care in relation to the machine, the product and the 
workplace. Women's ways of relating to work also included a 
holistic perspective expressed in integrating both the private 
sphere and the work sphere in the social dialogue at work. 

The most conspicuous gender difference in the study is the 
difference in importance women and men give social skills at work. 
In general the women in the study emphasized the need for social 
skills more than the men did. The female responsible rationality is 
in this way reflected in the women, s views on important skills at 
work. 

Another main result is that the need for social skills such as 
abilities to co-operate and communicate were seen as more 
important by both women and men the more complex technical 
systems they worked with. 

Key words: gender, women, qualification, skill, rationality, 
industry, technology, maintenance, organization. 
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Förord 

"I mycket  av  ert  tal  stympas tänkandet.  
Ty tanken  är  en  fägel iymden,  
som  i  en bur av ord kanske kan  utbreda sina vingar  
men  inte flyga."  
Ur  Khalil  Gibrans  skrift Profeten. 

Den  största utmaningen i detta avhandlingsarbete  har  för  mig  varit 
att,  som  reflekterande kvinnligt forskarsubjekt, hantera  det  veten-
skapliga  rummet.  Ett  rum  kringgärdat  med  manliga  normer  och 
värderingar, där  jag  ofta brottats  med  att hitta  min egen  röst. Ett  
rum  där  jag  ofta  haft  känslan, att här sitter  jag  och  skriver, men  
ändå inte  jag. "En Out  of Body"  upplevelse.  Kanske  ett uttryck för 
att  det  traditionella vetenskapliga  rummet  avkräver  en  skillnad 
mellan känsla och  intellekt. 

Till en del kan det  förklaras  som  Khalil  Gibran gör i  citatet  ovan. 
Tankar  kan  enbart  delvis  beskrivas  med ord  och  det  vetenskapliga  
rummet har  sina begränsningar när  det  gäller  den form av  
kunskap  som  där låter  sig  formuleras.  

Till en del kan det  förklaras  av  klivet från vardagslivets repro-
duktiva livssammanhang,  som  i  så  hög  grad  ändå  styr  mitt 
kvinnoliv, och  in  i  det  manliga vetenskapliga  rummet, som  präglas  
av  ett annat sätt att tänka och  som tidvis  krävt  en  onaturlig 
avskärmning,  som  skapat denna  Out  of Body  känsla. 

Att detta arbete slutligen  tog formen av en  avhandling berodde 
främst  på  kvinnorna i förs tudien och  Projektet 40  flickor, vars 
erfarenheter och  bilder jag ville  förmedla till  den  vetenskapliga 
världen.  Jag  vill rikta ett särskilt  varmt  tack  till  de  kvinnor  som jag  
intervjuade  på  Saab-Scania  och  som  trots att  projektet  väckt 
mycket uppmärksamhet ändå  så  generöst lät  mig  ta  del av  deras 
tankar och värdefulla arbetstid. Ett  tack  även till deras manliga 
arbetskamrater och arbetsledare/förmän  som  medverkade. 

Mitt forskningsarbete underlättades också mycket  av  att före-
taget ställde  sig så positiv  till mitt arbete och hjälpte  mig på  många 
sätt. Här vill  jag  speciellt tacka  Bertil Klint  rekryteringschef  på  
Saab-Scania,  Janet  Johansson, personalassistent, vars hjälp  kom  att 
betyda mycket för intervjuernas praktiska genomförande och  Bertil  
Dichter  personalansvarig för  den  nya karossverkstaden. Utan deras 
kunskap och  råd hade  intervjuarbetet genomförts  mindre  insikts-
fullt. 
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En  annan  stark  drivkraft till detta arbete  har  varit  de  oräkneliga 
diskussioner och samtal som  jag  fört kring kvinnors vilkor i sam-
hället med mina tidigare kolleger,  Gunnel  Forsberg,  Lena  Gonäs och 
Märit  Roger  inom QVIST - projektet  samt  alla övriga kvinno-
forskare som  under  80-talet var verksamma inom det dåvarande 
Kvinnotemat på Arbetslivscentrum. 

Att fullborda denna avhandling  har  varit  en  lång och krokig 
process, med stor glädje när skrivandet flutit på,  men  också blandat 
med mycket stor möda när olika stötestenar tornat upp sig längs 
vägen. Det är säkerligen inte lätt att följa med på  den  vägen så 
därför ett varmt  tack  till mina båda handledare  Hildur  Ve och  Bo  
Helgeson. Och då speciellt till  Hildur  Ve, som varit  min  huvud-
handledare, som med sina insikter i kvinnoteori och kvalitativ 
metod givit värdefulla synpunkter  under  arbetets gång och till  Bo  
Helgeson för hans råd och synpunkter på framför allt spörsmål 
rörande kvalifikationer och  den  industrimiljö som skildras i arbetet. 
Även  Jan  Johansson vid institutionen för Arbetsvetenskap vid 
Luleå Tekniska Högskola ska  ha  tack  för att han möjliggjorde att 
avhandlingen förlades dit. 

Ett varmt  tack  även till alla  er  som med olika syften läst mina 
manus, och då särskilt till  min  syster Annika Gunnarsson, som läst 
såväl korrektur som språldigt granskat avhandlingen. 

Titeln på avhandlingen kläcktes tillsammans med Ordverkstans 
medlemmar.  Tack  för det och för att ni härbärgerat mig  under  
arbetets slutfas och med  er humor  förgyllt  min  tillvaro, vilket 
hjälpt mig att ge detta avhandlingsarbete dess rätta proportioner. 
Att utskriften fått det hyfsade utseende  den har, har jag  Björn 
Egerth att tacka för, som vänligen lånade ut  sin  laserskrivare och 
bistod med teknisk hjälp och Inga Johansson som hjälpte mig med 
att rita bilderna. 

Och sist  men  inte minst ett speciellt  tack  till  min  dotter Moa,  som 
helt  oförskyllt hamnat i denna process,  med en  periodvis 
oförståeligt distansierad  mamma med lag  stresströskel. Ett  tack  
också till  min man  Henric för att  du  förutom att intervjua  de  unga 
männen  på  Saab-Scania  också delat mina våndor  under  hela 
avhandlingsprocessen och tagit över  en  större  del  än  vanligt av det  
praktiska hushållsarbetet  under  skrivandets  mest  intensiva  
perioder.  

Ordverkstan  i  november  1994 
Ewa Gunnarsson. 
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DEL  I  - BAKGRUND  

1. 	En  problemställning växer fram  

Man  kan kanske undra hur det kom sig att  jag,  med  min  
naturvetenskapligt inriktade forskarbakgrund, bestämde mig för 
att göra detta mer sociologiskt inriktade arbete på temat kön och 
kvalifikationer.' Så här i efterhand kan  jag se  några faktorer som  
har haft  stor betydelse för mitt val av avhandlingstema. 

När  jag  påbörjade  min  forskarbana  under mitten  av 70-talet, vid  
den  arbetsmedicinska avdelningen på Arbetarskyddsstyrelsen, 
ägnade  jag min  tid åt att utforska  den  fysiska arbetsmiljön och 
synansträngningen vid terminalarbete och mikrobildsläsning. 
Fältstudierna bedrevs framför allt på olika kvinnodominerade 
arbetsplatser och i samtalen med kvinnorna om deras arbeten 
såddes ett frö till detta avhandlingsarbete. Ett frö som också fick 
näring av  den  då starkt framväxande kvinnorörelsen och dess 
förlängning  in  i vetenskapen i kvinnoforskningen.  En  forsknings-
inriktning som då bröt igenom på allvar i  Sverige.  

Efter några års arbete upplevde  jag  också det då förhärskande 
medicinskt/tekniska perspektivet på  min  arbetsplats som alltför 
trångt och ensidigt.  Jag  strävade efter  en  större helhetssyn i mitt 
forskningsarbete. Kanske ett uttryck för ett kvinnligt förhållnings-
sätt?  

Jag  minns särskilt ett tillfälle när  min  dåvarande  chef  uppmanade 
mig och  en  kollega att hålla oss till ögon när vi förde  in  arbets-
organisationens betydelse för synansträngningen i vårt forsknings-
arbete. 

Detta sökande efter  en  helhetssyn ledde också till att  jag  några år 
senare kom till  en  forskningsmiljö, dåvarande Arbetslivscentrum, 
där fler forskningsteoretiska perspektiv bröts mot varandra, bl.a. 
ett sociologiskt. 

Vid  den  tidpunkten fanns variabeln kön ibland närvarande i 
mina forskningsarbeten, däremot såg  jag  inte kön som  en  kategori 
som borde analyseras och problematiseras.  

1.1  Kvinnoyrkens gratiskvalifikationer  

Ur  samtalen med kvinnor i många olika sammanhang växte 
insikten att kvinnoyrken, som ofta karakteriserades som okvali-
ficerade, rymde fler kvalifikationer än  de  samhälleligt erkända som  

Jag  började  min  forskarbana  med en  MSc  i  Ergonomics  vid  Loughborough  University  of 
Technology  i  England,  vilket  på  ett  naturligt  sätt ledde  in mig på  att utforska problemställningar 
inom arbetsmiljöområdet. 
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formulerades i arbetsbeskrivningar och gav utdelning i löne-
kuvertet. 

Ännu mer slående blev detta när  jag  några år senare studerade  
de  kvinnliga perforatörernas arbete i grafiska branschen.2  Dessa 
kvinnor, ofta med bakgrund som kontorister, mötte  en  grafisk 
yrkestradition som länge dominerats av män. Vad som ansågs vara 
yrkeskunskaper definierades helt naturligt utifrån  de  manliga 
grafikernas synsätt på arbetet, vilket medförde att mänga kvali-
fikationer som kvinnorna förde med sig  in  i yrket osynliggjordes. 

Mina erfarenheter av perforatörernas  situation, en  samtidig 
personlig erfarenhet i forsknings- och utvecklingsprojektet  UTOPIA  
samt  arbetet med det s.k Kvinnotemat på Arbetslivscentrum 
gjorde att  jag  på ett mer medvetet sätt började reflektera över 
problematiken kring kön och kvalifikationer.34  Reflektioner som 
ledde till att  jag  också kom att anlägga ett mer könsteoretiskt 
perspektiv i mitt fortsatta forskningsarbete. 

Kvinnornas osynliggjorda kvalifikationer är inte att förväxla med 
vad som ibland beskrivs med begreppet tyst, icke verbaliserbar 
kunskap eller med begreppet förtrogenhetskunskap.5  I  den  be-
märkelse  jag  använder osynliggjord ligger även  en  maktaspekt. Ett 
osynliggörande av kvinnor som bärare av kunskap och kvalifika-
tioner, som är relaterat till kvinnors strukturella underordning i 
vårt samhälle. Män  har  generellt sett  haft  tolkningsföreträde och 
varit huvudaktörer när det gällt att definiera vad som är viktiga 
kvalifikationer i såväl det betalda som det obetalda arbetet i 
samhället. 

Intresset för att på ett mer rättvisande sätt synliggöra kvinno-
yrkens kvalifikationer växte också starkt från  mitten  av 80-talet, 
framför allt inom  de  kvinnodominerade fackförbunden.6  

Arbetet iUTOPIA projektet gav mig också erfarenheten att  jag  och  
den  kvinnliga sekreteraren förhöll oss på ett annat sätt till projekt-
arbetet, t.ex. gav vi begreppet samarbete ett annat innehåll än  de  
manliga projektdeltagarna gjorde, vi koncentrerade oss mer på 
innehållet,  de  mer på  formen.  I diskussionerna kring  de  tekniska 
lösningarna gav männen också teknikperspektivet  en  större tyngd 
än vad  jag  själv oftast gjorde. Detta fick mig att särskilt reflektera  

2 	Gunnarsson  (1984  och  1985). 
3 

 
UTOPIA-  projektet, som  bedrevs  som  ett tvärvetenskapligt  forsknings-  och utvecklingsprojekt  vid  
Arbetslivscentrum  under  början  av  80-talet, syftade till att utveckla ett  alternativt  text-och 
bildbehandlingssystem för grafiska branschen inom tidningsproduktion (Ehn  et al. 1981, Graffiti, 
1986). Min egen  forskningsinsats  bestod  i att belysa arbetsmiljö- och s.k. jämställdhetsaspekter.  

4 	Kvinnotemat, riktigare benämnt  Tema  för  forskning om  kvinnor och arbete, utgjorde  en kollektiv  
kvinnoforskningsmiljö  under  80-talet  vid  Arbetslivscentrum. Inom temats  ram  bedrevs  forskning  
kring olika  aspekter  kring kvinnors arbetsliv (Kvinnoarbetsliv,  1987). 

5 	Se Lex.  Josefson  (1991). 
6 	Arbeten  som  pä  olika sätt berör detta är: Boman  (1983),  Ericsson  (1987),  Gunnarsson och Ressner  

(1985), Hoffmann (1989),  Josefson  (1988)  och SIF/ST  (1988).  
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över skillnader mellan kvinnliga och manliga förhållningssätt i 
arbetet, något som också kvinnorna ute på olika arbetsplatser  jag  
mött lyft fram.7  

Dessa skillnader i förhållningssätt mellan kvinnor och män i  
relation  till teknisk utveckling och vid utveckling av tekniska  
system  bekräftades senare i egna forskningsarbeten och förstärkte 
mitt intresse för att utforska dessa kvinliga förhållningssätt 
närmare.8  

1.2  Avhandlingens syfte 

Med tiden blev det för mig allt tydligare att kvinnornas sätt att 
beskriva kvinnliga förhållningssätt och vad  de  såg som viktiga 
kvalifikationer i sina arbeten ofta omgärdades av ett annat sätt att 
tänka än deras manliga arbetskamrater. Ett annat mål-medel 
tänkande tonade fram.  Jag  vill här starkt betona att  jag  i  min  
beskrivning av kvinnliga förhållningssätt inte tolkar dessa som 
medfödda biologiska skillnader, utan som sociala konstruktioner. 
Konstruktioner som  jag  framför allt hänför till  den  könsarbets-
delning, ayseende såväl betalt som obetalt arbete, som vi fostrar 
kvinnor och män till i vårt samhälle.9  

Utifrån  de  beskrivna erfarenheterna eller förförståelsen 
utkristalliserades så avhandlingens övergripande tema:th 

Att utforska olika dimensioner och aspekter rörande kön och 
kvalifikationer.  

Under  arbetets gång  har  två problemområden framstått som 
centrala att fördjupa arbetet inom: 

Betydelsen av kön i  relation  till kvalifikationer i ett tekniskt 
industriarbete. 

Kvinnliga förhållningssätt, deras innehåll och uttryck. Tolkade 
som  en  typ av icke-formella kvalifikationer utgör  de en dimen-
sion  av det första området.  

7 	I begreppet förhållningssätt lägger  jag  också  en  handlingsaspekt och ett uttryck  for  ett 
bakomliggande mäl-medel tänkande.  

8 	Avner  och Gunnarsson  (1992),  Gunnarsson  (1992  och  1993). 
9 	Förklaringsmodeller som utifrån biologiska olikheter förklarar skillnader mellan könen  har  idag 

fått ett växande utrtymme. Ett synsätt som  jag  själv inte anser ar fruktbart när det gäller att 
utveckla teorier om kön.  Se  aysnitt  2.3. 

10 	Forforståelse  som begrepp  har en  speciell betydelse i  den  kvalitativa metod som  jag  använt,  se  
aysnitt  5.2.  
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Inom ramen för forskningsprojektet Kvinnor i strukturomvand-
lingen  gays  möjlighet att utforska dessa problemställningar.11  
Ett lämpligt teoretiskt urval för  det  empiriska huvudmaterialet  
kom sedan  kvinnorna i  projektet 40  flickor att utgöra. Ett  projekt  
inom  den  s.k. Kvinnokampanjen där satsningar  gjordes  för att locka 
fler kvinnor till mansdominerade industriarbeten,  med det  över-
gripande syftet att stärka kvinnors ställning  på.  arbetsmarknaden.12  
I detta  fall  till Saab-Scanias nya karossverkstad i Trollhättan 

Att utforska olika  dimensioner  och  aspekter  rörande kön och  
kvalifikationer  och däribland kvinnliga förhållningssätt i ett 
mansdominerat industriarbete såg  jag som en  viktig poäng.  Jag 
antog,  att kvinnliga förhållningssätt  skulle  kunna framstå i  en  
tydlig  relief  gentemot  de  manliga  normer  och synsätt  som av 
tradition  fanns i ett mansdominerat industriarbete. Att arbetet  var  
tekniskt inriktat  var, med tanke på  mina egna personliga 
erfarenheter, ytterligare ett skäl till att förmoda att kvinnliga 
förhållningssätt  kunde  framträda tydligt. 

Ett annat skäl till att välja ett mansdominerat industriarbete  med 
teknisk  inriktning  var  att  det var  ett  relativt  outforskat  område.  

Avhandlingens huvudempiri  har  idag några är  på  nacken. 
Intervjuarbetet  gjordes under  några månader  på våren 1988. Vid 
den  tidpunkten formligen skrek bilindustrin  efter  tekniskt utbildad 
arbetskraft. Idag är  situationen  annorlunda och bilindustrin  har  
genomgått  en  omfattande strukturförändring  med  stora nedskär-
ningar  som  följd. Empirin bör därför  ses  mot bakgrund  av  att 
kvinnornas arbetsvilkor generellt,  vid  intervjutillfället,  var  mycket 
goda och motståndet mot  dem då  säkerligen  mindre  än  vad det 
skulle  vara idag,  med  nuvarande lågkonjunktur.  En  fördel  med  att 
några  år har  gått  sedan  intervjuerna gjorts är dock att  de  intervju-
ades  anonymitet  skyddas bättre. 

Teoretiskt  har  avhandlingen framför allt inspirerats av  de  norska 
kvinnoforskarna  Hildur Ves  och  Kari  Wærness teorier om omsorgs-
arbetets ansvarsrationalitet  kontra  det moderna företagets tekniskt 
ekonomiska rationalitet.13  Deras förståelse av begreppet ansvars-
rationalitet  har  varit fruktbart för att ge  en  teoretisk tolkningsram 
till  de  intervjuade kvinnornas sätt att tänka och förhålla sig i 
arbetet.  

QVIST projektet (Kvinnor i strukturomvandlingen, Forsberg  et al. 1986)  bedrevs vid 
Arbetslivscentrum  1986  -  1990  och hade som övergripande syfte att studera 
strukturomvandlingens konsekvenser för  den  kvinnliga arbetskraften.  Den  delstudie som  jag  själv 
ansvarade för benämndes Kvinnor, kunskap och kvalifikationer. Inom denna delstudies  ram  
insamlades avhandlingens huvudempiri. 
För  en  beskrivning  se  Forsberg och Gunnarsson  (1985)  och Arbetsmarknadsdepartementet-
Jämställhetsenheten  (1984). 
Se  aysnitt  3.2.  

11 

12 

13 



15  

Ytterligare  en  viktig  teoretisk  byggsten i avhandlingen  har  varit  
den kvalifikationsteori  och modell  som  utarbetats  av de  danska 
kvinnoforskarna  Karin Andreasen  och  Elin  Jorgensen  (1987). En 
kvalifikationsteori som  utgår frän  det  individuella  subjektet  och  på 
så vis  gör  det  möjligt att föra  in den  könsrelaterade  socialisationens  
betydelse i synen  på kvalifikationer. Modellen ger  även möjlighet 
att tolka kvinnliga förhållningssätt i arbetet  som en kategori av  
icke-formella  kvalifikationer. På så vis  knyts kvinnliga förhåll-
ningssätt och  kvalifikationer  ihop.  

1.3  Avhandlingens uppläggning  

En  bakomliggande  tanke  med avhandlingens uppläggning  har  varit 
att  de  olika delarna ska kunna läsas dels som  en  helhet,  men  också 
om  man  så önskar mer fristående. Språkdräkten i  de  olika delarna 
varierar också.  De  empiriska kapitlen  6  t.o.m.  8 har  ett mer 
vardagsnära språkbruk med förhoppningen om att dessa delar 
också ska kunna läsas av  en  bredare målgrupp än  den  inomveten-
skapliga. 

Bakgrunden till problemområdet kön och kvalifikationer 
beskrivs i kap  1  i  del  I. 

I  del  II  som  omfattar kapitlen  2  t.o.m.  5  beskrivs  teori  och metod.  
Kapitel 2 beskriver de  vetenskapsteoretiska  problem  inom 
kvinnoforskningen idag  som  främst  har  påverkat mitt arbete,  som  
tex. problematiken runt likhet och särart mellan könen, själva 
könsbegreppet och spänningarna mellan  en  objektivistisk och  en 
relativistisk  vetenskapsteori. 

I  kapitel 3  beskrivs  den  norska kvinnoteori  som  utvecklats 
främst  av Kari  Waerness,  Bjørg Aase  Sorensen och  Hildur Ve  kring 
olika rationalitetsbegrepp. Deras begrepp  ansvarsrationalitet  och  
omsorgsrationalitet, som  syftade till att framhäva omsorgsarbetets 
speciella  drag  i motsats till arbetet inom varu- och tjänste-
produktion,  har  varit  av stor  betydelse för  min tolkning av  
avhandlingens  empiri.  I samma  kapitel  beskrivs även  Ulrike  
Prokops teori om  utvecklandet  av  kvinnliga produktivkrafter och 
kvinnors förmåga till  en  behovsinriktad  kommunikation,  p.g.a.  den  
samhälleliga arbetsdelningen, även  det en  viktig inspirationskälla. 

I  kapitel 4  görs,  dels en mer  övergripande genomgång  av  några  
faktorer som haft en  framträdande  roll  för osynliggörandet  av  
kvinnors och kvinnoyrkens  kvalifikationer, dels  beskrivs  den  
danska  kvalifikationsteori  och modell  som  varit ett viktigt redskap  
vid analysen av det  empiriska  materialet. En teori  och modell  som  
utarbetats  av de  danska kvinnoforskarna  Karin Andreasen  och  Elin  
Jorgensen.  
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Kapitel 5 beskriver den  kvalitativa metod  av  grounded theory  
typ  som jag  använt  mig av samt  olika metodologiska överväganden  
som  gjorts  under  arbetets gång.  

Del  III bestående av kapitlen  6  t.o.m.  9  är ägnat det empiriska 
materialet.  

Kapitel 6  skildrar det första steget mot forskningsfältet -  en  
förstudie med sju industriarbetande kvinnor, vilket ledde fram till 
huvudempirins avgränsning till kvinnorna i projektet  40  flickor. 

Upprinnelsen och bakgrunden till projektet  40  flickor beskrivs i 
kapitel  7. De  intervjuade kvinnornas utbildning i projektet 
redovisas,  samt  olika bakgrundsfaktorer, som ålder, familj, 
utbildningar och arbetslivserfarenheter redovisas. 

I kapitel  8  analyseras avhandlingens huvudempiri, d.v.s. 
intervjuerna med kvinnorna,  en del  av deras manliga 
arbetskamrater och arbetsledare/chefer. Deras syn på olika 
aspekter rörande kön och kvalifikationer belyses på  en  individnivå. 
Här lyfts också fram  de  intervjuades syn på kvalifikationer i 
arbetet och olika uttryck för kvinnliga förhållningssätt.  

En  övergripande bild av det sammantagna empiriska materialet 
ges i kapitel  9, samt  några uppsummerande tankar och behov av 
vidare forskningsinsatser på området. 
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DEL  II- TEORI OCH METOD  

2.  Kvinnoforskning och könsteori som 
inspirationskälla  

2.1  Kärt  barn har  mänga namn 

Inom det könsteoretiska eller feministiska forskningsfältet pågår 
idag  en febril  teoretisk verksamhet. Att idag kalla sig kvinno-
forskare eller feministisk forskare kan innebära att  man  ansluter 
sig till mycket olika föreställningar och teoribildningar om 
förståelsen av kön.  Jag har  valt att använda mig av begreppet 
könsteoretisk vad gäller  min  egen forskningsansats,  men  använder 
begreppet kvinnoforskning när ett bredare och  mindre  avgränsat 
forskningsområde avses. 

Att allt fler idag föredrar begreppet könsteoretisk forskning 
framför kvinnoforskning ayspeglar  den  förskjutning som skett på 
forskningsfältet, frän det kvinnocentrerade perspektivet till att i 
högre  grad  omfatta relationen mellan könen och problematisera 
själva könsbegreppet. Det är också ett sätt att  visa  på att det 
handlar om  en  samhällsteori och inte uteslutande handlar om 
kvinnor som enskild grupp. Därmed inte  sagt  att  den  kvinno-
centrerade forskningen är ett passerat  stadium.  Forskning om 
kvinnor är fortfarande  en  angelägenhet för kvinnoforskare 
(Saarinen,1989).  

Jag har  även valt använda begreppet kön och då precisera med 
socialt och kulturellt kön när det specifikt ayses istället för 
begreppet genus.14  

I detta aysnitt görs inte  en  omfattande genomgång av  de  olika 
strömningar som finns inom kvinnoforskningen utan här lyfts fram 
några problemställningar som  har haft en  särskild betydelse för 
mitt eget avhandlingsarbete. Flera utmärkta genomgångar av 
kvinnoforskningens olika riktningar finns idag att tillgå för  den  som 
är mer intresserad.15  

Aino Saarinen  har  passande karakteriserat  den  nuvarande  fasen  
inom kvinnoforskningen som  en  syntes- eller integrationsfas, eller 
mer polemiskt uttryckt ett interventionsprojekt (Saarinen,  1989).  
Interventionsprojektet står för  en fas  i kvinnoforskningens teori-
bildning där kön, som  en  grundläggande strukturerande faktor i 
samhället, problematiseras och könsbegreppet fokuseras.  De 

14 	En  förklaring till detta ges i aysnitt  2.3. 
15 	Se Lex. Holm (1993),  Kvinnovetenskaplig Tidskrift  (1987,  nr.  2-3, 1989,  nr.  3-4, samt 1990,  nr.3), 

Lundgren  (1993)  och Taksdal og Widerberg  red. (1992)  och  Wahl  (1992).  
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tidigare två faserna  har  Saarinen beskrivit som först  en  
dekonstruktionsfas, där arbetet främst gick ut på att synliggöra hur 
kvinnor osynliggjördes och marginaliserades inom  den  traditionella 
vetenskapen och vetenskapsteorin.  En fas  som avlöstes av 
konstruktionsfasen där egna tolkningsramar och begreppsbildning-
ar skapades.  

En av de  viktigaste skiljelinjerna vetenskapsteoretiskt i vårt 
samhälle idag  går  mellan att ansluta  sig  antingen till  en  
objektivistisk kunskapssyn  eller  till  en mer relativistisk,  
representerad i  den  nya  postmodernismen.  Denna skiljelinje 
ayspeglas även inom kvinnoforskningen.16  Två motsatta,  men 
samtidigt  sammanlänkade  tankepositioner, som  är verksamma 
inom  den  könsteoretiska teoribildningen idag, och  som  många 
kvinnoforskare  mer eller mindre  medvetet relaterar  sig  till.  

Sandra  Harding  benämner dessa riktningar för  feminist  
standpoint  (ståndpunktsriktningen, ibland också kallad efterföljar-
vetenskapen) och  feminist  postmodernism.  (Harding,  1987).17  Bägge 
riktningarna är dock eniga  om  att vetenskapen inte är könsneutral 
och att kunskapen skapas och definieras i ett maktsammanhang. 
Däremot skiljer  sig de  två riktningarna åt i synen  på  hur  kunskap 
inhämtas, i kunskapsbegreppets karaktär och i  hur  avgörande 
maktsammanhanget är.  Rita  Foss-Fridlizius  (1990)  visar  på  dessa 
positionernas koppling till objektivism och relativism: 

"Vetenskapsfilosofiskt bottnar motsättningarna mellan  de  
båda tanketraditionerna ovan i förhållandet mellan 
objektivistiska och relativistiska kunskapsteoretiska  
positioner.  Efterföljarvetenskapens objektivism  står  emot  den  
postmoderna  feminismens  relativism." 
(Foss-Fridlizius,  1990, s. 55)  

Fördjupade och detaljerad beskrivningar  av den  vetenskaps-
filosofiska skillnaden mellan  de  två positionerna återfinns i arbeten  
av  t.ex.  Linda  Alcoff  (1988),  Foss-Fridlizius  (1990),  Harding  (1987), 
Ulla Holm (1993),  och  Eva  Lundgren-Gothlin  (1990).18  

16 	Foss-Fridlizius  (1990, s. 55)  gör följande  distinktion  mellan objektivism och relativism  med  
hänvisning till  Bernstein:  "Objektivismens grundantagande är  rent  allmänt föreställningen  om  att  
det  finns  "...some  permanent,  ahistorical  matrix  or  framework  to  which  we can  ultimately  appeal 
in  determining  the nature  of rationality, knowledge, truth, reality, goodness  or  rightness", 
Bernstein  (1983, s. 8). Relativismen  negerar objektivismen genom att hävda att alla begrepp ,  som 
Lex.  sanning och verklighet "... must be  understood  as relative to a  specific conceptual scheme, 
theoretical framework,  paradigm,  form  of life,  society or  culture"  (ibid.  s. 8)." 

17 	Andra uppdelningar gör  Lex. Donna  Harraway  (1986) som  använder begreppsparet  feministisk  
empirism och  radikal  konstruktivism.  

18 	Ytterligare arbeten är:  Anita  Göransson  (1991), Margareta  Hallberg  (1993), Margareta Lindholm 
(1989).  



19 

De  forskare i  Sverige  och i  Norden, som  ansluter  sig  till 
ståndpunktsriktningen utgår ofta, vilket  jag  även själv i hög 
usträckning gör, från att  det  är  den  samhälleliga könsarbets-
delningen  som  utgör  grunden  för kvinnors  underordning  och 
marginalisering.19  De  söker kunskapens grundval i kvinnors betalda 
och obetalda arbete och betonar att detta arbete är  omsorgs-  och 
relationsinriktat. Detta  har  lett till utvecklandet  av  begrepp  som  
kvinnokultur,  ansvarsrationalitet,  kvinnliga produktivkrafter o.s.v.  
som har  varit viktiga teoretiska utgångspunkter i mitt avhandlings-
arbete.20  Till  dessa begrepp knyts idén att kvinnor p.g.a. sina 
gemensamma erfarenheter  av  obetalt och  betalt  omsorgsarbete 
utvecklar  egen  värdefull kunskap och kvinnliga förhållningssätt. 

Ståndpunktsriktningen blir dock  problematisk  i  den  utsträckning  
den ger det  kvinnliga arbetet samma slutgiltiga och överordnade  
status som  tidigare givits  den  kvinnliga  naturen (Lindholm, 1989). 

Den  postmodernistiska  feminismen  kritiserar denna inställning 
och menar att ståndpunktsriktningen hamnar i  en social  och  
kulturell  essensialism istället för  en  tidigare  biologisk  essensialism.  
De  hävdar att  det  är omöjligt att framhålla  en  grundval, i detta  fall  
arbete, för kvinnors specifika kunskap. Mot detta sätt att  se på  
kunskap ställer postmodernisterna  en  annan kunskapssyn,  som  här 
beskrivs  av  Foss-Fridlizius  (1990). 

"Den  verklighet  som den  postmodernistiska  feminismen  tar 
fasta  på  är  komplex  och  består av  olika händelser,  strukturer  
och  socialt  konstruerade kunskapshävdan  den.  Valet mellan 
olika kunskapshävdandens  legitimitet sker  i  en social  process 
där verklighetens begreppsliggörande ingår.  Det  finns 
följaktligen inte någon  punkt vi kan  referera till utanför  den  
sociala kontexten, där bedömningen  av vad som  är sant  eller 
falskt,  bättre  eller  sämre,  kan  uppenbaras  eller  avgöras. 
Kunskapen, likaväl  som  kunskapsanspråken, är  socialt  
konstruerade och relativa i förhållande till sina egna 
historiska, ideologiska och paradigmatiska ramar." 
(Foss-Fridlizius,  1990, s. 56)  

Även  om min egen  vetenskapsteoretiska hemvist  ligger  inom 
ståndpunktsriktningen  ser jag  ett  behov av  att utveckla  den 
positionen  till  att också omfatta  en  viss  relativism  i begrepp och 
analytiska  kategorier,  utan att för  den  skull  överge dess 
objektivistiska  grund helt.  Här tilltalas  jag av  Hardings  sätt att 
förhålla  sig,  även  om det  finns  en  anstrykning  av  eklektisism i  det  
(Harding,  1987).  Hon  menar, att  valet  mellan objektivism och  

19 	En  annan vanligen förekommande grundval, som mänga kvinnoforskare utgår från, är sexualiteten 
(Jonasdottir,  1991).  

20 	Se kap. 3. 
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relativism  är omöjligt och förespråkar istället att  man  pendlar 
mellan dessa  positioner,  d.v.s. objektivistiska och relativistiska,  
beroende på  problemställning och sammanhang.  Hon  ger på så vis  
bägge positionerna ett erkännande. Detta är bakgrunden  till  
Hardings  tes om behovet av en  instabilitet i  den  feministiska 
teorins grundbegrepp och analytiska  kategorier.  Istället för att söka  
efter  generella utsagor  om  världen bör  vi  begränsa våra 
kunskapsanspråk och acceptera  en teoretisk  instabilitet.  

2.2  Särart - likhet  en  dualism i  kris  

Frågan  om  könens likhet  eller  särart  har  genomsyrat  de  flesta  
diskussioner, som  förts  under historiens  gång, kring kvinnans 
samhälleliga ställning. Likhets och- särartsperspektiven  har  brutits 
mot varandra och konkurrerat  om  tolkningsföreträdet. Denna  kamp  
mellan  perspektiven  har  naturligtvis även präglat kvinnoforsk-
ningen  under  alla perioder.21  Ulla Holm har  t.ex. använt  sig av  
olikheter i synsätt  på  likhet/särartsproblematiken för att sortera 
olika riktningar inom kvinnoforskningen (Holm,1993). 

Idag görs försök att hitta  en syntes  mellan dessa  perspektiv. 
Kanske kan det  tolkas  som  ett uttryck för  en  vilja att  komma  förbi  
de  återvändsgränder  som  könsstereotypa  dikotomier ger  upphov 
till.  Dikotomier kan  vara mycket fruktbara  som tankepositioner, 
men  är ofta begränsande  som  analytiska redskap. Att dekonstruera 
begrepp  som  likhet - särart blir nödvändigt för att  komma  vidare 
teoretiskt. 

För att undvika att fastna i tudelningen lika-olika  vid analysen 
av min egen empiri,  och för att synliggöra  variationer  inom 
könskategorierna,  har  empirin främst bearbetats  på en  lägre 
aggregeringsnivå,  en individ-och smågruppsnivå,  så  att enskilda 
kvinnor och män framträder tydligare. Utmaningen  ligger, som jag 
ser det,  i att synliggöra  variationer  utan att för  den  skull  tappa 
skillnader mellan könen. Ett sätt är att använda begrepp  som  
skillnad och  variationer  istället för likhet olikhet. Begreppet 
skillnad rymmer i  sig en  relativism,  som kan  omfatta  det  sociala 
och kulturella könets föränderlighet. 

Inom  den  könsteoretiska  forskningen kan man se en  förskjutning 
från att främst  ha  diskuterat skillnader mellan könen till att också 
problematisera skillnader inom kategorin kvinnor  respektive  
män.n  De  inomkategoriella skillnaderna aktualiseras även i mitt 
empiriska material. Skillnader i erfarenhet mellan kvinnor  
beroende på  klass och  ras  är  de  fiesta  kvinnoforskare överens  om. 

21 	Se  t.ex.  Anita  Göransson:  Om den  svenska kvinnoforskningens läge, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift,  1983:3, samt Rapport  från Kvinnouniversitetet, Akademilitteratur  AB, 1983. 

22 	Barett  (1987). 
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Andra skillnader som diskuteras är skillnader relaterade till 
etnicitet,  religion, region  och  generation. En  diskussion som utmanar  
en  heltäckande teoribildning.  

2.3  Könsbegreppets problematik 

Inom kvinnoforskningens  konstruktionsfas under  80-talet  var en 
av de  allra största landvinningarna skapandet  av  begreppet  socialt  
och kulturellt kön, engelskans gender.23  Det  sociala och kulturella 
könet  stod  för  det  konstruerade och färänderliga könet i motsats till  
det  naturliga och oföränderliga biologiska könet.  

Yvonne  Hirdman introducerade,  som en  översättning  av det  
engelska begreppet  gender,  ordet genus  och avledningar från  det, 
som  genussystem och genusforskning (Hirdman,  1988).24  Min egen  
naturvetenskapliga bakgrund gör att  jag får  alltför starka  
associationer  till  biologisk art  inför begreppet  genus,  vilket  gjort  att  
jag  svårligen  kan  använda begreppet  genus  i syfte att omfatta  den 
socialt  och kulturellt skapade  delen  i könsbegreppet. 

Filosofilexikonet  ger  också följande förklaring  av  begreppet  
genus;  lat., släkte/art, vilket  stärkt  mitt  val  att inte använda  mig av  
genusbegreppet  (Lübeck  red.,1989). Dessutom finns i engelskan  
ordet genus som  översättning  på genus  (art/släkte) vilket lätt  kan  
medföra  en  språklig förvirring.25  Istället använder  jag  begreppet 
kön och preciserar  med socialt  och kulturellt  eller  biologiskt när  det  
inte  av  sammanhanget framgår tydligt  vad som  ayses. 

Denna tudelning, mellan kropp och själ,  natur  och  kultur som  
klyvandet  av  könsbegreppet i  en socialt  och kulturellt skapad  del  
och  en biologisk  innebär, är idag nödvändig att problematisera,  
anser jag.  Ett  problem, som både Holm  och Lundgren berör i sina 
arbeten, är att  det  i  skandinavisk  kvinnoforskning inte språkligt 
finns  adjektiv  kopplat till kvinna och  man, som entydigt  svarar mot 
biologiska skillnader mellan könen utan bara mot  socialt  och 
kulturellt skapade skillnader,  feminin  och  maskulin  (Holm,1993 
och Lundgren,1993).  Det kan  lite tillspetsat vara  en  fördel att inte 
sätta denna skarpa gräns mellan  det  biologiska och sociala könet  

23 	Lundgren  (1993) beskriver  hur  anglo-amerikanska  feminister  språkligt  gradvis  och 
programmatiskt började operera  med  begreppet  gender,  som  ayskilt från  sex, som  i  dagligt  
språkbruk  hade  omfattat alla könsskillnader, fysiska, sociala och psykiska, och  naturligt  avledda 
från biologin. Avsikten för  dem  att skilja  på  biologiskt och  socialt  kön  var,  säger  hon,  att markera 
ett ayståndstagande frän  de  massiva  konsekvenser som  ett patriarkalt präglat tänkande och  
forskning hade  dragit  av  kvinnors  biologi. 

24 	Begreppet  socialt  kön  anser  Hirdman  (1988)  påminner för mycket oro könsroll och  ser  begreppet  
genus som en  bättre översättning  av  engelskans  gender  eftersom det då  bättre framhäver  det  
kulturellt skapade könet framför  det socialt  skapade. I begreppet  genus  innefattas också synsäuet  
om  att sociala  praktiker  och föreställningar  kan  påverka och förändra biologin.  

25 	I  Oxford Advanced Learner's Dictionary  -  New Edition,  Oxford  University  Press,  1989 ges  
följande förklariung till engelska  ordet genus, 1)  biology, groups of animals  or plants  within  a  
family.  2) kind, type.  
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längre. Ett isärhållande skapar dessutom omöjliga gränsdragnings-
problem,  som ofta lett till ofruktbara återvändsgränder. Vi behöver 
diskutera könsbegreppet på ett nytt sätt och dekonstruera det på 
olika sätt, beroende på vilken analytisk nivå och i vilket lokalt 
sammanhang vi använder oss av kategorin kön.26  

Att tolka det biologiska könet som det naturliga, oföränderliga 
könet  har  problematiserats av  Bente  Rosenbeck  (1989).  Hon  menar 
att  de  biologiska kategorierna framställs som objektiva,  men  vid  en  
djupare analys träder det normativa fram: 

"Biologi  är inte öde,  biologi  ingår i varje  socialt system  och i 
varje  ideologi.  Biologin  mäste  tas  med om man  ska förstå 
kvinnors samhälleliga  position. Men på en analytisk  nivå 
måste  den  betraktas  som en social kategori  snarare än  en 
naturlig kategori.  Kategorierna måste s.a.s. avnaturaliseras  
eller  annorlunda uttryckt:  det  är viktigt att dekonstruera  den  
innebörd  vi  historiskt och idag  ger biologi,  kön och  natur."  
(Rosenbeck,  1989, s. 34)  

För mitt eget empiriska material blir detta ytterst intressant 
eftersom biologin, i  form  av manlig styrka och kvinnlig svaghet, 
uppträder som  en  tydlig  social  och icke naturlig  (objektiv)  kategori, 
som ges olika innebörd i olika sammanhang.27  

Skräcken för biologin, som  Karin  Widerberg uttrycker det  har  
också medfört att biologiska olikheter mellan könen inte 
problematiserats (Widerberg,1987).  Den  olikhet hon främst ayser 
är  den  rörande  den  mänskliga reproduktionen.  Hon  menar att 
kvinnans reproduktionsförmåga ger upphov till  social  olikhet,  men 
den  behöver inte ge upphov till ojämlikhet.  En  konsekvens av att 
kvinnoforskare inte problematiserat biologiska könsskillnader  har  
blivit, tror  jag,  att fältet lämnats fritt för grova och förenklade 
övertolkningar av biologiska skillnader mellan könen. Vi ser också 
idag ett samhälleligt uppsving för ett särartsperspektiv med 
renodlade biologiska förklaringsmodeller.28  

Det är förbindelselänkarna mellan socialt och biologiskt kön som 
vi måste fokusera oss på, anser Lundgren, och inte i vad  de  åtskilda 
kategorierna socialt och biologiskt kön rymmer (Lundgren,1993). 
Skär vi bort förbindelselänkarna mellan biologiskt och socialt kön i  

26 	Widerberg  anser  också att tudelningen  sex-gender  blir ytterst probelmatisk idag när  
distinktionen  i kropp och sexualitet återigen  står på  dagordningen, och  då som  sociala  
konstruktioner  (Widerberg,  1992). 

27 	Se kap. 9  för  en  vidare  diskussion. 
28 	Ett exempel  på  detta är hormonforskaren  Kerstin  Uvnäs-Mobergs tolkningar  av  hur  olika 

biologiska  konstruktioner  mellan könen  ger  upphov till olika beteenden (Uvnäs-Moberg,1990). 
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vår analys leder det till absurda konsekvenser, menar hon: 

"I  vår kultur er det jo faktisk de biologiske- fysiske og 
kroppslige- forskjellene som begrunner og legitimerer at det 
finnes kjønnsforskj eller på en rekke omräder.  I  den spräldige 
og normative hverdagskonteksten er de fysiske forskjellene 
et  viktig  betydningselement i forståelsen av "sosialt" kjonn." 
(Lundgren,1993, s.86)  

Dessa förbindelselänkar mellan det biologiska och sociala könet är 
särskilt intressant i mitt empiriska material där biologiska skill-
nader, vad gäller t.ex. kroppsfysik, ger upphov till olika sociala 
konstruktioner, som ibland resulterar i  en  könsmärking av vissa 
arbetsuppgifter.29  

Harding  använder  den definition av socialt  och kulturellt kön  
(gender)  och dess uttrycksformer,  som jag  tilltalats  mest  ay. Hon  
ser socialt  och kulturellt kön  som en  assymmetrisk  kategori av  
mänskliga tankar,  social organisation  och  individuell  identitet  och 
beteende.  Det  sociala könet, framträder alltid,  enligt  Harding  i 
kulturellt och historiskt specifika  former,  och produceras genom 
följande  tre processer  (Harding,  1986):  

-  En  process är att dualistiska könsmetaforer tillskrivs olika 
motsatspar, som ofta inte  har  med objektiva könsskillnader 
att göra.  Harding  kallar detta för symboliskt kön.  

En  annan process är att sociala aktiviteter organiseras, och det 
nödvändiga arbetet delas upp, så att det blir möjligt att försvara 
arbetsdelningen genom att appellera till dessa  dualismer.  Detta 
kallar  Harding  strukturellt kön. Detta uttrycks i såväl  en  
horisontell som  vertikal  arbetsdelning. 

-  Den  tredje processen är att varje människa formas genom vad 
som i hennes omgivning räknas som lämpligt kvinnligt eller 
manligt beteende till  en  socialt konstruerad.individuell identitet. 
Det individuella könet, enligt  Harding.  

Dessa tre uttrycksformer av kön varierar historiskt och från kultur 
till kultur och  Harding  betonar att manlighet och kvinnlighet alltid 
är relationell d.v.s., kopplat till varandra. I mitt empiriska material 
framträder uttryck på såväl det symboliska som det strukturella 
könet. Könsmetaforer som är tydliga i mitt empiriska material är,  

29 	Se  aysnitt  9.2  för  en  diskussion kring kroppen som  en  kvalifikation i arbetet. 
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även  om  variationerna är stora, styrka-svaghet,  teknisk-social  där  
det  förstnämnda  ledet  tillskrivs män och  det  andra  ledet  kvinnor.30  

Ett liknande sätt att hantera kategorin kön  har Anne-Kathrine  
Broch-Due,  men  tillägger att  analysen av  kön  som kategori  visser-
ligen synliggör kvinnor,  men ger  inte  svar på  intentionerna bakom 
handlingar och hållningar (Broch-Due,  1991).  För att  komma under  
ytan  mäste  till  förståelsen  av  kön  som kategori,  därför kopplas kön  
som relation  och  process,  enligt henne. 

30 	Ibid. 
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3 	Från kvinnliga förhållningssätt till 
ansvarsrationalitet 

I mina samtal med kvinnor som arbetat på mansdominerade 
arbetsplatser återkommer exempel där kvinnorna pekar på skilda 
förhållningssätt i arbetet jämfört med sina manliga arbetskamrat-
er.31  Att uforska olika dimensioner och aspekter av dessa kvinnliga 
förhållningssätt utgör  en central del  av detta avhandlingsarbete,  
men  också att studera i hur hög omfattning dessa förhållningssätt 
kan tillskrivas kvinnorna generellt.32  

En  återkommande kategori av exempel illustreras av  Gunilla,  som 
är verktygsmakare, när hon beskriver hur hon arbetar jämfört med 
sina manliga arbetskamrater:  

"Jag  vill inte slösa  energi på  att leta  efter  verktyg när  jag  
hailer  på  att jobba.  Det spar  mycket  tid  att  ha  alla verktyg 
frän början.  Jag tror  att  det går  fortare att göra  så  medan 
killarna bara  tog vad de  behövde  just då. Sedan sprang de  
runt och letade för varje  grej de  behövde. I och för  sig så ser 
det då  ut  som de  jobbar hela  tiden. Jag kunde gå  runt och 
driva  kanske en  timme för att samla ihop mina verktyg innan  
jag satte  igång att jobba. Och  då ser det  ut  som man  inte gör 
någonting.  Men jag tror man spar tid på det." 

Gunilla  ger uttryck för ett arbetssätt som styrs av  en  behovsinriktat 
helhetssyn.  

En  annan kategori av exempel som ofta förekommit uttrycker 
olika dimensioner av ett omsorgstänkande. Det kan vara omsorg 
uttryckt i mellanmänskliga relationer som Inger, elektriker, här 
beskriver: 

"På  min  verkstad var det alltid  jag  som först såg problemen 
och såg hur relationerna mellan människorna fungerade. 
Många gånger tycker  jag  att  de  (killarna) var helt blinda inför 
hur  de  fungerade sinsemellan och hur  de  hade det.  Jag  hade 
ofta  den rollen  att  de  kom till mig och pratade mer förtroligt 
om saker både i förhållande till hur  de  hade det där hemma 
och t.ex. i förhållande till förmännen.  De  pratade med mig på 
ett sätt som  de  aldrig pratade sinsemellan."  

31 	Utöver empirin som redovisas i avhandlingsarbetet  se  även Gunnarsson  (1992  och  1993) samt  
rapporten I människans tjänst av Nordiska Ministerrädet  (1993). 

32 	Här ayses  toed  kvinnliga, som nämnts i inledningen, socialt skapade förhällningssätt, som  har sin  
grund i  den  samhälleliga arbetsdelningen mellan könen, och inte biologiskt nedärvda skillnader 
mellan könen. 
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Det kan också vara omsorg uttryckt i människa - maskinrelationen, 
i aspekter som rör risktagandet eller skyddsarbetet på arbets-
platsen. 

Ytterligare  en dimension  av ett omsorgstänkande kommer fram i  
relation  till maskiner, utrustning och arbetsplatsen som helhet i  
form  av t.ex. renhållning och städning, som  Anita  ger exempel på: 

"När vi tjejer  t. ex.  kommer till borrmaskinen,  en  maskin som 
används av många,  sä  plockar vi fram  den  borr vi ska  ha,  så 
gör vi vara jobb och  sen  gör vi  rent  maskinen. Vi plockar ur 
borren och stoppar tillbaka  den  i stället, släcker lampan och 
ser till att allt är ok. Vi gör det konsekvent. Det finns killar 
som gör på samma sätt. Det finns också väldigt många som 
inte gör som vi utan lämnar maskinen på och  sedan  går 
därifrån. Står  en  maskin på då tror  man  ju att någon 
använder  den."  

Hos de  kvinnliga systemutvecklare  jag  intervjuat framträder 
särskilt tydligt  en  annan  kategori av  exempel  som  rör kvinnors och 
mäns skilda förhållningssätt  till  teknik  och  teknisk  utveckling 
(Gunnarsson,  1992  och  1993). En av de  kvinnliga systemutvecklar-
na  beskriver det på  följande sätt:  

"Om man  sitter i  en  projektgrupp så vill killarna oftast jobba 
med det  rent  tekniska systemet.  Jag  vill jobba med hur 
systemet ska fungera, med vilka olika behov som systemet 
ska uppfylla. När  jag  var projektledare så jobbade  jag  mycket 
med hur systemet var  art  hantera för användarna." 

Exemplet illustrerar  en  förskjutning från det  rent  tekniska 
perspektivet till att ge människans behov  en  centralare  plats  i det 
tekniska utvecklingsarbetet.33  

Under  forskningsprocessens gång  har  några bidrag i 
kvinnoforskningens teoretiska bibliotek varit särskilt fruktbara 
som stöd för mitt arbete att tolka och förstå  de  exempel kvinnorna 
givit. Särskilt stor betydelse  har  dels  Ulrike  Prokops  utvecklande av 
teorin kring kvinnliga produktivkraf  ter  och dels  Bjørg-Aase 
Sørensens  och  Hildur Ves  utveckling av begreppet 
ansvarsrationalitet  haft (Prokop, 1981, a  och b, Sorensen,  1982  och 
Ve,  1989, a  och b,  1990).  Deras arbeten presenteras därför mer 
utförligt i detta kapitel.  

33  Detta förhållningssätt  hos  kvinnor till  teknisk  utveckling beskrivs  av Elin  Kvande och  Bente 
Rasmussen (1990)  i  sin studie av  norska kvinnliga och manliga civilingenjörer  som en kritisk 
potential hos  kvinnorna.  Janine  Morgall  (1992)  menar också att kvinnor i högre  grad  än män 
ansluter  sig  till ett synsätt  pä  teknisk  utveckling och teknikvärdering  som kan  beskrivas  som  
kontextorienterat, medan män i högre  grad  ansluter  sig  till ett  mer rent  teknikorienterat  perspektiv.  
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3.1 	Kvinnliga produktivkraf  ter 

Prokops  tankar  om  kvinnliga produktivkraf  ter  fick  en stor  
genomslagskraft  bland  framför allt marxistiska  feminister som 
under 70-  och 80-talet upplevde att  de  traditionella marxistiska 
teorierna inte räckte till för att förklara kvinnors reproduktiva 
arbete inom familjen.  Prokops teori  är ett inlägg i  den  s.k.  domestic  
labour  debatten  där värdet och betydelsen  av  kvinnors reproduk-
tiva arbete dryftades.34  Prokop  tar  sin  utgångspunkt i  den  kvinnliga 
särarten,  som  hon  ser som en  följd  av den  arbetsdelning  som  finns i 
samhället i  en produktiv  och  en reproduktiv sektor.  Hon  hävdar 
nödvändigheten  av  att utvidga produktionsbegreppet till att också 
omfatta kvinnors obetalda reproduktiva arbete. Kvinnor utvecklar 
särskilda produktivkrafter i sitt traditionella vardagsliv i familjen,  
enligt Prokop,  detta framför allt i sitt arbete  med  att skapa och 
återskapa mänskliga  relationer.  Här utvecklas kvinnliga förhåll-
ningssätt,  som kan ses som en potential,  menar  hon,  om  dock  med  
ambivalenta förtecken.  

Prokop  kritiserar  den  traditionella synen  på  produktions-
begreppet  som  sätter likhetstecken mellan  produktivt  arbete och  
socialt  nödvändigt arbete. Här pekar  hon  på  att  det  behövs ett 
vidare produktionsbegrepp  som  inbegriper inte enbart  den  
materiella varuproduktionen utan också  produktionen av  livs-
sammanhang,  av  socialisationsförmedling,  av  sociala  relationer  o.s.v. 

Denna  kritik av  produktionsbegreppets snävhet och uteslutande  
av  dess koppling till  reproduktionen har  också framförts  av  flera 
andra kvinnoforskare  (Barett,  1982,  Kvinnoarbetsliv,  1986).  Även  
Widerberg  (1987) talar  i  termer av  att kvinnor  har en  extra  
produktionsresurs genom förmågan till födande och uppfödande.  
Prokop  framhåller också: 

'I detta utvidgade produktionsbegrepps  mening  producerar  
man  ocksa inom ramen för kvinnans livssammanhang; inte 
bara sa att hushallsarbetet och barnuppfostran frambringar 
kvantifierbara prestationer, utan  just  i kvinnornas 
produktionssätt - i uppfostran och  kommunikationen  spelar  
produktionen av  sociala  relationer  och 'immateriella  
produkter' en  avgörande  roll.  Detta produktionssätt  som 
haller sig  kvar  pa  detta  omrade  är  pa  samma  gang mer  
outvecklat och  mer  avancerat."  
(Prokop, 1981, s. 57)  

Familjens produktionssätt, menar  Prokop,  är mer outvecklat därför 
att det representerar  en  låg nivå av församhälleligande av  de 

34 	För  en  fördjupad  diskussion av  den s.k. Domestic Labour Debate se Michele  Barett  (1982). 
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mänskliga relationerna.  En  arbetares handlingar är inordnade i ett 
större sammanhang och  en  fortlöpande kunskapsackumulation. 
Arbetet i familjen är i stor utsträckning utanför dessa sammanhang, 
menar  Prokop. A  andra sidan präglas familjearbetet av  en mindre 
grad  av abstraktion från konkreta behov och intressen. 

Vilka uttryck tar sig då dessa kvinnliga produktivkrafter? 
Främst framhåller  Prokop  förmågan till behovsinriktad kommuni-
kation och här anser hon också att  den  mest positiva potentialen 
ligger. Behovsorienterad kommunikation står här för  en  hos 
kvinnor (snarare än män) strukturellt anlagd möjlighet och förmåga 
till expressivt, icke-instrumentelit beteende. Ett beteende som inte i 
första  hand  inriktas på att förverkliga framtida definierade mål 
utan istället inriktas på att strukturera  den  omedelbara strömmen 
av affektiva yttringar för att avvärja omedelbara  hot,  enligt  Prokop.  
Hon  ser alltså inte denna behovsinriktade kommunikation som ett 
uttryck för ett mål - medeltänkande, d.v.s. som uttryck för  en  
instrumentell rationalitet. 

Detta produktionssätt uppbärs dock inte nödvändigtvis i varje 
enskilt  fall. Hon  anser inte  heller  att det ska idealiseras i  den form  
det idag uppträder, eftersom det vuxit fram inom ramen för  en  
maktstruktur där kvinnors arbete styrs av män. Detta resulterar, 
menar  Prokop,  i  en  motsättning mellan produktivkrafternas  
potentialer  och vardagslivets bojor, som resulterar i ett  ambivalent  
förhållningssätt hos kvinnorna. Ett förhållningssätt som rymmer  
en  motståndspotential mot prestationsprinciper och tekniskt 
rationellt tänkande, vilket hon ser som positivt.  

Prokop  lyfter också fram förmågan till fantasi och spontanitet 
som ett uttryck för dessa kvinnliga produktivkrafter.  

De  kvinnliga livssammanhangen som rör sig inom hemarbetet 
och omsorgsarbetet inom familjen, menar hon, består i första  hand  
av konserverande handlingar, i att underhålla människor och ting. 
Detta synsätt, att  se  på vardagslivet och dess innehåll som enbart  
en  konserverande  kraft  var, menar  jag,  tidstypisk för  den  debatt 
som fördes i slutet på 70-talet och början av 80-talet  bland  
marxister och delar av kvinnoforskarna. Idag är det få 
kvinnoforskare som  skulle  beskriva vardagslivets värden som så 
konservativa.  Prokops  empiri grundar sig främst på västtyskt 
material där kvinnorna förvärvsarbetar i mycket lägre 
utsträckning än svenska kvinnor. Detta begränsar naturligtvis 
generaliteten i hennes teori.  Hon  diskuterar av naturliga skäl därför 
inte  heller  hur dessa kvinnliga produktivkrafters  potentialer  
uttrycks eller underordnas i kvinnors förvärvsarbete. 

Sammanfattningsvis anser  Prokop  att det är  den  könsstrukturella 
arbetsdelningen i vårt samhälle som är basen för och ger upphov 
till dessa speciella kvinnliga produktivkrafter vars främsta 
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potential  är förmågan till behovsinriktad kommunikation.  Ur  det 
kvinnliga livssammanhanget i vardagsarbetet utvecklas särskilda 
förhållningssätt och medvetandeformer. Kvalifikationer som 
inlevelseförmåga, att skapa och återskapa mänskliga relationer 
utvecklas i detta arbete.  

Prokop  går inte så långt att hon talar om dessa kvinnliga 
produktivkrafter som uttryck för ett mål - medeltänkande och  en  
instrumentell rationalitet,  men  beskriver det som kvinnliga 
förhållningssätt som rymmer  en  motståndspotential mot 
prestationsprinciper och ett tekniskt rationellt handlande.  Hennes  
teori kom dock delvis att utgöra  en  kritik av  de  s.k. könsrolls-
teorierna genom att hon ändå såg kvinnorna som subjekt för sina 
handlingar och inte som passiva normmottagare av  en  könsro11.35  

3.2  Människan som objekt eller subjekt?  

Den  teoretiska modell som fått  den  största genomslagskraften i mitt 
arbete när det gällt att tolka, förklara och problematisera  de  
skillnader i förhållningssätt till och i arbetet, som kvinnor och män 
uppvisar i mitt empiriska material, är  den  modell som utvecklats 
av  den  norska forskaren  Hildur  Ve  (1989, a  och b,  1990, 1994).  Hon  
använder sig av begreppsparet ansvarsrationalitet och teknisk 
begränsad rationalitet. Själva begreppsparet myntades av  Bjørg-
Aase  Sorensen utifrån hennes iaktagelser av kvinnliga industri-
arbetares förhållningssätt i och till arbetet (Sorensen,  1982 se  
aysnitt  3.3).  Det är framför allt  de  dimensioner och aspekter som 
Ve och Sorensen knyter till begreppet ansvarsrationalitet som varit 
viktiga att undersöka i mitt arbete. 

Ve menar, att kvinnor och män utvecklar olika typer av ratio-
nalitet, vilka är socialt konstruerade och vars bas är  den  
könsstrukturella arbetsdelningen i samhället, som ger kvinnor och 
män olika sociala och praktiska erfarenheter. Dessa skillnader ser 
Ve som sociala konstruktioner och inte som nedärvda biologiska 
skillnader mellan kvinnor och män. Dessa konstruktioner ska ses  
just  som konstruktioner och kan inte ayspegla verkligheten på ett  
perfekt  sätt, menar hon.  De  är däremot fruktbara för att framhäva 
några aspekter på ett kvinnligt tankemönster i syfte att jämföra det 
med mäns.  

35 	Könsrollssteoriema och könsrollsbegreppet  har  starkt kritiserats som otillräckligt av moderna 
kvinnoforskare. Kritiken kan sammanfattas i nedanstående tre huvudpunkter: 
-människor är aktörer och inte bara normmotagare 
-betydelsen av sociala konflikter och motsättningar reduceras i rollteoriernas antagande om 

harmoni 
-materiella samhällsbetingelser snarare än medvetandeformen bör vara utgångspunkt för analysen 
(Kvinnoarbetsliv,  1987, s. 35).  
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Ves  sätt att använda rationalitetsbegreppet  har  utvecklats inom  
den  weberianska  idétraditionen  och utgår från  Max  Webers  
idealtypsbegrepp  om målrationalitet (Weber, 1983). Weber  kopplar 
målrationalitetsbegreppet  till  det  moderna industriföretaget, d.v.s.  
en  instrumentell  rationalitet som  ayser att matcha  mål  och medel 
ekonomiskt och tekniskt  effektivt. Ve  stöder  Webers  analys,  men  
menar att  den  är för snäv.  Weber  såg t.ex. inte möjligheterna  av  att 
kvinnorna  kom  ut i arbetslivet och  den effekt det hade. Han kunde  
inte förutse  den  könsarbetsdelning i arbetslivet  som vi  idag  har.  

Kvinnors erfarenhet  av  obetalt och  betalt  omsorgsarbete för  små 
barn,  sjuka och handikappade  personer, samt av  äldre människor 
resulterar i att  de  utvecklar  en  annan typ  av rationalitet  än män, 
ett annat  mål  - medel tänkande, menar Ve.36  Kvinnor framställs 
ofta i forskningssammanhang  som  icke rationella och  det  är därför 
viktigt att använda begreppet  rationalitet,  menar  Ve  för  det  lyfter 
fram aspekten att kvinnor  ses som  kompetenta att definiera  mål  
och planera  med  vilka medel dessa  mål  uppnås  (Baude  et al, 
1987).37 1  ovanstående  mening  blir även kvinnorna bärare  av en  
instrumentell  rationalitet,  vilket pekar  på en  likhet mellan kvinnors 
och mäns  rationalitet. Ve  och  Sorensen  går på så vis  ett  steg  längre 
än  Prokop (se 3.1). 

Ve använder begreppet ansvarsrationalitet för att beskriva  den  
rationalitet som kvinnor utvecklar ur  sin  erfarenhet av det 
obetalda och betalda omsorgsarbetet. Ansvarsrationalitet är också  
en  viktig  dimension  i arbetet med förskolebarn och  barn  i 
grundskolan  samt  i arbetet med klienter (Ve,  1990).  Begreppet går 
också längre än  Webers  rationalitetsbegrepp i.o.m. att det kombi-
nerar både  en  samhandlingsaspekt med kvinnors handlingsmönster 
och  en  förnuftsaspekt. När kvinnor beskrivs som ansvarsrationella, 
menar Ve, att  de har en  förmåga till inlevelse och att identifiera sig 
med andra människor, samtidigt som  de  kan bruka sitt förnuft i 
relationer som kräver  en  arbetsmässig insats.  

36 	Oklarheten i bruket  av  begreppet  omsorg,  såväl i allmänt språkbruk  som  inom sociologin, 
föranledde  sociologen Kari  Wærness ätt skilja  på  att  ha omsorg  för andra och att  ha omsorg  för 
varandra, där  det  första syftar  pä  en  assymmetrisk  relation  där någon är  tvungen  att ge  mer  än  hon  
får  tillbaka (Wærness,1980).  Det  andra innebär  en symmetrisk relation  där  den  enskilde växlar 
mellan att vara givare och motttagare. Wæmess definierar omsorgsarbete  som omsorgen om dem 
av  samhällets medlemmar  som enligt  allmänt accepterade samhällsnormer inte  kan  dra försorg  om 
sig  själva och där  man  inte  kan  basera  sig på  likvärdiga ge och ta förhållanden när  det  gäller hjälp 
och stöd i vardagslivets många olika  situationer. Det  merarbete kvinnor lägger ner  på  vuxna friska 
män i personliga förhållanden kallar  hon  inte omsorgsarbete utan personliga tjänster  eller 
personlig service.  Denna  distinktion  mellan omsorgsarbete och  personlig service, som  Wæmess 
gör, ansluter  sig  också  de  fiesta  kvinnoforskare  på  omsorgsfältet  sig  till.  

37 	De  norska kvinnoforskarna skapade i  mitten  pä  1970-talet  termen  värdighetsforskning i motsats 
till  de  eländighetsbeslcrivningar  av  kvinnors  liv som var  utbredda  dä.  Med  begreppet 
värdighetsforskning lyfte  de  fram positiva  drag  i kvinnor arbete, erfarenheter och förhållningssätt 
Kvinnors livsmönster och  val skulle  inte längre betraktas  som  enbart dåliga avvikare från  den  
manliga  normen.  
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Begreppet  ansvarsrationalitet har  även  sin  bakgrund i  Berit As  
undersökning  av  kvinnokulturen  (As, 1976).  Begreppet  har  där-
efter utvecklats  av  Sorensen inom  en sociologisk ram  (Sorensen,  
1982).  Begreppet fångar andra  aspekter av  kvinnors  situation  än  
det  tidigare ofta använda könsrollsbegreppet, genom att  rationalitet  
understryker  handling  och  bygger på  uppfattningen att kvinnor är 
aktörer,  som kan  reflektera över  sin situation  och inte är 
determinerade  av  sina könsroller.38  

Kari  Wærness myntade  det  närliggande begreppet  omsorgs-
rationalitet  för att beskriva omsorgsarbetets  mål  - medeltänkande 
(Wærness,  1977).  I  sin artikel The  Rationality of Caring  utvecklar  
hon  sina tankar  om  kvinnors  omsorgsrationalitet  och sammanfattar  
det på  följande sätt:  

"Rationality of caring' is different from scientific rationality 
which is aimed at controlling the environment. It also 
transcends the categories of rationality and instrumentality as 
opposed to emotions and expressiveness." 
(Waerness, 1984, s.185) 

Rationalitetsbegreppet  har  även använts  av  andra forskare för att 
framhäva skillnader i förhållningssätt mellan kvinnor och män  
(Halsaa,  1988,  Lundgren,  1987  och  As, 1976).  

Begreppen kvinnokultur och manskultur är ett annat begrepps-
par  som  kvinnoforskare,  som  t.ex.  Louise  Walden,  har  använt  sig av  
att belysa liknande könsskillnader  (Walden,  1989  och  1990).39  

Varuproduktionens  rationalitet beskriver Ve med  hjälp  av 
Sørensens  begrepp  teknisk  begränsad rationalitet.40  41  En form av 
rationalitet som  är utmärkande för  kapitalistisk  varu- och 
tjänsteproduktion. I enlighet  med den  analys  som  Berger  gör i 
boken  The  Homeless  Mind,  spaltar  Ve  upp  den  tekniskt begränsade  
rationaliteten  i  tre  delar;  teknisk,  ekonomisk och byråkratisk  

38 	Se  fotnot  35. 
39 	Walddn menar  au  kvinnokulturen bl.a. annat kännetecknas av  en central  ordning med ett vakande 

Öga och manskulturen av  den  pyramidala ordningen med det bevakande  ()gat.  Kvinnokulturen 
utgår, menar hon, frän ett centrum, där  en person  överblickar helheten och mångfalden av sysslor. 
Bara genom  en  sådan  central  ordning går det att hantera mängden av  information  i ett  behovsstyrt  
människoarbete.  Till  denna centrala ordning knyter Walddn olika aspekter, som ett organiskt  
behovsstyrt  arbetssätt med flytande gränser.  Till den  pyramidala ordningen knyter hon ett 
prestationsstyrt, hierarkiskt arbetssätt med tydliga avgränsningar (Walddn,  1989). 

40 	Andra typer av rationalitetsbegrepp än ovannämnda är mer förekommande när det gäller att 
beskriva moderna industriföretag. På detta område diskuteras och ifrågasätts traditionella 
begrepp som ekonomisk och teknisk rationalitet, som alltför förenklat beskriva moderna företag 
och verksamheter.  Se Lex.  Odhnoff och  von Otter (1987). 

41 	Sorensen  (1982)  använder begreppet teknisk begränsad rationalitet i syfte att lyfta fram att ansvar 
i företaget är begränsat i tid och  rum  medan ansvar inom ansvarsrationalitetens  ram  innefattar ett 
helhetstänkande som sträcker sig utanför företagssfären och också omfattar  den  reproduktiva 
sfären. 
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rationalitet  (Berger  et al 1974).  Begreppet  teknisk  begränsad  
rationalitet  sammanfattar och framhäver delar  som  är viktiga  vid 
en  jämförelse mellan varu- och tjänsteproduktionens  rationalitet  
och omsorgsarbetets  rationalitet.  Schematiskt  kan Ves  modell 
beskrivas  enligt  bilden  på  nästa sida.  

Den mest  grundläggande skillnaden mellan  de  två  rationalitets-
typerna  ligger  i synen  på vad det  innebär att vara människa. Inom  
den  tekniskt begränsade  rationaliteten  finns starka  tendenser  till 
att objektifiera människan. Att  se  människor  som  utbytbara  objekt  
förstärker i  sin tur  ett förhållningssätt  som  avpersonifierar 
människor. Instrumentalisering  av  känslor är  en  annan  aspekt som  
ryms inom  den  tekniskt begränsade  rationalitetens  synsätt  på vad 
det  innebär att vara människa.  

Det  är denna skillnad i människosyn  som Ve  lyfter fram  som den  
största och  mest  uppenbara skillnaden mellan  de  två  rationalitets-
typerna. 

Inom  ansvarsrationaliteten  är människan ett mäl i  sig  och inte 
ett utbytbart  objekt.  För att  på  ett tillspetsat sätt  visa på det  
absurda i att inom omsorgsarbetet tillämpa  en teknisk  begränsad  
rationalitet  använder  sig Ve av relationen  mellan  mor  och  barn.  
Hon  säger:  

"A mother can not think within the frame of technical limited 
rationality in her relation to the child. It would seem absurd if 
she were to divide the various tasks into their smallest 
components, work out a detailed time shed ule and criteria of 
precision for each component. Equally absurd might be the 
attempt of a mother to think in economic terms and calculate 
a price for the various services she performs in relation to the 
child 	When interacting with the child, bureaucratic aims 
and values have no meaning for the child. A child may need 
different types of care within the same time-span."  
(Ve,  1989) 
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Schematisk bild av  Ves  rationalitetsmodell  

Den  könsstrukturella arbetsdelningen i samhället är basen 
för att kvinnor och män utvecklar och blir bärare av olika 
typer av rationalitet. 

Kapitalistisk varu- och 
tjänsteproduktion 

Teknisk begränsad 
rationalitet 
Teknisk rationalitet, 
som  har  effektivitet som sitt huvud-
sakliga värde och mål i bemär-
kelsen att människor och maskiner 
tillsammans producerar mesta 
möjliga produkter med användan-
det av minsta möjliga energi och 
tid. Viktiga aspekter är kontroll 
över arbetskraftens  input  och 
förutsägbarheten hos outputen. 

Ekonomisk rationalitet, 
vars huvudmål är att öka kapital-
ackumulationen, d.v.s. vars mål är 
största möjliga  profit  på minsta 
möjliga insats (av råmaterial, 
arbetstimmar,  kapital  och maskin-
tid). Detta mål uppnås genom att 
varor säljs och köps på  en  fri mark-
nad där arbetskraft också betraktas 
som  en  vara. 

Byråkratisk rationalitet, 
vars mål är  en effektiv administra-
tion  som samtidigt uppfyller  de  
båda tidigare nämnda rationali-
teternas mål. 

Inom teknisk begränsad rationalitet 
blir varje människa sedd som ett 
medel.  

Reproduktion  - det betalda 
och obetalda omsorgsarbetet 

Ansvarsrationalitet 

Ansvarsrationalitet, 
vars huvudmål är att skapa ett 
tillstånd av största möjliga välbe-
finnande fysiskt och psykiskt för  
den  som är i behov av vård. 
Målet är ofta också  en  utveck-
ling till att klara sig själv. 
Inom skolsektorn är ett av 
huvudmålen att skapa  en  
atmosfär av tillit och 
förtroende för att stimulera 
barnen till att använda sina 
förmågor i lärandeprocessen 
och att utveckla både själv-
ständighet och solidaritet 
med sina skolkamrater. 

Inom denna rationalitet blir 
varje människa sedd som ett 
mål i sig själv. Personer som 
handlar vansvarsrationellt 
väger  in  hänsyn till andras väl 
och ve i sina handlingsmönster. 
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Ytterligare  en  viktig skillnad mellan  de  två rationalitetema är deras  
relation  till makten. I vårt samhälle är  den  tekniskt begränsade 
rationaliteten överordnad ansvarsrationaliteten.  Den  dominerande 
rationaliteten ges tolkningsföreträde vad gäller t.ex. synsätt på 
kunskap, arbetets värde o.s.v. Detta får till konsekvens att män 
p.g.a. av  den  samhälleliga arbetsdelningen i högre utsträckning än 
kvinnor är bärare av  en  tekniskt begränsad rationalitet och ges 
makt att även definiera mål och innebörd i omsorgsarbetets sfär. 
Uttryckt på ett annat sätt tolkas omsorgsarbetet ofta inom  den  
tekniskt begränsade rationalitetens  ram.  

I dagens samhälle kan vi  se  att  den  tekniskt begränsade 
rationaliteten breder ut sig allt mer inom områden som utbildning, 
hälsovård och i  den  sociala sektorn (Ve,1989). Denna tendens 
förstärks i samband med att dessa sektorer inför allt fler tekniska  
system  (Josefson,  1988  och  1991).  

Generaliserat kan även olika tidsuppfattningar knytas till  de  olika 
rationaliteternas områden. Inom produktionssfären med  den  
styrande tekniskt begränsade rationaliteten dominerar  en  linjär tid, 
d.v.s.  en  klocktid, där arbetet ofta delas upp i små enheter, 
rutiniseras och mäts i  termer  av  input  och  output  tid.  Den  styrande 
tidsuppfattningen inom ansvarsrationalitetens sfär är däremot  en  
processtid, där  de  omsorgsbehövandes behov styr arbetet, vilket 
inte på ett enkelt sätt går att omräkna i klocktid, även om arbetet 
är väldigt tidskrävande (Davies,  1989).  

Effektivitetsmått som idag  har  stor genomslagskraft är oftast 
baserade på  en  linjär tidsuppfattning, som t.ex. måttet genom-
strömningshastighet. Detta sätt att mäta effektivitet med klocktid 
får idag starka överspridningar inom omsorgsarbetets sfär, med 
stora komplikationer som följd. Omsorgsarbetet låter sig svårligen 
definieras i effektivitetstermer baserade på linjär tid. Aspekter som 
kontroll och förutsägbarhet, som också är knutna till  den  linjära 
tidsuppfattningen och  har  stor betydelse inom varuproduktionen är 
svåra att överföra till omsorgsarbetet. 

Begränsningen i  Ves  modell ligger i, som hon själv antyder, att hon 
diskuterar idealtyper av rationalitet inom  den  kapitalistiska varu-
och tjänsteproduktionen och inom det obetalda och betalda 
omsorgsarbetet.  Jag  ska här ta upp några aspekter som problemati-
serar bilden av att kvinnor som  kollektiv  kan ses som  en  entydig 
kategori, där kvinnor antas  ha en  likartad erfarenhet av obetalt och 
betalt omsorgsarbete. Denna erfarenhet av obetalt och betalt 
omsorgsarbete måste med nödvändighet uppvisa stora variationer 
både vad gäller omfång och innehåll för olika kategorier kvinnor 

Kvinnor i alla sociala klasser socialiseras som grupp till att ta ett 
större och mer övergripande ansvar än männen för det obetalda 
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omsorgsarbetet i familjen. Generellt sett socialiseras kvinnor till att 
i högre utsträckning än män identifiera  sig med  andra människor 
d.v.s. till  en  identitetsgemenskap  (Ve, 1982).  

Män i  sin tur  socialiseras i högre  grad  än kvinnor till att uppträda  
mer som  individuella aktörer. Detta  leder  till att kvinnor  som  grupp  
får  andra preferenser än män  som  grupp, t.ex. att kvinnor i hög 
utsträckning väljer att arbeta inom  det  betalda omsorgsarbetet.42  

Kvinnors konkreta erfarenhet  av det  obetalda omsorgsarbetet 
varierar dock  på  såväl  individ- som  gruppnivå  både vad  gäller  
form  och innehåll  beroende på  t.ex. klass,  generation,  hushållstyp 
osv  (Andreasen  och  Jorgensen,  1987).  Kvinnor  som kollektiv kan  
förmodas  få en  till vissa delar gemensam erfarenhet  av det  
obetalda omsorgsarbetet,  men  också  en  sinsemellan olikartad 
erfarenhet.  Den  stora grupp  av  kvinnor  som  dessutom söker  sig  till  
det  betalda omsorgsarbetet utvidgar  sin bas ur  vilken  ansvars-
rationaliteten  närs. Olika  typer av betalt  omsorgsarbete  ger  även 
olika erfarenheter. 

Kvinnors  position  i hierarkin inom  det  betalda omsorgsarbetet 
avgör också i  hur  hög  grad  kvinnorna  kan  använda  sig av  ett 
ansvarsrationellt tänkande och bygga  på sin  erfarenhet.  Gerd  
Lindgren  anser  i  sin  bok  Doktorer,  systrar och flickor att  det  
framför allt är "flickorna", d.v.s. sjukvårdsbiträdena  som  grupp,  som  
är bärare  av  ett omsorgstänkande  (Lindgren,  1992). 

3.3 Ansvarsrationalitetens empiri 

Det  har  legat nära till hands att studera uttryck för kvinnors 
omsorgs- och ansvarsrationalitet inom det betalda omsorgsarbetet, 
som domineras av kvinnor. Här  har  framför allt norska kvinno-
forskare, som Wærness, som myntade begreppet omsorgs-
rationalitet gjort betydelsefulla insatser (Wærness,  1977, 1980  och  
1984).  Andra arbeten som diskuterar omsorgsarbetet inom vården 
är t.ex.  Ulla  Ressner  (1981), Ingela  Josefson  (1988  och  1991)  och  
Lindgren  (1992). 

Ann  Boman och  Ingela  Josefson  har  i sina  studier  av försäkrings-
kassans datorisering sett uttryck för ett ansvarsrationellt tänkande 
hos kvinnorna när  de  diskuterade införandet av tekniska  system  i 
arbetet (Boman,1983 och Josefson,  1985).  I sina diskussioner kring 
arbetsuppgifternas förändring anlade kvinnorna ett större helhets-
perspektiv än sina manliga arbetskamrater t.ex. genom att också  

Preferenser definieras  enligt  Hernes;  Preferenser är intressen,  som den  enskilde lärs upp  till  
att  ha  genom  socialisationen.  Hemes använder också uttrycken 'värden eller 'aktningsvärda 
målsättningar' för att definiera preferenser.  De  preferenser  vi  socialiseras  till,  kommer  att vara  med  
att bestämma  var vi  hamnar i  livet (Ve, 1982).  
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föra  in  konsekvenser av tekniska förändringar för såväl 
arbetssfären som hemsfären och för nästa  generations  arbetsliv. 

Forskning som belyser kvinnors ansvars- och omsorgsrationalitet 
med empiri från industrisidan är ännu idag sparsam, kanske därför 
att det inom industrin råder  en  mer självklar teknisk - ekonomisk 
rationalitet. 

Det viktigaste arbetet på området är  Sørensens  studie av kvinnor 
på ett industriföretag, där hennes iaktagelser ledde till myntandet 
av begreppsparet teknisk begränsad rationalitet och ansvars-
rationalitet (Sorensen,  1982).  Hon  fann i  sin  studie att  den  tekniskt 
ekonomiska rationalitetens mål - medel tänkande, som fanns 
uttryckt på olika nivåer i företaget, skilde sig från det mål - 
medeltänkande som kvinnorna omfattade.  Den  väsentligaste 
skillnaden mellan företagets tekniskt - ekonomiska rationalitet och 
kvinnornas ansvarsrationalitet låg, enligt henne, i att  man  inom  den  
tekniskt - ekonomiska rationaliteten accepterar ett begränsat mål-
medel tänkande. I företaget är ansvar avgränsat i tid och omfång 
till företagets mål och överlevnad och inte till att förvalta  de  
mänskliga resurserna och behoven som i hemmasfären. 

Sorensen använder sig därför av begreppet teknisk begränsad 
rationalitet för att beskriva  den  typ av rationalitet som är  den  
dominerande inom det moderna industriföretaget. Mot denna 
rationalitet ställer hon kvinnornas ansvarsrationalitet, som inte är 
begränsad i tid och  rum  till företaget utan omfattar ett större 
helhetstänkande, där såväl arbetssfären som hemmasfären 
innefattas. 

Sorensen menar också att kvinnor som relativt unga upplever att  
de har en  speciell typ av ansvar i samhället, som  de  inte kan 
komma ifrån. Kvinnorna är huvudansvariga för vardagslivets  
organisation.  Det är kvinnorna i vårt samhälle som är oljan i 
maskineriet, som får samhället att flyta friktionsfritt, och då först 
och främst i familjen och närmiljön genom att förstå och omfatta 
även andras behov. Det förväntas av kvinnorna att  de  i sina 
övervägande också ska innefatta andras behov, vilket blir särskilt 
uttalat i såväl det obetalda som det betalda omsorgsarbetet. 

Genom yrkesarbetet kommer kvinnorna i kontakt med såväl 
arbetslivets tekniskt begränsade rationalitet, och kvinnorna 
förväntas känna till och vandra mellan  de  två rationalitetsform-
ernas mål - medeltänkande, vilket Sorensen menar är krävande, 
eftersom det ger upphov till motstridiga krav och förväntningar. 
Detta  har  även belysts i Lindgrens studie av kvinnor i ett  mans-
dominerat industriarbete  (Lindgren,  1985).  

Kvinnorna i  Sørensens  fabriksstudie gav många exempel på 
konsekvenser av  den  tekniskt begränsade rationaliteten som  de  
upplevde stod i kontrast till deras egen ansvarsrationella sätt att 
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tänka. Ofta handlade det om  brist  på inlevelseförmåga i mellan - 
mänskliga relationer. Kvinnorna upplevde också  en  aysaknad av  en  
helhetssyn på arbetet på områden där  de  själva hade stor kunskap 
och erfarenhet, som vid t.ex. planering och utförande av renhåll-
ningsarbete.  

En  intressant skillnad som Sorensen såg inom kvinnogruppen var 
att  de  äldre kvinnorna var mer benägna att frångå ett ansvars-
rationellt mål - medeltänkande, i situationer när  de  kom i konflikt 
med  den  begränsade tekniska rationalitetens mål - medel 
tänkande, än vad  de  yngre kvinnorna var.  

3.4  Sammanfattande kommentarer 

Såväl  Prokop,  i  sin teori om  kvinnliga produktivkrafter,  som Ve  och  
Sorensen  i användandet  av  begreppet  ansvarsrationalitet,  betonar 
att omsorgsarbetet är  det nav ur  vilket dessa produktivkrafter  eller  
denna  ansvarsrationalitet  utvecklas.  

Prokop  lyfter fram förmågan  till  en  behovsinriktad  kommunika-
tion, som den  viktigaste potentialen,  som  dessa kvinnliga 
produktivkrafter utvecklar i arbetet  med  att skapa och återskapa 
mänskliga  relationer. 

Med  begreppet  ansvarsrationalitet  betonar  Ve  och  Sorensen  att 
kvinnorna är handlande  subjekt, som  definierar  mål  och planerar  
med  vilka medel dessa  mål  uppnås. När kvinnor beskrivs  som  
ansvarsrationella menar  Ve  också att  de har en  förmåga  till  
inlevelse och att identifiera  sig med  andra människor,  samtidigt 
som de kan  bruka sitt förnuft i  relationer som  kräver  en  arbets-
mässig insats.  

Den mest  framträdande skillnaden mellan  det  moderna 
industriföretagets tekniskt begränsade  rationalitet  och omsorgs-
arbetets  ansvarsrationalitet ligger  i synen  på vad det  är att vara 
människa,  enligt Ve  och  Sorensen.  Inom  ansvarsrationaliteten  är 
människan ett  mål  i  sig  och inte ett utbytbart  objekt som  inom  den  
tekniskt begränsade  rationaliteten. 

En  annan  central aspekt  inom  ansvarsrationaliteten  är ett större 
helhetstänkande d.v.s. ett  ansvar som  inte är begränsat i  tid  och  
rum  till  arbetsplatsen utan kopplat  till  ett  mål  - medeltänkande där 
mänskliga  resurser  och  behov  ska förvaltas i ett större livs-
sammanhang.  

Prokop, Ve  och  Sorensen  gav mig en teoretisk ram  för att tolka 
och förstå  de  kvinnliga förhållningssätt  som  framträdde i  min 
empiri. Med  hälp  av  deras teoretiska  bidrag synliggjordes 
kvalifikationer, som  empati och inlevelseförmåga, förmåga  till  
behovsinriktad  kommunikation  och ett helhetstänkande. 
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Att utforska  de  kvinnliga förhällningssättens dimensioner och 
aspekter var, som nämnts tidigare, ett viktigt syfte med mitt 
avhandlingsarbete. Genom att  se  att kvinnliga förhållningssätt 
rymmer kvalifikationer knyts  de  också till avhandlingens 
övergripande tema om kön och kvalifikationer. 

Här uppstår  nu  också frågan:  Om  det är så att kvinnor och män  
har  skilda förhållningssätt till och i arbetet ayspeglas detta i 
skillnader i synen på kvalifikationer i ett arbetet? Att hitta  en  
kvalifikationsteori, som utöver att  den  omfattar könskategorins 
betydelsen också kan innefatta  Ves  och  Sørensens  kvinnoteori, blev 
därför målet för nästa sökning i kvinnoforskningens bibliotek. 
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4 	Kön och kvalifikationer 

Att utforska olika dimensioner och-  aspekter rörande kön och 
kvalifikationer i ett industriarbete med teknisk inriktning  har  varit 
avhandlingens övergripande tema.  Under  arbetets gång  har  två 
områden utkristalliserats som särskilt viktiga att fördjupa arbetet 
kring: 

- Betydelsen av kön i  relation  till kvalifikationer i ett tekniskt 
industriarbete. 

- Kvinnliga förhållningssätt, deras innehåll och uttryck. Tolkade 
som kvalifikationer utgör  de en  aspekt av det första området. 

Detta kapitel ayser, dels att ge  en  lite mer allmän bakgrunds-
beskrivning till temat kön och kvalifikationer, dels att närmare 
beskriva  den  kvalifikationsteori och modell som använts vid 
analysen av mitt empiriska material. 

Begrepp som kvalifikationer, yrkeskunskaper och kompetens är 
omstridda begrepp och definieras olika i skilda forskningsteoretiska 
traditioner.  Jag har  valt att generellt använda mig av begreppet 
kvalifikationer, utom när  en  grupps kollektiva yrkeskunskaper 
åsyftas, då används begreppet yrkeskunskaper. I detta avhand-
lingsarbete  har jag  använt  Karin Andreasens  och Elin  Jørgensens  
kvalifikationsmodell som beskrivs utförligare i aysnitt  4.6  och 
deras  definition  av kvalifikationer: 

"Det samlede sæt av evner og færdigheter arbejderen har og 
kan gjore brug af i arbejdet." 
(Andreasen  och  Jorgensen,  1987, s. 45) 

Modellen har  varit  en  betydelsefull teoretisk inspirationskälla för 
mitt arbete, framför allt därför att  den  tar  sin  utgångspunkt i 
subjektet och utgår från att  den  könsrelaterade  socialisationen  är 
av betydelse för  en  individs kvalifikationer. Modellens kategori-
indelning i formella (samhälleligt erkända) och icke-formella (ej 
samhälleligt erkända) kvalifikationer möjliggör också att kvinnliga 
förhållningssätt kan tolkas som  en  typ av icke-formella kvalifika-
tioner. På så vis kan kvinnliga förhållningssätt ses som  en  aspekt av 
avhandlingens övergripande tema om kön och kvalifikationer. 

I det följande beskrivs några faktorer som medverkat till att 
kvinnors och kvinnoyrkens kvalifikationer inte värderas likvärdigt 
med mäns och mansyrkens kvalifikationer. 
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Kvinnors arbete värderas generellt sett lägre än deras manliga 
arbetskamraters.43  Vill  man  spetsa till det något kan  man  uttrycka 
sig som  Anne Phillips  och  Barbara  Taylor gör i följande citat:  

"Women workers carry into the workplace their status as 
subordinate individuals, and this status comes to define the 
value of the work they do.." 
(Phillips and Taylor, 1980 s. 79)  

Kvinnors underordning i arbetslivet uttrycks tydligast i två över-
gripande dimensioner, dels i  en  horisontell  dimension  i  form  av att 
kvinnodominerade branscher och yrkena generellt sett värderas 
lägre än  de  branscher och yrken där män dominerar. 
Underordningen uttrycks även i  en vertikal dimension.  Kvinnorna 
befinner sig generellt sett lägre än männen i arbetslivets hierarkier. 

När det gäller bilden av arbete och arbetsbegreppet  har  kvinno-
forskningen  haft en  framträdande  plats,  dels i att synliggöra 
kvinnors arbetsvilkor i det betalda lönearbetet, dels för att utvidga 
arbetsbegreppet till att omfatta även kvinnors obetalda 
reproduktiva arbete.44  45  En  konsekvens av att kvinnors arbete inte 
värderas lika högt som mäns  har  blivit att kvalifikationer i kvinno-
dominerade arbeten dels inte synliggörs på samma sätt som i 
mansdominerade arbeten, och dels inte får samma tyngd i  de  
arbetsvärderingssystem som används, som utvecklats framför allt 
av män för mansdominerade arbeten.  

4.1 En  socialt konstruerad kategori 

I  de  diskussioner som idag förs inom arbetslivsforskningen om 
begrepp som kompetens, yrkeskunskaper och kvalifikationer 
dominerar ett könsblint perspektiv.46  Utifrån detta könsblinda 
perspektiv värderas innehåll i begrepp som kompetens, kvalifika-
tioner och yrkeskunskaper.  Den  underliggande värderingen av  

43 	I  aysnitt  4. 5  beskrivs detta  mer  detaljerat och referenser  ges  till  arbeten  på området. 
44 	En  sammantagen  bild av  kvinnoforskningen  på området ges t. ex.  i Kvinnoarbetsliv  av  Baude  et al 

(1987), se  även  den  norska  serien  Kvinners levevilkär  og  livslöp.  I  boken Kvinnors och mäns  liv  
och arbete  av  Acker  et al (1992)  görs  en  tillbakablick över  de  senaste  30  årens förändringar i 
kvinnors och mäns arbets- och livsmönster.  

45 	Se Lex. Anita  Nyberg,  som  i  sin  doktorsavhandling Tekniken - Kvinnornas befriare? studerat  
betalt  och obetalt kvinnoarbete  under  1900-talet (Nyberg,1989).  I  artikeln  Betalt  och obetalt 
arbete  av  Nyberg  (1993)  görs  en  sammanställning  av  kvinnors och mäns betalda  respektive  
obetalda arbete i antalet arbetstimmar i veckan.  

46 	Se Lex.  Berner  (1989),  Holmer och Karlsson  (1989)  och kompetensutredningens olika  rapporter 
Lex.  Kompetensutveckling -  en  utmaning  (1991).  Ett omfattande arbete  pågår  idag inom vissa 
kvinnodominerade yrkesområden,  som  t.ex. vården och tjänstemannasektorn, att synliggöra  de 
kvalifikationer som  krävs i vårdarbete och tjänstemannaarbete  av  olika  slag  (Josefson,1988 och  
1991,  SIF/ST,1988). Detta arbete  har  hitintills inte fått någon större genomslagskraft i  
kvalifikationsforskningens teori-  och modellbildning. 
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mäns arbete och yrkeskunskaper som mer värda än kvinnors 
osynliggörs genom detta skenbart neutrala perspektiv. Kategorin 
kön nämns mycket sällan som något som är av betydelse i dessa 
sammanhang. 

I detta aysnitt ayser  jag  därför att med hjälp av några kvinno-
forskares arbeten  visa  på  den  otillräcklighet som ligger i ett 
könsblint perspektiv. Flera kvinnoforskare  har  med olika exempel 
visat att värderingen av kvinnors betalda och obetalda arbete som 
okvalificerat och mäns arbete som kvalificerat  har lagt  samband 
med  den  reella träning och förmåga som krävs i arbetet. Så här 
säger t.ex. två engelska forskare:  

"Skill definitions are saturated with sexual bias. The work of 
women is often deemed inferior simply because it is women 
who do it. Far from being an objective economic fact, skill is 
often an ideological category imposed on certain types of 
work by virtue of the sex and the power of the workers who 
perform it." 
(Phillips and Taylor,1980 s.79). 

Jane  Gaskell  (1986)  anknyter till samma tankar när hon lyfter fram 
att begreppet yrkeskunskap är  en  socialt konstruerad kategori.  Hon  
understryker att vi måste fråga oss hur denna kategori är konstru-
erad, vilka  de  verksamma elementen är, hur  de  processer ser ut 
som skapar kategorin yrkeskunskap och betydelsen av kön i dessa 
sammanhang. 

Några aspekter som  har haft  särskild betydelse för att kvinnors 
yrkeskunskaper osynliggjorts och därmed värderats lägre än 
männens är: 

- Klassificering av arbetsuppgifter. 
- Utbildningens tid och  form.  
- Manlig styrka som kvalifikation. 
- Manligt hantverk som  norm  i modellerna.  

De  kommande aysnitten i detta kapitel ayser att närmare belysa 
dessa aspekter.  De  referenser och exempel som används är framför 
allt relaterade till industrimiljöer för att anknyta till avhandlingens 
eget forskningsfält.  

4.2  Klassificering av arbetsuppgifter 

Kvinnors arbete klassas sällan som kvalificerat arbete säger Gaskell 
och refererar till forskning som visar på kvinnors  brist  på yrkes-
kunskaper (Gaskell,  1986).  Det finns gott om litteratur som visar på 
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sambandet mellan kvinnors socialisationsprocess, val av utbildning 
och hur detta stämplar kvinnors arbete som okvalificerat. 

Ett av skälen till att kvinnors arbete setts som okvalificerat  har  
varit att kvinnorna när  de  kom ut i det betalda förvärvsarbetet, 
framför allt när  den  offentliga sektorn expanderade,  har  utfört ett 
arbete som  haft  stora likheter med det obetalda hemarbetet, som 
inte ansågs kräva några speciella kvalifikationer  (Andreasen  och 
Jorgensen,1987, Gunnarsson och Ressner,1985). 

Gaskell  (1986)  kritiserar såväl humankapitalskolan  som  många 
uttalat marxist/feministiska  teoretiker  för att  på  ett alltför 
förenklat sätt betrakta kvinnors arbete.47  Hon  ger  också exempel  på 
en amerikansk studie av  Patricia  Englund  som  visar att  det  inom  de  
kvinnodominerade yrkesområdena fordras lika mycket  formell  
utbildning  som  inom  de  mansdominerade yrkesområdena (Englund,  
1982). Problemet  för kvinnorna, menar  hon,  är inte deras  brist på 
kvalifikationer  utan  hur  deras  kvalifikationer  värderas och belönas. 

Gaskell och  Cockburn  argumenterar i sina arbeten för vikten  av  att 
synliggöra  hur  definitioner av vad som  i olika  situationer anses  
vara yrkeskunskaper bestäms i  en politisk  process  som  
organiserade manliga arbetare deltar  kontinuerligt  i (Gaskell,  1986  
och  Cockburn,  1981  och  1983).  Här  kommer  kvinnorna till korta  
eftersom de  inte varit representerade  av  starka kollektiva  
organisationer.  Ett  resultat av  detta  har  blivit att kvinnors yrkes-
kunskaper i hög  grad  osynliggjorts.  

De  tar också upp betydelsen  av  att organiserade yrkesmän fört  
en kamp  för  sin  yrkeskunskap mot arbetsgivarna för rätten till 
kontroll över  produktionen.  I denna  kamp har  yrkesskickligheten 
alltmer kommit att identifieras  med maskulinitet, med krav om  
försörjarlön och  beroende av  facklig styrka.  På så vis  menar  de har  
yrkesskicklighet  som  begrepp fått  en  innebörd  som  inte knyts till 
kvinnors yrkeskunskaper. 

Följande exempel, som är hämtat från grafiska branschen, får 
illustrera hur ett arbete när det utförs av män beskrivs som 
kvalificerat och som okvalificerat när det utförs av kvinnor. 

När ny teknik infördes i grafiska branschen, d.v.s. vid över-
gången till terminalbaserade arbetsstationer på 70-talets  slut,  
möttes kvinnor och män från väsensskilda traditioner vid  de  nya 
terminalerna. Männen  (hand-och maskinsättarna) kom med 
traditioner från  en  arbetararistokrati med hög  status,  facklig styrka  

47  Arbetsbegreppet  har  starkt kritiserats  av  olika kvinnoforskare för att oftast endast omfatta kvinnors 
betalda arbete och  pä  så vis  osynliggöra  det  obetalda arbetet i  hemmet (Baude  mil 1987,  
Ganetz  m.  fl.  1986  och Nyberg,  1989).  Denna  diskussion  förs även inom  den  s.k.  Domestic  
Labour  Debate  vars huvudsakliga målsättning  var  att generera marxistiska  svar på  feministiska 
frågor  Barett  (1980).  
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och ett kvalificerat yrkesarbete.  De bar  med sig ett utvecklat 
yrkesspråk och  klart  definierade yrkeskunskaper (Gunnarsson,  
1985).  Kvinnorna, perforatörerna, som framför allt rekryterats på  
sin  skicklighet i maskinskrivning, kom med sina traditioner från ett 
kvinnodominerat yrke med  lag status,  svag facklig styrka, utan ett 
erkänt yrkesspråk och med oklart definierade och delvis dolda 
yrkeskunskaper. 

I det ena fallet, d.v.s. för  de  manliga grafikerna, står  den  upp-
nådda manuella skickligheten vid sättmaskinerna som ett bevis för  
en  hög yrkesskicklighet (Gunnarsson,1984 och  1985).  

I det andra fallet, d.v.s. för  de  kvinnliga perforatörerna, 
betraktas arbetet som okvalificerat, trots  en  likvärdig manuell 
skicklighet vid skrivmaskinerna. 

I  en  engelsk undersökning skildras  de  manliga grafikernas 
upplevelse av  den  manuella skickligheten i arbetet vid sätt-
maskinerna på följande sätt:  

"The operation of a keyboard becomes, after a few years' 
practice, as natural and unreflective as riding a bicycle or 
driving a car. The men can talk or sing, even listen to the 
radio, while still processing words via eyes and fingers onto 
the board. A similar deftness characterises other phases of 
hot-metal work as assembling matter on the stone or hand 
setting. Such a manual capability is part of what the men 
mean when they talk of skill. It is experienced as very 
pleasurable." 
(Cockburn, 1983, s. 96) 

I  Machinery of Dominance  beskriver  Cockburn  också  hur  män 
monopoliserar nya yrkeskunskaper  vid  införande  av ny teknik  i 
bl.a. grafiska branschen  (Cockburn,  1985).48  

4.3  Utbildningens längd och  form  

Ett  par  aspekter som Gaskell granskar mer ingående är 
utbildningens längd och  form.  Utbildningstid används ofta 
oreflekterat som ett legitimt sätt att differentiera mellan 
kvalificerat och okvalificerat arbete. Tid är ett användbart mått för 
såväl administratörer som forskare som försöker att komma fram 
till olika  former  av klassificeringar. Tid later sig lätt formas till  

Egna erfarenheter  har  också bekräftat detta.  Vid  ett tidningsföretag infördes  under  80-talet nya 
tekniska  system  för ombrytningsarbete  pä  bildskärmar.  En  härd  kamp  uppstod mellan kvinnor och 
män p.g.a. att männen ansåg att  de med  sina längre  traditioner  i grafiska branschen  hade den  
självklara företrädesrätten till  den  nya tekniken. 
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siffror som kan användas för jämförelse även om  de  mäter 
väsensskilda saker och som Gaskell ser det:  

"Time becomes a mode of exchange value, like money, and it 
creates the same problem of "fetishizing the commodity", in 
Marx' terms, loosing sight of what it actually represents and 
how it is produced. Thus time in training is turned into skill 
ratings, reifying skill into a  unidimensional  "thing". 
(Gaskell, 1986, s. 365)  

Att använda utbildningstid som ett kriterium för kvalifikationer 
förutsätter att utbildningstidens längd hänger ihop med svårig-
heten, komplexiteten och bredden av förståelse för att utföra 
arbetsuppgiften. Underförstått ligger här att kvalitativa  element  är 
överförbara i kvantitativa mått. Här kritiserar Gaskell  en tradition  
som hon menar varit  stark  inom utbildningssociologin, d.v.s. att  se  
kvalifikationer som någonting som ackumuleras genom åratal av  
formen  utbildning. Detta synsätt finns också inbyggt hos före-
trädare för humankapitalskolan menar hon. 

Ett annat sätt att skilja mellan kvalificerat och okvalificerat arbete  
har  varit att relatera  det  till  formen  för utbildning till  yrket. En  
yrkesarbetare  har  oftast genomgått ett lärlingsskap  som  lett till 
någon  form av certifikat.  Vilka yrken  som har haft  denna utbild-
ningsmodell varierar från  land  till  land, men  lärlingsmodellen  som 
form  återfinns  mer  sällan inom  de  kvinnodominerade yrkes-
områdena.49  

Gaskell för också  en diskussion om  lärlingsskapets rötter i  de  
gamla skråtraditionerna. I  England  gick  skrå  även  under  beteck-
ningen  Mysteries,  där namnet ayspeglar  den  speciella och komplexa  
natur som låg  i hantverkskunskapen. Lärlingsskapet  har,  menar 
Gaskell, alltid varit  en  fråga  som  drivits mellan organiserade, 
främst manliga, arbetare och arbetsgivare. Skråna  hade  i  den 
kampen  två syften,  dels  att kontrollera arbetskraften inom  yrket  
och mystifiera  de  yrkeskunskaper  som  ingick och  dels  att verkligen 
lära ut yrkets inneboende kunskaper. 

I kontrast till hur yrkeskunskaper  formats  och definierats inom 
dessa manliga skråyrken tar Gaskell upp ett traditionellt kvinnligt 
yrkesområde - kontorsområdet - och gör  en  jämförelse.  Om man  
bortser från ett mycket tidigt skede i kontorsarbetets historia  har  
utbildningen inom området varit lätt tillgänglig i många olika  
former  och i hög  grad  inbyggd i  den  allmänna skolgången och på så  

Inom  de  kvinnodominerade områden där lärlingsformen finns som t.ex. inom sjuksköterskeyrket  
har den  inte  haft  samma  status  som inom mansdominerade yrkesområden (Josefson,  1988).  
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vis ingått i många kvinnors  socialisation.  Gaskell konstaterar därför 
att:  

"Clerical skills become part of every women' s skills, along 
with the ability to manage her personal appearance, support 
the men around her and handle inter-personal relations. The 
training doesn't appear scarce and arduous but easy taken for 
granted (as long as you are female) and thus no skill at all." 
(Gaske11,1986, s.376) 

Gaskell drar slutsatsen utifrån sina exempel att i många  fall  går 
kvinnoarbetets låga  status  i arbetslivet, åtminstone delvis, att föra 
tillbaka på att kvinnors utbildning ofta är lättillgänglig, allmän och 
formellt  kort. 

4.4 	Manlig styrka som kvalifikation 

I mansdominerade industriarbeten  har  kvinnors relativa fysiska 
svaghet ofta varit ett användbart  argument  för att försvara  sig  mot 
kvinnors inbrytning i dessa arbeten. Att studera  den  fysiska  
dimensionen,  menar  Cockburn,  är viktigt därför att  det  lyfter fram 
frågor kring  hur  mannens kroppsfysik varit  norm vid  utformningen  
av teknik,  verktyg och arbetsplatser (Cockburn,1981). 

Att  ha  tunga  jobb  och att arbeta  med  stora  maskiner har  också 
varit  en del av statusen  i många mansdominerade industriarbeten.  
Den engelske  forskaren  Paul Willis  diskuterar i  sin  bok, Fostran till 
lönearbete, uppkomsten och bevarandet  av  attityderna kring 
manliga arbeten  som  fysiskt tunga även i industriarbeten där  de  
fysiska belastningarna inte  står  i  proportion  till attityderna  (Willis, 
1981).  

Dessa attityder  ser han som en  viktig  del  i  den  manliga  industri-
arbetarkulturen. Attityder  som  uppstod och upprätthålls framför 
allt  med  syftet att markera skillnaden mellan industriarbete och 
tjänstemannaarbete och inte för att i första  hand  särskilja kvinnor 
och män i industriarbetet.  

Cockburn  betonar också att stora fysiska skillnader mellan 
kvinnor och män i hög utsträckning är  en socialt  skapad föreställ-
ning:  

"More important is to study the way in which a small physical 
difference in size, strength and reproductive function is 
developed into an increasing relative physical advantage to 
men and vastly multiplied by differential access to 
technology. The process, as I will show, involves several 
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converging capabilities, the definition of tasks to match them 
and the selective design of tools and machines." 
(Cockburn, 1981, s. 4)  

Relativiteten  i  vad som  definieras  som  lätta,  respektive  tunga 
arbeten, i syfte att könsmärka vissa arbetsuppgifter  som  kvinno-
jobb och andra  som  mansjobb beskrivs i följande exempel  av 
Gunilla  Fürst.  Exemplet är hämtat från  en svensk  sanitetgodsfabrik. 
Kvinnorna hanterade  små godset  d.v.s. handfaten  av  porslin och 
männen hanterade storgodset d.v.s. toalettstolarna  av  porslin.  
Fürst  säger:  

"Det  handlar  om  att lätta lyft utförs ofta och att  kroppen 
under  tidspress utsätts för ensidiga belastningar.  Det  handlar  
om  att  den som  lyfter smägods mänga gånger  om dagen under 
en dag  sammantaget  kanske  lyfter ett  ton mer om dagen  än  
den som  hanterar storgods."  
(Fürst,  1983, s.70-71)  

Kvinnorna  som  hanterade  det  lätta  smågodset  arbetade  under  
tidspress, d.v.s.  på  ackord medan männen  som  hanterade  det  tunga  
godset  fick arbeta i  sin egen  arbetstakt.  

I  det  moderna industriarbetet  ses  inte längre manlig  fysisk  
styrka  som en  nödvändig  kvalifikation. Den  högutvecklade tekniken  
som  används i  industriproduktion  idag ställer  krav på  andra  typer 
av kvalifikationer av mer mentalt  och karaktärsmässigt  slag  
(Aronsson,  1983, 1991,  Helgeson och Johansson,  1990  och  1992,  
a,b). 

Undersökningar visar också att  de  fysiska och muskulära 
påfrestningarna minskar, medan däremot  de  psykiska och mentala 
påfrestningarna ökar (Aronsson,  1983). 

Karin  Lundqvist  beskriver  i  sin rapport Automation  och  
kvalifikation  också  den kritik som Projekt Automation und  Medizin  
gruppen (PAM-gruppen)  riktat  mot  belastningsbegrepp  som  
använts inom  den  arbetsmedicinska  forskningen, som de  menar 
inte längre är relevanta i förhållande  till  belastningar  vid 
automationsprocesser (1984).50  Lundqvist refererar även  till  
Barbara  Nemitz när hon i detta sammanhang lyfter fram att 
automationsarbetarna måste förändra  sin livsstil,  sina förhållnings-
sätt  till  arbetet och sina egna kroppar för att kunna behålla  sin  
mentala och fysiska hälsa (Nemitz,  1982). 

Dessa frågeställningar diskuteras i  Automationsarbeit und Gesundheit-Perspektiven  der  
Arbeitsmedizin  i  Argumente für eine Soziale Medizin  (IX),  Prävention  AS 64 1981. Se  även  
Waldhubel,T: Arbeit, Körper und Klasse- Zur Kritik  des  Belastungsbegriff  i  Forum  Kritischer 
Psykologie  12,1983.  
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De  nya arbetskraven står i konflikt med  den  manliga industri-
arbetarkultur som värderar fysisk styrka högt och sett  den  som  en  
viktig aspekt av manligheten. I automatiserad produktion blir 
denna manliga arbetskultur istället till ett  hinder,  menar Nemitz. 

Trots  den  beskrivna utvecklingen inom det moderna industri-
arbetet är det oftast mannen som är  den  fysiska mallen för utform-
ningen av maskiner, redskap och arbetsplatsen med omgivande 
miljö.  Den  ergonomiska människan är i detta sammanhang fort-
farande i många ayseenden, om inte uttalat så underförstått,  en 
man.  Detta illustreras i figur  1  på nästa sida.  

Cockburn  pekar  på  vilken betydelse denna manliga mall  har haft  
för att utestänga kvinnor från olika arbeten: 

"It is overwhelmingly males who design technological 
processes and productive machinery. Many women have 
observed that mechanical equipment is manufactured and 
assembled in ways that make it just too big or too heavy for 
the 'average' women to use. This need not to be conspiracy, it 
is merely the outcome of pre-existing pattern and power." 
(Cockburn, 1981, s.52) 

Cockburn  visar i samma arbete att  det  inom  den  mekaniserade 
sättningens historia utvecklades  en  speciell maskin  efter  kvinnors 
mått aysedd för  mindre  kvalificerat arbete, för  sortering av typer.  
Denna maskin fick dock inte någon större spridning inom branschen  
eftersom de  manliga sättarna  vid den  tidpunkten motsatte  sig en  
uppdelning  av  sättningsarbetet i  en  kvalificerad  del  och i  en  
okvalificerad  del.  

När kvinnor kommit  in på  ett mansdominerat industriarbete  har de  
oftast fått ta över männens verktyg  med  stora förslitningsskador  
som  följd. Detta  har  förstärkt  bilden  av  kvinnor  som  svaga och män  
som  starka. Avsaknaden  av  bra handverktyg drabbar särskilt 
kvinnorna,  som  ofta  har  handintensiva arbeten, menar  Lena 
Sperling (1993).  

Att även ta  in den  kvinnliga fysiska  mallen vad  gäller t.ex. mått 
och  kraft vid  utformningen  av  industriarbetsplatser  som  domineras  
av  män är ett viktigt  led  i att undanröja  en  utestängning  av  
kvinnorna och att ge  den  fysiska skillnaden mellan kvinnor och 
män dess rätta  proportion. 

Under  senare är  har  ett arbete påbörjats när  det  gäller att ta 
fram handverktyg  som  även är anpassade till kvinnors händer  
(Granath,  1987, Sperling, 1986  och  1990  och Greppet  Direkt,  1992). 
Den  manliga  normen  i industriarbetet  har  inte bara uttryckts i  form  
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av att verktyg, maskiner och arbetsplatser utformats for man av 
man. Manga av industriarbetets normer och synsatt pa kunskap 
och kvalifikationer har sina rotter i det manliga hantverket, nagot 
som ocksa avspeglar sig i dagens kvalifikationsmodeller och 
arbetsvarderingssystem. 
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Figur 1. Ett exempel pl! hur den ergonomiska manniskans norm ofta ar 
mannen (Arbetarskyddsstyrelsen, 1985}. 



49 

4.5 	Manligt hantverk som  norm  i modellerna 

Samhälleliga föreställningar och ndrmer ligger mer eller  mindre  
explicit inbäddade i våra definitioner av vad som ska betraktas som 
yrkeskunskaper och inte. Betydelsen av kön  har  som tidigare 
nämnts i detta sammanhang inte lyfts fram i högre utsträckning. 
Inom industriarbetet  har  t.ex. föreställningar och normer om 
yrkeskunskaper ofta  haft  sina rötter i det manliga hantverket. 
Detta ayspeglas i  de modeller  och teorier som är verksamma inom 
området. Denna könsblindhet i  modeller  och definitioner ger  dem 
en  begränsad användbarhet när det gäller att analysera kvinnors 
kvalifikationer. Det följande aysnittet belyser detta. 

I  den  omfattande tyska  kvalifikationsforskningen som  mycket 
starkt påverkat  den  svenska arbetslivsforskningen, framför allt  vad  
gäller  kvalifikationskrav  i  relation  till  automationsprocesser,  
diskuteras knappt betydelsen  av  kön (Aronsson,1983, Helgeson,  
1986  ellerLundqvist,  1984). Forskningen har  också  styrts av  öppet  
eller  dolda föreställningar  om vad som  är höga  kvalifikationer  och 
eftersträvansvärda för alla och här finns starka  influenser  från  
normer  och värderingar  som  återfinns inom manliga 
hantverksyrken.  

Den  västtyska forskargruppen  Projektgruppe Automation und  
Qvalifikation (PAQ),  har  i sina arbeten kritiserat  derma  upphöjning  
av det  traditionella hantverket till  ideal  och sett  den som  föråldrad 
och romantiserad, framför allt i förhållande till  de kvalifikationer 
som  krävs i nya yrken (PAggruppen,  1983,  Helgeson,  1986  och 
Lundqvist,  1984).  

Denna upphöjning  av det  traditionella hantverket  som norm kan  
också kritiseras utifrån att  det  enbart rört  sig om  manliga hant-
verksyrken och inte kvinnliga. 

Flera kvinnoforskare riktar också  kritik  mot  den  nuvarande  
kvalifikationsforskningen. Andreasen  och  Jorgensen  menar att  de 
modeller  och begrepp  som  används inte omfattar  den  könsrela-
terade  socialisationens  betydelse  (Andreasen  och  Jorgensen,  1987). 
Den  underliggande manliga  normen  blir  på så  sätt inte ifrågasatt. 
Manlighet  som norm leder  också till att  de kvalifikationer som  
utvecklas inom ramen för  den  kvinnliga  socialisationsprocessen  
osynliggörs. 

I  den  teoribildning kring kvalifikationer och kvalifikationsföränd-
ringar som är förhärskande idag, i t.ex.  de  teorier om arbetets  
dekvalificering,  polarisering och  omkvalificering  finns inte kön med 
som  en  viktig kategori (Holmer och Karlsson,  1991,  Helgeson och 
Johansson,  1992  b).  Man  kan därför ifrågasätta hur relevanta dessa 
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teorier  är  med tanke på  att kvinnors  kvalifikationer  i många 
arbeten  aldrig  synliggjorts och inte fångas upp i nuvarande  
modeller. 

De  nämnda danska kvinnoforskarna,  Andreasen  och  Jorgensen,  
menar att när ett industriarbete beskrivs i  termer av dekvali-
ficering har det  oftast varit frågan  om  att formella och specifika  
kvalifikationer har  ersatts  av  icke-formella och generella  
kvalifikationer, som  t.ex.  krav på  förhållningssätt i arbetet  
(Andreasen  och  Jorgensen,  1987).51  

De  förutspår att generella  kvalifikationer kommer  att  få  större 
betydelse i framtiden. Inom dessa generella och icke-formella  
kvalifikationer ligger kvalifikationer som  formas i  socialisations-
processen  i  vid  bemärkelse.  Kvalifikationer, som  t.ex.  kommunika-
tiv  förmåga och ett behovsinriktat tänkande,  som  utvecklas i  den  
kvinnliga  socialisationsprocessen, kommer  troligen att bli viktiga,  
anser de,  något  de tror kan komma  att ge kvinnor större möjlig-
heter i arbetslivet framöver.  

Braverman  driver  i sitt arbete  tesen om  arbetets  dekvalificering  
d.v.s. att yrkeskunskaperna  har  tunnats ut  kontinuerligt under det  
senaste århundradet  (Braverman,  1977).  Detta döljs  av de  olika 
klassificeringar  som  görs  av  yrkesarbete.  Den  nytta  som  kvinno-
forskningen  kan ha av  Bravermans arbete, menar  Phillips  och 
Taylor, oaysett  om vi  stöder  hans  dekvalificeringsteori  eller  inte, är 
att  han  hjälper oss att  med  kritiska ögon betrakta  en klassificering 
som  tidigare sågs  som  självklar.  De  menar att:  

"Braverman himself is mainly concerned to dismiss skill 
categories as mystifying, but we would regard them as highly 
illuminating, not perhaps of the content of the work 
performed, but of the sexual hierarchy which permeats 
capitalism." 
(Phillips and Taylor, 1980, s. 84)  

Ett annat uttryck som denna könsbias tagit sig i förhållande till 
yrkeskunskaper ayspeglas i  den  nordiska yrkesklassificeringen  
(den  s.k. NYK:en),  en  modell som används i  Folk-  och Bostadsräk-
ningarna.  Modellen har  fler yrkestitlar inom mansdominerade 
yrkesområden än inom kvinnodominerade yrkesområden. Inom 
t.ex. industrisektorn finns  en  mycket detaljerad yrkesklassificering. 
Olika yrken kan där t.o.m. vara relaterade till  den  speciella maskin 
som  en  operatör använder (t.ex. arborrare). Starkt kvinno- 

51 	Med formella kvalifikationer ayser  de  samhälleligt erkända kvalifikationer. Icke-formella 
kvalifikationer stär i deras modell för icke samhälleligt erkända kvalifikationer.  Se  utförligare 
beskrivning av deras kvalifikationsmodell i aysnitt  4.6.  
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dominerade yrkesområden inom exempelvis offentlig sektor 
innehåller färre yrkestitlar och generellare yrkeskategorier.  

Den  allvarligaste konsekvensen av detta är att kvinnors yrkes-
kunskaper osynliggörs.  Birgitta  Hedman och  Christina  Österberg 
påpekar att  de  nuvarande normerna för klassificering är föråldrade 
och inte ger  en  rättvisande bild av kvinnors yrkeskunskaper och 
arbetsområden (Hedman och Österberg,  1984).  Något  jag  även själv 
fått bekräftat i egen forskning (Gunnarsson,  1986). 

En  ny yrkesklassificering krävs för att kvinnors och mäns arbete 
ska kunna jämföras och värderas på ett mer likvärdigt sätt. Inom 
flera av  de  kvinnodominerade fackförbunden  har  ett sådant 
klassificeringsarbete påbörjats (inom t.ex. SHSTF, SIF och ST). Ett 
centralt arbete i detta sammanhang utgör  Ingela  Josefsons  studier  
av sjuksköterskors arbete där hon lyfter fram yrkets olika 
kunskapsformer (Josefson, 1988och  1991).  

Ett viktigt  led  i arbetet på att synliggöra kvinnors arbete och 
yrkeskunskaper är också att kritiskt granska  de  arbetsvärderings-
system  som används, som ofta genomsyras av manliga hantverks-
yrkens normer och föreställningar om kvalifikationer (Ericsson,  
1987  och  1991). 

4.6  Subjektet som utgångspunkt 

För att kvinnors och mäns samhälleliga arbete ska kunna jämföras 
och värderas  mer  likvärdigt än idag är  det  nödvändigt att utveckla 
nya  kvalifikationsmodeller, som  synliggör  de kvalifikationer  
kvinnor förvärvar,  dels  i  den  könsrelaterade  socialisationsprocessen  
i familjen och i utbildningar till traditionella kvinnoyrken, och  dels 
kvalifikationer  kvinnor tillägnar  sig  genom erfarenheter  av det  
obetalda reproduktiva arbetet i  hemmet.  Detta  kan  också leda till  
en  större jämställdhet mellan könen i  det  betalda och obetalda 
arbetet.  

Jag  ska här ta upp  den  kvalifikationsmodell  som  utvecklats  av de  
nämnda danska forskarna,  Karin Andreasen  och  Elin  Jorgensen  
(1987).  Deras modell utgör  en  viktig  teoretisk  utgångspunkt för  
analysen  i kap.9  av  avhandlingens empiriska material.  Jag  ska 
därför  mer  detaljerat redovisa deras  kvalifikationsteori  och  den  
konkreta modell  de  använder  sig av vid en  kvalifikationsanalys.  
Modellens  kvalifikationsbegrepp och kategoriindelning  av 
kvalifikationer ger  möjligheter att föra  in kvalifikationer som  
danats inom  socialisationsprocessen  och  ger  även  en  möjlighet att 
tolka kvinnliga förhållningssätt  som en  typ  av  icke-formella  
kvalifikationer. Med kvalifikationer,  vilket nämnts 
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tidigare i kapidet, ayser  de:  

"Det samlede sæt av evner og ferdigheter arbejderen har og 
kan gjore brug af i arbejdet." 
(Andreasen  och  Jorgensen,  1987, s. 45) 

Andreasens  och  Jørgensens  huvudsakliga kritik mot  de  nuvarande 
modellerna riktar sig mot att  socialisationens  betydelse för  de  
kvalifikationer som kvinnor och män utvecklar inte ayspeglas i 
modellerna.52  De  menar att arbetaren (subjektet) är bärare av  en  
samlad uppsättning kvalifikationer som är tillägnade på olika sätt. 
För att kunna fånga  in  alla dessa kvalifikationer menar  de,  att  man  
måste utgå från subjektet, d.v.s. utbudssidan, och inte som  man  gör 
i många traditionella kvalifikationsanalyser utgå från 
efterfrågesidan. Deras synsätt gör det möjligt att översätta t.ex. 
kvinnliga förhållningssätt i kvalifikationstermer.  

De kvalifikationer som  kvinnor utvecklar i hemarbetet och  som de  
ofta bär  med sig in  i lönearbetet synliggörs oftast inte  som 
kvalifikationer.  I sitt arbete försöker  Andreasen  och  Jorgensen  
därför att fånga  in  några  av de kvalifikationer som  kvinnor  har  
möjlighet att utveckla genom  dels den  könsspecifika  socialisations-
processen  och  dels  genom kvinnors erfarenhet  av  hemarbete och 
dubbelarbete.  De  menar att:  

"Arbejdserfaringer fra husarbejdet har således en særlig 
kvalitet ved at danne et kompleks av kvalifikationer, der  gor  
det muligt at arbejde behovsinriktet. Kvalifikationer dannet  
genom  arbejdserfaringer kan både være formelle  och  
uformelle. Det avhæn ger i  hoj  grad af bevidstheden omkring 
arbejdserfaringernes værdi som kvalifikationer." 
(Andreasen  och  Jorgensen,  1987, s. 61) 

Vi kan  här  se  likheterna  med Prokops teorier om  utvecklandet  av 
en  behovsinriktad  kommunikation  i  det  reproduktiva arbetet.53  
Andreasen  och  Jorgensen  menar att dessa  kvalifikationer  inte är  
kvalifikationer som  nödvändigtvis alla kvinnor är bärare  av, men  
dessa  kvalifikationer  är möjliga att  få  genom  den  grundläggande  
strukturen  i hemarbetets  organisering  och innehåll.  

52 	Andreasen  och  Jorgensen  (1987)  lägger i socialisationsbegreppet  all den  påverkan  
som sker  pa  enskilda  individer eller grupper av individer som  medför bestämda 
metvetandeformer och förhällningssätt.  En del av socialisationen  är 
församhälleligad genom att  den sker offentligt eller halvt offentligt,  t.ex. i 
utbildningssystemet och i lönearbetet, medan  en  annan  del av socialisationen  
försiggår i familjen.  

53 	Prokops teori  beskrivs i aysnitt  3.1.  
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Prokop  ansluter  sig  till detta synsätt när  hon  diskuterar kvinnors 
förmåga till behovsorienterad  kommunikation,  d.v.s.  hon  ser  detta  
som en  strukturellt anlagd möjlighet  hos  kvinnor (snarare än  hos  
män) p.g.a. samhällets könsarbetsdelning och  den  könsrelaterade  
socialisationsprocessen Prokop, 1981). 

Inga  Elgqvist-Saltzman och  Gunilla  Bj&.en ställer  sig  också frågan  
hur  man  ska kunna synliggöra  de kvalifikationer som  inhämtas i 
hemarbetet,  som de beskriver som den  gröna kullen i sina livslinje-
kurvor (Elgqvist-Saltzman och Bjerthi,  1991).54  

I  Elin  Kvandes och  Bente Rasmussens studie av  norska civilingen-
jörer framhäver kvinnorna också  det  positiva  med  att  ha  familj och  
barn  (Kvande och  Rasmussen, 1990). De  ayser inte bara  det  
personliga utbytet  av  familjen utan också att  det  reproduktiva 
arbetet i familjen  ger  erfarenheter och  kvalifikationer som  är 
användbara i lönearbetet:  

"Av barneomsorg og familiearbeid lærte de mye som var 
nyttig og  viktig  i  jobben.  De lærte å samarbejde, a fange  opp  
og forstå signaler (både verbale og ikke-verbale), å  ta  være på 
kolleger og medarbejdere, a ha mange baller i  lufta,  og tale 
avbrytelser og være tilgjenglig og mottakelig for andre." 
(Kvande og Rasmussen, 1990, s. 90)  

Vilka  kvalifikationer som den  enskilda kvinnan  sedan  tillägnar  sig 
via  erfarenheter  av  hemarbetet, säger  Andreasen  och  Jorgensen,  
avgörs  av  hennes klassbestämda socialiserisering och  den  dubbel-
arbetande  situation som  hon  ingår i.  De  skiljer dessutom  på  
hemarbetets  form  och innehåll och menar att  de kvalifikationer 
som  kvinnor utvecklar utifrån hemarbetets  form  är centrala  
eftersom de  är generella i  sin  användning. Däremot är  de 
kvalifikationer som  utvecklas  ur  hemarbetets innehåll starkt 
varierande  eftersom de  är avhängiga  av  klassmönster, familjens 
ekonomi, storlek och prioriteringar.  

De  viktigaste generella kvalifikationerna  som  kvinnor tillägnar  
sig  genom hemarbetets  form, enligt dem,  är  en  förmåga till  
planering,  flexibilitet och  behovsorientering.  Genom  den  köns-
specifika  socialisationsprocessen  menar  Andreasen  och  Jorgensen  
också att kvinnor fostras till ett ansvarstagande i  relation  till 
familjen och  en  förmåga till inlevelse - empati. Här  kan man se 
paralleller  till  vad Ve  lägger i begreppet  ansvarsrationalitet  (aysnitt  
3.2).  Att ta  ansvar  är  en kvalifikation som  kvinnor  som kollektiv  
för över i lönearbetet menar  Andreasen  och  Jorgensen.  Denna  
kvalifikation anser de kan  ta  sig  olika uttryck och riktas såväl mot  
klienter  och  kolleger som produkter. 

Genom att vända på sina livslinjekurvor gör  de  hemarbetet synligt som  en  yta istället för  en  linje. 
Denna yta beskriver  de  som  den  gröna kullen. 



55  

54  

Kvinnors dubbelarbete ställer  krav  pa  kvalifikationer som  förmåga 
till  god planering  och  en  hög  grad av  flexibilitet. Detta är  kvali-
fikationer som  kvinnorna ofta gör bruk  av  i lönearbetet.  De 
kvalifikationer som Andreasen  och  Jorgensen  anser  att kvinnor  som 
kollektiv  grupp är bärare  av beroende på den  könsspecifika  
socialisationen,  hemarbetet och dubbelarbetet sammanfattas i  
bilden  nedan.  

Kvalifikationer som  kvinnor  som  grupp  har  möjlighet att föra 
över i lönearbetet  enligt Andreasen  och  Jorgensen  (1987) 

SOCIALISATIONEN 	HEMARBETET 	DUBBELARBETET 
Ansvar 	 Planering 	 Planering 
Empati 	 Flexibilitet 	Flexibilitet 

Behovsorientering 

I  den  modell  Andreasen  och  Jorgensen  utvecklat delas  en individ 
eller en  grupps  kvalifikationer  upp i fyra huvudkategorier: 
Formella och icke-formella (d.v.s. samhälleligt erkända och icke 
erkända)  samt  i generella och specifika. Deras modell beskrivs  på  
bilden  på  nästa sida.  De  fyra kategorierna bestämmer kvalifika-
tionernas  form.  Däremot säger kategorierna  ingenting om  deras 
konkreta innehåll. Detta måste analyseras för  den  enskilda 
individen  eller gruppen av individer. De  säger:  

"Det konsspecifikke udtryk i kvalifikationssaettet kommer 
forst  till  syne i den konkrete indholdsbestemmelse. 
Karakteristisk for kvinders kvalifikationer er, som vi  senare 
ska  se, at de er uformelle og oftest generelle." 
(Andreasen  och  Jorgensen,1987, s.67) 

En individs  sammantagna kvalifikationsuppsättning  kan  placeras  in  
i  de  fyra huvudkategorierna. Karakteristiskt för kvinnor, menar  
Andreasen  och  Jorgensen,  är att deras  kvalifikationer,  i högre 
utsträckning än mäns,  kan  klassificeras  som  generella och icke-
formella, medan mäns i högre  grad  är specifika och formella.55  
Gränsen mellan formella och icke-formella  kvalifikationer  är dock 
mycket flytande, menar författarna.  Den kan  variera mellan  
individer  och över  tid.  Här  har  också fackföreningarnas styrka  en 

Detta ayspeglades också som vi säg i  den  s.k. NYK:en  se s. 50.  
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viktig  roll,  för vilka kvalifikationer, som är formella  respektive  
icke-formella, säger  de.  Även gränsen mellan specifika och 
generella varierar.  De  förutspår, som tidigare nämnts, att  den  
tekniska utvecklingen kommer att medföra att  de  generella 
kvalifikationerna får större betydelse, vilket  de  menar kan ge 
kvinnorna ett bättre utgångsläge än tidigare, något som även 
Kvande och  Rasmussen  instämmer i (Kvande och Rasmussen,1990). 

Kvalifikationsmodell  enligt Andreasen  och  Jorgensen  
(1987, s. 66, egen  övers.). 

FORMELLA KVAL. 	ICKE-FORMELLA KVAL. 

SPECIFIKA KVAL.55  kunskap från yrkes- 
utbildning 

arbetserfarenheter  56  

kvalifikationer i 
förhållande till arbets- 
stället och material 
tillägnade genom 
arbetserfarenheter 

	

GENERELLA KVAL.
57 
 kunskap från 	 den  generella 

	

grundskolan 	 arbetsförmågan 

arbetserfarenheter förhållningssätt från 
samhälleliga  
socialisationsprocesser  
och arbetserfarenheter 

psykiska kvalifikationer 
från arbetserfarenheter 

kvalifikationer i 
förhållande till 
arbetsplatsen som helhet 
tillägnade genom 
arbetserfarenheter  

56 	Specifika  kvalifikationer  definieras  som, viden som  är  knyttet  till  udførelsen af enkelt-funktioner 
og som relaterer sig primært  till  arbejdsgenstanden (Andreasen  och  Jorgensen,  1987, 5.65). 

57 	Det  danska  ord de  använder är  arbejdserfaringer.  Här används inte  det  svenska  ordet  
arbetslivserfarenheter  eftersom det har en  vidare innebörd än  vad de  ayser.  

58 	Generella  kvalifikationer  definieras  som, viden der er en førudsætning for at  ingå i  det samlede  
arbejdsforløp  og som kan anvendes  i  andre former for arbejde (Andreasen  och  Jorgensen,  1987, 
s. 65).  
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Ett exempel från kontorsarbete får  visa  hur  de  i praktiken använt 
sig av modellen.  De har  även i sitt arbete i detalj analyserat 
sjuksköterskors yrkeskunsakper utifrån  sin  modell. 

I analysen av kontoristers kvalifikationer börjar  de  med att dela 
upp kvalifikationerna i formella och icke-formella kvalifikationer.  
Till de  olika formella kvalifikationerna räknar  de  olika typer av 
kontorsutbildningar, som ger  en  bredare bakgrundskunskap om 
kontorsarbetet, d.v.s. generella kvalifikationer. Dessa utbildningar 
ger även många specifika kvalifikationer som t.ex. specifika 
språkkunskaper, att kunna formulera sig skriftligt o.s.v.  

De  icke-formella kvalifikationer som kvinnliga kontorister 
använder sig av kan beskrivas på flera olika sätt. I exemplet 
använder  de Thomsens  modell som delar upp dessa icke-formella 
kvalifikationer i två typer av kvalifikationer  (Thomsen et al, 1984):  

För det första  en  förmåga till överblick över sammanhangen på 
kontoret. Detta kräver kunskap om både  de  formella och icke-
formella ärendegångarna på företaget eller myndigheten. Denna 
överblick är viktig för att kunna samordna verksamheten och i  
relation  till kontorets övriga anställda. Dessutom är denna 
kvalifikation viktig för kontorets  service  och ansikte utåt. För att  de  
beslut som fattas i arbetet ska ske i linje med företagets policy och 
praxis är det också nödvändigt att  ha  denna överblick.  Den  kunskap 
som ligger bakom förmågan till överblick uppnår  man  genom  
information  av olika  slag  om  de  anställdas arbete och kommande 
arbetsplaner,  information  som strömmar genom kontoret  under  
dagens lopp och årens gång.  

Den  andra typen av icke-formella kvalifikationer är  en  lyhördhet 
och följsamhet i förhållande till beslut och det dagliga kontorsar-
betet.  De  anställdas behov måste fångas upp och tas med i bilden 
för att säkra  en  problemfri  social  miljö. Att kunna vara lyhörda och 
följsamma förutsätter ett behovsinriktat förhållningssätt, menar 
författarna. Här ser  man  paralleller med  Prokop (1981). 

Susanne  Højgaard  Pedersen  och  Anne Marie  Sorensen utvecklar  
Andreasens  och  Sørensens  modell med att tillföra ett nytt 
indelningskriterium när det gäller formella kvalifikationer 
(Højgaard  Pedersen  och Sorensen,  1990). De  delar upp formella 
kvalifikationer i två kategorier beroende på om  de  tillägnats  via  
utbildning eller i arbetslivet.  

De  skiljer även på vad  de  ser som subjektets potentiella 
kvalifikationer, d.v.s. kvalifikationer som  en  individ  har men  inte 
använder sig av i ett speciellt arbete i  en  viss  situation.  Dessa 
potentiella kvalifikationer anser  de  inte ska tas med vid  en  
kvalifikationsanalys.  

En  problematik som  Andreasens  och  Jørgensens  kvalifikations-
modell inte berör är kroppen som kvalifikation. För  min  empiri är 
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detta betydelsefullt, därför att kroppen uttryckt som manlig fysisk 
styrka,  haft en  särställning som  en  nödvändig kvalifikation som 
ofta marginaliserat kvinnor i mansdominerat industriarbete.  

4.7  Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet ger en  generell  bakgrund till avhandlingens övergripande  
tema om  kön och  kvalifikationer  och  beskriver  några  faktorer som 
har  varit betydelsefulla för att osynliggöra kvinnoyrkens  
kvalifikationer.  

I  kapitlet  redovisas ocksä  den  kvalifikationsmodell  som 
Andreasen  och  Jorgensen  utvecklat och  som har  varit  en  viktig 
inspirationskälla och analysredskap i mitt arbete  (Andreasen  och  
Jorgensen,  1987). Modellen har  varit betydelsefull främst  av  två 
skäl,  dels  därför att  den  utgår från att  den  könsspecifika  
socialisationen  är  av  betydelse för  en individs kvalifikationer,  och  
dels  för att  modellen  tar  sin  utgångspunkt i  subjektet,  individen  
eller gruppen av individer,  d.v.s. utbudssidan och inte 
efterfrågesidan, vilket  har  betydelse för att synliggöra kvinnors  
kvalifikationer. 

De  könsspecifika  kvalifikationer som Andreasen  och  Jorgensen  
anser  att kvinnor utvecklar genom  socialisationen,  hemarbetet och 
dubbelarbetet är  ansvar,  empati, flexibilitet,  planering  och  behovs-
orientering.  Dessa  kvalifikationer,  menar  de, kan  kvinnor  som  
grupp föra över i  det  betalda arbetet.  Modellen ger  även genom  sin  
kategoriindelning i formella (samhälleligt erkända) och icke-
formella (icke samhälleligt erkända)  kvalifikationer  möjlighet att 
tolka kvinnliga förhållningssätt  som en  typ  av  icke-formella  
kvalifikationer.  



59 

5  Metod  

5.1 Val  av metod 

Att  stå  inför utforskandet  av en  företeelse  som  kvinnliga förhåll-
ningssätt, och  då  framför allt utifrån egna och andra kvinnors 
exempel och erfarenheter,  gjorde  att  jag  intog  rollen som  stig-
finnare.  Det  fanns  ingen  karta  med  utstakade vägar att  gå  utan  jag  
måste själv efterhand hitta stigarna och skapa kartan. 

Ett i huvudsak  kvalitativt  angreppssätt  låg  därför närmast till 
hands. Att  jag relativt snart  bestämde  mig  för att inom ramen för 
kvalitativa  metoder  använda  en  metod  av  teorigenererande 
karaktär(grounded  theory)  fanns  det  flera skäl till.59  

Ett viktigt skäl  var,  att när  jag  började närma  mig  företeelsen 
kvinnliga förhållningssätt saknade begrepp för att fånga dess  
kvaliteter. De  begrepp,  som jag  bollade mina tankar mot,  som 
ansvarsrationalitet  och begränsad  teknisk rationalitet, var  begrepp  
som var av mer  övergripande karaktär och endast grova redskap. 
Dessa begrepp  kunde  användas  på  ett sätt  som Bengt  Starrin  et al.  
benämner spärhundsbegrepp (Starrin,  et al., 1991). 60  

Ytterligare ett skäl till att välja  den  teorigenererande  metoden 
var  att mina problemställningar väl matchade  det  sätt att inhämta 
kunskap  på, som  denna metod  bygger på,  d.v.s. teoretiska urval. 
Detta är  en  urvalsprocess där rikhaltigheten  av  företeelsens  
aspekter,  ett mättnadskriterium, ska uppfyllas snarare än ett 
representativt  eller  slumpmässigt urval.  

5.2  Att komma tomhänt till forskningsfältet  

En  viktig  aspekt  i  den  teorigenererande  modellen  är synen  på  
förförståelsen  av  forskningsfältet.  Barney Glaser  och  Anselm  
Strauss  hävdar att forskaren bör studera ett  område  utan någon 
förutfattad  teori  och i initialskedet ignorera  den  teoretiska och 
empiriska  litteraturen på området  (Glaser  and  Strauss,  1967).  Detta  

59 	Grounded-theory  metoden  utvecklades  av  Glaser  and  Strauss  och presenterades i deras bok -  The  
Discovery of Grounded Theory  (1967). Metoden  benämns ibland även lcartläggningsmetoden,  
eftersom den  syftar till  en  kartläggning  av en  företeelses  kvaliteter  (Eneroth,  1984).  Starrin,  et al.  
väljer att översätta  grounded-theory  metoden med  begreppet  teorigenerering på empirisk grund  för 
att poängtera  den vandring  mellan  data  och  teori som metoden  förutsätter.  Jag har  även själv  valt  
att använda  mig av  deras begrepp i mitt arbete (Starrin,  et al. 1991). 

60 	Starrin  et al.  använder benämningen spärhundsbegrepp  pä  vad  Blumer definierar  som  sensitizing 
concepts  (Starrin  et al. 1991  och Blumer,1954). Blumer skiljer  på  definitiva begrepp och 
spårhundsbegrepp.  Definitiva  begrepp utgör föreskrifter  av vad som  skall observeras, medan 
spärhundsbegrepp  anger  riktningen  av det  fortsatta arbetet.  Enligt  Starrin  et al. (1991 s. 20)  
vägleder oss spårhundsbegreppen i sökandeprocessen och hjälper oss att spåra upp väsentlig  
problematik. De  är  mer  känsliga för empiriska  data  än  vad  definitiva begrepp är. 
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är viktigt för att tillförsäkra sig att  de  kategorier som kommer att 
framträda inte blir besmittade med begrepp som passar bättre för 
andra områden. 

Det  de  här beskriver är  en ideal situation,  som i verkligheten 
närmast är utopisk, anser  jag.  Vi är i alla situationer bärare av 
någon  form  av såväl erfarenheter som förklaringsmodeller i explicit 
eller  implicit form.  Mitt sätt att hantera detta  problem  är snarare 
att göra som Hedvig Ekerwald och Stina Johansson förespråkar: 

"Att komma tomhänt går inte, menar vi. Bara  en  hög 
medvetenhet om vad  man  för med sig kan göra att  man  är 
relativt mer tomhänt än någon annan. Går  man  utan  de  
vetenskapliga fördomarna kommer  man  med  sin  
vardagskunskap, vilken sällan är  mindre  fördomsfull." 
(Ekerwald och Johansson,  1989, s. 30). 

Jag har  valt att beskriva  min  förförståelse av fältet i inledningen:  
En  problemställning växer fram  (s. 11). 

5.3  Validitet och reliabilitet 

Det  är inte  vid teorigenerering på empirisk grund relevant  att fråga  
efter validitet  i  den  positivistiska betydelsen,  korrespondens med  
verkligheten (Kvale,  1987). Eftersom  teorin kommit till  på induktiv  
väg blir  det ingen skarp  gräns mellan  teori  och  empiri. 
Teorigenerering  ställer andra  krav  än  de  positivistiska metoderna  
på validitet  och reliabilitet.  Glaser  och  Strauss  använder  sig  inte  av  
dessa begrepp utan istället använder begreppet  usefulness (Glaser  
and  Strauss,  1967). Joan  Acker  et al.  använder i detta sammanhang 
begreppet  adequacy  i bemärkelserna  tolkningsrelevans  och  
relevans  i  relation  till sina insamlade  data  (Acker  et al. 1983).61  

Det  innehåll  som  Acker  et al.  lägger i begreppet  adequacy  ligger  
nära ett  av de  validitetskriterum  som  Steinar  Kvale använder  sig av  
nämligen, koherensvaliditet (Kvale,  1987).  Detta  kriterium bygger 
på  prövandet  av den  logiska koherensen,  en  inre  logik  i resultaten, 
och används t.ex. inom hermeneutiken. Kvales definiering  av  
koherensvaliditet är  det  validitetsbegrepp  som jag  själv anslutit  
mig  till.  

61 	Acker et al.  beskriver  de  två nivåer  av  adequacy pä  följande sätt  The first has to do with adequacy 
of interpretation and involves selection, organization and interpretation of our findings with our 
social theory. The other level of concern is with the adequacy of our findings. We want to know 
that our research results fairly and accurately reflect the aspects of social life that we claim they 
represent (Acker, et al., 1983 s.431). 
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61 

5.4  Att avgränsa forskningsfältet 

När huvudriktningen var lagd, d.v.s. att utforska olika dimensioner 
och aspekter rörande kön och kvalifikationer, med  en  särskild 
fördjupning av, dels betydelsen av kön i  relation  till kvalifikationer 
i arbetet, och dels kvinnliga förhållningssätt, gjordes två teoretiska 
urval.62  

För ett första närmande till forskningsfältet intervjuades sju 
kvinnor med erfarenhet av mansdominerat industriarbete i syfte 
att speciellt utforska företeelsen kvinnliga förhållningssätt.  

En  bearbetning av förstudien ledde till det andra teoretiska 
urvalet: Kvinnorna i Projektet  40  flickor. 

Förstudiens syfte  

De  kvinnor som valdes ut att ingå i förstudien var kvinnor som 
medvetet reflekterat över vad det inneburit att vara kvinna på  en  
mansdominerad industriarbetsplats. Dessa kvinnor hade  jag haft  
kontakt med tidigare i olika sammanhang, på fackliga kurser, 
kvinnoseminarium o.s.v. På olika sätt hade dessa kvinnor förmedlat 
egna fruktbara erfarenheter och exempel som anknöt till mina 
problemställningar. 

Förstudiens huvudsakliga syfte var, att hitta begrepp som 
hänförde sig till dimensioner och aspekter av ett kvinnligt förhåll-
ningssätt i arbetet. Intervjuerna i förstudien kom därför att 
koncentreras kring temat kvinnliga förhållningssätt i ett  mans-
dominerat industriarbete. 

Bearbetningen av förstudien ledde till att kvinnliga 
förhållningssätt i industrimiljön kunde inordnas i tre övergripande 
kategorier, som uttryckte olika dimensioner av ett omsorgstänk-
ande: Omsorg i mellanmänskliga relationer, omsorg i människa - 
maskin relationen och slutligen i omsorg gentemot maskiner och 
produkter. Dessa tre kategorier kom  sedan  vid analysen av 
huvudempirin att fungera som spårhundsbegrepp. Ett ytterligare 
spårhundsbegrepp blev det helhetstänkande som kvinnorna gav 
uttryck för i förstudien vad gällde planeringen av arbetet och i 
sättet att felsöka. 

Förstudien pekade också framåt mot nästa teoretiska urval, 
genom att  den  visade att skillnader i förhållningssätt mellan 
kvinnor och män framstod tydligare ju mer självständigt ett arbete 
var.  

Begreppet teoretiska urval beskrivs  under  avsnitt  5.1.  
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Projektet  40  flickor. 

Vid  en  genomgång av  de  olika satsningarna inom Kampanjen - Fler 
kvinnor till industrin, väcktes mitt intresse för att intervjua 
kvinnorna i Projektet  40  flickor.  63  I förhållande till mina problem-
ställningar var projektet utmanande av flera skäl. Ett skäl var att 
kvinnorna efter  en  treårig  drift-Och underhållsteknisk utbildning 
erhållit relativt kvalificerade arbeten på ett industriföretag med  
modern  produktionsteknik.  Jag  antog därför i linje med förs tudien 
att skillnader i förhållningssätt  skulle  kunna framträda tydligare än 
vid ett  mindre  självständigt arbete. 

Det andra skälet var att kvinnorna som rekryterades till 
projektet enligt  de  projektansvariga  skulle ha en  "felaktig bak-
grund", d.v.s.  ha  gått  en  kvinnodominerad utbildning med icke 
teknisk inriktning. 

Att kvinnorna i sitt bagage hade erfarenheter från  en  kvinno-
dominerad utbildningslinje såg  jag  som  en  fördel eftersom  de  då 
antogs kunna ge  en  tydligare beskrivning av skillnader i förhåll-
ningssätt mellan kvinnor och män i  den  mansdominerade industri-
miljö  de  kom till. 

Kvinnorna i projektet visade sig också vara utspridda på flera 
olika avdelningar, vilket i detta sammanhang var  en  fördel efter-
som  de  företeelser som studerades på så vis  skulle  kunna uppvisa 
flera aspekter. 

I mitt material  har  kvinnorna givits det största utrymmet, därför 
att  jag  framför allt  har  velat synliggöra deras erfarenheter och 
bilder. Uttryckt på ett annat sätt kan  man  säga att kvinnorna  har  
givits det starkaste tolkningsföreträdet i mitt arbete. 

Eftersom konstruktionen av det sociala könet, som  jag  ser det, 
delvis är ett relationellt förhållande, d.v.s. kvinnliga förhållningssätt 
konstrueras i  relation  till manliga förhållningssätt, intervjuades 
även  en  grupp manliga arbetskamrater och arbetsledare, som 
befann sig i kvinnornas nära arbetsmiljö.  

De  manliga arbetskamraterna valdes ut med hjälp av kvinnorna 
för att representera dels män som det var lätt att samarbeta med, 
och dels män där kvinnorna upplevde att  de  mötte ett motstånd för 
att  de  var kvinnor. Avsikten var att fånga  en  så stor  variation  som 
möjligt av männens bilder och föreställningar kring problem-
ställningarna. 
För att erhålla  en god  bild av  de  yttre ramarna kring kvinnorna och 
männen intervjuades även nyckelpersoner, dels på företaget, och 
dels för Projektet  40  flickors genomförande.  

Kampanjen,  Fier  kvinnor till industrin, beskrivs dels i aysnitt  1.2 samt  i fotnot  72.  
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De 58  intervjuerna i hela det empiriska materialet fördelade sig 
enligt nedanstående kategorier: 

-Kvinnorna i förstudien  -7  st.  
-Kvinnorna i  Projektet 40  flickor  -27  st.  
-Kvinnornas manliga arbetskamrater-  9  st.  
-Förmän/arbetsledare närmast kvinnorna -  8  st.  
-Nyckelpersoner i företaget och i  projektet -7  st.  

(Rekryteringschef,utbildningschef, avdelningschefer, 
facklig representant,  psykolog  pa  AMI)  

Gränsen mellan  den  tredje och fjärde kategorin är ibland flytande, 
d.v.s.  en del  av arbetsledarna var mer att betrakta som manliga 
arbetskamrater, då organisationen vid vissa arbetsställen var 
mycket ohierarkisk.  

5.5  Redskap och datainsamling 

I detta aysnitt redovisas  de  datainsamlingstekniker som  jag  använt 
mig av och några viktiga överväganden i samband med val av 
teknikerna. Intervjuerna utgör undersökningens huvudsakliga  data.  
I  mindre  utsträckning användes enkätformulär, dagböcker och 
sekundärdata, i  form  av företagsrapporter och rapporter om 
Projektet  40  flickor.  64  

Att närma sig företaget och informantema 

Att få tillgång till forskningsfältet, i detta  fall  bilföretaget, att 
närma sig det och skapa goda förutsättningar för intervjuarbetet är  
en  viktig  del  i forskningsprocessen. Detta för att datainsamlingen 
ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt.  

En  första kontakt  togs  med bilföretaget i februari  1988.  
Undersökningens tilltänkta uppläggning presenterades då för 
rekryteringschefen, som ställde sig mycket  positiv  trots  den  stora 
uppmärksamhet som Projektet  40  flickor mött i massmedia. 

Ett  par  månader senare besökte  jag  företaget för att träffa 
rekryteringschefen igen och personer på företaget som på olika sätt 
varit inblande i projektet.  Jag  fick då också tillfälle att bekanta mig 
med  den  industrimiljö där kvinnorna arbetade. 

Att komma som kvinnlig forskare till  en  mansdominerad 
industrimiljö kräver  en  anpassning, vad gäller t.ex. språk, klädsel, 
beteende o.s.v. Här hade  jag  stor nytta av  min  egen erfarenhet av  

64 	AMI (1984),  AMI/AMU/Saab-Scania  (1986  och  1987)  och  AMU  (1984).  
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mansdominerade arbetsmiljöer,  dels av min  tidigare  forskning  i 
grafiska branschen, och  dels av min  tekniska utbildning.  
Roberta  Hill diskuterar i  Fieldwork  as a  female  in a 'male'  
workplace:  The  process  of gender  at  work olika  aspekter av  att 
vara kvinnlig forskare  på en  mansdominerad arbetsplats (Hill,  
1984).  Två centrala  aspekter  i artikeln är,  enligt henne,  möjligheten 
att  få  tillgång till och erhålla nödvändig  information  och att hand-
skas  med den stress som  finns inbyggd i att vara  av  fel kön  på en  
mansdominerad arbetsplats.  

Min egen  tekniska bakgrund underlättade också  samtalen med  
cheferna och arbetsledarna  på de  olika produktionsavdelningarna,  
på så vis  att  jag var  införstådd  med de  flesta  av  deras tekniska 
facktermer. Mina tekniska  kvalifikationer bidrog  säkert också till 
att minska betydelsen  av  att  jag var av  fel kön i  den  miljön.  

På företagets personalavdelning utsågs  en  kvinnlig assistent till att 
vara  min  kontaktperson och att vara mig behjälplig på olika sätt 
vid genomförandet av mitt arbete, som t.ex. planeringen av 
intervjutillfällena med informanterna. Denna hjälp visade sig vara 
ytterst värdefull, eftersom denna kvinna tidigare hade arbetat i 
produktionen på företaget och hade egna erfarenheter av arbets-
vilkoren där och mycket  god  kännedom om arbetsrutinerna. 
Intervjuerna kunde på så vis läggas upp så att  de  kunde genom-
föras så smidigt som möjligt och inte störde produktionsrytmen 
mer än nödvändigt. 

Efter att  ha  förankrat undersökningen på olika chefsnivåer och 
även kontaktat  den  fackliga organisationen, inbjöds  de  kvarvarande  
28  kvinnorna i Projektet  40  flickor och deras arbetsledare till ett 
antal informationsmöten.65  Inför dessa möten skickades  en  skriftlig 
presentation om undersökningens syfte ut till  de  inbjudna. 

Kvinnorna ombads dessutom att till mötet fylla i  en mindre  enkät 
om bakgrundsdata, som ålder, familjesituation, tidigare utbild-
ningar och arbetslivserfarenheter,  samt  att skriva dagbok över hur 
ett  par  olika arbetsdagar kunde  se  ut.  De  flesta kvinnorna skrev 
dagböcker åt mig som ofta var mycket livfulla och gav informativa 
beskrivningar om deras arbetsdagar och kvinnornas inställning till 
arbetet.66  Dagböckerna skickades till mig innan mina informations-
möten med kvinnorna, vilket gjorde att presentationen av  under- 

65 	Metallfacket ställde sig i början mycket  negativ  till projektet  40  flickor, därför att kvinnorna som 
fick denna  drift-och underhållstekniska utbildning rekryterades utifrån och därför gick förbi andra 
som det varit naturligare att ge arbetena till.  Till de  efterföljande projekten, där samma 
utbildning erhållits,  har  även  en  internrekrytering skett och  den  fackliga inställningen är  nu  mer  
positiv. 

66 	Dagbokstekniken  har  använts av mänga kvinnoforskare, framför allt vid  studier  av kvinnors 
vardagsliv, i syfte att synliggöra kvinnors obetalda arbete och ofta kopplat till 
tidsanvändningsstudier.  Se  t.ex. Tora Fribcrg  (1990)  för  en  beskrivning av tekniken. 
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sökningen kunde göras mer insiktsfull. Dagböckerna var även 
värdefulla för mig själv som förberedelsematerial till  de  kommande 
intervjuerna med kvinnorna. 

På informationsmötena framkom  en  trötthet från kvinnornas 
sida på  den  uppmärksamhet och det ståhej som Projektet  40  flickor 
rönt. Framför allt var kvinnorna trötta på  de  överdrivna bilder som 
givits i massmedia om kvinnornas arbeten, att kvinnorna t.ex.  
skulle  bli robottekniker på fabriken. Denna uppmärksamhet, 
menade  de,  försvårade deras möjligheter att på ett naturligt sätt 
smälta  in  i arbetsmiljön. Av samma skäl framkom  en  skepsis även 
mot  min  undersökning. Problemet löstes delvis  under  informations-
mötena,  men  fick till följd att  just  uppmärksamheten kring 
projektet ofta blev det tema som fick inleda intervjuerna med 
kvinnorna. 

Själva intervjuarbetet kom att koncentreras till två månader  
under 1988  (maj - juni). Därefter gjordes  under 1990 en  avrapport-
ering till  de  intervjuade och företaget. 

Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes i  form  av tematiskt  semi-strukturerade 
djupintervjuer.  En  beskrivning av intervjuguidens olika tema ges i 
bilaga  3. Semi-strukturerade djupintervjuer är  en  intervjuform som 
många kvinnoforskare intresserat sig för och använt sig av  (Se  t.ex. 
Davies och Esseveld,  1989).  

Eneroth skiljer dessutom på intervju och samtal (Eneroth,  1984).  
Skillnaden är främst relaterad till graden av styrning.67  I mesta 
möjliga mån  har  mina intervjuer försökt att närma sig samtals-
formen,  men  det  har  naturligtvis styrts av hur samspelet mellan 
mig och  informanten  i realiteten sett ut.  Jag har  eftersträvat vad  jag 
skulle  vilja kalla  en  intervju med samtalskaraktär. 

Många kvinnoforskare  har  reflekterat över  relationen  mellan 
intervjuaren och  den  intervjuade. Denna  relation har  tolkats  på  ett 
nytt sätt  av  kvinnoforskare,  som  utgått från ett kvinnoperspektiv.  
Ann  Oakley  t.ex. förespråkar  vad  hon  kallar  en  icke-hierarkisk  
intervju , där intervjuaren också är deltagare och  ger av sig  själv 
och inte bara mottager  information  (Oakley,  1981). Karen  Davies 
och  Johanna  Esseveld föredrar däremot att använda begreppet  
solidarisk  intervju,  som de  härleder till  Else Christensen  och  Kirsten 

Eneroth beskriver skillnaden mellan intervju och samtal på följande vis:" Det är  just  vad gäller 
graden av styrning av  den andres  uttryck, d.v.s. hur mycket spelrum  den andre har  inom frågornas 
ramar, som utgör skillnaden mellan samtal och intervjuer" (Eneroth,1984  s. 102).  
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Hvidtfeldt, som ger följande  definition  på  en  solidarisk intervju: 

"Vi uppfattar det som  en  kombination av omsorg i vid 
bemärkelse och respekt för  den  människan vi pratar med. Det 
ska finnas utrymme för kvinnan som vi intervjuar.  Hon  ska få 
tid att fördjupa sig i vad hon egentligen tror, tänker och anser.  
Hon  ska ge  en  bild av  den  värld som intervjun behandlar. Vi 
ska träda  in  i hennes värld och förstå dess logiska 
konstruktion inifrån"  
(Christensen  och Hvidtfeldt,  1981, s. 5-6)  

Davies och Esseveld utvecklar vad  de  menar  en  solidarisk intervju 
är: 

"Samtalet bör följa sitt eget lopp och så  langt  möjligt  den  
intervjuades egen logik och tänkesätt. Större delen av 
dialogen  springer  då fram ur hennes egna associationer. 
Naturligtvis kan även våra associationer spela  en roll  och 
styra samtalet,  men  det är  den  intervjuades logik som bör stå 

centrum. Det innebär att samtalsämnena - i motsats till vad 
som är  faller  i strukturerade intervjuer - aldrig följer samma 
ordning eller får samma proportioner i två intervjuer." 
(Davies och Esseveld,  1989, s. 27-28)  

I mina intervjuer  har jag haft den  solidariska intervjuformen  som  
målsättning, något  jag ser  lite  som  att sikta mot stjärnorna. I  
realiteten når man  grantopparna.  En helt solidarisk  intervju  med  
t.ex. kvinnorna är, menar  jag,  inte möjligt att uppnå  på grund av 
den  maktrelation  som  ändå finns inbyggd i  situationen.  

Intervjuerna  med de  manliga förmännen utfördes  av mig.  
Däremot intervjuades  de  unga manliga arbetskamraterna  av en 
man.  Skälet till att  jag  valde att  ha en  manlig intervjuare  av de  
unga männen  var,  att  jag efter  några intervjuer  med dem  insåg att  
jag mer  betraktades  som en  morsa, vilket  gjorde  att  samtalen  kring 
t.ex.  de  unga männens kvinnosyn,  vad det  inneburit att  det  kommit  
in  kvinnor  på  arbetsplatsen och frågor kring pornografin  på  arbets-
platsen inte föll  sig  naturliga  på  samma sätt  som om  intervjuaren  
var en man. 

Jag var  också främst intresserad  av  att  via de  unga männen 
fånga upp  hur  manskulturen uttrycktes sinsemellan männen  på  
arbetsplatsen.  Jag ville få en  inblick i  hur  det  manliga  kollektivet på  
denna industriarbetsplats förmedlade  maskulinitet  och femininitet. 

Intervjurelationen  med  ayseende  på  kön diskuteras i  en artikel 
av  Lynn  Davies där  hon  menar att fördelen  med  att vara  av  samma 
kön  vid  intervjuandet är ett igenkännande och ett förtroende, och 
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att inte vara  vad  hon  betecknar"a  cultural stranger"  (Davies,  1985).  
Hon  framhåller dock att  det  inte nödvändigtvis är bara fördelar  
med  att vara  av  samma kön.  En  "cültural  stranger"  kan  uppmärk-
samma  information som den som  är  av  samma kön inte  ser,  därför 
att  informationen ter sig så naturlig  att  den  förbigås.  
Den  slutsats Davies drar blir därför:  

"Hence there are swings and roundabouts in same-sex/cross-
sex ethnography in terms of the availability of information. 
All one can ask is that the researchers are aware of where 
they win and where they lose." 
(Davies, 1985, S. 86)  

Som  kvinna konfronteras  man  i dessa miljöer  av en  manskultur 
där  man  inte känner  sig  hemma  vad  gäller värderingar och sätt att 
vara.  Min egen  erfarenhet  av  mansdominerade miljöer  gjorde det  
möjligt att  som  kvinna till delar neutralisera mitt kvinnliga  subjekt  
i denna miljö när  så  behövdes.  

En  intervjusituation  med en  förman  får  illustrera  den  typ  av 
problem man som  kvinnlig forskare  kan  råka ut för. Intervjuerna  
med  flera  av  förmännen skedde  på  deras förmanskontor där  mer 
eller mindre  pornografiska almanackor ofta prydde väggarna.68  Vid 
en  intervju  med en  arbetsledare  var jag tvungen  att göra intervjun  
med  förmannen  så  att  jag  även  hade den  halvkädda kvinnobilden i 
blickfånget. 

Mitt sätt att hantera detta  var  att  mentalt  försöka förflytta  mig  
utanför  min  kvinnokropp och  på så vis  minska betydelsen  av  kön i 
intervjusituationen. Att upprätthålla detta förhållningssätt  var  
ibland svårt särskilt  om informanten  uttryckte  sig  mycket sexist-
iskt  om  kvinnorna  pa  arbetsplatsen. 

Sekundärdata 

Utöver  det  egna insamlade  materialet  i  form av  intervjuer, enkäter 
och dagböcker  har  sekundärdata i  form av  olika  rapporter  använts  
som underlag  till mina beskrivningar. Dessa  rapporter har dels  
bestått  av  olika avrapporteringar  av  själva  Projektet 40  flickor och 
företagsmaterial från  Saab-Scania  om  verksamheten,  samt rapport-
er  från Arbetsmiljöfondens Utvecklingsprogram för  Ny Teknik,  
Arbetsorganisation och Arbetsmiljö.69  Inom detta  program har den  
nya karossverkstaden  på  Saab-Scania  varit ett praktikfall.  

68 	Till  förmän och arbetsledare  pä  bilföretaget skickades ärligen almanackor  med  halvklädda 
kvinnobilder frän underleverantörer.  

69 	Se  fotnot  64  och  85.  
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5.6 Forskningsprocessen 

Den  största utmaningen i  den  teorigenererande  metoden på empir-
isk grund ligger, som jag ser det,  i att teorin  just  ska genereras  ur 
data  och inte tvärtom. Kostymen (teorin) ska skräddarsys  efter 
kroppen (data). Kroppen  ska inte anpassas till  en  redan färdig 
konfektionskostym. 

Själva  forskningsprocessens  gång  kan  karakteriseras  som  ett 
växelbruk mellan  data  och  teori.  Mina första teoretiska pusselbitar 
föll  på plats  i samband  med  förstudien, där kvinnliga förhållnings-
sätt undersöktes.  Ur  förstudien utkristalliserades  tre dimensioner 
av  ett omsorgstänkande:  Omsorg  i mellanmänskliga  relationer,  i 
människa - maskin  relationen  och gentemot maskiner/produkter. 
Dessa menar  jag kan ses som  uttryck för ett omsorgstänkande  som 
kunde  relateras till  det  teoretiska begreppet  ansvarsrationalitet  
(aysnitt  3.2). De  nämnda omsorgsdimensionerna  kom sedan  att 
fungera  som  spårhundsbegrepp  vid analysen av  huvudempirin.  

Under  arbetets gång,  med  att analysera olika  dimensioner  och  
aspekter  kring kön och  kvalifikationer,  föll även  den kvalifikations-
teori som Andreasen  och  Jorgensen  utarbetat  på plats (Andreasen  
och  Jorgensen,  1987).  Framför allt  var det  deras  kategorisering av 
kvalifikationer  i formella  respektive  icke-formella  kvalifikationer, 
som  visade  sig  mycket användbar för förståelsen  av min empiri  
(aysnitt  4.6).  

Ett  par  viktiga metodologiska överväganden  som gjordes under 
forskningsprocessens  gång ska redovisas i  det  följande.  

Vid  bearbetningen  av  intervjuerna  gjorde jag  ganska  snart  
upptäckten att  det  manliga tolkningsföreträdet även  var  inter-
naliserade i  mig  själv.  Jag kom  även själv att ge manliga  chefer  och 
arbetsledare tolkningsföreträde framför kvinnorna. Detta ledde till 
att  jag efter den  upptäckten medvetet analyserade kvinnornas 
intervjuer först och därefter intervjuerna  med  kvinnornas manliga 
arbetskamrater och deras arbetsledare och  chefer.  Detta ayspeglas 
även i presentationen  av materialet.  

Ett annat vägval  som jag stod  inför  var  att välja analysnivå för 
huvudempirin.  Jag  startade  med  att analysera  materialet på en  
övergripande nivå, där kvinnornas,  de  manliga arbetskamraternas, 
arbetsledarnas och chefernas  bilder  jämfördes  med  varandra.  
EI ter  att  ha  arbetat  på det  sättet  under  ett  par  månader övergav  jag 
den mer  övergripande analysnivån och gick ner till  en individ-  och 
smågruppsnivå  som  huvudnivå för  analysen av  framför allt två 
skäl. 

Ett skäl  var  att detaljrikedomen i  materialet  i allt för hög 
utsträckning gick förlorad  på den mer  övergripande nivån. Denna 
detaljrikedom  var  viktig också  av  ett annat skäl, nämligen för att 
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synliggöra inte bara skillnader mellan könen utan också inom-
kategoriella skillnader tydligare.  

5.7  Presentationen 

Att presentera  en  kvalitativ undersökning av teorigenererande 
karaktär låter sig inte göras på ett enkelt och standardiserat sätt 
eftersom  tanken  hela tiden vandrar mellan  data  och empiri i  form  
av  en  process. Det finns inte  heller,  menar Starrin,  et al.  något 
standardformulär vad gäller presentation av denna typ av kvalita-
tiv undersökning (Starrin  et al. 1991).  

Ett  problem  vid presentationen blir därför, som  jag  ser det, att 
metoden till delar måste förbli osynlig för läsaren, eftersom  den  
inte går att presentera i  en  linjär  form  och kronologisk ordning. 

I mitt arbete, framför allt vid presentationen av empirin i kapitel  
8, har  citaten också fått ett mycket stort utrymme.  Den  
teorigenererande modellen syftar till att på vägen mot formandet 
av teoretiska begrepp, dels  visa  på betydelsefulla mönster,  men  
också skildra mångdimensionaliteten inom olika begrepp som växer 
fram. Det är här som citaten får  en central roll  i att levandegöra 
materialet och  visa  på nyansrikedomen. Med  de  många citaten får 
empirin också tydligare  en  egen röst. 

I det sammanfattande kapitlet  9 har jag  valt att ordna presen-
tationen av  data  så att det återknyter till avhandlingens huvud-
problemställningar. Kapitlet startar med analysen av kvinnliga 
förhållningssätt, som  de  uttrycks i empirin, ur vilket  en  teoretisk 
modell vaskas fram i  form  av  en  ansvarsrationalitet i ny tappning, 
som kan relateras till industriarbete med teknisk inriktning. Dessa 
kvinnliga förhållningssätt kan beskrivas i  termer  av kvalifikationer. 
På så vis förs kvinnliga förhållningssätt på ett naturligt sätt över till  
den  diskussion som  sedan  ayslutar kapitlet om betydelsen av kön i  
relation  till kvalifikationer i arbetet. 
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III  EMPIRI 

6. 	Ett första steg mot forskningsfältet 

För att närma mig forskningsfältet intervjuade  jag under  hösten  
1987  sju kvinnor, som alla hade lång erfarenhet av industriarbete 
(mellan  5-9  år) på  en  manligt dominerad arbetsplats. Samtliga 
kvinnor hade också medvetet reflekterat över vad det innebar att 
vara kvinna på  en  mansdominerad arbetsplats.70  

Avsikten med intervjuerna var framför allt, att försöka ringa  in  
och fördjupa problematiken kring kvinnliga förhållningssätt, innan  
jag  gick vidare i ett större intervjuarbete.  De  intervjuade kvinnorna 
var mellan  30  och  40  är.  De  hade av olika skäl valt att  ha  ett 
industriarbete och var positiva till det.  De  flesta av  dem  hade ett 
relativt självständigt och kvalificerat industriarbete.  

6.1  Kvinnliga förhållningssätt i arbetet  

En  kategori av exempel, som alla sju kvinnorna gav prov på, var 
skillnader i arbetssätt när  de  jämförde med sina manliga kolleger. I 
kvinnornas exempel beskrevs ett behovsinriktat helhetstänkande 
på olika vis. Kvinnorna tänkte efter innan, vilka behov som kunde 
uppstå  under  arbetsprocessens gång och planerade för det, medan 
männen, som i exemplet nedan, tänkte mer sekvensiellt, d.v.s.  de 
tog en  sak i  taget  allt eftersom det dök upp.7I Ett  par  av kvinnorna 
påpekade också att några av  de  äldre männen gjorde som  de. Eva,  
verkstadsmekaniker, hade arbetat både med manuella arbets-
uppgifter och som  NC-operatör på samma företag (med samma 
arbetskamrater).  Hon  upplevde framför allt  en  skillnad i arbetssätt 
vid mer kvalificerade operatörsarbeten, vilket hon beskrev så här: 

"Där  var det  sä,  att  jag la  ner mera  tid  i början  på  att göra alla 
inställningar och kon troller och sadant noga innan. Och även  
på  pappret,  sä  att säga, innan  jag  överhuvudtaget  satte  igäng.  
Idet  här  fallet  fick  vi  själva programmera rätt  sä  mycket. 
Även  om det  fanns  program,  fick  man  mänga  ganger  ändra 
saker och  ting  och göra egna  grejer. Vi  bestämde själva  hur  
det skulle  skötas.  Vi  plockade fram verktyg,  vi satte  upp  dem  
och ställde  in  maskinerna.  Jag  arbetade nog mera  sä  hela  
tiden,  att  jag  tänkte  mer  igenom  vad jag skulle  göra först.  
Jag  ritade upp siffror  pa  papper  och  gjorde  någon  sorts 

70 	Dessa intervjuer finns utförligare beskrivna i bilaga  1  och är tidigare publicerade i rapporten 
Kvinnors arbetsrationalitet och kvalifikationer (Gunnarsson,  1989). 

71 	Se  fotnot  39  som refererar till Waldens förklaring till detta säu  au  arbeta. 
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arbetsgång och plockade  sedan  fram. När  jag  väl  satte  igång 
att köra,  så var det  rätt  så klart.  Killarna  gjorde  lite  mer som 
vi gjorde  för  hand.  De  testade och körde, ställde  in  och körde, 
avbröt  sig  och ändrade.  De  fixade och donade  så  här.  Det  gick 
snabbare för  dem  att  komma  igång.  Jag  är inte säker  pä  att  
det  gick snabbare i  det  långa  loppet." 

En  annan kategori av förhållningssätt, som kvinnorna beskrev, kan 
sammanfattas som olika dimensioner av ett omsorgstänkande. 
Omsorgen uttrycktes i olika aspekter av mellan-mänskliga 
relationer, som t.ex. i  relation  till arbetskamrater som hade  problem  
med trassliga familjeförhållanden eller var sjuka och där det ofta 
ställdes krav på mänskligt  mod  i  relation  till arbetskamrater och 
överordnande.  

En  annan  dimension  av detta omsorgstänkande ayspeglades i 
kvinnornas förhållningssätt till olika aspekter av människa-maskin 
relationen på arbetsplatsen. I många exempel pekade kvinnorna på 
att  de  ställde större krav på säkerheten i arbetet och värnade mer 
om sina kroppar än männen.  Lena  t.ex. gav två besläktade exempel, 
som  jag  väljer att citera därför att  de  också mycket tydligt visar 
hur arbetarskyddet kom i konflikt med maskuliniteten.  

"Jag  bytte ut  en  träpall, som  jag  står på och som killarna  lagt  
dit.  Den  blir full av olja och livsfarlig att stå på.  Jag  fick  en  
matta av sjukgymnasten,  en  sån här sviktande matta. När  jag 
sedan  bytte maskin, så lät  jag  mattan ligga kvar och fixade  en  
ny vid  den  nya maskinen.  Killen,  som kom efter mig på  den  
gamla maskinen, slet bort mattan på  en  gång och  tog  fram  den  
gamla oljiga träpallen. Det var ju bara  jag,  som hade  en  sån 
där matta.  En  tjejmatta."  

Hon  gav också följande exempel: 

"Killarna på mitt jobb använder inte hörselskydd.  De  gamla på 
avdelningen är ingen ide' att snacka med.  De har  stått utan 
hörselskydd i  10-20  år, så  de  hör ju ingenting.  Men  kommer 
det nya killar  sä  är det ju  jag  som är skyddsombud, som ska 
fixa  de  här grejerna. Och  de  är jätteintresserade.  Nu  senast 
när det kom  en  ny kille.  Han  var med mig och hämtade grejer 
och verkade intresserad. Så ställde han sig bredvid  en  av  de  
här gamla rävarna som  skulle  lära upp honom. Och  den  gamle 
mannen använde ingen skyddsutrustning. Inte  ens  handskar 
använde  den  nye killen. Antagligen för att inte  den  här 
gubben gjorde det.  Han  kunde inte stå där med fina  vita  
handskar och hörselskydd." 
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Att inte ta risker är  en  annan sida av säkerhetstänkandet. Att inte 
vilja ta risker vid felsökning gav, som i  Ingers  (elektriker) exempel 
nedan, också utrymme för  en  annan tolkning, ett tecken på 
okunskap och osäkerhet. Själv beskrev hon det så här: 

"Killarna  gjorde  sä  att  de  provade  sig  fram  på  ett annat sätt.  
Jag var  mycket  mer  försiktig.  Vi kan  väl kolla  vad som  händer  
om vi  trycker  pä  den  här  knappen,  sa  de.  Sä  gjorde jag aldrig. 
Jag  gick och tittade  pä  ritningarna, kollade och funderade 
mycket innan  jag  vågade  gå  fram och trycka  på  några 
knappar.  Jag ville  vara säker  på vad jag  verkligen pysslade  
med.  Ofta gick  det  bra när  de  tryckte  på  knapparna.  Det  
hände  kanske ingenting, men det kunde  ju lika gärna  ha  hänt 
något otäckt.  Det kunde  ju lika väl vara  så  att  man  orsakade 
ytterligare feL"  

Ingers  arbetssätt uppfattades av killarna, förmannen och avdel-
ningschefen enbart som osäkerhet. Det fanns dock individuella 
skillnader i arbetssätt mellan killarna också, menade Inger.  En  av 
hennes manliga arbetskamrater var väldigt omsorgsfull och han 
gick noga igenom allt innan han gjorde något. Majoriteten av 
killarna var dock av  den  sorten som prövade först, menade hon. 

Ytterligare  en dimension  av kvinnornas omsorgstänkande 
formulerades i omsorgen eller skötseln av maskinerna och arbets-
platsen. Kvinnorna ansåg att  de  var mer noggranna med att hålla  
rent  kring maskiner och arbetsplats än  de  flesta av männen. Att 
hålla ordning kring sig såg kvinnorna som ett sätt att underlätta 
arbetet för sig som sparade tid.  

6.2  Fysisk styrka  en  kvalifikation? 

Kvinnorna gav få exempel på att deras  mindre  fysiska styrka 
jämfört med männens definierat bort  dem  från några 
arbetsuppgifter. Däremot gav  de  många insiktsfulla exempel som 
belyste behovet av fysisk styrka i arbetet.  Anita  (plåtslagerska) 
pekade t.ex. på att det inte bara handlade om att  ha en  fysisk 
styrka när  man  behövde lyfta tungt.  Hon  sa: 

"Det  är rätt mycket tunga jobb  jag  gör.  Det  handlar t.ex.  om  att 
att  vi bygger  upp  en  plåt  som  är  6 meter bred  och  20 meter  
läng.  Vi  måste ju bygga våra lyftgrejer själva.  Det  är ju  helt  
omöjligt att  med  handkraft röra i  så  stora  grejer. Det, det  
gäller är att vara  så  pass  teknisk  att  du ser  hur  du  ska lyfta. 
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Och det är inte alltid så lätt. Det finns ju  en del  som inte klarar 
av det, det väger inte jämnt och  de  lyfter på fel ställen och 
det rasar. Dét handlar mer om att tänka i skallen hur  du  ska 
lyfta med  de  hjälpmedel  du har." 

Anita gav  också exempel  pä  att kvinnors och mäns sätt att använda  
sig av sin  muskelstyrka  var  olika: 

"Killarna använder ofta  sin  muskelstyrka i onödan.  De  sliter 
när  de  inte behöver slita, när  de  t.ex. kan använda  travers  för 
att det kanske går lite fortare än att hämta  traversen  så drar  
man  det förhand. Det gör inte tjejerna.  De  köper inte tid på 
det sättet. Alla killarna gör ju inte så,  men  det finns inga tjejer 
som gör så." 

Betydelsen av fysisk styrka kan inte  heller  ses skilt från arbets-
organisationens utformning.  Eva  illustrerade detta i exemplet 
nedan: 

"Det ligger så mycket i hur arbetsprocessen ser ut. På det här 
stället är det så att  de  flesta verktyg är lika användbara för 
mig som för killarna, eftersom  man  kan jobba i  sin  egen 
arbetstakt.  Man  kan jobba i ganska lugn takt med verktygen. 
Däremot var det så i ett tidigare jobb som  jag  hade där  jag  var 
gradfilare, att oerhört enkla rörelser hade stor betydelse för  
den  exakta fysiska styrkan  man  hade. Ett jobb, som  jag  gjorde 
som gradfilare på ackord, var att  jag skulle  slipa av  en bit  
med  en  enkel slipduk lagd runt  en  träbit som  jag skulle  hålla i 
handen. När  min  förman  skulle visa  mig hur  man  gjorde det 
på ett bra sätt, så  tog  han två  tag  på  den  här biten och så var  
den  ren.  Jag  orkade inte trycka så hårt, utan det innebar att  
jag  fick göra fem,  sex  eller sju  tag  för att få  den  ren. Det 
innebar att det inte gick att fä ihop ackordet på det  jobbet." 

6.3  Kvinnliga  potentialer  i manligt industriarbete 

Vilka  potentialer  ansåg då kvinnorna att det  lag  i att få  in  kvinnors 
annorlunda förhållningssätt i industriarbetet?  

En potential  såg  de  i kvinnornas högre kvalitetskrav i arbetet på 
miljön, arbetsplatsen och själva produkten. 

Kvinnorna ställde också krav på bättre planering av arbetet och 
arbetsprocessen, något  de  tyckte var positivt.  Eva  får med sitt 
exempel på nästa sida sammanfatta vad kvinnorna såg som sina 
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potentialer  i det mansdominerade industriarbetet: 

Vad kvinnorna kan tillföra industrijobben? Ansvar kanske 
framför allt. Ansvar för helheten. Noggrannhet och 
kvalitetstänkande i bredare bemärkelse.  En  annan  sorts  
kreativitet som ligger i ansvarstänkandet på något sätt. Att 
fundera på verktygens och maskinernas utformning, kanske 
inte i första  hand  för att underlätta arbetsprocessen, utan till 
att få fram ett bättre jobb. Killarna kan vara nog så alerta när 
det gäller att underlätta arbetsprocessen,  men de  tar inte 
alltid så stor hänsyn till själva slutresultatet.  Om  industrin 
kunde ta till sig  den  här kvinnliga kreativiteten så  skulle  det 
kunna betyda mycket. Problemet är att det krävs mycket 
erfarenhet av det praktiska arbetet.  Men  om  man  tänker sig  
en situation  där kvinnorna  har  denna praktik är  jag  
övertygad om att kvinnor  skulle  vara bättre planerare och 
arbetsledare för ett sånt här företag."  

6.4  Sammanfattande kommentarer 

Intervjuerna med kvinnorna gav ett fortsatt stöd till att utforska 
kvinnliga förhållningssätt i ett mansdominerat industriarbete. 

Kvinnorna gav i sina exempel uttryck för  en  behovsorienterad 
helhetssyn och olika dimensioner av ett omsorgstänkande. 

Skillnaderna i arbetssätt mellan könen framträdde tydligast vid 
arbetsuppgifter som ställde högre krav på formella kvalifikationer 
och där arbetet kunde utformas mer självständigt. Detta fick 
betydelse för det fortsatta forskningsfältets avgränsning till ett 
industriarbete som ställde krav på formella tekniska kvalifika-
tioner på området. 

Kvinnornas omsorgstänkande uttrycktes i tre olika dimensioner: 
i mellan-mänskliga relationer, i människa- maskinrelationen kring 
säkerhets- och skyddsfrågor och i omsorgen riktad mot maskiner, 
produkter och arbetsplats i  form  av t.ex. renhållning och städning.72  

Kvinnorna ifrågasatte också behovet av manlig fysisk styrka i 
arbetet.  

Dessa tre omsorgskategorier kom senare att fungera som spärhundsbegrepp vid analysen av 
huvudempirin. 
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7 	Projektet  40  flickor  

7.1 Lokal  bakgrund och upprinnelse till projektet  

Under  hösten  1983 var  ett  stort antal  unga kvinnor arbetslösa i 
Älvsborgs län. Många  av  dessa kvinnor  hade en  utbildning från 
traditionellt kvinnodominerade gymnasielinjer  som  vård,  
konsumtion  och  kontor.  Utsikterna till att  få  arbete inom dessa 
områden  var små  i  regionen.  Däremot förutsågs  vid den  tidpunkten  
en  växande efterfrågan  på  arbetskraft till industrin. 

Länsarbetsnämnden initierade därförProjektet  40  flickor.  
Projektet  föll inom ramen för  den  s.k. Kvinnokampanjen och 
beviljades medel därifrån.73  Projektet kom sedan  att bedrivas i nära 
samarbete  med AMI,  AMU  och  Saab-Scania  i Trollhättan.  AMI  och  
Saab-Scania  var  ansvariga för uttagningen  av de  unga kvinnorna.  
AMU  och  Saab-Scania  i Trollhättan utformade tillsammans utbild-
ningens uppläggning och innehåll.  

Projektet har  varit  unikt  i  den  bemärkelsen att  Saab-Scania  
garanterade  de  unga kvinnorna  en fast  anställning  på  bilfabriken i 
Trollhättan  efter  utbildningen. 

Huvudsyftet  med projektet var  att  med en  skräddarsydd utbild-
ning ge kvinnorna nödvändiga  kvalifikationer  för ett modernt  drift-
och underhållstekniskt arbete i industrin. 

Ett annat syfte  var  att  projektet skulle  fungera  som en  prototyp 
för  en ny  arbetsmarknadsutbildning för kvinnor.  En  arbetsmark-
nadsutbildning  som  syftade till att underlätta för kvinnor att  
komma in på  mansdominerade  sektorer av  tillverkningsindustrin 
och  som  bedömdes ge kvinnor ökade möjligheter  på  arbetsmark-
naden.  

Målet med  utbildningen formulerades  på  följande sätt i AMU:s  
rapport:  

"Utbildningsmålet är  art  ge kursdeltagarna kunskaper och 
färdigheter för att kunna medverka  vid beslut om planering  
och  organisering av produktionen, drift  och underhåll  samt  
utföra  service  inom  elektronik-  och  dataområdet."  
(AMU,  Delrapport  2, 1984) 

Den  s.k. Kvinnokampanjen  eller  korrektare Kampanjen fler kvinnor till industrin utgjorde  en del 
av en  större kampanj vars huvudsyfte  var  att möta ett kommande rekryteringsbehov  av  kvali-
ficerad arbetskraft till industrin  under  början  pä  80-talet  (prop. 82/83:150). Av  kampanjens 
totala  anslag  pä  100  miljoner aysattes  10  miljoner till åtgärder riktade mot kvinnor. 
Kvinnokampanjen  var en del  i  en  långsiktig  strategi som  syftade till att förhindra kvinnor att 
utbilda  sig  till arbetslöshet genom att slussa  in dem  i mansdominerade industriarbeten  med teknisk  
inriktning. Kvinnokampanjens  projekt  beskrivs och granskas närmare i Kvinnokampanjen -  en  
probleminventering (Forsberg och Gunnarsson,  1985, se  även Arbetsmarknadsdepartementets  
rapport, 1984  och Näslund,  1985).  
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Vidare sägs att eleverna förväntas klara  av relativt  kvalificerade 
teknikerjobb när  de en  gång  går  ut  på  Saab-Scania  i Trollhättan.  De  
bör även  ha  goda förutsättningar att  på  lite sikt  nå  placeringar  som  
arbetsledare inom företaget. 

Utbildningstiden omfattade c:a  3 år  uppdelad i fyra delar,  en  
introduktionskurs  på  två veckor  på AMI  och  AMU  följd  av en 42  
veckors lång teoretiskt/praktiskt varvad utbildning förlagd till  
AMU.  Därefter ett  praktikår på  bilfabriken och slutligen  34  veckors 
slututbildning  på  AMU,  vilken inkluderade  10  praktikveckor.  

7.2  Rekryteringen av  de  unga kvinnorna 

Rekrytering och urval till utbildningen skedde i  tre  etapper.  Den  
första etappen  bestod  i att marknadsföra utbildningen och  nå  ut till 
kvinnorna i  regionen.  Detta skedde framför allt  via de  lokala 
arbetsförmedlingarna i Trollhättan, Vänersborg,  Lilla  Edet, Mellerud 
och Färglanda, vilka  spred information  till tänkbara unga kvinnor.  
Kriteriet  unga kvinnor fick  en  överbetoning  vid  rekryteringen  som  
egentligen inte alls fanns  med vid målformuleringen av kursen.  I 
efterhand  har  såväl  AMI,  AMU  och  Saab-  Scania framfört att  det 
hade  varit  en  fördel  om  åldersspridningen  hade  varit större och 
rekryteringen till  projektet  inte  så ensidigt  koncentrerats till enbart  
de  unga kvinnorna i  regionen.  

I Trollhättan t.ex. kallades  250  arbetslösa kvinnor och kvinnor med 
tillfälliga jobb brevledes till  en  gemensam informationsträff om 
projektet. Av dessa kom c:a  60%.  På övriga arbetsförmedlingar 
handplockades kvinnorna. Totalt hörsammade  210  kvinnor  de  
olika kallelserna.  AMI  konstaterade i  sin  delrapport av projektet  
(1984),  att det var anmärkningsvärt många kvinnor som var 
intresserade av Projektet  40  flickor jämfört med sökanden till 
andra tekniska utbildningar.  De  förklaringar som  AMI  psykologen 
gav till detta stora intresse för utbildningen var: 

Garantin om  fast  jobb efter avklarad utbildning lockade. 
Det unika i själva projektet var tilltalande. 
Svårigheterna på  den  lokala arbetsmarknaden. 
Det finns ett tekniskt intresse  bland  många kvinnor,  men  
det ska till nägot  extra  för att fä  dem  att. vaga reflektera  
over  ett  sä  pass udda yrkesval. 

-  Den  medvetet mycket positiva informationen hade 
inverkan. Massmedia ställde upp och förstärkte det 
intrycket. 
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En  stor fördel vid marknadsföringen var att massmedia ställde upp 
på ett så positivt sätt, d.v.s. utbildningen blev  en  förstasidesnyhet i 
lokalpressen. Däremot var denna stora uppmärksamhet kring såväl 
utbildningen, som  de  unga kvinnorna,  en  nackdel vid mina senare 
intervjutillfällen. Flera av kvinnorna var vid det laget trötta på  all  
uppmärksamhet kring  dem. 

Den  andra etappen i rekryteringsprocessen var förlagd till  AMI  i 
Trollhättan.  En  grundlig individuell genomgång av  de  kvinnor som 
var intresserade efter informationsmötet genomfördes av  en  
psykolog på  AMI.  Enskilda samtal genomfördes med  120  kvinnor 
för att dels ge mer  information  om projektet, dess krav, mål och 
syften,  men  också för att få  en  uppfattning om  de  sökande 
kvinnornas intresse och  motivation  för  en  så lång och krävande 
utbildning. Kvinnorna indelades efter samtalen i följande tre 
grupper: 

- Kvinnor som hade intresset och  en  bra bakgrund i  form  
av  god  utbildning. 

- Kvinnor hos vilka intresset räckte,  men  där  test  
behövdes för att få fram om förutsättningarna i övrigt 
var tillräckliga. 

- Kvinnor som  AMI  inte kunde rekommendera till . 
projektet.  
(AMI, 1984) 

Den  ansvariga psykologen vid  AMI  uttryckte i intervjun att det 
hade framförts kritik mot projektet, därför att  de  hade använt sig 
av  tester  istället för  en  vanlig uttagning av kvinnorna.  Hon  var dock 
övertygad om att denna typ av  tester,  där syftet var att testa 
kvinnorna intressemässigt och motivationsmässigt  men  också med 
ayseende på vissa personlighetsmässiga aspekter, hade ett mycket 
stort psykologiskt värde för att minska studieavbrotten.  Hon  ansåg 
att:  

"Har du  gått igenom  en  sån här  test har du  papper på att  du  
kan klara  den  här utbildningen. Och då tror  jag man  möter  de  
första svårigheterna med större trygghet."  

Den test AMI  använde  sig av var en  sk  KA-  test.74  Testen  motsvar-
ade  den  anlagstest  man  använder  sig av  för utbildningen  till  styr- 

Den  KA-test,  d.v.s. koncentrerade anlagstest  som  användes, testade följande förmågor:  Verbal  
förståelse,  logisk,  spatial,  perceptiv,  numerisk  och  matematisk  förmåga  samt  teoretisk/teknisk och 
praktisk/mekanisk förståelse,  finmotorik  och händighet. 
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och reglermekaniker. I  testen  vägde matematik, logik och 
formuppfattning särskilt tungt. Där krävdes värden över 
genomsnittet, vilket  AMI-psykologen ansåg vara särskilt  relevant  
när hon jämförde dagens  drift-och underhållsarbete med 
gårdagens.  

Hon  såg  en  skillnad mot  de  gamla  drift-och underhållsarbetena 
där det ofta handlade om  en  mekanisk blick, fingerfärdighet och att  
man  hade hållit på med det i många år. Att  man  kanske från 
barndomen hade grejat och hållit på, sa hon.  

Hon  jämförde detta med  den  teknik vi  har  idag som 
ställer andra krav, där det ofta är viktigt med  en  logisk 
matematisk förmåga. 

Denna förmåga hade hon stött på hos kvinnor långt innan det här 
projektet kom till. Det  har  bara inte varit ett naturligt val för 
kvinnorna att ta tillvara  den  begåvningen, därför att det 
fortfarande är så otraditionellt med  en  teknisk utbildning för 
kvinnor, ansåg hon.  

Hennes  erfarenhet var att kvinnor var tekniskt intresserade och 
som hon sa: 

"Det finns alltså  en  väldigt stor grupp kvinnor som är 
intresserade. Och det blev istället lite mitt kriterium d.v.s. att 
det fanns ett etablerat intresse eller åtminstone  en  nyfikenhet 
och något  man  trodde var spännande. Det var väldigt många 
kvinnor som tidigare tänkt att välja något tekniskt,  men  inte 
hittat någon väg. Det var nästan mer regel än undantag att  
man  hade tänkt välja  en  teknisk inriktning  bland de  unga 
kvinnorna som testades."  

Den  ursprungliga målsättningen i  projektet var  att utbilda kvinnor  
med  "fel", d.v.s.  med en  traditionellt kvinnlig, gymnasielinje bakom  
sig. Den  målsättningen uppfylldes i  stort, men  många  av  kvinnorna  
som  valdes ut  hade  också ett redan etablerat tekniskt intresse  (se  
aysnitt  7.5).  

Kvinnorna i  projektet skulle  också bli förebilder för andra 
efterföljande kvinnor och därför  ha  goda förutsättningar att klara  
av den  förhållandevis tuffa miljö  som  väntade  dem  ute  på  
företaget.  Det  ställdes därför personlighetsmässiga  krav på dem, 
som  att  de var  stabila, starka och harmoniska.  

Den potential som den  kvinnliga  AMI-psykologen  såg  hos  denna 
grupp kvinnor i deras konmmande arbete  på  Saab-Scania  
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formulerade hon  sä  här:  

"Jag  tror att kvinnorna kan tillföra  en  kreativitet i arbetet. Att 
det är ett nyval i inriktning ger  en  kreativitet.  De har  inte 
stelnat i hur det ska vara,  de har  ingen  tradition  som  binder 
dem. Jag har  hört av vissa lärare att flickorna ställer frågor 
som får  dem  att tänka till och lösa problemen på annat sätt. 
Och helt självklart för flickorna med sig det vi, som kvinnor, 
alltid fört med oss, som t.ex. ett helhetstänkande."  

Hon  gav också ett exempel från Uddevalla där hon hade arbetat 
med  en  kvinnogrupp som  just  ayslutat  en  fem veckors lång praktik 
på  en  manlig arbetsplats. Männen där ansåg att kvinnornas närvaro 
gjort att männen började prata med varandra på ett helt annat sätt 
än tidigare. Kvinnorna hade kommit med  sin  nyfikenhet och frågat.  
De  hade skapat ett samtalsmönster och socialt mönster som inte 
hade funnits innan. 

Det tredje  och slutliga urvalet  av  kvinnorna skedde  på  bilföretaget.  
Då  fanns fortfarande  60  intresserade unga kvinnor kvar.  Den  
kvinnliga utbildningschefen  vid  Saab-Scania  utsågs till  "fadder"  för 
kvinnorna i  projektet.  Hon  fick i uppgift att välja ut  40 av  dessa 
kvinnor för  projektet samt  att vara deras fortlöpande  kontakt  i 
praktiska och administrativa frågor  under  utbildningen,  praktikåret  
och  vid placeringen på  företaget. 

Kvinnorna intervjuades, genomgick  en  läkarundersökning och 
fick göra  en  rundvandring i verkstaden för att  få en realistisk bild 
av sin  kommande arbetsplats. Här föll  20  kvinnor ifrån,  dels av  
medicinska skäl,  allergier  o.s.v.  dels  p.g.a. att  de  när  de  sett 
verkstadsmiljön inte  kunde  tänka  sig en sådan  arbetsplats, uppger 
kontaktkvinnan.  De som efter  rundvandringen fortfarande  var  
intresserade kallades till företaget gruppvis och fick träffa någon  av 
de  ansvariga cheferna för karossverkstaden  eller drift-och 
underhållssidan. 

Sammanfattningsvis kan  man  säga att det som framför allt varit 
styrande vid urvalet av kvinnorna till Projektet  40  flickor  har  
varit att kvinnorna  haft  ett tekniskt intresse,  en  logisk matematisk 
begåvning,  samt en  fysiskt och psykiskt styrka för att klara  en  tuff 
mansdominerad industrimiljö. 

Vad som ytterligare fanns i  de  unga kvinnornas bagage, som 
familjebakgrund, ålder, arbetslivserfarenheter och intressen 
beskrivs närmare  under  aysnitt  7.5.  
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7.3 En  skräddarsydd utbildning  

En  styrgrupp  med  representanter för  Saab-Scania, AMU,  AMI,  
arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden  har  följt  projektet  frän 
planeringsfasen till utbildningens  slut.  Parterna  har  dryftat olika  
problem under  olika  faser  och diskuterat lämpliga  strategier.  

När  det  gällde utbildningens innehåll  har  Saab-Scania  haft  ett 
mycket  stort  inflytande  så  till vida att utbildningen  har  matchat 
bilföretagets rekryteringsbehov till speciella områden  vid den  
tidpunkten.75  Bertil Klint,  rekryteringschef och representant i  
projektets  ledningsgrupp uttryckte  det så  här:  

"Med den  nya  organisationen  pa Saab-Scania  och  den  tekniska 
utvecklingen  pa  "karossen" var  vii  behov av  människor  med 
helt ny  utbildning, d.v.s. människor  som  i  grunden kunde  
säväl  mekanik som  elsidan.  Det var helt  nytt. Samhället  stod 
helt blankt. Det  fanns inte nägon  form av  utbildning här i  
regionen. Det var da  hela  den  här iden  med Projektet 40  
flickor  kom  upp.  Det var helt enkelt behovet av den  här  typen 
av  människor." 

Även  AMU  hade  goda möjligheter att påverka utbildningens inne-
håll.  De  viktigaste  kraven  från AMUs sida  var  att  kursen  tillgodosåg 
vissa grundkunskaper i  matematik på  gymnasienivå. Detta bedöm-
des  som  nödvändigt för att kvinnorna  skulle  klara utbildningen. 

Eleverna förväntades att klara  av relativt  kvalificerade tekniker-
jobb när  de en  gång gick ut  på  Saab-Scania  och  man  ansåg också att 
kvinnorna  på  sikt  hade  goda förutsättningar att  nå  placeringar  som  
arbetsledare inom företaget. Denna utopiska  bild av det  framtida 
arbetet fick kvinnorna även  via  massmedia  som  såg kvinnorna  som  
blivande  "robot-tekniker" på  Saab-Scania.  Denna  bild  grusades 
starkt när kvinnorna väl  kom  ut i arbetet.  

Den  utbildning och  praktik  kvinnorna erhöll  var  uppdelade  på tre  
etapper.  Den  första  delen bestod av en  grundutbildning  på  AMU  i 
Trollhättan.  Det  andra  blocket  var en  praktiktid  på  Saab-Scania  och  
det  ayslutande  tredje  blocket  en  påbyggnadskurs  på  AMU.  

Rekryteringsbehovet avspeglade  den  generella inställning som fanns när det gällde synen på 
kvalifikationskrav i det nya industriarbetet. Helgeson och Johansson  (1992)  t.ex. anser att det nya 
industriarbetet kräver: -teoretiska kunskaper, -systeminriktade kunskaper, -förståelse för hela 
processen, -grupparbete, initiativ- och improvisationsförmåga, -flexibilitet, -kontinuerligt lärande. 
Verkstaden kommer i stort att  se  ut som idag, åtminstone i  de  tekniska delarna, säger  de,  
däremot kan det kända mycket när det gäller arbetsorganisationen, arbetsinnehåll och 
kvalifikationskrav (Helgeson och Johansson,  1990).  
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Etapp I-  En 42-veckors grundutbildning  pä AMU.  

För  den  första etappen användes  en  färdig utbildningsplan  som 
grund: Kursen  i  styr-  och reglerteknik.  Kursen var  uppbyggd  enligt  
ett  modulsystem,  d.v.s.  med  olika kunskapsblock. Delar  av  modul-
erna i  den styr-  och reglertekniska utbildningen  byttes  dock ut mot 
andra  som  passade bättre i relätion till Saab-Scanias specifika  
behov, men  också för att möta framtida  krav på  tekniska  kvalifika-
tioner.  T.ex. fick  elektronik en mer  framträdande  plats. Den  slutliga 
utformningen beskrivs i bilaga  2. De  förutsättningar  som  gällde för 
grundutbildningen  var,  att kvinnorna efteråt  gays  behörighet att 
söka till  den  ayslutande utbildningen i  mekanik, elektronik  och 
datorteknik.  

En  avrapportering  gjordes av  AMU  (1984) efter  grundutbildning-
ens  slut. Jag  ska ge några  bilder  från  rapporten som  speglar  hur  de 
på  AMU-utbildningen såg  på  kvinnors och mäns  relationer  till  
teknik,  och kvinnor  som  bärare  av teknisk  kunskap.  På  AMU  utgick  
man  från att eleverna generellt  var  mycket oerfarna när  det  gällde 
praktiskt tekniska arbeten och tekniska kunskaper. Detta  gav  även  
den  manliga huvudläraren uttryck för när  han  sa: 

"Act jämföra  tiejer  och killar här är mycket intressant. 
Förutsättningarna är  så  olika. För  AMU  betyder det konkret 
en start på  skilda nivåer. Skilda plattformar. Grabbarna  har  
mekat  med  sina mopeder. Ofta varit intresserade  av teknik  
hela  livet."  
(AMU,  1984 sid 12) 

Han fortsatte: 

"Det  finns  heller  inte någon  tradition  i kopplingen mellan 
kvinnor och  teknik. Jag tror  att tjejer  har en  förutfattad  
mening om  ämnet. Att  det  är svårt. Allt detta sammantaget 
gör flickor  mer  osäkra  på om de kan  klara  en teknisk  
utbildning."  
(AMU,  1984 sid 12)  

Bilden som framträdde i synen på kvinnorna var  en  könsstereotyp 
där kvinnor och teknik (framför allt avsägs då mekanik) inte hörde 
ihop. Däremot ansåg  den  manlige huvudläraren att kvinnorna hade 
goda förutsättningar att klara jobben i industrin framöver, särskilt 
som teknik, som han sa, i dagens industri inte längre är förknippat 
med krav på stor kroppslig styrka utan mer  har  blivit ett 
intellektuellt arbete.76  

Detta stämmer med  de  kvalifikationskrav som det moderna industriarbetet ställer,  se Lex.  
aysnittet - Manlig styrka som kvalifikation  (4.4).  
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Etapp  II - En  praktiktid  pä Saab-Scania.  

Efter den  ayslutande grundutbildningen  på  AMU  började kvinnorna  
sin  praktiktid  på  bilfabriken  under  sommaren och hösten  1985. 
Samtidigt  erhöll  de då en fast  anställning  på  företaget.  Efter  ett  
halvår  delades  gruppen  upp  så  att ena hälften  fortsatte med en  på-
byggnadskurs och andra hälften  fortsatte  sitt  praktikår på  fabriken. 
Andra hälften erhöll  sin  påbyggnadskurs  efter  hela  praktikåret  
medan  den  andra hälften  då  slutförde  sin  praktiktid  på  företaget.  

Praktiktiden på  bilfabriken  har  avrapporterats  av projekt-
gruppen  i delrapport  3  (AMI/AMU/Saab-Scania,1986).  Av 
rapporten  framgår att  den  glamorösa  bild som  massmedia  gav om  
kvinnornas arbetsuppgifter  på  Saab-Scania  d.v.s. att  de skulle  bli 
robottekniker, tonades  bort  och  en mer realistisk bild  framträdde 
och  som  rekryteringschefen  på  bilfabriken sa:  

"Det gav fina rubriker att flickorna  skulle  bli robottekniker. 
Det gav genklang hos allmänheten och inom hela kåren av 
anställda inom arbetsmarknadsmyndigheter i  landet. Men  det 
var samtidigt inte helt rätt. Robottekniker var inte deras 
framtidsjobb. Elmekaniker är  den  rätta benämningen. Lite  
mindre  rubrikfriande,  men korrekt."  
(AMI/AMU/Saab-Scania,  1986 s.3)  

Denna uppmärksamhet  var  inte bara  av  godo, menade  de  
inblandade, därför  det var på så vis de  anställda  på  Saab-Scania  
fick läsa  om  sina nya kvinnliga arbetskamrater.  Det  ställdes därför  
krav på  kvinnorna att  de skulle  vara inte bara bra utan överbra, 
menade rekryteringschefen. 

Kvinnorna placerades  under praktiktiden  ut där  de efter den  
färdiga utbildningen förväntades börja arbeta.  En  medveten  
strategi  från företaget  var  att placera ut kvinnorna två och två  så,  
att  de kunde få  ett stöd  av  varandra. Ett misstag  som gjordes var  
att  man  inte informerade och förberedde flickornas arbetsledare 
och arbetskamrater, ansåg rekryteringschefen. 

Etapp  Ill-  En  påbyggnadskurs  pä AMU  

Den  ayslutande  tredje  etappen  bestod av en  påbyggnadskurs  på  
AMU  på 34  veckor inkluderande  10  praktikveckor.  Kursen var en  
djupdykning  på  vissa tekniska områden  som matematik, 
produktionsteknik, CAD system,  ordbehandling, robotteknik,  PC-
system  och  NC-programmering.  
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7.4  Bortfall 

Vid  intervjutillfället  under maj-juni 1988  fanns  27 av de 40  
ursprungliga kvinnorna i  projektet  kvar  på  företaget.  Under den  
andra teoretiska utbildningsfasen  hade  dessutom  en  kvinna 
tillkommit.Tyvärr  gays  inte möjlighet att följa upp och intervjua 
dessa  13  kvinnor,  som av  olika skäl  fallit bort. De  uppgifter  som  här  
ges  är baserade  på  uppgifter från tidigare projektrapporter  samt  
uppgifter från företagets personalavdelning (AMI,1984, AMU,1984, 
AMI/AMU/Saab-Scania  1986  och1987).  

Under den  första utbildningsfasen, d.v.s. fram till  praktiktiden på  
företaget, föll  7  kvinnor  bort,  varav  en  redan  under den  första 
introduktionsveckan.  De  skäl  som  angays till bortfallen  var:  

-  1  ren rekryteringsmiss 
- 2  flyttade till annan ort 
-  1  graviditet 
- 1  för länga resor 
- 1  fick sitt drömjobb som guldsmed 
- 1  återgick till administrativt arbete 

I samband  med den  inlagda  praktiktiden  anställdes  på  bilföretaget  
de  kvarstående  33  kvinnorna  under  sommaren och hösten  1985.  

När  den  andra utbildningsfasen startade  efter praktiktiden  
tillkom  en ny  kvinna. 

Två kvinnor föll  bort under  andra utbildningsetappen och kvar  
blev 32  kvinnor  som  fick intyg  på  att  de  fullföljt utbildningen.  Av  
dessa  32  valde två  av  kvinnorna  som  placerades  på en av drift-och 
underhållsavdelningarna  under sin  praktiktid att sluta p.g.a.  det  
hårda motståndet mot  dem som  kvinnor.  De  fick arbete  som  
affärsbiträde och förskolelärare. Detta bortfall  var det  enda där 
motståndet mot kvinnorna angays  som  ett uttalat skäl till avhopp. 
Här  gav  intervjuerna  med  flera  av de  kvarvarande kvinnorna  en  
samstämmig  bild.  Ytterligare  en  kvinna slutade p.g.a. flyttning till 
annan ort och  en  återgick till ett tidigare  administrativt  arbete 
inom bilföretaget.  

Av AMI,  AMU  och  Saab-Scania  bedömdes bortfallet  på 13  
kvinnor  som  rimligt och  projektet  ansågs i  det  ayseendet mycket 
lyckat. När  jag  frågade  om  avhoppen, svarade  den  kvinnliga  
psykologen så  här:  

"Det  är ofta  den  första fräga  jag får  och ärligt talat  så  upplever  
jag  att frågan är fel ställd, därför  det som  är viktigt är att  
gruppen  är full när  man  börjar. Ett misslyckande tycker  jag 
det  är när  man  lägger pengar och  tid  pä  att skapa kvinno-
projekt  som man  inte fyller frän  start.  Däremot  anser jag det  
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är fullt naturligt att  man  gar  in  i  en  tekniskt orienterad kurs 
och  sedan  upptäcker  art  detta trots allt inte var någonting för 
mig."  

Hon  ansåg också att det var orättvist mot kvinnorna om  man  bara 
såg till antalet som var kvar. Det är ju få, menade hon, som gått  en  
spikrak väg till det vi arbetar med. 

Våren1988, vid intervjutillfället, fanns  28  av kvinnorna fort-
farande anställda på bilföretaget. Av dessa kvinnor var tre 
föräldrarlediga och  en  studerade. Av  de 28  kvinnorna intervjuades  
27, en  av  de  föräldrarlediga kvinnorna var inte tillgänglig för 
intervju.  

7.5  Utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter och 
ålder hos kvinnorna 

Av de 27  intervjuade kvinnorna  hade 20 en  utbildning från  en  
kvinnodominerad yrkesinriktad  eller  teoretiskt  linje  (d.v.s.  mer an 
60%  kvinnor).  Fem av  kvinnorna,  de  från ekonomisk gymnasielinje,  
kom  från  en  gymnasielinje  med mer  jämn könsfördelning (d.v.s. 
mellan  40-60%  kvinnor). Endast två  av de 27  kvinnorna  hade en  
gymnasieutbildning från  en  mansdominerad  linje.  Kvinnornas 
utbildningsbakgrund framgår nedan. Lite drygt hälften  av  
kvinnorna  (16, då  inkluderat  de med  AMU-utbildningar)  hade  gått  
en  yrkesinriktad  linje.  

Kvinnornas utbildningsbakgrund fördelade  pä  linier  och  antal.  

Yrkesinriktade gymnasielinjer 	Antal  
Konsurntionslinjen 	 5  
Värdlinjen 	 1 
Social servicelinje 	 2 
Distributions-  och kontorslinjen 	4 
Styr-  och reglerteknisk  linje 	 1  

Kontorsutbildningar  AMU 	3  

Teoretiska gymnasielinjer  
Social  linje 	 3  
Ekonomisk linje  (2  och  3-  ärig) 	5  
Humanistisk linje 	 1  
Samhällsvetenskaplig linje 	 1  
4-årig teknisk linje* 	 1  

* avbröts efter  3  är. 
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Även  om  endast två  av  kvinnorna  hade en  tekniskt inriktad 
gymnasieutbildning bakom  sig,  framgår att  mer  än  en tredjedel av  
kvinnorna  (11 av dem) hade haft  ett tekniskt intresse i  bred  
bemärkelse innnan utbildningen.  det var  allt från att  ha  mekat  med  
bilar och mopeder, till att  ha en  verks tadsmekanisk grundkurs  på  
AMU  eller en  påbörjad  styr-och reglerteknisk utbildning. 

Alla utom  1  av kvinnorna hade arbetslivserfarenheter av skiftande 
längd.  De  som hade arbetat hade alla erfarenhet av något eller 
några typiska kvinnojobb som sjukvårdsbiträde, hemsamarit, barn-
sköterska, tandsköterska, städerska, affärsbiträde, servitris, 
kokerska, kontorist o.s.v.  

De  allra flesta  av  kvinnorna (alla utom  4) kom  från familjer där 
mödrarna och fäderna  hade  traditionella kvinnliga och manliga 
arbetarklassarbeten (i  bred  bemärkelse).  En vanligt  förekommande  
kombination var  att  modern  arbetade inom värden t.ex.  som  
undersköterska och fadern i ett mansdominerat industriarbete  (en 
hel del av dem på  Saab-Scania  eller Volvo  flygmotor). Kvinnorna  
hade  i  den  bemärkelsen inte  gjort en  s.k. klassresa,  men  däremot 
bröt  de  i  de  allra  fiesta fall  med  sina mödrars yrkesval  av  
traditionella kvinnoyrken. 

Kvinnorna fördelade  sig  åldersmässigt mellan  22  och  42 år  vilket 
framgår  av figur 2. Av figuren  framgår också att alla utom  tre var  
mellan  22-26 år  gamla. Sju  av  kvinnorna  hade barn. 

ANTAL 

8 

6 

4 

2  

20 	25 	 30 	35 	 40  
ÅLDER  

Figur 2.  Åldersfördelning på  de 27  intervjuade kvinnorna på 
bilföretaget. 

II 
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7.6  Kvinnornas  placering  pä  företaget  

Under  praktiktiden placerades kvinnorna ut på företaget på  de  
arbetsplatser det var tänkt att  de skulle  återvända till efter 
utbildningens  slut.  I  de  flesta  fall  skedde så också. 

Utbildningen var framför allt skräddarsydd till arbetet som  
linemekaniker  på  den  nya karossverkstaden.77  När praktiktiden 
inföll  farms  inte möjlighet att ta emot alla på  den  nya 
karossverkstaden. På så vis placerades mer än hälften av 
kvinnorna på  drift-och underhållsavdelningarna och på 
utvecklingsverkstäderna, vilket upplevdes som mycket orättvist av  
de  kvinnor som kom till karossverkstaden eftersom dessa 
förstnämnda arbeten ansågs  ha  såväl högre  status  som vara mer 
kvalificerade. 

Var kvinnorna fanns på företaget vid intervjutillfället, på våren  
1988,  framgår av nedanstående bild. Inom parentes anges antalet 
intervjuade manliga arbetskamrater och arbetsledare/chefer på 
olika avdelningar. 

Fördelning av kvinnorna på olika avdelningar på företaget vid 
intervjutillfället i maj  1988.  Inom parentes anges antalet intervjuade 
manliga arbetskamrater och arbetsledare/chefer.  

Den  nya karossverkstaden* 

Detaljmonteringen  

Drift-och underhållsavdelningar 
Karossverkstaden (gamla och 	3 (4)  
nya)** 
Måleriet 	 3 (2)  
Monteringen 	 3  
Centrala underhållet 	 2 (3)  

Utvecklingsverkstäderna 
Avdelningen för avgasanalys 	2 (3)  
Avdelningen för mätservice 
och bilel 	 4 (3)  

* 	Den  kvinna som arbetade i måleriet  har  räknats  in  här eftersom det administrativt sorterar  
under den  nya karossverkstaden 

**  En  av dessa kvinnor föll bort. Vid intervjutillfället var hon föräldrarledig och inte tillgänglig för 
intervju.  

77 I  den  nya karossverkstaden är  linemekaniker den mest  kvalificerade tekniska  funktionen. En 
funktion som  skapades i samband  med det  nya grupporganiserade  organisationskonceptet. En del 
av drift-och underhållsavdelningarnas arbetsuppgifter flyttades  dä  ner till att ingå i 
linemekanikems arbetsuppgifter.  Se  även aysnitt  8.1.  

10 (5) 

1(1) 
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7.7  Sammanfattande kommentarer 

Kvinnorna från  Projektet 40  flickor utgjorde huvudinformanterna i 
mitt empiriska material.  Med sin  skräddarsydda tekniska utbild-
ning till ett modernt  drift-och underhållstekniskt arbete i  den  nya 
karossverkstaden  på  Saab-Scania  erhöll kvinnorna eftertraktade 
tekniska  kvalifikationer, som  företaget  hade brist på vid den  tid-
punkten. Projektutbildningen  gav  kvinnorna tekniska  kvalifika-
tioner med en  tyngdpunkt lagd  på el  och elektronikkunskaper,  men  
också viss  mekanik.  Utbildningen  gav  även kvinnorna  en  blandning  
av  teoretiska och praktiska kunskaper. 

Kvinnorna  kom  till företaget  med  tekniska  kvalifikationer som  
matchade  det  nya industriarbetet och  den  framtida tekniska 
utvecklingen och  som hade  högre  status  än  de mer rent  mekaniska 
kvalifikationerna,  som  framför allt många  av  deras äldre manliga 
arbetskamrater  hade  och  som de kom  att möta ute  på  företaget.  

De  kvinnor  som  valdes ut till  projektet skulle  ha"fel" utbild-
ningsbakgrund, d.v.s. inte någon  teknisk  bakgrund utan  ha  
traditionellt kvinnliga utbildningslinjer.  Vid  mina intervjuer  med 
27 av  kvinnorna framgick däremot att ett tekniskt intresse redan  
hade  funnits tidigare  hos en tredjedel av  kvinnorna.  

De  flesta  av  kvinnorna  kom  också från familjer där mödrarna och 
fäderna  hade  traditionella manliga och kvinnliga arbetarklass-
arbeten i  vid  bemärkelse. 

Kvinnorna  gjorde  inte  en  s.k. klassresa genom sitt nya arbete, 
däremot bröt  de  flesta  med  sina mödrars yrkesval. 

Kvinnornas ålder varierade från  22  till  42 år  varav,  majoriteten 
var  runt  24 år.  Sju  av  kvinnorna  hade barn.  
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8 	Kvinnorna i arbete 

Avhandlingens empiriska huvudmaterial, d.v.s. intervjuerna med 
kvinnorna i Projektet  40  flickor, deras manliga arbetskamrater och 
arbetsledare/chefer redovisas i detta kapitel. Inom avhandlings-
områdets övergripande tema, kön och kvalifikationer i ett industri-
arbete med teknisk inriktning,  har  två problemområden fått  en  
framträdande  plats  i framställningen: 

Betydelsen av kön i  relation  till kvalifikationer i ett tekniskt 
industriarbete.78  

Kvinnliga förhållningssätt, deras innehäll och uttryck. Tolkade 
som icke-formella kvalifikationer utgör  de en  aspekt av det 
första området.79  

Kapitlet  ayser också att ge  en  utförlig beskrivning  av den  miljö  de  
intervjuade kvinnorna befann  sig  i,  av de  arbetsuppgifter kvinnor-
na erhöll ute  på  företaget och arbetets organisering.80  Detta är  en  
viktig  tolkningsram  för empirin.  

I  detta  kapitel  görs beskrivningen framför allt  på en individ-
eller  smågruppsnivå för att fånga upp  så  många  variationer som  
möjligt.  Den  lokala mikronivån, d.v.s.  skiftet eller gruppen  uppvisar 
stora  variationer på  betydelsen  av  kön och hur  det  sociala könet 
konstrueras.  Materialet har  därför inte slagits samman  till  stora  
grupper.  Att inte befästa könsstereotyper utan att också utforska  
vad jag  kallar könsvariationer i  materialet, ser jag som  ett 
kompletterande  bidrag  till  den forskning som  finns  på  området.81  
I  kap. 9  görs  en  sammanfattande  diskussion av  hela  det  empiriska  
materialet.  

Tidigare  forskning har  framför allt studerat kvinnor  på mans-
dominerade industriarbetsplatser  ur  ett könsstrukturellt  perspek-
tiv med  högre aggregationsnivå än  mitt  arbete (Dahlerup,  1989,  
Fürst,  1985  och  1988,  Göransson,  1992  och  Lindgren,  1983  och  
1985). 

Det empiriska materialet  har  grupperats efter  de  tre huvud-
avdelningarna på företaget, där kvinnorna och männen befann sig  

78 	Andreasens  och Jörgensens kvalifikationsmodell (kap.4.6) med  sin  indelning av  en  individs 
formella och icke-formella kvalifikationer  har  varit styrande vid analysen av det empiriska 
materialet.  

79 	Kvinnliga förhållningssätt som med användning av  Andreasens  och Jörgensens kvalifikations-
modell (kap.  4.6) kategoriseras  som icke-formella kvalifikationer.  

80 	Kvande och  Rasmussen (1990)  visar t.ex. i  sin  studie  Nye  kvinneliv - Kvinner i menns 
organisasjoner, att könsdimensionen får  mindre  betydelse i organisationer av nätverkstyp än mer 
traditionella hierarkiska organisationer.  

81 	Se den  diskussion som förs i kap.  2  Kvinnoforskning som teoretisk  inspiration, samt  i det 
sammanfattande följande kap.  9.  
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vid intervjutillfället, d.v.s.  den  nya karossverkstaden,  drift-och 
underhållsavdelningarna och utvecklingsverkstäderna. Denna 
uppdelning  har  gjorts mot bakgrund av att arbetsuppgifternas  art  
och arbetsorganisationen skiljer sig åt på  de  tre avdelningarna och 
päverkar vilka och vilken typ av kvalifikationer som används i 
arbetet. Arbetsuppgifternas  art har  också styrt indelningen i 
förekommande underavdelningar. I inledningarna till  de  olika 
avdelningarna beskrivs arbetets karaktär och  organisation. En  tablå 
visar också vilka kvinnor och män som intervjuats på  de  olika 
avdelningarna.  

Min  tyngdpunkt  har  lagts på  de  intervjuade kvinnornas bilder, som 
inom varje gruppering presenteras först, och ges ett större 
tolkningsföreträde. Därefter beskrivs  de  manliga arbetskamrater-
nas och arbetsledarnas/chefernas bilder.82  Dessa bilder får ses som 
ramar mot vilka kvinnornas bilder kan brytas eller samspela med. 

Presentationen av individerna eller grupperna av individer följer 
modellen att först beskriva arbetsuppgifterna och arbetsorganisa-
tionen, vilket utgör inramningen till aspekterna kring kön och 
kvalifikationer som  sedan  lyfts fram. Kortfattat beskrivs även det 
eventuella motståndet mot kvinnorna, då det  har  stor betydelse för 
vilka arbetsuppgifter kvinnorna tilldelas och därmed vilka 
kvalifikationer kvinnorna får användning för i arbetet.  

De  aspekter kring kön och kvalifikationer som lyfts fram ur 
empirin är: 

Betydelsen av formella  respektive  icke-formella 
kvalifikationer i arbetet.83  

Kön och tekniska kvalifikationer, såväl formella som icke 
formella. 

Kvinnliga förhållningssätt, sedda som  en  typ av icke-formella 
kvalifikationer, varav delvis uttryckta som olika aspekter av 
ett omsorgstänkande.84  

Kroppen som kvalifikation, t.ex. betydelsen av fysisk 
styrka i arbetet.  

82 	Se  metodkapitlets aysnitt  5. 4. 
83 	Här  har  Anrdreasens och  Jørgensens  kvalifikationsmodell och kategorisering varit vägledande  se  

kap.  4.6. 
84 	Kvinnornas omsorgstänkande som i förstudien uttrycktes i tre kategorier: mellanmänskliga 

relationer, människa -maskin relationen  samt  i relationen till maskinen/produkten  har  varit 
vägledande och använts som spärhundsbegrepp vid bearbetningen av materialet. 
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I slutet av varje gruppering sammanfattas materialet  under  fyra 
teman; kön och arbetsorganisation, kön och teknik, formella och 
icke-formella kvalifikationer  samt  kroppen som kvalifikation.  

Den  ordning som empirin presenteras i, d.v.s. först informanterna 
frän  den  nya karossverkstaden, därefter  de  från  drift-  och 
underhållsavdelningarna och sist informanterna frän utveck-
lingsverkstäderna  har  baserats på hur nära relaterade arbets-
uppgifterna var till  den  utbildning kvinnorna erhöll i projektet. 
Utbildningen hade som nämnts i kap.  7  skräddarsytts till  den  nya 
karossverkstadens arbete och det  faller  sig därför naturligast att 
börja med  den  avdelningen. 
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8.1 Den  nya karossverkstaden  

Den  nya karossverkstadens högteknologiska produktionssystem  
med  många robotar och avancerade styrsystem,  som  utvecklades  
under  80-talets mitt, framför allt i samband  med  tillverkningen  av  
bilmodell  9000,  ställde nya  krav  pa  kombinerade eltekniska och 
mekaniska  kvalifikationer.  Utbildningen  av  kvinnorna i  Projektet 
40  flickor  var  ett  av  flera sätt att lösa företagets  behov av  tekniskt 
välutbildad arbetskraft  vid mitten av  80-talet. Kvinnornas utbild-
ning skräddarsyddes,  som  tidigare nämnts, till  den  nya karossverk-
stadens  behov.  Karossverkstaden är uppbyggd kring ett grupp-
organiserat arbete där produktionsgrupperna  har fan  ett utökat 
ansvar.85  I  figuren  nedan beskrivs förenklat  hur  arbetet är 
organiserat.  

Figur 3.  Förenklad  illustration  av det grupporganiserade arbetet  1 den  nya 
karossverkstaden (Arbetsmiljöfondens broschyr: Människa och 
teknik i samspel,  1987) 

85 Den  nya karossverkstaden  har  varit ett praktikfall inom Arbetsmiljöfondens Utvecklingsprogram 
för  Ny Teknik,  Arbetsorganisation och Arbetsmiljö. Utvecklingsarbetet i karossverkstaden  har  
detaljerat beskrivits i ett  flertal rapporter.  Sc  t.ex. Människa och  Teknik  i Samspel  (1987) samt  
Ranhagen  (1986, a, b  och  c).  
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Produktionsgrupperna utförde  en  större  andel av det  indirekta 
arbetet  som  underhåll,  administration,  materialhantering,  kvalitet,  
kontroll och  justering, samtidigt  soin hela  gruppen  delade  på det  
direkt  produktiva arbetet.  En  grupp  bestod  oftast  av 12-14 
personer  uppdelade  på  två  skift.  Arbetsuppgifterna roterade och  
tanken var  att möjligheterna till att ta  på sig mer  och  mer  kvali-
ficerade arbetsuppgifter  var  tänkt att öka inom  de  olika fälten.  
Exempel  på  hur  en  grupps  ansvarsområde kunde se  ut  ges  i bilaga  
4.  Grupperna  hade  ett visst utrymme att påverka  hur  arbetet  lades  
upp och vilka  som  roterade  var.  I praktiken  kunde  därför  de  olika 
gruppernas arbetsfördelning och rotationsscheman  se  lite olika ut. 

I grupperna roterade inte nödvändigtvis alla  på  samtliga arbets-
uppgifter. T.ex. gick  de  flesta  av de  intervjuade kvinnorna  som 
linemekaniker,  även ibland benämnda karossmekaniker,  eller som 
de  själva sa"hålligångare",  men de var  inte kontaktmän.  De mest  
tekniska arbetsuppgifterna  låg  inom linemekanikernas  område. 

Gruppen  utarbetade också själv  en  policy för arbetet, där oftast  
en formulering om  jämställdheten  på  arbetsplatsen fanns  med, som  
t.ex. att minst  30% av  arbetsstyrkan  skulle  vara kvinnor  (Se  bilaga  
4). Tre  olika löneklasser finns  A, B  och C-lön. C-lön är  den  högsta 
lönen, vilken uppnåddes när  man kunde gå som linemekaniker 
eller  kontaktman.  De  allra  fiesta  av  kvinnorna från  projektet hade  
uppnått C-lön p.g.a.  av  att  de  gick  som linemekaniker. 

Det  är intressant här att notera att kontaktmannaskapets  
kvalifikationer, som  rymmer  mer  sociala  kvalifikationer,  värderas 
lika högt  som de  tekniska  kvalifikationer som  krävs för att  gå som 
linemekaniker. 

Sedan den  nya karossverkstaden  togs  i  drift  i  mitten av  80-talet  
har  arbetet där förändrats  på  flera sätt. Många  av de  monotona och 
trista arbetsmomenten,  som  t.ex. slipning  har  minskat i omfattning, 
däremot  har  arbetstakten stigit.  

En av  kvinnorna menade även att  det  fanns  mer  tekniskt kvalifi-
cerade arbetsuppgifter när  den  nya karossverkstaden startade 
jämfört  med  några  år  senare:  

"Det var väldigt mycket elfel i början, många barnsjukdomar, 
inkopplingsfel och  man  fick förbättra programmen och så.  Jag  
lärde mig väldigt mycket då." 

På nästa sida framgår vilka kvinnor och män som intervjuades i  
den  nya karossverkstaden. 
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Den  nya karossverkstaden 

Kvinnor* 	Manliga arbetskamrater 	Arbetsledare/Chefer  
Helen 	 Mikael 	 Gunnar 
Lena 	 Anders 	 Henrik 
Lotta 	 Johan  
Kicki  
Anette 
Kerstin 
Susanne 
Ann 
Maria 
Tina 
Lisa  

*  Den  av kvinnorna som vid intervjutillfället fanns på detaljmonteringen redovisas i 
detta aysnitt eftersom hon från början placerades på karossverkstaden och arbetade 
där  en  längre tid. 
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Kvinnornas bilder  

Helen (24  är),  Lena (31  är),  Lotta (24  år) och Kicki  (23  är), 
arbetade alla på produktionsavsnittet som slipade och riktade huv, 
balducka och dörrar på bilmodell  9000.  Hur arbetet i produktionen 
kunde  se  ut får  Helen  illustrera: 

"När luckan  kommer ur  maskin  sä  fär  man  sätta i  10  st.  
nitmuttrar och torkar  sedan bort  överflödigt  lim  och hänger 
upp luckan  pä  en  gigg.  Man  kollar att alla skruvar finns,  6  st.  
skruvar i  om det  saknas och slipar  sedan  luckan.  Vi  brukar 
slipa  12  luckor och  sedan  rikta  dem.  Dä  fär  man  lägga luckan i  
en ny  jigg och sätta  fast den med 2  styrpinnar och  2  spännen  
och riktar  om det  behövs. Därefter lossar  man  luckan och 
sätter  fast  tvä bumeranger.  Nu  är luckan  klar  att ställa i sitt 
rack(ställ)."  

Helen, Lena  och Kicki roterade mellan att stå i produktion och att 
vara  linemekaniker,  d.v.s. att övervaka  produktionslinen,  eller att 
gå i maskin, som  de  själva uttryckte det. Det var  en  arbetsuppgift 
som låg mer nära  den  utbildning  de  fått än övriga arbetsuppgifter. 
I  den  grupp  Helen, Lena  och Kicki placerats kunde  man  välja mellan 
att antingen gå i maskin, kvalitén eller att vara kontaktman för att 
erhålla C-lön,  den  högsta lönegruppen. Tidigare erhöll enbart  de  
som gick i maskin  den  högsta lönen vilket gjorde att trängseln till 
att komma  in  där var stor.  

Helen, Lena  och Kicki hade valt att gå i maskin, d.v.s. att vara  
linemekaniker,  istället för kontaktman och kvalitetskontroll.  Helen  
ansåg att i  den  grupp hon arbetade var  de  ganska jämställda när  de  
gick i maskin, d.v.s. kvinnorna tillskrevs lika tekniska kvalifika-
tioner som killarna.  Hon  såg inga arbetsuppgifter som killarna var 
bättre på än hon själv. Detta att kvinnorna valde att gå i maskin 
innebar att  de  bröt mot vad  man  förväntade sig av kvinnorna, d.v.s. 
kvinnorna hade satsat på att arbeta med  den  mest tekniska 
arbetsuppgiften. Dessa kvinnor tillhörde dessutom "gamlingarna" i  
sin  grupp vilket innebar att  de  också lärt upp många av  de  
nytillkomna killarna. Och som  Lena  uttryckte det: 

"Vi var  ju  en tung del  redan när  den nye  förmannen  kom, vi 
var tre  tjejer och tvä killar  som kunde  maskin.  Den nye  
förmannen är lite gammaldags och  han blev  väl lite chockad  
dä  över att  vi  tjejer  hade en  sä  tung roll."  

I  den  grupp  Lotta  arbetat i, hon var barnledig vid intervjutillfället, 
roterade hon mellan både kontaktmannaskap, maskin och i 
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produktion. Grupperna hade som tidigare nämnts vissa möjligheter 
att organisera arbetet och arbetsrotationen på lite olika sätt. 

Kvinnorna gav inte uttryck för  en  öppen fördelning av arbetsupp-
gifterna på kön,  men  påpekade att  de  ibland måste strida för att få 
utföra alla arbetsuppgifter.  Lotta  menade att motståndet mot 
kvinnorna fanns framför allt hos  en del  av  de  yngre killarna, som 
kom från verkstadslinjen och som ansåg, att  de  hade företräde till 
att arbeta som  linemekaniker  och därmed med  de  mer tekniskt 
kvalificerade arbetsuppgifterna. 

Ett annat  rum  där  en  könssegregering av  de  tekniska arbetsupp-
gifterna kan ske, är i gränssnittet mot  drift-och underhålls-
avdelningens arbetsuppgifter.86  I detta gränssnitt bestäms vilka av  
de  mer kvalificerade tekniska arbetsuppgifterna som kan läggas ut 
till linemekanikerna.  Helen, Lena  och Kicki gav dock inga bilder av 
att deras arbetsuppgifter som  linemekaniker  begränsades av  drift-
och underhållspersonalen. Däremot framgick att  de  två kvinnor som 
placerats i  en  av dessa  drift-och underhållsgrupper hade slutat, 
mycket p.g.a. det motstånd som fanns gentemot dem.87  

Några formella  krav på teknisk  utbildning ansåg kvinnorna inte att 
arbetet ställde.  Lotta,  vars stora intresse  var  bilar,  hon  hade en stor  
amerikanare,  som  hon  mekade  med,  tyckte att  hon  haft  nytta  av  
sitt bilintrese i arbetet, framför allt när  det  gällde att koppla kablar. 

Arbetet i  produktion  upplevdes  som ensidigt  och mycket 
okvalificerat i  relation  till  den  utbildning kvinnorna erhållit.  Det var 
som linemekaniker som  kvinnorna fick användning  av en del av sin  
utbildning, framför allt  av de  delar  som  berört felsökning och  data.  
Att arbetet ändå inte motsvarade utbildningsnivån och att  de  inte 
fick använda sina tekniska  kvalifikationer  i tillräcklig omfattning i 
arbetet, uttryckte  de  alla,  pä  skiftande sätt.  De  upplevde att  de  
kvinnor i  projektet som  hamnade  på den  nya karossverkstaden  
blev  missgynnade, jämfört  med de  kvinnor  som  placerades  på 
drift-och underhållsavdelningarna och utvecklingsverkstäderna. 

Att kvinnorna  hade  tekniska  kvalifikationer, som  väl motsvarade 
arbetsuppgifterna  var man  medveten  om, dels  genom  den  utbild-
ning  de hade som var  högre än många  av  deras manliga arbets-
kamraters och  dels  genom att  de  alla  hade  varit länge  på  arbets-
platsen (drygt  tre år)  och lärt upp många  av  männen  som  kommit 
senare.  De  såg också  en  fara i att  de  inte fick använda sina tekniska  

86 	Var gränsen går mellan linemekanikernas och  drift-och underhållspersonalens tekniska 
arbetsuppgifter är flytande och varierar. Linemekanikema, som tillkommit med  den  nya 
karossverkstaden  har  också fråntagit  drift-och underhållsavdelningarna  en del  tidigare 
arbetsuppgifter, vilket gör att detta är ett spänningsfält där också kön  har  betydelse.  

87 	Ett motstånd som bl.a.  tog  sig uttryck att  de  inte tilläts utföra  de  kvalificerade tekniska 
arbetsuppgifter som  de  utbildats för. 
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kvalifikationer dagligdags.  Helen  uttryckte det så här: 

"Vi har  ju läst  drift  och underhäll.  Det  använder  vi  lite  av  när  
vi  gär  i maskin  men vi har  mycket högre utbildning än  vi  fär 
användning  ay.  När  man  inte fär praktisera  sä  känner  man sig  
väldigt osäker.  Jag  tycker utbildningen sjunker undan för 
varje  dag." 

Den  utbildning kvinnorna fått ansåg  de  var högre än  den  tveriga  
drifts-och underhållstekniska utbildningen på gymnasiet. Detta 
hade  de  kommit fram till vid  en  jämförelse mellan  de  bägge 
utbildningarnas innehåll.  De  manliga arbetskamraternas utbildning 
varierade från ingen gymnasieutbildning till 4-årig teknisk.  Kritik  
hade framförts av kvinnorna och deras manliga arbetskamrater 
mot att  man  rekryterade  dem  med 4-årig teknisk gymnasie-
utbildning till karossverkstaden. Det blev, menade  de,  bara ett 
aystamp för  dem  och  de  försvann snabbt.  En  av kvinnorna beskrev 
med följande exempel vad hon såg som  en  överdriven jakt på 
tekniska kvalifikationer när  de  rekryterade  folk:  

"När  de skulle  anställa  en  truckförare här för ett  tag sedan  
krävde  de  2-ärig teknisk utbildning. Det var personalsidan 
som  satte  kraven. När arbetsledaren som  skulle ha  
truckföraren här säg det  sä  skrattade han." 

Det  framgick  klart,  att  det var  ett  stort  glapp mellan  de  tekniska  
kvalifikationer, som  företaget ansåg  sig komma  att behöva fram-
över  hos  arbetskraften, och  vad man  i dagsläget  hade  möjlighet att 
använda  sig  ay.  Kvinnorna trivdes dock mycket bra  med  sina 
arbetskamrater,  men  ansåg inte att arbetet  var  ett framtidsarbete 
för  dem. De ville  alla  få  större användning  av  sina tekniska  kvali-
fikationer  och tänkte  sig  vidare, antingen inom företaget till  drifts-
och underhållsavdelningarna  eller  till  data-och konstruktionsarbete  
eller  andra arbeten utanför företaget. 

För att kunna utföra ett bra arbete var kvinnorna överens om att 
det var andra, icke-formella kvalifikationer och förhållningssätt 
som var centrala och som uttryckte olika aspekter av ett omsorgs-
tänkande. Att vara  en  ansvarsfull  person  och  en person  som kunde 
samarbeta med andra var viktigt, ansåg  Lena,  och hon uttryckte det 
på följande sätt: 

"Ansvarskänsla  absolut. Man  mäste  vara medveten  om  att  det 
jag  gör  mäste  vara  bra.  Jag  mäste  kunna skicka ut  det  i rätt  
tid.  Att hälla  tider  är viktigt." 
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I att vara  en  ansvarsfull  person  låg dels  en  kvalitetsaspekt när det 
gällde produkten,  men  också att  se  till att produktionen löpte så 
friktionsfritt som möjligt och att produktionstider hölls.  Lotta  fram-
hävde betydelsen av att  ha en  empatisk förmåga för att kunna 
samarbeta med andra.  Hon  sa:  

"Man får  inte bestämma för mycket,  man  måste kunna  se  
andra, lyssna  på  andra och att höra  på  andras åsikter. 
Samarbetet är allt i vårt grupparbete.  Det går  inte att vara 
självständig och  gä  för  sig."  

I att ta ansvar låg också att vara tillräckligt mogen i arbetet och 
inte vara barnslig och betrakta  sin  arbetsplats som  en  lekstuga. Vid 
rekryteringen av nya gruppmedlemmar var detta viktigt och  man  
rekryterade inte någon som upplevdes som barnslig och ansvarslös.  

Lena  hade användning av  sin  tidigare kontorsutbildning för 
gruppens administrativa arbetsuppgifter, som när det gällde att 
skriva protokoll från möten.  Hon  hade också skrivit ner alla grupp-
regler och gjort pärmar från ett  symposium  nyligen.  

Den  viktigaste kvalifikationen när  man  arbetade som  line-
mekaniker  ansåg  Helen  var att  ha  överblicken.  Hon  sa: 

"Det är att kunna  se  när det är stopp. Att  du  är med när 
maskinen stannar och uppfattar det snabbt, annars kanske  
linen  står  5-10  minuter. Att vara uppmärksam och vaksam." 

Redan när  den  nya karossverkstaden utformades fanns det, som 
tidigare nämnts,  en  hel  del  kvinnor i karossverkstaden. I  de  här 
kvinnornas grupp var andelen kvinnor  25% (4  av  16).  Detta  har  
medfört att arbetsplatserna i hög utsträckning utformats för att 
passa såväl korta kvinnor som långa män. T.ex. så är slipjiggarna 
höj- och sänkbara och som  Lena  påpekade: 

"Allt som kommit efter  jag  kom  har  utformats efter mig som 
är kortast och  den  längsta killen." 

Att det forfarande fanns arbetsmoment som var fysiskt tunga och 
behövde åtgärdas gav kvinnorna flera exempel på. Det fanns t.ex. 
önskemål om att skaffa bättre lyftverktyg för hanteringen av 
luckan. 

Att det kunde vara  en  fördel ibland med männens generellt sett 
större fysiska styrka kom fram i några exempel,  men  nyanserades 
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på det sätt  Lotta  illustrerar i citatet nedan: 

"Många  ganger  får  man  hämta  dem  (killarna) för  man  orkar 
inte ta upp vissa skruvar.  Man  är ju inte riktigt som  en  kille. 
Det är ju bara så.  Men man  varvar,  de  tar  den  delen och  en  
annan tar  en  annan  del  som  de  inte kommer åt för oftast är  
en  annan mjukare i kroppen.  Der  jämnar ut sig i längden." 

Det är intressant hur  Lotta  i exemplet använde språket för att 
karakterisera männen som bärare av större fysisk styrka och 
kvinnorna av mjukhet i bemärkelsen smidighet.  
Lotta  uttryckte även  en  önskan om att  ha  killarnas fysiska styrka. 

Kicki gav på samma sätt som  Lotta en  bild av att tjejerna och 
killarna kompletterade varandra och menade att killarna hjälpte 
henne med saker som var för tunga och hon ryckte  in  för  dem en  
annan gång istället. 

Männens större fysiska styrka fanns närvarande och gjorde sig 
påmind vid  de  tunga arbetsmomenten,  men  kvinnorna gav inte 
bilden av att det var  en  könsrelaterad kvalifikation som gjorde 
kvinnorna  mindre  lämpliga för arbetet.  

Anette (24  år) 
ingick i  en  grupp vars produktionsavsnitt bestod i att tillverka det 
yttre golvet till bilmodell  9000.  Det var  en  liten grupp på  9  
personer.  De  roterade alla på  de  olika arbetsmomenten i 
produktion.  Anettes  arbetsuppgifter i produktion bestod främst i 
att punktsvetsa.  Hon  roterade även som kontaktman,  line-
mekaniker  och på kvalitén. Arbetsuppgifterna fördelades efter 
ett rotationsschema som gruppen gjort upp. 

Alla i gruppen puffades på för att lära upp sig så att  de skulle  
kunna rotera på alla arbetsuppgifter.  De  fick s.k C-lön, d.v.s.  den  
högsta lönen, när  de  hade gått vissa kurser och när  de  ansåg att  de  
kunde linan och klarat ett felsökningsprov som förmannen ordnat. 

Vid intervjutillfället var  Anette  ensam kvinna i  sin  grupp,  men  
där hade funnits två kvinnor till tidigare.  En  var barnledig och  den  
andra gick på kurs,  men  ingen från projektet  40-flickor.  

Anette  menade att arbetet  lades  upp väldigt olika beroende på 
hur  de  olika skiften ville  ha  det. Det ser  man  bara  man  byter skift, 
sa hon.  

Anette  upplevde inte att det fanns någon rangordning  bland  
arbetskamraterna i hennes grupp.  De  hjälptes också åt att leta rätt 
på  de  flesta felen själva utan att tillkalla  driften,  vilket innebar att  
de  tilläts utföra  en del  av  de drift-och underhållstekniska arbets-
uppgifterna, som formellt låg  under  driftens ansvarsområde. 
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Anette  tyckte inte att hon hade någon större användning av ut-
bildningens tekniska kvalifikationer i detta arbete annat än att 
hon hängde med i-snacket när killarna pratade om teknik. Flera av 
hennes arbetskamrater hade  en  4-årig teknisk gymnasieutbildning 
och hon ansåg inte att hennes utbildning var likvärdig med deras.  
De  hade läst mer teori enligt henne. 

På frågan vad hon ansåg vara  de  viktigaste kvalifikationerna i 
arbetet lyfte hon, på samma sätt som  de  tre föregående kvinnorna, 
fram icke-formella sociala kvalifikationer som: 

"Det måste vara  en person  som kan arbeta ihop med andra, 
som kan samarbeta och prata med andra. Naturligtvis så 
måste han kunna lite  men  å andra sidan om  man  tittar på 
mina arbetskompisar bortöver så  har de  kunnat gå  in  och få 
det här  jobbet  utan någon som helst utbildning." 

Några tunga arbetsmoment såg hon inte att det fanns längre. 
Tidigare lyfte  de  golven och det kunde vara kämpigt, sa hon,  men 
nu  hade  de  liftar.  Den  enda nackdelen var att hon ibland var för  
kort  på vissa arbetsstationer och det kunde bli jobbigt därför att 
det medförde felaktiga arbetsställningar. 

I hennes grupp fanns även  en  kille som var nästan lika  kort  som 
hon och som hade samma  problem  vid vissa arbetsstationer. Vissa 
handverktyg, som t.ex. stora tänger, var inte  heller  utformade för  
mindre  händer.  

Under  ett och ett halvt år efter att hon gått ut  social  servicelinje på 
gymnasiet arbetade  Anette  inom värden.  Hon  vikarierade då på  de  
tyngsta avdelningarna inom långvärden och menade att det hon 
lärt sig där, som hon  har haft  nytta av i sitt nuvarande arbete, var 
att lyfta på rätt sätt. 

Arbetet inom långvården var fysiskt mycket tyngre än hennes 
nuvarande arbete ansåg hon. När hon jämförde industriarbetet med 
vårdarbetet upplevde hon däremot industriarbetet som psykiskt 
tyngre p.g.a.  den  råa jargongen och aysaknaden av ett omsorgs-
tänkande i mellanmänskliga relationer.  Hon  sa:  

"Man  måste vara beredd  på  att  det  är  en  härd värld.  Det  är 
inte  som  vårdyrket.  Det  är inte samma  mentalitet på folk. Det  
är ett  tungt  och långtråkigt  jobb.  Det  är  tungt på  ett annat 
sätt.  Jag har  jobbat  på den  tyngsta avdelningen inom 
långvården. Vårdyrket är ju  tungt ,men det var  inte alls 
samma  som  här ändå.  Det  är lite annorlunda  mentalitet. Man  
måste vara beredd  pä  råhet." 
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Det hade i  Anettes  grupp alltid funnits  en del  kvinnor så killarna 
hade inte varit riktigt ensamma någon gång. Här tycker alla 
gemensamt att det är bra med tjejer, som hon sa. Själv tyckte hon 
att det var lagom med  en  tjej till här för det fanns kvinnor i 
grupperna här omkring som  man  delade kafferum med.  Hon  
menade att killarna var mycket medvetna om att  de  ville  ha in en  
tjej till i alla  fall  och det ställde även förmannen upp på.  

Anette  hade inte sökt andra arbeten på företaget.  Hon  hade  haft  
tur, sa hon, som från början hade  haft  suveräna arbetskompisar och  
en  underbar förman. Pengarna var inte  heller  allt, som hon såg det, 
utan det var mycket viktigare att trivas med sina arbetskamrater. 
När hon blickade framåt önskade hon sig tillbaka till vården, där 
hon trivts väldigt bra, framför allt i arbetet med utvecklingsstörda  
barn. 

Susanne (24  år) 
hade liknande arbetsuppgifter som  Anette.  Hon  punktsvetsade plåt 
på sitt produktionsavsnitt. I hennes grupp roterade  de  mellan att 
vara  linemekaniker,  kontaktman eller att stå i produktion. I 
produktion användes många svetsrobotar.  

De  bytte arbetsuppgifter varje dag,  men  att stå i produktion och 
punktsvetsa tyckte hon var väldigt tråkigt.  De  var c:a  15  personer i 
hennes grupp och hon var  den  som hade varit där längst.  Hon  
kunde "maskin" bra, så hon fick ofta lära upp  de  nya till  line-
mekaniker.  Det tyckte hon var bra, för hon föredrog att vara  
linemekaniker  mot att vara kontaktman eller stå i produktion.  De  
åtgärdade oftast felen själva i hennes grupp och  tog  sällan  "driften" 
(drift-och underhållspersonalen) till hjälp.  

Susanne  gav inga bilder av att arbetsuppgifterna öppet fördelades 
på kön,  men  påpekade att hon ibland fick strida för att få behålla  
de  mer tekniska arbetsuppgifterna.  Hon  sa: 

"Vi har  ett schema  vi  följer  men det  finns  en del  killar  som  
behandlar oss illa  men jag har en  väldigt  stor  mun och sätter 
stopp för  det  snabbt. Ibland när  jag star  och ska fixa ett fel  sä  
kan det komma en  kille  och svischa undan  mig  för att  jag  är 
tjej och  dä  blir  jag  sä  arg  sä."  

Susanne  hade anpassat sig till arbetsplatskulturen genom att, som 
hon sa, bli ful i mun, vilket hon aldrig hade varit tidigare.  Man  
måste också kunna prata för sig, sa hon, kan  man  inte det får  man  
dåliga jobb, d.v.s.  de mindre  tekniskt kvalificerade arbetsuppgifter-
na. 
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Den  användning hon hade  haft  av utbildningen i projektet var 
framför allt att hon klarade kurserna i digitalteknik och felsökning  
(de  s.k. mikro-makrokurserna) lättare.  Hon  jämförde  sin  utbildning 
med 4-årig teknisk gymnasieutbildning.  Susanne  hade sökt andra 
arbeten där hon kunde få större användning av sina tekniska 
kvalifikationer, på t.ex. metodavdelningen och  de  tekniska 
utvecklingsverkstäderna  men  inte fått  dem.  Däremot hade hon 
ännu inte sökt sig till  drift-  och underhållssidan  men  ville gärna 
komma dit. Att hon ännu inte sökt dit berodde på: 

"Att  jag  är rädd att  jag  inte klarar av det.  Jag  blir  sä  stressad.  
Jag  vet inte vad det handlar om. Det är nog lite rädsla. Mina 
driftare hos mig  har  faktiskt  sagt  till mig att söka 
driftjobb och det blev  jag  väldigt  glad  över." 

Denna rädsla för att inte  ha  tillräckliga tekniska kvalifikationer kan 
också förklaras av att motståndet mot två kvinnor från projektet, 
som  under sin  praktiktid placerades på denna driftavdelning, blev 
så starkt att  de  slutade. 

Att  ha  tumme och kunna umgås, d.v.s. att kunna arbeta praktiskt 
och kunna samarbeta, såg  Susanne  som  de  viktigaste kvalifika-
tionerna i arbetet. Att  ha en  formell teknisk utbildning var inte 
nödvändigt menade hon.  Hennes  arbetskamrater, som inte hade  en  
formell teknisk utbildning, klarade sig ändå bra.  

Susanne  hade tidigare arbetat som kokerska, telefonist, städerska 
och gruppledare och tyckte att hon  bar  med sig användbara 
erfarenheter från alla tidigare arbeten. Framför allt hade hon 
användning för  sin  erfarenhet av grupparbete från arbetet som 
kokerska. 

När vi samtalade om arbetsplatsens utformning gav  Susanne  
uttryck för vad hon såg som  en  typ av kvinnliga förhållningssätt 
som kan hänföras till ett omsorgstänkande i människa - maskin 
relationen.  Hon  tyckte att tjejerna var mer noga med vissa 
saker på arbetsplatsen som  Lex.  att  de  skyddade sig bättre när  de 
skulle  bära plåt. 

Arbetsmomenten var inte fysiskt tunga som  Susanne  beskrev det. 
Ett undantag utgjorde  en  arbetsstation där  man  tvingades arbeta i  
en  svår arbetsställning,  men den  höll  man  på att bygga om vid 
intervjutillfället. 
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Kerstin (25  år) 
kom till projektet i slutfasen på projektutbildningen, d.v.s. till 
utbildningen som låg efter praktiktiden.  Hon  hade  en  färdig styr-
och reglerteknisk gymnasieutbildning bakom sig. Innan utbild-
ningen arbetade hon på bilföretaget i produktionen.  

Den  stora skillnaden mellan nya och gamla karossverkstaden är, 
menade hon, att det är mycket mer robotar idag. 

Vid intervjutillfället arbetade hon i  en  grupp på  12  personer, 
varav två var kvinnor, där  de  hade  hand  om sidorna till modell  
9000.  Hon  var ensam från projektet där. Det hade tidigare funnits  
en  kvinna till,  men  hon fick arbete på utvecklingsverkstäderna. 

När  de  arbetade i produktion bytte  de  arbetsstation varje dag,  
men  punktsvetsade på alla stationerna.  Hon  upplevde arbetet som 
tungt och monotont.  Driften  verkade mycket bättre, ansåg hon.  Hon  
gav följande beskrivning av att stå och punktsvetsa: 

"Det  känns  som om dagen aldrig  tar  slut,  väntar bara  pa  att fä  
aka hem.  Hur  kan man  jobba  sä  här i flera är?  Det  känns  som 
man  slösar  bort tiden  när  man  bara  "punktar". Jobbet  gär  inte 
riktigt att beskriva för när  man  punktsvetsar hela  tiden, det  
är  monotont,  nägra  punkter  pa  varje detalj,  det  är för  enkelt  
och träkigt, och  man  tänker inte  pä  vad man  gör."  

Gruppens medlemmar roterade även som  linemekaniker,  kontakt-
man och på kvalitén,  men  då veckovis.  Kerstin  gick tidigare som  
linemekaniker, men  motståndet blev för tungt, och som hon sa:  

"Jag  gick ju som  linemekaniker men  killarna på  driften  bara 
flina när  jag  gjorde något så det blev för jobbigt.  Nu  är  jag  
bara på stationerna för  jag  ska nog inte vara kvar här så 
länge." 

Citatet ovan visar att männen på  driften,  som arbetade gentemot 
hennes produktionsavsnitt, inte tillskrev henne tillräckliga tekniska 
kvalifikationer för att arbeta som  linemekaniker. Kerstin  gav flera 
exempel på hur driftsidan retade henne. Själv tyckte hon att 
arbetet som  linemekaniker  var roligt och hade gärna varit kvar om 
inte motståndet mot henne varit så hårt.  Hon  var  den  första 
kvinnan som arbetat som  linemekaniker  och fick av  driften  ofta 
höra att hon inte borde hålla på med sänt när hon var tjej. Ett 
uttryck för att tekniska kvalifikationer, oaysett utbildning, till-
skrevs enbart det manliga könet.  

En  förklaring till det starka motståndet från driftsidan kan vara 
att männen där var av  den  gamla  stammen,  d.v.s.  de  hade arbetat 
länge på företaget, hade oftast ingen formell teknisk utbildning och 
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hade avancerat till  driften  från produktionen, och därför värnade 
starkt om sitt manliga revir. 

När  Kerstin  jämförde med sina manliga arbetskamrater, som gick 
som  linemekaniker,  tyckte hon själv att hon var bättre på det än  
de.  

Förmannen här hade dock skaffat sig ett  instrument,  ett felsök-
ningstest, för att rangordna linemekanikerna och att kvalificera sig 
för  den  högsta C-lönen. Det var bara  en  av linemekanikerna i 
gruppen som klarat  testet. Kerstin  prövade också  en  gång,  men  
lyckades inte klara ut felen på  den  utsatta tiden. Detta att klara ett  
test  för att erhålla C-lön var något som inte alla grupper tillämpade 
utan det var avhängigt av förmannens inställning. I många grupper 
erhöll  man  C-lön när  man  hade gått som  linemekaniker  ett  tag  och 
förmannen och arbetskamraterna ansåg att  man  kunde arbetet 
tillräckligt bra. 

För att kunna utföra ett bra arbete framhöll även  Kerstin,  som fler 
av kvinnorna tidigare, att  de  formella tekniska kvalifikationerna 
inte var väsentliga, utan som hon sa:  

"Man  behövde inte kunna nägot, i alla  fall  behövdes ingen 
teknisk utbildning. Det ska vara  en  energisk  person  däremot". 

Utbildningen i projektet hade hon nytta av som  linemekaniker men  
inte i nuvarande arbetsuppgifter.  Hon  hade sökt arbete på drift-
sidan  men  inte fått det.  De  flesta manliga arbetskamraterna i 
hennes grupp hade  en  4-årig teknisk gymnasieutbildning även  de  
som bara arbetade i produktion.  

Kerstin  hade alltid varit intresserad av matematik och  skulle  
helst vilja bli programmerare eller konstruktör, därför hade hon 
börjat att läsa matematik på kvällarna. Det hade dock blivit allt  
mindre  med tiden för  man  orkar inte, sa hon, och  man  vänjer sig 
aldrig vid  2-skiften.  

Ann (23  år) och  Maria (24  år) 
arbetade tidigare i samma grupp i karossverkstaden. Vid intervju-
tillfället var  Ann  tjänstledig för  studier  och kompletterade till  en  4-
årig maskinteknisk gymnasieutbildning och  Maria  hade nyligen fått 
arbete som mättekniker på tjänstemannasidan. I  den  grupp på  10  
personer som  de  arbetat i på karossverkstaden var  de 4-5  kvinnor. 
När  de  båda kom dit var det ont om  folk  som kunde maskin och  de  
hade bägge huvudsakligen arbetat som  linemekaniker.  
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De  hade blivit mycket väl bemötta av sina manliga arbetskamrater 
och dåvarande förman och som  Ann  sa:  

"Jag  tror  jag  hade väldig tur. Det som  jag  inte kunde fick  jag  
gå ut och lära mig. Vid svårare saker fick  jag  alltid försöka 
först och  sedan  be om hjälp. Det var väldigt mycket elfel i 
början då, många barnsjukdomar, inkopplingsfel och  man  fick 
förbättra programmen och så.  Jag  lärde mig väldigt mycket 
då."  

Ann  ansåg att arbetsuppgifterna  var mer  tekniskt kvalificerade när  
den  nya karossverkstaden startade jämfört  med  några  år  senare. 
Även deras grupp följde ett rotationsschema för arbetsuppgifterna.  
Gruppen  ansvarade i  produktion  för  en del av  sammansättningen  
av bilen. 

Både Maria  och  Ann hade  C-lön. I  princip gjorde  linemekanikerna 
i  gruppen  lika arbetsuppgifter  som de på  driftavdelningen, tyckte  
Ann. De  tillkallade inte  driften  ofta. Deras egna  linemekaniker var  
lika kunniga  som de  killar  som  gick  på driften,  sa  hon.  Driftkillarna  
satt  ofta och pratade  med  oss,  det var ingen  skiljelinje där, ansåg  
hon.  

Vare sig Ann eller Maria  förmedlade att  det  fanns  en  arbets-
delning  efter  kön när  de  började  som linemekaniker.  I arbetet  gays  
stora möjligheter till utveckling,  dels  genom  den  interna grupp-
strukturen,  dels  genom att  det  inte fanns  en hård  gränsdragning 
mot driftsidan där  de  kvalificerade arbetsuppgifterna fanns. 

Såväl  Maria  som  Ann  upplevde att  de  hade  haft  nytta av  de  flesta 
delarna i  sin  utbildning när  de  arbetade som  linemekaniker. De  
flesta av  de  manliga  linemekaniker de  samarbetat med hade  haft 
en  4-årig teknisk gymnasieutbildning och hade varit generösa med 
att dela med sig av  sin  kunskap.  Ann  menade, att som regel var  de  
som gått  den  4-åriga tekniska gymnasieutbildningen inte så 
praktiskt lagda, som  de  hon arbetat med.  De  kan ofta inte överföra  
sin  teori till praktik, ansåg hon.  

Ann  menade också, att som tjej hade  man en  fördel på så vis att  
man  blev ofta mer vänligt behandlad. Killarna var råare mot var-
andra och  tog  mer hänsyn till  en  tjej.  Hon  upplevde också att det 
fanns  en  hierarki mellan killarna som kvinnorna föll utanför 
som kvinnor. 

Både  Maria  och  Ann  framhöll att det var viktigt med ett visst mått 
av formella tekniska kvalifikationer,  men  värderade icke-formella 
sociala kvalifikationer högre.  Ann  sammanfattar vad hon såg som 
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de  viktigaste kvalifikationerna i arbetet så här: 

"Att  ha  någon  form  av teknisk bakgrund. Att förstå vad saker 
är. Inte 4-årig teknisk utbildning. Det största kravet är att det 
är  en  trevlig människa.  Ingen  sån här som är störst och bäst.  
En person  som verkligen kan samarbeta och som är trevlig att 
prata med." 

Ett visst tekniskt intresse ansåg  Ann  att  man  måste  ha,  för som hon 
sa:  

"Man  ska vara lite tekniskt intresserad annars står  man  bara 
där och gör sitt monotona arbete och bryr sig inte om något 
runt omkring.  

Maria  gav  en  liknande bild, när hon uttryckte vad hon såg som  de  
viktigaste kvalifikationerna för arbetet.  Hon  sa: 

"Att  de  är lätta att  ha  med att göra och  har  ett gott humör.  De  
ska  ha  lite ellära bakom sig  men  det behöver inte vara så 
mycket för  man  lär sig  under  tiden." 

Att hantera människor, att kunna kompromissa och samarbeta var 
kvalifikationer som  Ann  utvecklat i sitt arbete på förskolan och 
som hon såg sig  ha  användning för även här.  

Maria  hade nytta av  sin  tidigare ledarskapsutbildning från 
idrotten där hon hade lärt sig att ta  tag  i saker om ingen annan 
gjorde det,  men  också från sitt arbete som affärsbiträde, som hon 
menade, hade lärt henne att ta kontakt med  folk. Man  får inte vara 
rädd för att prata, gör  man  inte det får  man  ingenting gjort, ansåg 
hon. 

Fysisk styrka behövs ibland, för vissa arbetsmoment var ju väldigt 
tunga, tyckte  Ann, men  då fick  man  hämta  folk. Jag  är ju ganska 
svag i armarna, sa hon, och om  en  bil t.ex. ramlade av linan då 
orkade  jag  inte lyfta upp  den  igen. När  jag  frågade om det var  en  
fördel att vara kille i detta arbete, sa hon att det finns ju starkare 
tjejer och svaga killar också.  Den  fördel hon såg med att vara tjej 
härvar: 

"Att  ha  lite  mindre  armar och händer kan ibland vara bra för 
att komma åt.  De  (killarna) kommer alltid och hämtar  en  när  
de in  te kommer åt." 

När  jag  frågade hur  Maria  såg på betydelsen av fysisk styrka i 
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arbetet svarade hon: 

"Det är inte sa längre  der  finns hjälpmedel  nu.  Det är inte bara 
muskler som gäller längre det är huvudet. Där är tjejer minst 
lika bra. Det sägs att tjejer är bättre teoretiker."  

Ann  hade sökt och blivit erbjuden arbete på driftssidan när hon 
arbetade som  linemekaniker men  fick tacka nej, för det kolliderade 
med  den  utbildning hon då aysåg att gå på.  Hon  ansåg att  den  
utbildning  de  fått i projektet inte gav möjlighet att söka andra 
arbeten och hon ville inte på sikt vara kvar i karossverkstaden. 

Ett av skälen till att hon började studera, var att  de  fått  en  ny 
förman som  tog  bort  de  ansvarsfulla arbetsuppgifterna.  Hon  men-
ade att han bara delade ut  de  ansvarsfulla jobben till vissa och  man  
fick aldrig ersätta honom.  Den  nye yngre förmannen skapade på så 
vis  en  hierarki inom gruppen.  Han tog  bort ansvarskänslan, sa hon, 
och då ville hon sluta.  

Maria  hade, som tidigare nämnts nyss flyttat över till avdelningen 
för mätservice där hon beredde  de  arbetsuppgifter som mät-
teknikerna  sedan  utförde.  Hon  planerade inte  sin  framtid mer än 
ett halvår i  taget.  Hon  såg bilföretaget som ett litet samhälle med 
många olika arbetsuppgifter och möjligheter, och trodde att hon 
själv säkerligen  skulle  vara kvar på företaget om  10  år.  

Tina (24  år), 
började även hon sitt arbete på  den  nya karossverkstaden i samma 
grupp som  Maria  och  Ann  ovan.  Hennes  tid på karossen blev  kort  
därför att hon klarade inte av stressen med två-skift och blev 
mycket sjukskriven.  Hon  tyckte också att det var mycket jobbigt att 
vara tjej på karossen p.g.a allt "grovsnack".  Till  skillnad mot  Maria  
och  Ann  tyckte hon att det blev bättre när det var fler kvinnor.  

Hon  sökte andra arbeten på företaget  men  fick alltid svaret att  
de  ville  ha  någon med 4-årig teknisk bakgrund. Slutligen sökte hon 
sig till  den  s.k. detaljmonteringsverkstan som är ett eftertraktat 
ställe att arbeta på, inte för arbetsuppgiftens  skull,  men  för att det 
är lugnare och  man har  dagtid. 

I sitt arbete på detaljmonteringen, där arbetsuppgiften t.ex. kan 
bestå i att skruva i  en  skruv  100  gånger/dag, ansåg hon inte att 
hon hade någon användning av  sin  utbildning i projektet.  Den  mest 
stimulerande arbetsuppgiften hon  nu  hade var  den  material-
hantering som var datoriserad. Att hålla på med datorer var också 
vad hon helst  skulle  vilja göra i framtiden.  Till  hösten tänkte hon 
läsa  CAD/CAM  teknik. 
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Lisa (23  år) 
I måleriet som  rent  administrativt även sorterade  under den  nya 
karossverkstaden placerades  Lisa.  Här hade  man  inte genomfört ett 
grupporganiserat arbete i samma utsträckning som i karossverk-
staden.  Den  första tiden, d.v.s.  under  ett och ett halvt år, gick  Lisa  
som automatskötare på måleriet och trivdes väldigt bra.  

Hennes  förman värderade hennes utbildning högt, menade hon. 
Det var ju mycket elektronik, som hon sa, så där kunde hon 
använda sina tekniska kvalifikationer. 

När arbetet grupporganiserades, vilket medförde  en  arbets-
rotation mellan olika arbetsuppgifter, som också omfattade 
målningsarbeten, var  tanken  att även hon  skulle  måla. Detta 
motsatte sig facket som ansåg att kvinnor p.g.a. av hälsorisker, vid 
eventuella  graviditeter,  inte fick måla. 

För Lisas  del  innebar detta att hon tvingades byta till mer 
tekniskt okvalificerade arbetsuppgifter.  Hon  blev ersättare i 
måleriet med arbetsuppgifter som att tejpa bilar, lackjustera och 
kontrollera att bilarna uppfyllde kvalitetskraven.  

Lisa  tyckte att utbildningen hade varit bättre än vad hon hade trott 
från början,  men  hon hade ju inte räknat med att stå i produktion.  
Hon  trivdes väldigt bra med arbetskamraterna  men  ansåg inte att 
arbetet i produktion var bra.  

Lisa  hade blivit erbjuden ett arbete på planeringsavdelningen på 
måleriet. Ett jättebra arbete, som hon såg det,  men  när  de  insåg att 
hon var så ung som hon var, drog  de  tillbaka erbjudandet.  De  tyckte 
inte att det passade att vara så ung, eftersom det ingick i arbets-
uppgiften att gå och skälla på verkstadschefer, sa hon. 

I sitt tidigare arbete som automatskötare ansåg hon, att  den  
viktigaste kvalifikationen var någon  form  av teknisk gymnasie-
utbildning. Att däremot arbeta i produktionen i måleriet ställde 
andra krav, krav på  en  stark  kropp eftersom det var, som hon sa, 
ett mycket tungt arbete: 

"Det  sliter  pa  axlar, nacke och rygg att kliva upp och maskera 
bilarna.  Det  är ju mänga  som  är sjukskrivna.  Jag har  själv  haft  
ryggskott ett  par ganger."  

Att det fanns ett behov av ett omsorgstänkande på arbetsplatsen 
och, att detta tillskrevs kvinnor, framkom när  Lisa  beskrev hur det 
varit att vara ensam kvinna som automatskötare.  Hon  tyckte det 
gick bra, sa hon,  men  att det ibland varit för arbetsamt eftersom 
killarna alltid kom till henne och pratade  problem. Man  fick allihop 
på sig. Några kvinnor till behövdes där, tyckte hon,  men den  nya 
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arbetsorganisationen innebar att  man  inte kunde ta  in  kvinnor, 
eftersom  de  inte fick måla.  

Hon  hade flera gånger sökt andra arbeten för att komma ifrån 
måleriet,  men de  jobben hade killar fått  fast de  hade  haft  sämre 
utbildning och arbetat kortare tid än henne.  Hon  hade tagit reda på 
deras kvalifikationer.  Hon  var 6vertygad om, att  de  hade fått 
jobben för att  de  var killar. Fick hon inte ett bättre arbete på 
företaget så  skulle  hon framöver söka sig därifrån. 

Manliga arbetskamraters bilder 

Mikael  (20  år),  Anders (20  år) och  Johan (23  år), 
var alla tre arbetskamrater med  Helen, Lena  och Kicki på 
produktionsavsnittet som riktade och slipade huvar, dörrar och 
bakluckor.  De  hade alla börjat på företaget efter det att kvinnorna 
från projektet anställts och till stora delar lärts upp till  line-
mekaniker  av kvinnorna.  

Ingen  av männen gav uttryck för att det förekom någon uppen-
bar könssegregering av arbetsuppgifter. Där är deras bilder 
samstämmiga med kvinnornas. 

När vi däremot samtalade om det fanns arbetsuppgifter som 
kvinnorna  respektive  männen  la  beslag på, eller var bättre på, 
framkom några skillnader. 
Mikael nämnde t.ex. att tjejerna var bättre på pappersarbete, d.v.s. 
kontorsarbete. Det framgick att förmannen ibland delegerade 
maskinskrivningsarbete till  Lena. De  var bara hon som fick lov att 
göra det, menade Mikael, för hon skrev snyggt på maskin.  

Anders,  Mikael och  Johan  drog olika slutsatser alla tre, när  de  
jämförde kvinnornas utbildning med sina egna.  

Anders  ansåg att hans  drift-  och underhållstekniska utbildning 
var bättre, trots att han inte visste vad kvinnornas utbildning 
innehöll. 

Mikael, med samma utbildning som  Anders,  hade jämfört  sin  
utbildning med Kickis och såg  dem  som likvärdiga.  

Johan  tyckte däremot att kvinnornas utbildning var bättre för 
arbetet på karossverkstaden, i.o.m. att  den  var mer praktiskt 
orienterad än hans egen utbildning.  Han  sa:  

"Jag har  ju  en  väldigt teoretisk utbildning. Som  jag har  förstått 
det  har de  (tjejerna)  haft  mycket bättre praktik och mer 
praktik så deras utbildning borde ju vara bättre,  men  det 
ligger nog kvar lite det där att  man  inte vill anställa tjejer. Att 
det kan vara lite tvekan." 



111  

Att  ha  erfarenhet av mekanik lyfte alla killarna fram som  en  fördel 
i arbetet.  Anders  och Mikael, som båda hade  en  praktiskt inriktad 
utbildning,  en drift-  och underhållteknisk gymnasieutbildning, 
betonade däremot detta mycket starkare än  Johan,  med  sin  mer 
teoretiskt inriktade bakgrund.  Johan  som hade  en  4-årig maskin-
teknisk gymnasieutbildning uttryckte istället vikten av att vara 
tekniskt intresserad.  

Den  mekaniska erfarenheten och förtrogenheten såg  Anders  och 
Mikael som starkt könsrelaterad, som  en  icke formell kvalifikation 
som kunde relateras till  den  manliga  socialisationen.  Förtrogenhet 
med mekanik var något  de  tillskrev män, något  man  hade lärt sig 
som kille  sedan  barnsben.  Anders  menade att  bristen  på förtrogen-
het med mekanik hos kvinnorna ledde till att:  

"En  av  dem  som gått kursen hon kan  makron  (datorn)  perfekt.  
Hon  ser att där och där är det fel,  men sedan  när hon kommer 
ut till maskinen,  sä  kan hon ingenting. Då är det  den  där 
mekaniska biten, det tekniska, som spökar." 

Mikael gav  en  likartad bild, när han sa:  

"Jag  tycker inte att  man  är dummare för att  man  är tjej,  men  
som kille så  har jag  andra erfarenheter. Tjejerna  har  inte från 
det  de  var små hällit på med skruvmejslar så det går ibland 
trögare."  

Anders  och Mikael aysåg när  de  talade om förtrogenhet med teknik 
alltid förtrogenhet med mekanik. Denna  brist  på mekanisk erfaren-
het, som dessa två män tillskrev kvinnorna, blev ett  argument  som  
en  av männen använde gentemot kvinnornas lämplighet i detta 
arbete. 

Detta upplevdes också av kvinnorna som ett motstånd mot  dem,  
som  de  tidigare påpekade.  Johan  däremot menade att det tekniska 
intresset inte enbart var något som männen stod för, utan något 
som var individuellt och sa: 

"Det är som med bilkörning, det  har  inte med kön att göra. Det 
är från  person  till  person  hur  man  är lagd.  Har man  tummen 
mitt i  hand  så är det svart att klara sig. Det spelar ingen  roll  
då om  man  är kille eller tjej.  Man  får inte vara rädd för att ta 
i lite grann, på så sätt att om  man  är tjej får  man  inte vara för 
pimpinett  da."  

Att vara tekniskt intresserad, ansåg alla männen, var  en  viktig 
kvalifikation för arbetet som  linemekaniker.  Däremot gav  de  
teknisk olika innebörd.  De  ansåg också alla att  de  hade  haft  nytta 
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av sitt bilintresse, att t.ex.  ha  mekat med bilen och  moppen  och att  
ha  svetsat.  Johan  ansåg att hade  man  ett tekniskt intresse och 
någon av  de  tekniskt inriktade gymnasieutbildningarna som fanns 
idag, var det bra.  Han  beskrev vad han tyckte var viktigt vid  en  
anställning  sä  här:  

"Ja man  tittar ju på utbildningen och tidigare 
arbetslivserfarenheter. Vad  man har  gjort tidigare väger nog 
tyngre.  Kan man  då också få ett bra vitsord från någon, så 
väger det nog tyngst." 

Att kunna samarbeta med  folk,  att vara utåtriktad och  positiv  var 
sociala kvalifikationer som  de  alla ansåg var viktiga för att arbetet  
skulle  fungera.  Anders  menade att: 

"Det som gör att  en  sådan här avdelning håller ihop är ju 
gruppandan. Själva  jobbet  är ju inte  sä  roligt.  Man  måste vara 
utåtriktad och  positiv." 

Johan  underströk att  det  krävdes att  man var  flexibel  för att kunna 
samarbeta och förklarade  det  pä  följande sätt:  

"Ja man får  ju vara lite flexibel.  Man kan  ju inte  ha  rätt jämt,  
man får  jämka ibland.  Man  mäste  ju kunna samarbeta  med 
folk. En del kommer man  bra  överens  med  och andra  mindre  
bra,  men då  gäller  det  att  man ger  lite  av sig  själv och  då kan 
det  gä  hyfsat i alla  fall.  Det  är ju  bra  om folk  är här också.  Det  
är väldigt viktigt. Lite plikttrogen,  det kanske  låter lite  dumt 
men det  är inte  så dumt  ändå,  så  att  man  vet  att  folk kommer 
om de kan."  

Att det fanns några tunga arbetsmoment där kvinnornas generellt 
sett  mindre  fysiska styrka var  en  nackdel, beskrev killarna på ett 
likartat sätt som kvinnorna.  Just  momentet att lyfta och vända 
bakluckan nämnde även  de  som exemel på ett tungt arbetsmoment 
och  Johan  menade att: 

"Det är så att vissa arbetsmoment är tyngre och då kan det bli 
att  man  tar det några  extra  gånger istället. Oftast är det så att 
tjejerna normalt  har mindre  kroppslig styrka än killarna. Det 
kanske inte är tungt första gängen att vända bakluckan,  men  
efter  en  hel dag blir det tungt." 
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Anders,  gav  en  liknande bild: 

"Det går långsammare för tjejerna att vända bakluckan. Det 
går drastiskt längsammare,  men  överlag tycker  jag  inte att  de  
är långsammare. Det beror inte bara på tyngden på bak-
luckan, utan också på att tjejerna oftast är kortare än killar-
na också." 

När  vi  pratade  om  olika sätt att förbättra arbetsplatsens utform-
ning,  kom  också  behovet  fram  av  att förbättra  det  besvärliga och 
tunga arbetsmomentet  med  bakluckan. Bakluckan väger  bly, som 
Anders  sa,  den  väger mellan  25  -  30 kg, så kunde man  ta  bort  
laddningsstationen där  vore det  ett  stort  framsteg. Detta arbets-
moment ansågs besvärligt  men man  delade  på det. Man hade  
försökt  med  olika lyftanordningar  men  inte lyckats förbättra  
situationen. 

Ingen av tre  männen såg dock kvinnornas  mindre  fysiska styrka  
som  ett skäl till att  de var  olämpliga för arbetet  på  karossverkstan. 
Exemplet  med den  tunga bakluckan  får  snarare tolkas  som  exempel  
på  ett arbetsmoment  som  alla tyckte  var  besvärligt,  men som  
kvinnorna drabbades hårdast  ay.  

De  tre männens framtidsbilder såg också olika ut. På samma sätt 
som kvinnorna ville  Anders  och  Johan ha  mer tekniskt avancerade 
arbetsuppgifter.  Anders  hade siktet inställt mot utvecklings-
verkstäderna, där han hade sökt  men  ej fått arbete.  Johan  hade 
sökt arbete som produktionstekniker inom företaget  men  inte  
heller  erhållit det.  Han  ville  ha  ett arbete där han kunde utnyttja  
sin person  mer, som att t.ex. utveckla motorer, lite mer utvecklings-
och forskningsarbete.  Han  blev kanske kvar på företaget eller så 
fortsatte han att utbilda sig. Mikael, som snart  skulle  göra  lumpen  
som kompanibefäl, ville däremot bli yrkesmilitär. 

Kvinnorna i deras grupp hade, som nämnts tidigare, funnits som  
linemekaniker  innan dessa killar kom till karossverkstaden. 
Framför allt Mikael och  Johan  var positiva till att det fanns kvinnor 
på arbetsplatsen.  De  gav exempel på att kvinnorna socialt hade 
förändrat arbetsplatskulturen. Mikael svarade, när  jag  undrade vad 
det inneburit att det kommit  in  kvinnor på arbetsplatsen: 

"Bra  tror jag. Man  blir friare också,  man går  inte  in  i  det  här 
killsnacket bara. Tjejerna  har en helt  annan  syn  pä  vissa 
saker."  

Johan  ansåg också att det blev  mindre  skitprat mellan killarna om  
man  också  tog in  tjejer.  Man  tar nog lite mer hänsyn om det är 
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tjejer här, menade han, och det blir  mindre  ratt  snack  och kanske 
inte så mycket skryt från killarna. 

Mikael tyckte att  man  gott kunde ta  in  fler kvinnor,  men  att 
sträva efter att bli hälften kvinnor här på karossverkstaden var  de  
alla tre tveksamma till.  Anders  och  Johan  uttryckte här  en  farhåga 
att om det blev uppemot  50%  kvinnor kunde det, som  Anders  
uttryckte det, bli för livat så att  man  blir osams och så.  

En  arbetsledares och  en chefs  bild.  

Gunnar (50  år) 
var förman och arbetsledare för  Lena,  Kicki och  Helen samt Anders,  
Mikael och  Johan. Gunnar  hade varit på  den  nya karossverkstaden 
drygt ett år och det grupporganiserade arbetet var redan genom-
fört när han kom dit.  

Hans  huvudsakliga arbetsuppgift var, som han själv sa, att  se  till 
att lära upp framför allt avdelningens kontaktmän, så att  de skulle  
kunna ta över delar av förmännens arbetsuppgifter, som budget-
planering och uppföljning, fördela arbetet och vara med i kvalitets-
sammanhang.  Gunnar  såg inte förmännen som överflödiga fram-
över, utan snarare fick  de  ett mer övergripande ansvar och ta  hand  
om mer personalfrågor.  

Han  såg framför sig stora förändringar på arbetsplatsen.  De  
producerade  nu 250  bilar/dag och om två år  skulle de  vara uppe i  
450. Gunnar  såg helst  en  organisationsutveckling där  de  anställda 
kunde vara med och styra lite mer själva.  Han  ansåg att detta var  
en  nödvändig utveckling om  man skulle  lyckas med att höja 
industriarbetets  status,  och kunna behålla  folk.  

Det fanns även tankar i företaget på att i högre utsträckning 
integrera  drift-  och underhållspersonalen i arbetet på kaross-
verkstaden, och på så vis få mer tekniskt kvalificerade 
arbetsuppgifter. 

I det grupporganiserade arbetet delades arbetsuppgifterna ut av 
gruppen själv, likaså tilldelningen av olika utbildningar, och  Gunnar 
la  sig inte i det nämnvärt.  

Han  såg ingen segregering på kön i gruppernas fördelning av 
arbetsuppgifterna.  

Han  antydde inte  heller  att några arbetsmoment var för tunga 
för kvinnorna. 

Några formella kvalifikationskrav ansåg han inte att det fanns när  
man  anställde  folk.  Själv ville han  ha en  grupp med blandad 
teknisk utbildningsbakgrund, gärna hälften med 4-årig teknisk 
teoretisk gymnasieutbildning och hälften med  en  mer praktisk 
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yrkesinriktad gymnasieutbildning, som t.ex. styr- och reglerteknisk 
linje eller  el  - telelinjen.  

Han  ansåg att  de  med mer yrkesinriktad bakgrund lärde sig 
arbetet när  de  gått här  en  tid, och  dem  fick  man  behålla två, tre  
ganger  längre tid än  de  med 4-årig teknisk bakgrund.  Han  gav här 
ett exempel på  en  kvinna med  en  treårig styr- och reglerteknisk 
yrkesutbildning som han tyckte var väldigt bra. 

Kvinnornas utbildning i Projektet  40  flickor kände han inte till, 
och ville därför inte uttala sig om hur  relevant den  var för arbetet.  
Han  var däremot mycket medveten om att kvinnorna från 
projektet ansåg att  de  inte fått arbetsuppgifter som motsvarade 
deras utbildning.  

Gunnar  underströk också att det grupporganiserade arbetet ställde 
krav på sociala kvalifikationer, som samarbetsförmåga:  

"Du  mäste  ju kunna samarbeta,  komma  överens, ta  ansvar  och 
vara noggrann.  Det  hänger ju ihop  med  närvaro och allt."  

Gunnar  tyckte inte att kvinnorna tillförde arbetsplatsen något 
speciellt, utan tyckte att kvinnorna hos honom var ganska olika 
sinsemellan.  

Henrik (49 år) 
var vid  intervjutillfället personalansvarig för  den  nya kaross-
verkstaden,  men hade  tidigare varit förman i  produktion  i  11 år,  
varav några  år på  nya karossverkstaden.  Han hade  själv varit  med  i 
utvecklingen  av det  grupporganiserade arbetet  på  karossverk-
staden och såg mycket  positivt på  att  mer  och  mer ansvar lades på  
själva  produktionsgruppen. Han  såg  det som  ett sätt att återge 
industriarbetet  en ny status. 

De  ungdomar  som kom in  idag ställde också större och större 
kray.  De  nöjde  sig  inte  med  ett enformigt industriarbete  på  löpande  
bandet som  förr. Att ungdomarna ställde  krav  tyckte  Henrik var  
bra och ansåg att  man  måste ta tillvara  den  resurs  som  ungdom-
arna utgjorde. 

I  den  nya  organisationen var  produktionsansvaret fortfarande  
det  primära för förmännen, sa  han, men de  fick också ett  mer  
övergripande personalansvar och vissa fick även  ansvar  för olika 
utbildningar.  Det var mer relevant  att benämna  dem  avdelnings-
chefer än förmän.  Den  nya arbetsledarrollen ställde  krav på  nya  
kvalifikationer hos  förmännen.  De  gays  därför utbildning i  
psykologi, men  också i vissa tekniska ämnen för att möta  de  nya 
arbetskraven. 
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Den  lämpligaste bakgrunden för arbetsuppgifterna i karossen ansåg 
han att  den  4-åriga maskintekniska gymnasielinjen var p.g.a. att  de  
hade  en  så högteknologisk utrustning, och att det knappt fanns 
några manuella jobb kvar vid maskinerna.  Han  såg ett motstånd 
från förmännen mot att ta  in  dessa tekniska kvalifikationer: 

"Vi har  ju  en  otrolig utveckling särskilt i karossverkstaden.  Vi  
gär  frän handarbete  till  maskiner som  vii  stort  sett  laddar 
och sköter  om, men vi kan  inte  ha folk som  bara laddar 
magasinen.  Dem har vi en  vecka,  sedan  är  de  väck.  Dä  mäste  
de få de  interna utbildningar,  som vi har  i styrsystem och 
robotteknik, för att kunna  gå som linemekaniker."  

Kvinnornas utbildning i Projektet  40  flickor ansåg han vara lika 
hög som  en  4-årig teknisk utbildning.  Hans  erfarenhet av  de  två 
unga kvinnor, som han varit arbetsledare för, var att  de  lärde sig 
maskin på nolltid, och han tyckte att deras utbildning  skulle  
värderas ganska högt.  

Han  upplevde dock inte att  de  hade riktigt samma möjligheter 
som killarna att gå vidare och såg ett motstånd mot kvinnorna 
framför allt hos vissa  drift-  och underhållsavdelningars chefer. 

Vid flera tillfällen underströk  Henrik  att det var centralt, att  de  
som arbetade i  de  nya produktionsgrupperna  tog  ansvar för sitt 
arbete, vilket han relaterade såväl till kön som ålder.  Han  såg  en  
fördel med att ta  in  kvinnor därför att  de  påverkade hela gruppens 
stabilitet:  

"Jag tror  att flickor känner  mer ansvar  inför  jobbet  även  om 
det  säkert finns flickor också  som  inte gör  det, på  samma sätt  
som  pojkar.  Jag tror  nog  också att unga grabbar är  mer  
lekfulla och att unga flickor  gär  mer in  för sina arbeten."  

Henrik  underströk på flera sätt att kvinnorna var  en potential  och  
en  tillgång på arbetsplatsen, därför att  de  tillförde sociala kvalifika-
tioner som företaget behövde.  

Han  ansåg även att flickorna var bättre på renhållningen i 
arbetet än killarna.  Han  menade att det fanns nog något inbyggt hos 
kvinnan som sa att det  skulle  vara  rent  och snyggt. 

Det blev också mer skoj, menade han, med kvinnor på arbets-
platsen,  man  kunde  ha  roligt med varandra. 

Att kvinnorna fysiskt sett inte var lika starka som männen hade, 
menade  Henrik, en  betydelse på vissa produktionsområden där  de  
fortfarande använde sig av  en del  tunga tänger och hade tunga lyft. 
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Däremot ansåg han inte att kvinnornas  mindre  fysiska styrka 
gjorde  dem  olämpliga som arbetskraft. 

Sammanfattande kommentarer 

Kön och arbetsorganisation 
I  den  nya karossverkstaden med det grupporganiserade arbetet 
framstod kön inte som  en  strukturerande princip vad gäller 
arbetsdelningen.  

De  allra flesta av  de  intervjuade kvinnorna och männen i  den  nya 
karossverkstaden gav inte uttryck för att det fanns  en  öppen 
könssegregering av arbetsuppgifterna mellan kvinnor och män. 

Det grupporganiserade arbetet, där arbetsuppgifterna fördelades 
av gruppen själv och rotationsscheman utarbetades, tycks generellt 
sett (vilket även bekräftas på utvecklingsverkstäderna i aysnitt  
8.3)  ge  mindre  utrymme för  en  könssegregering av arbetsuppgift-
erna än när arbetet organiseras mer individuellt och hierarkiskt. 

Det grupporganiserade arbetet på måleriet utgjorde ett undantag. 
Ett av arbetsmomenten i måleriet, att måla inne i sprutboxarna, var 
av företaget och facket förbjudet för kvinnorna av reproduktiva 
skäl. 

Här blev kvinnokroppen  en negativ  kvalifikation och hindrade 
kvinnorna från att omfattas av det nya grupporganiserade arbetet.  
Den  kvinna från projektet som fanns på måleriet marginaliserades i 
samband med  den  nya grupporganisationen och fick mer okvalifi-
cerade arbetsuppgifter.  

En  könssegregering av arbetsuppgifterna kan dock  ha en  mer dold 
karaktär och ske mellan individer, som t.ex. när två av kvinnorna 
upplevde att  de  ibland fick försvara  sin  rätt till att utföra vissa 
felssökningsuppgifter. 

Motståndet kom från några av  de  yngre männen från verkstads-
linjen.  De  tillskrev enbart män  den  nödvändiga förtrogenheten med 
mekanik och ansåg därför att män hade företräde som  line-
mekaniker. 

En  kvinna angav också att hon kände sig så motarbetad av  drift-
och underhållspersonalen som arbetade mot hennes produkstions-
avsnitt, att hon hade aystått frän att vara  linemekaniker,  trots att 
hon tyckte att det arbetet var det roligaste. 

Relationen  mellan personalen  pa  karossverkstaden och  drift-  och 
underhållsavdelningarna  hade stor  betydelse för  hur  tekniskt 
kvalificerade felsökningsuppgif  ter de  i karossverkstaden tilläts 
utföra.  Relationen  till  driften satte  gränser för  hur  långt deras 
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arbete kunde utvecklas. I  de  flesta  fall  fungerade dessa relationer 
bra och gränsdragningen var flexibel,  men  intervjuerna visade 
också att det fanns några grupper på  drift-  och underhållssidan 
som bevakade sina revir mycket hårt, något som framför allt 
drabbade kvinnorna. 

Kön och teknik  
De  kvinnor från projektet som kom till  den  nya karossverkstaden 
ansåg själva att  de  var tekniskt överkvalificerade för arbetet. Det 
var bara när  de  arbetade som  linemekaniker  som  de  fick använd-
ning av delar av  sin  utbildning. 

Det framgick  klart,  att det var ett stort glapp mellan  de  tekniska 
kvalifikationer som företaget ansåg sig komma att behöva fram-
över hos arbetskraften, och vad  man  i dagsläget hade möjlighet att 
använda sig av.88  Man  kan fråga sig om  man  kan lagra tekniska 
kvalifikationer hos personalen för framtida behov på det sätt som 
företaget föreställde sig. 

Kvinnorna tillhörde  dem  som hade arbetat längst i grupperna 
som  linemekaniker  och  de  hade därför lärt upp många av  de  nyare 
killarna. Att kvinnorna inte  skulle ha  tillräckliga tekniska kvalifika-
tioner var det därför få som ifrågasatte. Ett undantag utgjorde  de  
två yngre manliga arbetskamraterna från verkstadslinjen som knöt  
en  mekanisk förtrogenhet till enbart manligt kön. 

Formella och icke-formella kvalifikationer 
Kvinnorna och männen i karossverkstaden (undantaget 
arbetsledaren och  den  personalansvarige) lyfter fram  de  icke-
formella kvalifikationernas betydelse för arbetet och tonar ner  de  
formella kvalifikationerna. 

Kön  har  däremot  en  betydelse för vilken typ av icke-formella 
kvalifikationer som väger tyngst.  De  intervjuade kvinnornas 
inställning till hur  de  såg på  de  formella kvalifikationerna i arbetet 
sammanfattade  Anette  när hon sa, att naturligtvis måste  man  
kunna lite,  men  ser  man  till arbetskompisar bortöver så  har de  fått  
jobbet  utan någon som helst utbildning. 

Icke-formella sociala kvalifikationer, som att kunna samarbeta 
med andra och kommunicera, ansåg kvinnorna var viktigare. 
Förhållningssätt som att vara  en  ansvarsfull  person  och att vara 
noggrann lyfte kvinnorna också fram. I ansvarsfull  la  kvinnorna 
dels  en  kvalitetsaspekt, d.v.s. att ta ansvar för att det  man  gör är 
bra,  men  också att hålla produktionstider och att inte betrakta  sin  
arbetsplats som  en  lekstuga.  

88 	Även mänga av männen, framför allt  de  med 4-årig teknisk utbildning, upplevde att  de  inte fick 
använda tillräckligt av sina tekniska kvalifikationer i arbetet. Att vilja rekrytera  personal  med höga 
tekniska kvalifikationer,  men  inte kunna erbjuda motsvarande arbetsuppgifter är ett  dilemma  för 
mänga moderna industriföretag. 
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De  kvinnor med arbetslivserfarenheter från yrken där  de  hade 
arbetat med människor (vård- och omsorgsarbeten, affärsbiträde 
o.s.v.) ansåg att  de  hade nytta av detta i sitt nuvarande arbete. 

Kvinnorna var dock inte helt samstämmiga i synen på  de  
viktigaste kvalifikationerna för arbetet. Ett  par  av kvinnorna gav 
samma svar som männen, d.v.s.  de  lyfte fram tekniskt intresse som 
lika viktigt som att kunna arbeta i grupp.  

De  tre manliga arbetskamraternas inställning sammanfattas av  
Anders  när han säger, att arbetet kräver att  man  är tekniskt 
intresserad och att  man  är  en  utåtriktad och  positiv person,  för det 
är ju gruppandan som håller ihop  jobbet. De  tre manliga arbets-
kamraterna betonade alla att ett tekniskt intresse måste finnas. 
Med tekniskt intresse aysåg två av männen förtrogenhet med 
mekanik, medan  den andre  gav teknisk  en  mer generell innebörd.  

Den  manlige arbetsledaren och  den  personalansvarige för kaross-
verkstaden lyfte i högre utsträckning fram  de  formella kvalifika-
tionerna än  de  som arbetade i produktion,  men  framhöll starkt 
vikten av att vara  en person  som kunde samarbeta och ta ansvar. 

Intresssant är att  den  ansvarige personalmannen för 
karossverkstaden mycket starkt betonade förhållningssätt som att 
vara  en  ansvarsfull  person.  Detta tillskrev han i mycket högre 
utsträckning  de  unga kvinnorna än  de  unga männen.  Han  såg därför 
kvinnorna som  en potential  i det grupporganiserade arbetet. 

Att kvinnorna förändrade det sociala rummet på arbetsplatsen till 
att bli mjukare och breddade samtalsämnena var tydligt för  de  
flesta och sågs som positivt. 

Att det grupporganiserade arbetet ställer krav på icke-formella 
sociala kvalifikationer, som samarbetsförmåga och att vara  en 
kommunikativ person,  framträder som ett genomgående mönster, 
hos  de  intervjuade på karossverkstaden. Denna inställning kan 
kanske till delar tolkas som  en  ayspegling av att begreppet sam-
arbete i svenskt arbetsliv och skola  de  senaste decennierna  har  
intagit  en central  plats.89  

Kroppen som kvalifikation 
Att det fortfarande fanns fysiskt tunga arbetsmoment gav  de  flesta 
av  de  intervjuade exempel på,  men  då hjälptes  man  åt. Ett  par  av 

- kvinnorna betonade fördelen med att kvinnor och män fysiskt var 
olika och på så vis kunde komplettera varandra i arbetet. Männens  

89 	Se Lex.  Helgeson och Johansson  (1992)  
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större fysiska styrka uppvägdes av kvinnornas smidighet. 
Kvinnornas  mindre  fysiska styrka underströks dock mer av 

männen än kvinnorna,  men  användes inte som ett  argument  mot 
kvinnornas lämplighet för arbetet. 

Både kvinnorna och männen tyckte att  de  alltför tunga arbets-
momenten borde åtgärdas.  En  av kvinnorna ansäg, att arbetet i 
karossverkstaden var fysiskt lättare än det vårdarbete hon hade  
haft  tidigare. Industriarbetet var däremot tyngre mentalt, ansåg 
hon, och aysåg då  den  hårda och råa jargongen mellan 
människorna. 
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8.2 Drift-  och underhållsavdelningarna 

I det moderna industriarbetet  har drift-  och underhållsarbetet fått  
en  ökad betydelse.90  Det nya produktionsarbetet ställer krav på nya 
yrkesroller säger Helgeson och Johansson  (1992)  och väljer att 
illustrera det med ett citat hämtat från  Kern  och  Schumann  (1987). 
Jag  citerar  en del  av detta citat därför att det lyfter fram  en,  för 
mitt arbete, intressant aspekt i  den  nya yrkesrollen när  de  säger:  

"Den  nye arbetaren är  en slags  scout - känslig för avbrott, 
med snabba reaktioner och förmäga att improvisera och 
handla i förebyggande syfte." 

Formulerat  på  ett annat sätt  skulle man  kunna säga att  den nye  
arbetaren behöver vara serviceinriktad och  ha  ett behovsinriktat 
tänkesätt.91  Den  stora organisationsförändring,  som  skedde i  den  
nya karossverkstaden  på  Saab-Scania  under  80-talet mot ett 
grupporganiserat arbete, påverkade även  drift-  och underhålls-
avdelningarnas arbetsinnehåll. Arbetsuppgifter flyttades från  drift-
och underhållssidan till  produktionens linemekaniker samtidigt 
som en  större framtida  integrering  mellan produktionssidan och 
driftsidan planerades.  En  utveckling  som kan  förklara  den  spänning  
som  fanns mellan produktionssidan och  drift-  och underhålls-
sidan.92  Arbetet  med drift-  och underhåll  hade  åtnjutit hög  status  
inom företaget. Att avancera till dessa avdelningar  har  utgjort  en 
av de få  karriärvägar  som  varit möjliga  efter  ett långt arbete i  
produktionen. Den  statusfyllda  position som  driftssidan  haft  
hotades  av de  framtida planerna och  gjorde  att många kände  sig  
osäkra  om  arbetets framtid.  En av de  intervjuade kvinnorna 
uttryckte  sig på  följande sätt:  

"Jag  tycker att det är rätt att större delen av driftens jobb 
läggs på produktionssidan, som i  den  nya karossverkstaden,  
men  felet är ju att vi på  driften  inte rör på oss. Vi får inga nya 
arbetsuppgifter. Det  har  talats om att vi  skulle  kunna bli 
kollektivtekniker och ta  hand  om installationer och upp-
handlingar.  93  Om  inte driftens arbetsuppgifter utvidgas är 
risken stor att  de  försvinner eller integreras i produktion, 
vilket  jag  tycker är  en  träkig utveckling för egen  del.  Det vore 
ju att gå ner sig och det vill  man  ju inte."  

90 	Se Lex.  Helgeson och Johansson  (1992). 
91 	Ett sätt att tänka som  Prokop  tillskriver kvinnor i högre  grad  än män  (Prokop, 1981 se  avsnitt  3.1). 
92 	Fortsättningsvis benämnes  drift-  och underhällsavdelningama ibland för  driften,  för enkelhetens  

skull,  ett uttryck som  de  anställda själva också använde när  de  talade om sitt arbete.  
93 	De  nuvarande teknikerna är tjänstemän. 
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Produktionsteknikens utveckling  har  också lett till  en  förskjutning i 
kvalifikationskraven. Tidigare var reparatörer och elektriker 
uppdelade på mekaniskt och elektriskt underhåll.  Den  nya 
tekniken, i  form  av robotar och datoriserade styrsystem, kräver  en  
kombination av dessa bägge kvalifikationer, d.v.s. elmekaniker. 
Kvinnorna från projektet klassades alla som elmekaniker, liksom  de  
flesta av  de  nytillkomna yngre männen.94  De  äldre männen däremot 
var antingen elektriker, mekaniker eller hade gått  den  långa vägen. 

Arbetet på  drift-  och underhållsavdelningarna upplevdes av 
kvinnorna i projektet som det arbete som bäst matchade deras 
egen utbildning. Det var där  de  kunde använda sina tekniska 
kvalifikationer på bästa sätt. Kvinnorna ansåg sig  ha  mer tekniska 
kvalifikationer än vad som behövdes för arbetet som  line-
mekaniker  i karossverkstaden och som  en  av kvinnorna sa: 

"Vi hade  ju  tur som kom  pa  driften.  När  vi var  färdiga  med  
praktiken  sä  sa  vi,  att  om vi  inte  kommer  tillbaka  hit på 
driften då  lägger  vi  ay.  Många hamnade i  produktion  och  det  
är ju  de som  inte trivts  med jobbet." 

Driften  omfattades inte av ett grupporganiserat arbete på samma 
sätt som karossverkstaden. Arbetsuppgifterna delades ut av olika 
orderfördelare och till  mindre del  av förmän och lagbaser. 
Kvinnorna var på så vis mer i händerna på vad enskilda order-
fördelare och förmän tillskrev kvinnorna för kvalifikationer.  

En  driftare hade också tidigare kunnat vara mer av  en  ensam-
varg, som  en  av kvinnorna sa,  men  idag med  de  komplicerade 
tekniska styrsystem som fanns ställdes större krav på att  man  
måste kunna samarbeta med andra, både i  relation  till produktions-
folket och sinsemellan på  driften.  

Totalt omfattade  drift-  och underhållsavdelningarna c:a  200  per-
soner. 

Arbetsuppgifterna på  de  olika avdelningarna varierade. På 
måleriets driftavdelning ställdes t.ex. högre krav på kvalifikationer 
i  el  och elektronik än på driftavdelningen gentemot monteringen, 
där kraven var högre på kvalifikationer i mekanik. 

Det empiriska materialet  har  därför i framställningen grupperats 
efter  de  olika  drift-  och underhållsavdelningarna. Tablån på nästa 
sida visar på vilka avdelningar  de  intervjuade kvinnorna, deras 
manliga arbetskamrater och arbetsledare/chefer befann sig.  

Med  undantag för kvinnorna  pä  centrala  drift-  och underhållsavdelningen där  de  gick  under  
beteckningen  elektriker.  
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Drift-  och underhållsavdelningarna 

Karossverkstadens-drift-  och underhållsavdelning 
Kvinnor 	 Manliga arbetskamrater 	Arbetsledare/Chefer  
Bibi 	 Tomas 	 Kalle 
Hanna 	 Lars 
Mari 	 Gustav  

Måleriets  drift- 
Kvinnor 
Catrin  
Ulla 
Marina  

och underhållsavdelning 
Manliga arbetskamrater  
011e  
Krister 

Monteringens  drift-och underhållsavdelning 
Kvinnor 
Tova  
Monica  

Centrala  drift- 
Kvinnor  
Nina 
Birgitta  

och underhållsavdelningen 
Manliga arbetskamrater 
Nicklas 
Kjell 

Arbetsledare/Chefer 
Hans 
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8.2.1  Karossverkstadens  drift-  och underhållsavdelning 

Kvinnornas bilder  

Bibi (25 år)  och  Hanna  (25år)  
arbetade  på  samma avdelning,  men på  olika  skift. De var de  enda 
kvinnorna  på  sina  skift. De  arbetade båda  4-skift,  vilket  var  ett 
eftertraktat  skift,  framför  alit  för att  det då  ingick  en  vecka  ledigt.  
Fördelen  med 4-skift beskrev Hanna på  följande sätt:  

"Dels  är  det  ju  bra  för  jag har barn. Det var  käckt när  Mikael  
gick  på  dagis,  då  slapp  han de  långa dagarna när  jag hade den  
lediga veckan.  Det  är skönt även  nu. Då man har en ledig  
vecka  kan man  ägna  sig  åt annat.  Man kommer  från  Saab  mer.  
När  man  gär  två-skift  är  man  här nästan jämnt. När  man går  
förmiddag  på  två-skiften  ska  man  upp  så  hemskt tidigt. Och 
när  man går eftermiddag kan man  inte umgås  med  
människor.  Det  ena  skiftet  är  helt  osocialt och  det  andra är  
man helt slut  i  kroppen efter." 

4-skiftet  uppskattades också därför att  man  fick utföra många olika  
sorters  arbetsuppgifter. På dagtid var  man  placerad ute på  en  
produktionslina och arbetade då oftast två och två. 

Arbetsuppgifterna varierade, från att skruva  fast  styrstift som 
lossnat och byta olika givare, till att felsöka vid kabelbrott. Att vara 
placerad vid samma produktionslina varje dag upplevdes dock som 
enahanda efter ett  tag.  

Nattskiftet bestod av mer varierande arbetsuppgifter.  Bibi  
beskrev skillnaden mellan dagens och nattens arbetsuppgifter: 

"På dagen  är  det  att hålla  produktionen  igång och  på natten  är  
det mer  förebyggande underhåll.  Dä  blir  det  väldigt mycket 
mekaniskt.  Man har  ju  tid  pä  sig  dä.  Jag  vet ju inte allting,  
men då får man  ta  den tid det  tar, och  då  lär  man sig  och  det  
är  tyst  och lugnt. Vissa underhållsjobb  på natten  är tråkiga,  
som  att  gå  runt och smörja och kolla,  men vi har så  pass 
mycket att göra  så det  blir inte  sä  mycket  av den sorten. Det  
blir  de som går  ständig  natt  som får  ta  det." 

Man  skilde, som citatet visar, på akutunderhåll och förebyggande 
underhåll. Akutunderhåll fanns även på nattskiftet och kunde vara 
t.ex. ett glapp i  en  kabel, där  man under  dagen hade byglat  en  tråd 
som gått av och på nattskiftet bytte hela kabeln. Det kunde också 
vara  en cylinder  som kärvat  under  dagen och som  sedan  byttes  
under  natten. 
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Det mer långsiktiga förebyggande underhållet delades ut vecko-
eller månadsvis och bestod av arbetsuppgifter som att gå runt och 
smörja, kontrollera om kedjor var tillräckligt spända o.s.v. 

Att det fanns  en  uttalad könssegregering av arbetsuppgifterna 
upplevde vare sig  Bibi  eller  Hanna.  Kvinnorna var dock mer 
intresserade av att arbeta med elektriska fel än med mekaniska, 
vilket kan förklaras med deras elektriskt inriktade utbildning.  De  
tyckte båda att roligast var det när det blev något större arbete där  
de  måste felsöka, och när  man  hittade felen.  Hanna  sa:  

"Jag  tycker ju  art  det är roligast med elektriska fel.  Jag  är ju 
inte så förtjust i mekanik. Vid elektriska fel får  man  titta i 
elscheman och felsöka. Att få jobba med huvudet istället för 
händerna, det är  en  utmaning."  

Hanna  underströk också männens större förtrogenhet med mekanik 
och tyckte att  de  var bättre på  t. ex.  cylindrar, kopplingar, hur 
bromsarna fungerade och visste hur  de skulle  skruva isär saker. 

För att kunna utföra ett bra arbete måste  man ha de  tekniska 
kvalifikationerna,  men man  måste också kunna jobba med  folk,  
ansåg  Bibi.  Att kunna samarbeta och ta  folk,  tyckte hon, var mycket 
viktigt.  

Hanna  underströk också vikten av att  ha  tillräckliga kvalifika-
tioner i ellära och programmering,  men la  till att  man  får som  
person  inte vara rädd, för om det är fel måste  man  chansa lite så 
det går igång  fort. Man  måste även kunna samarbeta.  

Bibi  ansåg att hon hade användning för det mesta av utbildningen  
men  tyckte att det kunde  ha  varit mer praktisk mekanik.  Hon  
jämförde  sin  utbildning med  den  treåriga styr- och reglertekniska 
gymnasieutbildning som många av hennes manliga arbetskamrater 
hade.  

Hanna  gav  en  liknande bild och menade att hennes utbildning 
inte var  under  killarnas nivå i alla  fall.  Hanna,  som var mycket 
duktig i elektronik, bäst i klassen sa hon, hade velat få större 
användning av  sin  elektronikkunskap i arbetet än hon fick:  

"Jag  hade ju tänkt att  jag skulle  bli tekniker,  men nu har jag  
inte längre  den  rätta gnistan. Det  har  varit så mycket att  man  
fått slå ihjäl tid, så  man har  blivit apatisk på något sätt.  Man 
har  blivit så avtrubbad. När  jag  började så var  jag  eld och 
lågor och  de  andra sa, att  du  Mr lära  dig  att ta det lugnt.  Man  
bara brann. Det var ju så spännande. Egentligen är ju  jobbet  
roligt bara det att det är för lite jobb.  Man skulle  vilja 
reparera mer och göra egna  program  o.s.v." 
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Hanna hade  sökt ett arbete  pä  utvecklingsverkstäderna  men  inte 
fått  det.  Hon  ansåg själv att  det  berodde  på  att  hon  var  tjej. För att  
komma  vidare funderade  hon  på  att läsa  på universitet. 

De  flesta  av  deras manliga arbetskamrater  hade en styr-  och 
reglerteknisk utbildning  eller 4-årig teknisk  utbildning.  Det  fanns 
dock  en  grupp äldre manliga arbetskamrater,  de  s.k. jiggarna,  som 
hade en mer  mekaniskt inriktad utbildning, äldre verkstadsskola 
och lång yrkeserfarenhet.  

Bibi  och  Hanna  tyckte att  de  och killarna  tog  lika mycket ansvar i 
arbetet.  

Bibi  såg inte  heller  någon skillnad i sättet att felsöka mellan 
könen.  Hanna  däremot hade noterat  en  påtaglig skillnad mellan 
henne och männen i sättet att felsöka:  

"Jag  gör  som man  ska göra!  Man  ska börja  med  att kolla mitt i  
om det  finns spänning där och  sedan  arbeta  sig  fram  efter det.  
Killarna börjar mänga gånger i slutändan och är  då  felet i 
början är  det  ju  dumt. På  något sätt tänker  jag  olika mot 
killarna. Svårt att förklara,  men om det  är fel vill  jag  ofta  gå 
en  annan väg än  dem.  Ofta tar  de en  deli  taget. Vi har  t.ex. 
datorprogram  med  olika  sekvenser som  jobbar för  sig, men  är  
beroende av  varandra. När  vi  ska felsöka i  programmet  och  
komma  pa  vad som  gör att  det  blir stopp,  så  tycker  jag,  att  jag 
har  lättare för  det  än killarna."  

Bibi  ansåg inte att  man tog  särskilt mycket risker i arbetet, för  man  
kopplade mycket sällan förbi nödstopparna när  man  åtgärdade fel.  

Hanna  däremot menade att  man  måste ta risker ibland och gå 
förbi datorsystemet och köra på  kontaktorer:  

"Då måste  du  veta vad  du  gör, för annars kan det hända att 
något åker  in  där det står  en  kaross och någonting går sönder.  
Jag  tar lika mycket risker som killarna.  De  kanske kan vara 
lite tuffare,  men  det är olika på killar också."  

Hanna  menade också att ibland när något var fel, så måste  man  
chansa på att byta något där  man  tror felet ligger,  men  så visar det 
sig efter ett  par  timmars arbete att  man  hade fel och då  har man  
gjort bort sig.  Hon  tyckte att killarna inte brydde sig på samma sätt 
som hon gjorde om  de  gjorde bort sig.  Hon  sa:  

"De  tar inte  at  sig lika lätt.  Om jag  gör något fel så säger  jag  
t.ex. att vad dum  jag  är. Gör  de  fel säger  de  förbannade 
verktyg eller dumma skruv.  De  tycker att det är maskinernas 
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eller datorns fel,  men  om  jag  gör fel, tycker  jag  att det är mitt 
fel." 

Vad hade det betytt att kvinnor kommit  in  på  driften? Bibi  sa att 
killarna tyckte att det var roligt,  de  säger att det blir  en  annan 
stämning. Själv trodde hon att tjejer var mer sociala och pratade 
mer om privata saker.  

Hanna  trodde också att det betytt mycket för arbetsmiljön:  

"En del  killar  har sagt  till mig att förr var det grövre  snack. Nu  
är det mer det där lustiga grovsnacket kvar, som inte är så 
farligt. Killarna  har  tyckt  art  det var skönt att bli av med det 
värsta grovsnacket.  En del  killar, på skiften där det inte finns 
tjejer,  har  varit på sina förmän för att  de  också  skulle  anställa 
tjejer." 

Trots att kvinnorna förändrade det sociala klimatet var inte alla 
män entydigt positiva till kvinnornas närvaro.  De  flesta av  Bibis  och  
Hannas  manliga arbetskamrater var i deras ålder, runt  25  år.  De  
var  de  bästa ansåg  Bibi.  Hon  skiktade  in  männens inställning till 
kvinnorna efter ålder:  

"De  gamla,  de  som är kring  60, de  är också bra.  De  tycker att 
det är jätteroligt att det är tjejer här.  Men de  som är mitt 
emellan, runt  40-50,  det är där det skär sig. Det tycker  jag  är 
konstigt för  de  är ju i  ens  föräldrars ålder."  

Hanna  instämde och förklarade:  

"Jag  tror det beror på att här kommer  jag  då som  har  läst  el  
och  data,  och  de har  bara erfarenhet av mekanik. Det är nog 
skrämmande. Därför försöker  de  trycka till mig när det är 
sådana saker som  de  kan och inte  jag. De  är sådana mot  de  
yngre killarna också,  men  tjejer är väl  extra  hårt då om  man  
tillhör  en  annan  genera don  och så." 

Att det också fanns ett motstånd från förmännens sida till att ta  in  
fler kvinnor uttryckte både  Bibi  och  Hanna.  

När vi pratade om kroppsliga för- och nackdelar med att vara 
kvinna i detta arbete, upplevde både  Hanna  och  Bibi  att det fanns 
fördelar med att vara  mindre. Hanna  menade, att hon hade ju 
smalare händer än killarna, så hon kom åt att skruva där  de  inte 



129  

kom åt.  Bibi  tyckte att: 

"Det finns både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att  jag  
inte  har den  fysiska styrkan som killarna  har.  Det kommer  jag  
inte ifrån. Däremot är det ofta så att  man  ska ner på trånga 
och små ställen,  jag  är ju inte liten,  men jag  är ju minst och  jag  
är  den  enda som kommer  in  där på sådana ställen. Så det är 
ju både och liksom."  

De  ansåg inte att  de hade  ett  tungt  jobb.  Det  förekom tunga lyft,  
men  mycket sällan.  Hanna  pekade dock  pä  att vissa tänger  var så  
breda i greppet,  de var  gjorda för  en  större  hand,  att  hon  fick 
använda bägge händerna för att  få  tillräcklig  kraft. 

Mari (26  år) 
arbetade med samma typ av arbetsuppgifter som  Bibi  och  Hanna, 
men  i ett skiftlag med två-skift, d.v.s. ett morgonskift och ett 
eftermiddagsskift. På Maris skift var  de 5  st., hon själv och  4  äldre 
män. Skiftet hade  hand  om  drift-  och underhållsarbetet för huv, 
dörrar och lucka för  900-modellen.  

Det långsiktiga förebyggande underhållet hade låg  status,  även 
om nya  signaler  kommit att det var ett viktigt arbete.  Mari  ansåg 
att det förebyggande underhållet var viktigt,  men  tyckte inte att 
hon fick något stöd för det. 

På Maris skift roterade  man  inte mellan arbetsuppgifterna, utan  
den  som var duktig på  en  typ av arbetsuppgifter utförde  dem. Mari  
ansåg inte att hon och hennes manliga arbetskamrater gjorde 
samma arbete: 

"Det  har  väl också att göra med vad  man  tycker om att göra.  
Jag  häller mer på med  el  och elektronik och elbyten, som vi 
säger. Även om männen  har  gatt på kurser så tar  de  för sig 
mer av mekanikjobben." 

Elarbeten ansågs också mer kvalificerade och hade generellt sett 
högre  status  än mekaniska arbeten, enligt  Mari. 

Mari  hade varit med om ett försök till  en  mycket uppenbar köns-
segregering av arbetsuppgifterna.  Hon  berättade att  man  på hennes 
skift försökt inrätta  en administrativ  tjänst, som hennes manliga 
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arbetskamrater hade tänkt placera henne på:  

"De  höll på att inrätta  en  tjänst, som  skulle  ta allt skitjobb, 
som karlarna inte ville  ha.  Där  skulle  naturligtvis  en  tjej vara 
-  jag. Jag skulle  sitta i telefon och göra  en  massa jobb åt  dem.  
Springflickejobb åt dom.  Den  sortens tjänst finns ingen 
annanstans.  Men  det lyckades  de  inte med."  

Man  ska vara duktig både på elkraft, styrsystem och mekanik för 
att kunna göra ett bra jobb, och  man  ska  ha  lätt för att samarbeta, 
ansåg  Mari.  Här såg hon  en  skillnad mellan hur  drift-  och under-
hållsarbetet sett ut tidigare jämfört med idag. Förr, sa hon, kunde  
de  som jobbade på  driften  vara lite individualister.  De  var tvungna 
att vara mer självständiga för att klara sig,  men  idag måste  man  
kunna samarbeta för att göra ett bra jobb. 

När det gällde tekniska arbeten som på  driften,  tyckte  Mari  att män 
hade  en del gratis  jämfört med kvinnorna:  

"De  är mer inkörda på teknik från början, oavsett om  de  är 
lagda åt det hållet eller inte." 

Detta att männen tillskrevs tekniska kvalifikationer på grund av 
kön underlättade för  dem,  t.ex. när det gällde företräde till mer 
avancerade tekniska arbetsuppgifter, ansåg hon.  

Den  utbildning på  el  och elektronik  Mari  fått i projektet var det 
hon hade mest nytta av i  jobbet. 

De  äldre männen hon arbetade med hade vad som förr kallades 
verkstadsskola och mekaniska kvalifikationer, vilket kan vara  en  
förklaring till att  de tog  för sig mer av  de  mekaniska arbetsupp-
gifterna och motståndet mot  Mari,  med sina mer nya tekniska 
kvalifikationer i  el  och elektronik.  

Mari  såg inte några goda framtidsutsikter på bilföretaget för egen  
del.  Hon  ansåg att motståndet mot henne var för starkt på det egna 
skiftet,  men  även generellt sett inom företaget till att ge kvinnor 
tillträde till mer avancerade tekniska arbetsuppgifter.95  Hennes  
erfarenhet var att kvinnorna kom till korta vid anställningar även 
om  de  hade bättre meriter än männen. Själv tänkte hon söka  in  till  
en  3-årig systemvetenskaplig universitetslinje för att komma 
vidare.  

Eu  motstånd  som  hon  tillskrev äldre män i mycket högre  grad  än  yngre. De  två kvinnorna i  
projektet som  omnämnts tidigare,  som  slutade pga. att  de  upplevde ett för  stort  motstånd mot  
dem som  kvinnor,  hade  varit placerade  pä  samma ställe  som Mari fast  pä  det  motsatta  skiftet.  
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På samma sätt som  Hanna  (tidigare) såg  Mari en  skillnad mellan 
hur hon och killarna felsökte.  Hon  ansåg att hon själv hade  en  
annan felsökningsstrategi,  en  större helhetssyn, när hon felsökte: 

"När  jag  letar fel så tänker  jag  inte på samma sätt som kill-
arna. Tjejer i allmänhet  tanker  mer i stort medan killar går  in  
i detaljer."  

Man  behövde inte ta risker i arbetet, sa  Mari, men  hon tyckte att 
tjejer nog tänkte efter lite mer innan  de  gjorde något än killarna.  

Hon  tyckte också att tjejer var noggrannare än killarna med att 
hålla ordning på arbetsplatsen och att plocka undan efter sig. 

Att arbetplatsen fysiskt utformats efter män gav  Mari  mänga 
exempel på och hon ansåg att det fanns mycket  man  som tjej fick 
svettas över: 

"När  man  t.ex. planerar nya utrustningar så tänker  de  så 
manligt.  De  tänker inte på att något bör bytas. Även killar 
tycker ju att vissa saker är jobbiga. Det är ju käckt att lyfta 
tungt.  Jag  skaffar hjälp när det blir tungt. Allt är så otympligt, 
så bakvänt på något sätt."  

Mari skulle  vilja ta bort  de  värsta lyften,  men  menade att det var 
svårt p.g.a.  den  inställning som fanns mot hjälpanordningar på  
driften: 

"Om man  säger att  man  vägrar att lyfta något till förmannen 
så får  man  världens utskällning.  Man  får gå andra vägar, t.ex. 
be någon arbetskamrat. Varken  de  äldre eller  de  yngre ställer 
krav.  De  yngre följer  de  äldres beteenden." 

Manliga arbetskamraters bilder  

Tomas (32  år) och  Lars (31  år) 
var båda mekaniker och arbetskamrater med  Hanna.  Deras arbets-
uppgifter bestod i att serva och reparera maskiner,  samt  i att 
ibland tillverka delar som gick sönder och att förbereda arbeten. 
Mekaniska arbetsuppgifter innefattade på deras arbetsområden, 
hythalik pneumatik och styrsystem.  

Tomas  tyckte att  de  roligaste arbetsuppgifterna var när det kom 
sånt  man  inte sysslat med tidigare och större jobb som renovering-
ar. Själva servicejobbet tyckte han inte var så intressant, hade  man  
lärt sig det  en  gång så kunde  man  det. 
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Lars  däremot säg det lite annorlunda:  

"Jobber  här är ju varierande, sällan tråkigt.  Jag  gillar att  ha 
den  här  pressen  på mig också att produktionen ska hållas 
igång,  den  här servicebiten det är något att ta i." 

Lägst  status  hade arbetsuppgifter som att gå och torka lim och  
smuts  på  produktionsliner. De  arbetsuppgifterna roterade,  sä  att  de 
en  dag tillföll  en person  och nästa dag  en  annan.  De  värsta ren-
göringsjobben hade lagts ut på entreprenad. Utdelningen av arbets-
uppgifter beskrev  Tomas  på följande sätt:  

"Den  som  har  linepassning kommer  in  och säger till om det är 
något. Det går nästan inga jobb genom förmannen. Det är 
akuta jobb för det mesta. Det är ju större jobb som planeras 
inför helger och så som kommer  via  förmannen.  Man  kan inte 
planera  en  dag.  Man har  nästan inga arbetsuppgifter som 
varar mer än några timmar och  man  försöker att aysluta 
jobben innan  man  går  hem."  

Den  uppdelning av arbetsuppgifter som fanns mellan  Tomas  och  
Lars  och kvinnorna, p.g.a av att kvinnorna var elmekaniker och  de  
själva var mekaniker, tillskrev  de  inte kön utan utbildningsbak-
grund.  

Lars  beskrev det så att det var  Hanna  som  tog  bort kablarna och 
han som lagade  dem. Tomas  och  Lars  tyckte båda att det  skulle  
varit bra om det funnits några kvinnliga mekaniker också.  

Ingen  av  dem  framhävde att killarna var bättre på några 
speciella arbetsuppgifter.  Lars  var också mycket  positiv  till  sin  
kvinnliga arbetskamrat.  Han  sa: 

"Vi  har  ju bara  en  tjej som  jag  arbetar med.  Jag  tycker att hon 
är fantastisk på det hon jobbar med.  Hon  gör det seriöst.  Hon  
är så duktig på att knappa fram på datorn och  se  vad som är 
galet, felsökning och alltihop.  Jag  vet inte om det är typiskt 
för tjejer,  men  personligen så tycker  jag  att hon är duktigare 
på det än många av killarna som  har  samma utbildning som 
hon." 

Intressant är att  Lars  i det ovanstående citatet snuddar vid  tanken  
på att tillskriva det kvinnliga könet större fallenhet att tillägna sig 
eltekniska kvalifikationer och felsökning i datasystemen. 

När vi samtalade om vilka kvalifikationer som var viktiga för att 
kunna utföra ett bra arbete, underströk både  Lars  och  Tomas  
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sociala kvalifikationer, som att kunna ta  folk  och att kunna 
samarbeta.  Tomas  sa: 

"  Det  är viktigt  med en person som  är  en  bra  person om man  
säger  sä,  som man kan  lita  pä  och  som kan  samarbeta  med  
annat  folk.  Att kunna samarbeta är väldigt viktigt, att  per-
sonen kommer  när  den  ska  komma  och att  den  är lätt att  ha  
att göra  med. Det  är  klart  viktigast.  Jobber kan man  alltid lära  
sig anser jag." 

Han  tillade, att lite intresse för  den  tekniska biten kan ju vara bra,  
men  annars är det inga större krav på andra saker. Själv hade han  
en  bakgrund som rörmontör.  

Lars  ansåg att  man  måste ju förstås kunna  jobbet,  och menade då 
att  ha en  mekanisk förtrogenhet.  Han  hade själv gått  den  långa 
vägen  via  produktion och  hit.  

Både  Tomas  och  Tars  värderade kvinnornas utbildning högt.  
Tomas  önskade sig dock ett mer utvecklande arbete framöver.  

Han  tyckte att efter ett  par  år utvecklades  man  inte längre i arbetet 
här.  Lars  däremot såg mer arbetet som ett sätt att tjäna pengar än 
att utvecklas i arbetet. 

På samma sätt som  Hanna  och  Mari  påpekat tidigare upplevde  Lars  
att han och kvinnorna hade olika strategier vid felsökning:  

"Jag  är ju san att när nägot  gär  sönder  sä  kastar  jag mig  över  
det. Jag kanske  inte  vet  hur  det ser  ut,  men jag  sätter igång  
med det  direkt."  

Han  ansåg inte att tjejerna gjorde så, utan  de  ville veta hur det såg 
ut egentligen innan  de satte  igång.  Om  det enbart var tjejerna som 
gjorde så visste han inte,  men  många killar gjorde som han gjorde 
ansåg han.  

Lars  och  Tomas  påpekade bägge att  man  kan ta många risker i  
jobbet, men  som  Lars  sa, så är säkerhetssystemet på maskinerna 
otroligt,  men  i hastigheten slarvar  man  ju väldigt mycket. Det blir 
för omständligt att slå av  en  hel produktionslina om  man  ska göra  
en  liten småsak, ansåg han. Dödsolyckor hade hänt efter  Lars  börjat 
och  en  p.g.a.  rent  slarv, ansåg han.  Lars  och  Tomas  menade att det 
var individuellt hur mycket risker  man tog, men  generellt sett så 
var tjejerna försiktigare än killarna.  Tomas  sa: 

"Tjejer chansar  nog  inte lika mycket. Killarna är lite tuffare 
mänga gånger.  De tanker, det  gär  nog  ändå,  det  ordnar  sig  nog.  
Det tror jag  är  en  attityd  som  killar snarare än tjejer  har,  även 
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om några tjejer är tuffa också. Dumt nog från killarnas sida, 
det är bättre att vara försiktigare." 

Genom det förebyggande underhållet, som  de  båda ansåg var 
väldigt viktigt, kunde  man  förhindra att vissa fel och avbrott 
uppstod och  Tomas  påpekade: 

"Tittar  man over  grejerna och ser att  de  börjar att bli dåliga så 
byter  man dem.  Då kan  man  ju planera att byta  dem  på  en  
helg eller natt då  man  inte kör produktionen och på så vis 
slippa stopp mitt i produktionen. Det kan  man  ju få höra 
ibland när ett stopp uppstått, att konstigt att ingen  har  sett  
den  här grejen innan." 

Att hålla ordning i arbetet var viktigt, ansåg  Tomas,  och det lönade 
sig.  Han  beskrev hur han gjorde när han ayslutade  en  arbetsdag:  

"Jag  försöker att  se  till att allting ligger på  sin plats,  verktyg, 
material o.s.v. Att städa efter sig vid maskinerna anser  jag  är 
väldigt viktigt. Det är inget trevligt att börja med att göra  rent  
maskinerna om  man  får ett akutjobb. Det  har  varit lite dåligt 
med ordningen här på verks  tan  så vi  har haft  det på tal väl-
digt mycket." 

Att det kommit  in  kvinnor på arbetsplatsen hade förändrat det 
sociala klimatet till det bättre ansåg  Tomas  och  Lars  och önskade 
att  man tog in  fler kvinnor. Det hade medfört att killarna blivit mer 
hänsynsfulla och det blev  en  annan stämning, sa  Tomas. 

Lars  underströk starkt behovet av att förändra arbetsplatsen mot  
en  mer könsblandad grupp för att bli av med, vad han såg som,  en  
mansdominerad arbetsplats avigsida: 

"Det är ju  en  väldig skillnad om det bara är killar här eller lite 
uppblandat. Det blir bättre stämning och snacket silas lite 
med  en  blandad grupp.  De  som  har  knäppa åsikter ligger helt 
och hållet på killsidan. Det blir ju inga machomän om  man  är i 
rätt miljö, i  en  blandad miljö." 

Varken  Tomas  eller  Lars  ansåg att arbetet var särskilt tungt och av 
det skälet utestängde kvinnor. När vi diskuterade om det fanns 
fysiska fördelar med att vara  man  i arbetet svarade  Lars:  

"Som  jag  ser det finns det inga fördelar. Ska  man  tänka på 
anatomiska fördelar, som att  man  ska vara  stark,  så behövs 
det inte." 
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Tomas  gjorde  en  intressant jämförelse med vårdarbete: 

"Det är ju fysiskt mycket tyngre i sjukvården. Det kan  jag  
säga direkt." 

När vi pratade om verktygens och arbetsplatsernas utformning som 
möjliga  hinder  för kvinnorna ansåg båda, att eftersom kvinnorna 
var elmekaniker och inte mekaniker arbetade  de  mest med hand-
verktyg och  de  var inte tunga.  

De  mekaniska arbetsuppgifterna kunde vara tyngre fysiskt,  men  
det var inte skäl nog till att utestänga kvinnor.  De  såg båda positivt 
på att få  in  kvinnliga mekaniker och som  Tomas  sa:  

"Jag  vet  inte hur  en  tjej  skulle  fungera  vid  svarven  eller  
fräsen,  men de skulle  säkert fungera lika  bra  som en  kille  om 
de  fick lära  sig, det tror jag. De skulle  säkert också tycka  det 
var  lika  roligt som en  annan.  Det skulle  vara  om det var  
väldigt tunga jobb.  Jag  vet  man  ska inte säga att  de  är 
svagare,  en del kanske  är  det, men det  finns ju killar  som  är  
det  också. Här är  det  inga stora lyft,  mest smågrejer, så det  
klarar vem  som helst." 

Gustav (51  år), 
mekaniker och arbetskamrat med  Mari,  var i intervjun mycket 
fåordig.  Han  beskrev sina arbetsuppgifter på ett likartat sätt som  
Tomas  och  Lars,  d.v.s. lineövervakning, mekaniska jobb med 
jiggarna och  en del  verkstadsarbeten.  Gustav  hade gått  den  långa 
vägen och arbetat på bilfabriken sammantaget i  19  år. När han 
jämförde hur det var när han började första gången  1959  med när 
han kom tillbaka  1984  igen, upplevde han  en  skillnad, som mellan 
dag och natt och han sa: 

"Det var mer stressigt då. Det är mycket bättre  nu.  Det var 
mer kontroll då också. Det var bara slitjobb i produktion och 
mer stressigt."  

Gustav  bekräftade Maris bild vad gällde könsfördelningen av 
arbetsuppgifter, d.v.s. att kvinnorna tilldelades mer eltekniska 
arbetsuppgifter. På frågan om männen och kvinnorna utförde 
samma arbetsuppgifter svarade  Gustav: 

"Ja  i stort sett. Vi kan komplettera varandra och klarar av 
jobben på så vis. Mekaniska jobb och tunga arbetsmoment där 
vi måste ta i, klarar vi (männen) bättre. Vi hjälper varandra 
med  de  olika jobben och det fungerar väldigt bra." 
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För att kunna utföra ett bra jobb ansåg  Gustav  att det var viktigast 
med att  ha  tillräckliga eltekniska kvalifikationer och  en  mekanisk 
förtrogenhet med maskiner. 

Det förebyggande underhållet var viktigt, ansåg  Gustav,  vilket 
krävde att  man  var noggrann.  Gustav  tyckte att kvinnorna var mer 
noggranna än männen. 

Det motstånd mot kvinnor, som  Mari  tidigare beskrev, gav  Gustav  
inte uttryck för utan betonade att alla hjälptes åt för att klara 
jobben.  Han  ansåg att  den  tjej han jobbade med jobbade väldigt 
fint. 

När det gällde  de  arbetsmoment som var tunga, t.ex. om någon 
skruv satt för hårt, så hjälpte männen till med det och så hjälpte 
tjejerna  dem  med annat. Det kan ju vara besvärligt för oss också 
och vi löser problemen tillsammans, sa han.  

En  arbetsledares bild  

Kalle (37  år) 
arbetade som förman åt  Hanna, Tomas  och  Lars. Den  utarmning av 
arbetsuppgifter som skett på  driften de  senaste åren bekymrade 
honom.  De  nya arbetsuppgifter, som  skulle  kommit i samband med 
att  en del  tekniska arbetsuppgifter släpptes till linemekanikerna i 
produktion hade inte tillförts  driften.  

När det gällde det förebyggande underhållet, menade han,  sattes  
det ofta likhetstecken mellan det och att torka skit, vilket gav det 
låg  status.  Dessa arbetsuppgifter roterade dock mellan alla.  

Kalle  såg inte någon könssegregering  av  arbetsuppgifter,  men gav  
exempel  på  tålamodskrävande arbetsuppgifter  som han  tyckte 
kvinnorna  var  bättre  på:96  

"Ibland kan det vara så också att tjejer kan vara mycket 
uthålligare med pilliga jobb, t.ex. komponentjobb. Många 
gånger  har de  bättre tålamod än killarna. Likadant är det när 
vi gjort administrativa jobb med reservdelsberednin  gar  med 
papper och sänt, då  har de  bättre tålamod också." 

På frågan om han hellre gav  den  typen av jobb till tjejerna, svarade 
han, att kanske inte hellre,  men  många  ganger  så fick  man  tjata på 
killarna för att få sådana saker gjorda.  

Au  kvinnor anses bättre på tålamodskriivande arbetsuppgifter är ett vanligt  argument  frän 
rekryterare och personalmän för att anställa kvinnor i monotona arbeten (Dahlerup,  red. 1989).  
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En bred  spridning  av kvalifikationer bland  personalen  var det  
bästa, ansåg  Kalle. Det  behövdes  dels  eltekniska  kvalifikationer,  
allmänna elektriska  kvalifikationer eller  datahantering,  men  inte 
alltför teoretiska  kvalifikationer,  och  dels  behövdes ett  stort  mått  
av  praktiska tekniska  kvalifikationer. Den  största biten idag  ligger 
på  elsidan, sa  han. De  fiesta  hade en  tvåårig gymnasieutbildning, 
t.ex.  en styr-  och reglerteknisk utbildning, vilket  han  ansåg  var en  
bra grundutbildning. Inte mänga  hade en 4-årig teknisk  utbildning,  
som han  själv, vilket  han  inte  heller  ansåg önskvärt.  Han  menade, 
att  de med 4-årig teknisk  utbildning ofta  hade  ett gott  teoretisk  
kunnande,  men det  räckte inte för  det  krävdes också ett praktiskt 
kunnande. 

När  det  gällde kvinnornas utbildning i  projektet  kände  han  dåligt 
till innehållet,  men  jämförde  den med en  tvåårig elteknisk utbild-
ning,  samt  lite småplock  av  annat.  Han  ansåg att kvinnorna  hade  
tillräckliga eltekniska  kvalifikationer  för arbetet  på driften.  

Några skillnader i förhållningssätt i arbetet mellan könen hade han 
inte  lagt  märke till. 

Stor fysisk styrka hade tidigare  haft en  avgörande betydelse för att  
man skulle  klara av  jobbet  på  driften,  ansåg  Kalle.  Kvinnornas  
mindre  fysiska styrka hade därför tidigare uteslutit  dem  från 
driftsjobbet:  

"Om man  jämför  med  när  jag  började  på  detta jobb,  så  gör  vi  
idag inte alls samma arbeten  som  för  10 år sedan. Då kunde 
du av rent  praktiska fysiska skäl inte ta  in en  liten klen  tief.  
Det  bara gick  in te  för  då var 60%  muskelarbete och  40%  annat 
arbete.  Då kunde du in te  ta  in  dessa  små  tjejer för att lyfta 
dessa stora balkar o.s.v. Idag är  det in te  alls  så."  

Idag måste  man se  från  person  till  person,  sa  Kalle,  och menade att 
det är ju inte alltid  en  kille är bättre och det är ju likadant här. Det 
finns ju små ynkliga killar också,  men  många av tjejerna som kom-
mer  hit  är väldigt små, sa han, av någon underlig anledning är  de  
det. 

Det sociala klimatet hade förändrats på arbetsplatsen  sedan  
kvinnorna kommit, tyckte  Kalle.  Även om det inte var så himla-
stormande förändringar, så hade det allmänsociala helt  klart  
förändrats: 

" Börjar  man  blanda så förändrar det sig direkt och det är 
enbart till det positiva, för  man  får andra åsikter och aspekter 
på saker och ting överhuvudtaget. Så enkla ting som allmänna 
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samtalsämnen blir ju annorlunda  de  blir bredare och bara det 
gör ju att det lyfter lite grann."  

Han  var  positiv  till att få  in  fler tjejer här,  men man  spetsar inte  in  
sig på kön, utan ser om det är  en  vettig människa, som han sa. 
Däremot tyckte han inte att det fanns anledning att behålla drift-
arbetet som ett utpräglat mansjobb.  Den  känslan försvinner mer 
och mer, sa han.  

Kalle  beskrev att det fanns ett motstånd mot att ta  in  kvinnor på  
driften,  som framför allt kom från  de  medelålders,  de  mellan  40  
och  50, men  inte från  de  allra äldsta.  Han  förklarade:  

"Jag  kan tänka mig att  de  som  har  jobbat ganska länge kan 
det  de  kan och sa,  men  sa är det inte sa mycket mer utanför 
det. Sa kommer tjejerna och  har en klart  bättre grundutbild-
ning och klarar av det jobb direkt som det tagit  dem  tid att 
lära sig." 

Kvinnorna i projektet kom med sina nya eltekniska kvalifikationer, 
som hade högre  status  än  de  äldre männens mekaniska kvalifika-
tioner. Det blev  en  liten knäck för egot, sa  Kalle, men  kom  en  mot-
svarande ung kille, så upplevdes det inte alls så. Det blev inte alls  
den  frustrationen, som med tjejerna. 

Sammanfattande kommentarer 

Kön och arbetsorganisation  
Den  uppdelning av arbetsuppgifter som fanns, där kvinnorna 
både tilldelades och var mer intresserade av  de  eltekniska 
arbetsuppgifterna än  de  mekaniska, upplevdes som naturlig av 
både kvinnorna och männen. Denna arbetsdelning tillskrevs inte 
kön, det fanns även män som framför allt utförde eltekniska 
arbetsuppgifter, främst yngre män som också var elmekaniker och  
de  som var elektriker.  

Mari  upplevde samma delning mellan  de  eltekniska och  de  
mekaniska arbetsuppgifterna, som  de  övriga intervjuade,  men  
tillade, att  de  män hon arbetade med mycket tydligt  tog  för sig av  
de  mekaniska arbetsuppgifterna. Många av  de  äldre männen kände 
sig förmodligen också mer hemma på  de  mekaniska arbetsuppgift-
erna än  de  eltekniska.  

Mari  hade däremot varit med om ett tydligt försök till köns-
segregering av arbetsuppgifterna. Männen på hennes skift, alla 
var äldre, hade försökt inrätta  en administrativ  tjänst, med typiska 
kontorsgöromål, som  de  hade tänkt placera henne på.  De  hade dock 
inte lyckats genomföra arbetsdelningen p.g.a. Maris starka mot- 
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stånd.97  
Kalle,  förmannen, påpekade också att vissa jobb av  administrativ  

typ, som reservdelsberedning och tålamodskrävande komponent-
jobb  lade  han i högre utsträckning ut på kvinnorna, eftersom 
männen var mer motsträviga till att utföra dessa arbetsuppgifter.98  

Kön och teknik  
De  eltekniska arbetsuppgifterna hade högre  status  än  de  mer ren-
odlade mekaniska arbetsuppgifterna på  driften.  Kvinnorna kom till  
driften  med  den  typ av tekniska kvalifikationer som hade högst  
status,  d.v.s.  de  eltekniska, vilket säkerligen bidrog till att kvinnor-
nas tekniska kvalifikationer inte generellt ifrågasattes nämnvärt.  
De  eltekniska kvalifikationerna ansågs även av företaget som nöd-
vändiga för  den  framtida tekniska utvecklingen. 

Detta blev, som arbetsledaren sa,  en  knäck för egot för  en del  av  
de  äldre männen i synnerhet, med sina mer mekaniska kvalifika-
tioner, att  de  unga kvinnorna hade  de  önskvärda kvalifikationerna 
som  de  själva inte hade. Detta uttryckte männen i ett motstånd mot 
att ta  in  kvinnor på arbetsplatsen.  

Min  tolkning av detta är att när  de  mest statusfyllda tekniska 
kvalifikationerna inte kan knytas till maskuliniteten generellt, så 
reagerar  de  män som hamnar utanför, i synnerhet om dessa 
tekniska kvalifikationer innehas av kvinnor.  Man  kan också  se  
detta som ett brott mot  den  starka manliga  tradition  som givit män 
företräde till nya åtråvärda tekniska kvalifikationer.99  

En  av kvinnorna upplevde också att företaget generellt omfattade 
synen att tekniska kvalifikationer mycket starkt tillskrevs det 
manliga könet, oaysett om männen var lagda åt det hållet eller ej, 
vilket gav män företräde till mer tekniskt kvalificerade arbetsupp-
gifter inom företaget. 

Formella och icke-formella kvalifikationer  
De  intervjuade var alla överens om att det var viktigt att  ha  till-
räckliga tekniska kvalifikationer för att kunna utföra ett bra arbete. 
Dessa formella kvalifikationers innehåll varierade dock något 
beroende på  de  intervjuades egna arbetsuppgifter, ibland betona-
des  de  eltekniska kvalifikationerna mer än  de  mekaniska och 
ibland tvärtom. Förmannen framhöll att både  personal  med mer 
renodlade mekaniska kvalifikationer och eltekniska kvalifikationer 
behövdes och snarare  en  mer praktiskt inriktad utbildning än  en  
teoretisk.  

97 	En administrativ  tjänst  med  pappersarbete och  telefonering.  Denna typ  av  tjänst fanns  ingen  
annanstans  på drift-och underhållsavdelningarna.  

98 	Se  fotnot  94. 
99 	Detta  har  beskrivits  av  bl.a.  Cockburn  (1983  och  1985).  
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Sociala icke-formella kvalifikationer, som att kunna samarbeta och 
ta  folk,  ansågs minst lika viktiga som  de  mer formella tekniska 
kvalifikationerna av samtliga kvinnor och av  de  två yngre manliga 
arbetskamraterna. I två  fall,  hos  en  kvinna och  en man,  ansågs 
dessa kvalifikationer viktigare än  de  tekniska kvalifikationerna. 
Att  de  sociala kvalifikationerna hade fått  en  ökad betydelse i det 
moderna driftarbetet förklarade  Mari  med att förr kunde  de,  som 
jobbade på  driften,  vara lite individualister.  De  var tvugna att vara 
mer självständiga för att klara sig,  men  idag måste  man  kunna 
samarbeta för att göra ett bra jobb. 

Att vara noggrann sågs  av de  fiesta  som en  viktig  kvalifikation,  
framför allt i förhållande till  det  förebyggande underhållet för att 
förhindra att fel och produktionsavbrott uppstod. Denna noggrann-
het,  som  också  kan  tolkas  som en aspekt av  ett omsorgstänkande i  
relation  till  maskiner  och utrustning omfattades här  av både  
kvinnor och män,  men  tillskrevs generellt kvinnor i högre utsträck-
ning än män. Att vara noggrann och att hålla  ordning  såg  Tomas  
också  som  något  som  lönade  sig  i arbetet,  som en effektivitets-
aspekt. 

Hanna, Mari  och  Lars  betonade att det fanns utpräglade kvinnliga 
förhållningssätt framför allt vid felsökning och i viss mån när det 
gällde att ta risker i arbetet. Att kvinnor och män använde olika 
felsökningsstrategier var tydligt för  dem.  Kvinnorna stod för ett 
större helhetstänkande i sitt sätt att felsöka, medan männen mer 
tänkte i detaljer och kastade sig  in  i arbetet, enligt  Lars.  

När det gällde att ta risker tillskrevs kvinnor generellt sett  en  
större försiktighet, även om  de  individuella variationerna  bland  
männen ansågs stora. 

Att kvinnorna betytt mycket för  en  förändring  av det  sociala 
klimatet till  det  bättre underströk framför allt  de  två  yngre  man-
liga arbetskamraterna och arbetsledaren.  Det  råa grövre snacket,  
som  Jars  och  Tomas  sa,  hade  försvunnit och  det  tyckte  de var  
skönt.  De  ansåg också att  en  blandad grupp  var  viktigt, för där 
formades inte några machomän.  

Den  manlige arbetsledaren  sag  också att innehållet i  samtalen  
blivit bredare och nya  aspekter kom  fram.  

Kroppen som kvalifikation 
Arbetet generellt ansågs inte av  de  intervjuade som fysiskt tungt. 
Tunga arbetsmoment förekom endast i undantagsfall och då fram-
för allt knutet till  de  mekaniska arbetsuppgifterna och inte till  de  
eltekniska. Intressant är dock att kvinnorna här kom att utföra 
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framför allt  de  fysiskt lättare arbetsuppgifterna jämfört med  de  
generellt sett tyngre mekaniska arbetsuppgifterna. 

Manlig fysisk styrka hade tidigare varit avgörande för att  man 
skulle  klara av arbetsuppgifterna på  driften,  ansåg förmannen, 
vilket tidigare därför varit ett skäl till att inte ta  in  kvinnor.  Den  
minskade betydelsen av fysisk styrka i arbetet gjorde, att han inte 
längre ansåg att det fanns skäl till behålla arbetet som ett  mans-
dominerat arbete.  

Hanna  och  Bibi  kunde ibland sakna männen fysiska styrka, 
framför allt vid bruk av vissa tyngre handverktyg,  men  såg också  
en  fördel med att vara  mindre  för att på så vis lättare komma åt 
vid vissa arbetsmoment.  Tomas  och  Lars,  deras manliga arbets-
kamrater, ansåg inte  heller  att  man  behövde vara  stark  som  en 
man  för att klara arbetet.  Tomas  jämförde också vårdarbete med 
detta arbete och ansåg att vårdarbete var fysiskt tyngre. 

För  Mari  var det uppenbart att arbetsplatsen och arbetet trots allt 
fortfarande fysiskt utformades och planerades för och av män.  Hon  
menade också att  den  manliga arbetsplatskulturen förhindrade att 
t.ex. alltför tunga lyft åtgärdades. Männen ansåg att det var käckt 
att lyfta tungt, enligt henne.  

8.2.2  Mäleriets  drift-  och underhällsavdelning 

Kvinnornas bilder 

Catrin  (22  år), 
som arbetade på måleriet sa, när hon jämförde sina arbetsuppgifter 
med  de  på  driften  till karossverkstaden eller monteringen, att det 
är mest elektronik på måleriet. I karossen  har de  ett generellt styr-
system, medan här finns många olika  system. De  ska sköta allt från 
pumpar, brännare, ugnar till transportörer. Vi  har  kanske  sex-sju  
system  som vi måste lära oss, sa Catrin.  Konkret  beskrev hon sina 
arbetsuppgifter på följande sätt: 

"Allt frän att springa och återställa personskydd, överströms-
skydd, programmera  om,  leta  fell  program,  göra elkopplingar 
och felsöka i bäde  elektronik  och  el.  Dessutom är  det  mycket 
mekjobb ocksä, byta  motorer,  spänna kedjor och smörja.  Det  
är mycket  av det  förebyggande underhållet  som  är mekjobb " 

Catrin arbetade tre-skift, varav ett skift var nattskift. 
Arbetsuppgifterna mellan dagskif  ten  och nattskiftet skilde sig åt 

på ett liknande sätt som på  driften  för karossverkstaden, d.v.s. på 
dagskiften var det mycket akutunderhåll och på natten mycket 
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förebyggande underhåll.  Pä  måleriets dagskift prioriterade larm-
datorn i vilken  ordning  fel  som  uppstod  skulle  åtgärdas. 
Arbetsuppgifterna varierade också mycket mellan olika dagar.  Det  
långsiktiga förebyggande underhållet  på  nattskiften  var  planerat  
efter  listor och  var på så vis mer  förutsägbart, även  om  nattarbetet 
också innehöll akutunderhåll från  dagskiftet  innan. 

Arbetsuppgifterna delades ut antingen  av  förmannen  eller  
orderfördelaren och  mer  sällan  av lagbasen.  Catrin ansåg att  hon  
och hennes manliga arbetskamrater tilldelades liknande arbets-
uppgifter förutom när  lagbasen  skötte utdelningen.  Han  skickade 
killarna  på  allt utom att återställa personskydd,  enligt henne. Det  
ansåg  han  vara Catrins uppgift. Att återställa personskydd och göra  
rent  rullbanor  var bland de  arbetsuppgifter  som hade  lägst  status. 

Det  fanns  en  typ  av  arbetsuppgifter  som  Catrin tyckte att tjejerna  
var  bättre  på  än killarna: 

"Pillerjobb, att sitta och löda.  Vi  är nog lite stadigare  pä  
nävarna och  mer  tälmodiga, t.ex.  om en  resistor pä  ett krets-
kort är bränt,  eller  när  det  gäller att felsöka  pa  ett kretskort.  
Vi  felsöker ju egentligen inga kretskort.  Det  är väldigt ovan-
ligt.  Vi  lokaliserar felet, tar ut kretskortet, byter  det  och 
skickar iväg  det  gamla. Ibland  sä  blir  man  sa nyfiken  pä  
varför  der har  hänt och sitter och felsöker  pä  kretskortet.  Det  
är  mer  tjejer  som  gör  det."  

I måleriet släpptes mycket lite av  drift-  och underhållsarbetet till 
produktionssidan p.g.a. arbetsprocessens mångfald av olika och 
komplexa styrsystem. 

Tekniska kvalifikationer i  el  och elektronik var centrala i arbetet, 
ansåg Catrin,  men  också att  ha  erfarenhet av mekaniskt arbete och 
arbetslivserfarenhet, att kunna arbeta ihop i ett  lag.  Mest nytta 
hade hon  haft  av utbildningen i ellära,  men  resten hade hon fått 
lära sig i arbetet.  Hon  ansåg att utbildningen borde  ha  innehållit 
mer av praktisk mekanik för att vara anpassad till hennes arbets-
uppgifter. 

"Det  är ju sunt förnuft  det  mesta,  men  när  jag  ska  gä  in  och 
byta ett  lager  dä  behöver  jag  kunna läsa  tabeller  och  sä.  Det 
har jag fart  kämpa  med.  Och  just det  här att kunna pilla isär 
saker."  

Bristen  på praktisk mekanisk kunskap ledde inte till att hon 
marginaliserades i arbetet, som hon såg det, för  man  var olika bra 
på olika saker. Även om  man  hade varit länge på måleriet så kunde  
man  inte allt, utan specialiserade sig på vissa arbetsuppgifter. 
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Den  elektronikkunskap hon hade fått i utbildningen var föråldrad, 
sa hon, i arbetet hade hon lärt sig det nya programmeringsspråket.  
Hon  jämställde  sin  egen utbildning med  en  3-årig styr- och regler-
teknisk gymnasieutbildning. 

Catrin såg inga skillnader i förhållningssätt gentemot arbetet mellan 
könen i måleriet, männen  tog  lika mycket ansvar i arbetet som hon 
själv ansåg hon. Däremot beskrev hon vad hon upplevde som ett 
ansvarslöst förhållningssätt i produktionen:  

"Saab  är Trollhättans största lekskola,  man  blir chockad ibland 
när  man  ser hur vuxet  folk  uppför sig. Ute i monteringen där 
är ju praktexemplet.  En  bil är ju värd ganska mycket pengar. 
Där ute kommer saker farande hur som helst. Vi kan ju skoja 
på måleriet med varandra, kanske spruta vatten på varann 
och så,  men in  te  sä  det förstör något. Det drabbar produkten 
och produktionen." 

Hur många bilar går tillbaka då, undrar  jag?  

"Vissa dagar i måleriet kan det ibland vara upp till  80-90%  
bättringar och det tycker  jag  är skandal. Är det fel på  en  
anläggning är det  en  sak,  men  mycket är slarvskador."  

Den  förklaring Catrin gav till det ansvarslösa förhållningssättet i 
produktion var att det var ett sätt att avreagera sig för att orka stå 
ut med det monotona och styrda arbetet i produktion. 

När det gällde felsökning såg hon inte skillnader mellan könen, 
däremot mellan  en  nybörjare och  en  som var mer  van:  

"Ibland så missar  de  erfarna  de  enkla felen som nybörjarna 
alltid kollar först.  De  erfarnare blir lite hemma blinda. I bör-
jan, när  jag  stod och tittade på,  jag  gick med  en  tekniker 
första halvåret,  sä  gick han  in  i  programmer  nästan på  en  
gäng istället för att kolla säkringar eller om det var påslaget.  
Han  hoppade  over  alla  de  enkla grejerna och  jag  börjar bli sån 
också.  Sä  det är  de  nya som kollar  de  lätta sakerna och det är 
ofta där felen ligger." 

När vi diskuterade risker i arbetet lyfte Catrin inte fram köns-
skillnader i risktagandet när det gällde att utföra själva arbetsupp-
gifterna,  men  hon såg hela måleriet som  en  riskarbetsplats, där 
kvinnor var mer utsatta än män p.g.a. kvinnors reproduktiva 
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funktion:  

"Man  är ju dum.  Man  utsätter sig ju för otroligt mycket risker. 
Måleriet är ju  en  stor risk alltihop egentligen. Tänker  man  ur 
hälsosynpunkt  sä  skulle man  ju inte jobba här.  Den  största 
risken är om  jag  blir med  barn,  om  jag  då  springer in  i box-
arna.  Jag  får ju egentligen inte gå  in  där,  men  händer det 
något så skickar  de  ju dit mig ändå. I boxarna jobbar inga 
kvinnor." 

Manlig fysisk styrka var däremot inte  en  nödvändig kvalifikation i 
arbetet.  Om man  är liten och späd eller stor och  stark  det  har  ingen 
betydelse,  man  kompletterar varandra: 

"Lyfta tunga saker, det gör ju inte killarna  heller.  Vi går ju 
ofta två och två på jobben. Det dorn är starkare på är  jag  
istället  mindre  på, så  jag  kan krypa  in  någonstans och göra 
ett jobb där  de  inte kommer åt." 

Det blir  en  annan stämning, sa Catrin, när kvinnor kommer  in  på 
denna typ av arbetsplats. Männen tänker sig för lite mer och  de  
mycket grova sexuella skämten försvinner.  En  fördel som hon såg 
med att vara kvinna på arbetsplatsen var: 

"Alla  tog  mycket bättre  hand  om mig när  jag  var ny.  Jag  lärde 
mig måleriet  10  gånger fortare än vad någon nyanställd kille  
har  gjort, bara för att alla ville  visa  runt. Alla ville hjälpa till 
och förklara, så  man har  mycket  gratis  för att  man  är dej." 

Can-ins  tekniska intresse, gjorde att hon ville få mer användning av 
sina tekniska kvalifikationer än vad hon fick på  driften.  Det som 
lockade var att göra större installationsarbeten av robotar, tekniska 
styrsystem och få programmera mer.  

Ulla (24  år), 
arbetade med liknande arbetsuppgifter som Catrin,  men  på ett 
annat skift. Arbetsuppgifterna delades ut av orderfördelaren som 
satt på larmcentralen och där förekom ingen könssegregering av 
arbetsuppgifterna, enligt  Ulla.  När orderfördelaren inte var säker 
på vad  de  olika personerna kunde, gick han till förmannen och 
frågade vem som var bra på arbetsuppgiften.  

Ulla  upplevde att förmannen hade ett motstånd mot att få  in  
kvinnor på arbetsplatsen som  tog  sig uttryck bl.a. genom  en  
könssegregering av arbetsuppgifterna.  Han  tillskrev inte  Ulla  
tillräckliga mekaniska kvalifikationer för att kunna utföra vissa 
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arbetsuppgifter, och inte  heller  att hon var förmögen att lära sig  
dem. Han  förutsatte rakt av, som  Ulla  sa, att hon inte kunde utföra  
dem  eller  ens  lära sig  dem, men  sä  resonerade han inte gentemot 
hennes manliga arbetskamrater.  Hon  beskrev utdelningen av 
arbetsuppgifter  sä  här: 

"Orderfördelaren kanske inte alltid vet vem som kan och då 
vänder han sig till förmannen och frågar honom vem han tror 
klarar  jobbet.  På det sättet kan förmannen styra och ställa. 
Och likadant  har  vi jobb som vi skriver upp i pärmen, där 
skiftet före inte hunnit med eller inte kunnat utföra för det 
måste göras på natten. Där kan förmannen också fördela 
jobben.  
Jag har  börjat göra så att  jag  tittar i pärmen när  jag  går på 
skiftet och ser vilka jobb som ska göras. Och så tittar  jag  på 
jobb som verkar vara roliga eller lämpliga för mig och tar  
dem."  

Det förebyggande underhållet som mest bestod av mekaniska 
arbetsuppgifter, som att  se  till att kedjor satt spänt och att 
rullbanorna fungerade som  de skulle,  ansågs inte som ett riktigt 
jobb och alla var lika negativa till det, enligt  Ulla.  

Felsökningsjobb är helt enkelt roligast, sa  Ulla,  och nyinstallation 
och sådant som  har  med elektricitet att göra överhuvudtaget. Detta 
att mer orientera sig mot  de  eltekniska arbetsuppgifterna än  de  
mekaniska delade  Ulla  med många av kvinnorna i projektet.  

En  arbetsuppgift som förmannen däremot gärna  satte Ulla  på var 
på orderfördelartjänsten, där fanns  en  kvinna tidigare, och  Ulla  
själv var intresserad av det arbetet.  

Den  viktigaste kvalifikationen i arbetet var, enligt  Ulla,  att kunna 
tåla  stress: 

"Jag  kan sitta i mänga timmar utan att göra något. Det kan 
också vara  en  dag när  jag  jobbar hela tiden. Det varierar så 
väldigt. Det gäller att klara av att sitta ner och inte göra 
någonting och ändå tycka att  man  gjort ett arbete.  En  sådan 
dag tycker  jag  inte att  jag har  åstakommit någonting."  

De  formella elmekaniska kvalifikationerna såg  Ulla  som viktiga,  
men man  måste också kunna samarbeta med  folk.  Att kunna ta  folk  
på rätt sätt i stressiga situationer var viktigt. Det hade hon lärt sig i 
ett tidigare arbete som turistguide.  Hon  illustrerade med följande 
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exempel: 

"När  man  kommer ut i produktion och ska avhjälpa ett fel 
som uppstått. Att  du  då klarar av att tala om för förmannen 
vad som är fel, hur lång tid det kommer att ta o.s.v. Att  du  då 
kan hantera förmannen, som står där stressad och hoppar och  
har  sig."  

Sin  egen utbildning säg hon som  en  kombination av  de  bästa 
delarna av  en  styr- och reglerteknisk utbildning och  en  elektrisk. 

För  Ulla  var det uppenbart att hon felsökte på ett annat sätt än 
sina manliga arbetskamrater:  

"De  är väldigt ivriga.  Det  finns vissa  som  bara kastar  sig in  och 
sliter i trådarna. Är  vi  ute  pä  ett  jobb  så  tänker  jag  igenom  
vad jag  ska göra innan  jag  tar  itu med det. Jag har  ju  det  
sättet  art jag  försöker strukturera upp  hur  det ser  ut och titta  
på  ritningen.  Jag  kastar  mig  ju inte  på det  för  art  kolla  om det  
är fel här  eller  fel där.  Det  blir ju  mer ordning på der om man 
kan  följa  det  istället."  

Ulla  tyckte också att hon samarbetade på ett annat sätt när  de  
arbetade: 

"Så  fort  någon frågar var det och det finns så tar  jag  reda på 
det och fixar det ät dom. Och det är väl mycket det  jag  gör när  

2 en  kille  har  kastat sig fram före mig vid ett  
)1)  då ser  jag  till att serva honom, som  en  syster 

servar  en  läkare med t.ex. verktyg,  men  något sånt gör inte 
killarna."  

Ulla,  som också hade erfarenhet av andra arbetsmiljöer, saknade ett 
omsorgstänkande i  de  mellanmänskliga relationerna på arbets-
platsen.  Man  fick aldrig någon uppmuntran eller bekräftelse på att  
man  gjort något bra, ansåg hon.  Hon  sa:  

"Du  Mr  aldrig  något  positivt. Jag  hör  aldrig  att  det  här  jobbet 
gjorde du  bra, även  om det  gick snabbt och bra.  Det kan  vara 
nätter när  jag  jobbat hela  natten  och verkligen slitit.  Jag kan 
ha  jobbat i  en  obekväm arbetsställning,  kanske  fått ligga  på  
sidan. Och  dä  kan de  säga att  du  är smutsig  på  sidan,  var har 
du legat  och sovit i natt  då? 
Jag  försöker ju säga  tack  till  folk  t.ex. när  produktionsfolket  
hjälper  mig  att lyfta  karossen, så  tackar  jag med art  säga 
bussigt att  du  hjälpte  mig,  hyggligt att  du  följde  med, men det  
är  som en droppe  i  havet."  
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Det fanns tunga arbetsmoment i måleriet, som t.ex. att lyfta 
motorer eller flytta karosser, och där fick  man  ta lyftanordningar 
till hjälp. Det gjorde även männen och  Ulla  gav inga bilder av att 
kvinnorna marginaliserades i arbetet p.g.a.  mindre  fysisk styrka än 
männen.  

Sin  framtid säg  Ulla  inte på  driften  utan hon ville söka sig till ett 
informationsarbete, gärna med teknisk inriktning, där hon också 
kunde få användning för sina språk och fick träffa  folk. 

Marina (22  år), 
arbetade med liknande arbetsuppgifter som Catrin och  Ulla, men  på 
ytterligare ett annat skift.  Marina  var  en  av  de  sju kvinnorna från 
Projektet  40  flickor som hade små  barn.  Hon  betonade att det var 
svårt att komma tillbaka till arbetet på måleriet efter  en  1-årig 
barnledighet, dels p.g.a. att arbetsuppgifterna hade förändrats med 
nya tekniska  system  och dels genom att  man  inte kom ihåg  all  
tidigare kunskap om anläggningarna. Föräldrarledighet var också 
något som hennes förman stod helt främmande för när hon  skulle  
vara barnledig: 

"När  jag  blev med  barn  och  skulle  vara  ledig  sa förstod han 
inte alls hur han  skulle  göra.  Jag har  varit här i  30  ar och  jag 
har  aldrig varit med om det förut, sa han."  

En  könssegregering av arbetsuppgifterna ansåg  Marina  inte före-
kom på hennes skift, däremot var det skillnad beroende på om  man  
var ny eller erfaren i arbetet.  Hon  utförde liknande arbetsuppgifter 
som  de  unga nya killarna som var elmekaniker och var även 
anläggningsskötare. Att vara anläggningsskötare innebar att  man  
hade ansvar för  en  anläggning om  den  ordinarie skötaren inte fanns 
på  plats. 

Marina  ansåg, precis som Catrin tidigare, att det var  en  fördel att 
komma ny och vara kvinna på arbetsplatsen: 

"Alla  tja  tar  pa  mig  att följa  med  för att lära  mig. De  är  
mer  måna  om  att lära upp  mig  än  de  nya killarna." 

Arbetsuppgifterna med  el  och elektronik var roligast och mest 
utvecklande, som att programmera och att felsöka, tyckte  Marina. 
En  bild som även stämde med Catrins och Ullas. 

Alla kvalifikationer som behövdes för att utföra arbetet gick inte 
att lära sig i  en  utbildning, ansåg  Marina.  Det mesta måste  man  lära 
sig i arbetet och på speciella servicekurser för  de  olika anläggning- 
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ara.  Lite eltekniska  kvalifikationer  mäste  man ha, men man  måste 
vara händig också och vara intresserad  av  arbetet.  Marina  tillskrev 
männen större förtrogenhet  med praktisk mekanik. En kvalifikation 
som  hon i hög  grad  tillskrev  den  manliga  socialisationsprocessen: 

"Det  är ju  det  att  de har  hållit  pa  mer med motorer, det ser 
man  ju.  Det  är  en  fördel  de har  före  mig, men det har  ju inte  
med  utbildning  art  göra." 

Att kunna jobba själv och hårt, det hade  Marina  lärt sig i ett 
tidigare restaurangarbete.  En  erfarenhet som hon hade nytta av i 
detta arbete ansåg hon. 

I  Marinas  beskrivningar fanns inga bilder av att kvinnor och män 
stod för olika förhållningssätt i arbetet när det gällde t.ex. felsök-
ning eller risktagande.  Hon  tyckte också att kvinnor och män  tog  
lika mycket ansvar i arbetet,  men  hon ville få  in  fler kvinnor på 
arbetsplatsen för det blev roligare med  en  blandad grupp. 

Fysisk styrka behövdes inte i arbetet, ansåg hon. Tunga arbets-
moment förekom,  men  det var inte  sä  vanligt. Det kunde vara  en  
kaross som spårat ur,  men  då hjälptes  man  åt.  

Marina,  som hade ett litet  barn  och snart väntade ännu ett  barn,  
prioriterade familjen i  sin  framtidsbild. Hade hon inte  haft barn  
hade hon fortsatt att utbilda sig, påpekade hon. 

Manliga arbetskamraters bilder 

Krister (27  är) och  011e (23 år), 
var  båda arbetskamrater  med  Catrin.  011e med en 4-årig teknisk  
bakgrund och  Krister med  elektrikerutbildning. Deras beskriv-
ningar  av  arbetsuppgifterna stämde väl  med den  Catrin tidigare 
givit.  Vare sig 011e eller Krister  ansåg att  det  fanns  en  köns-
segregering av  arbetsuppgifterna.  Krister  påpekade att  helt  lika 
arbetsuppgifter  gjorde ingen  för  man var tvungen  att  ha en  viss  
individuell  specialisering. Den  könssegregering  som lagbasen stod  
för när  det  gällde utdelningen  av  arbetsuppgifterna,  som  Catrin 
nämnde,  hade de  inte uppmärksammat.  

En  typ  av  arbetsuppgifter ansåg  de  att killarna  tog  för  sig  ay.  
Krister beskrev det så  här:  

"Det är ju det gamla vanliga, om  en  kaross ramlar ner och 
behöver lyftas och sa.  Da  är det alltid sa att killarna gör det 
annars är det ingenting som skiljer." 
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När det gällde viktiga kvalifikationer i arbetet underströk både  011e  
och Krister vikten av att kunna samarbeta med andra. Att  ha  till-
räckliga tekniska kvalifikationer var också viktigt.  011e  uttryckte 
det på följande sätt: 

"Lätt för att umgäs  med folk  är viktigt. Även  om man  är  bra  
duktig  sä mäste  man  kunna prata  med folk. Man  fär inte vara 
dumdryg för  da går det  inte, hur mycket  man  än  kan. Man  
mäste  vara anpassningsbar.  Det  är ocksä viktigt att  man  
åtminstone  har  tekniska baskunskaper  sä  att  man kan  ut-
veckla  dem  i  jobbet." 

Både 011es och Kristers sätt att tänka när det gällde kvinnorna på 
arbetsplatsen, präglades av ett starkt och uttalat likhetstänkande. 
Könen betraktades som lika och som  011e  sa: 

"Det kanske  känns konstigt för  dem som  Ott  här i  20-30  är 
och inte sett  en  tjej.  Jag har  ju gatt i  en teknisk  klass  med  
tjejer och  det var  i och för  sig  ovanligt  med  tjejer där,  men 
jag har  ju alltid  haft  tjejer i  klassen sen jag var  liten  sä  för  
mig  känns  det  inte konstigt." 

Varken  011e  eller Krister upplevde skilda förhållningssätt mellan 
könen i arbetet, vid t.ex. felsökning. Krister betonade snarare 
individuella skillnader i sättet att felsöka, alla tänker på sitt 
speciella sätt, vilket han tyckte var bra. 

011es sätt att planera sitt arbete när ett fel uppstod, påminde 
mycket om hur  Ulla  tidigare beskrev sitt:  

"Forst gar  jag  ut och kollar  in  vad det är, ser efter om det 
behövs reservdelar eller bara verktyg. Ser efter om det 
behövs delar frän stan eller om det finns här." 

I sina sätt att närma sig felet, med  en  helhetsyn och  behovsstyrt  
tänkande, liknade  Ulla  och  011e  varandra. Skillnaden mellan  dem  
var att  Ulla  inte tillskrev sina manliga arbetskamrater det arbets-
sättet (hon arbetade inte tillsammans med  011e),  medan  011e  inte 
alls kopplade det till kön utan säg det som individuellt. 

Trots att både  011e  och Krister tyckte att tjejer och killar var lika, 
ansåg  de  ändå att kvinnornas närvaro på arbetsplatsen hade gjort 
att det blev  en  annan stämning än om det bara var killar och som 
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Krister uttrycker det: 

"  Det  blir  en  käckare stämning.  Det  blir väldigt annorlunda  
om det  blandas upp jämfört  med de  mansdominerade 
arbetsplatser  som jag  jobbat  pa.  Pa  samma sätt  som om det 
kommer in en  manlig sjuksköterska  pa  lasarettet.  Det  blir inte 
bara herrsnacket  eller  kvinnosnacket." 

Även om männen  tog  för sig av  de  arbetsmoment som innehöll 
tunga lyft betraktade Krister och  011e  inte arbetet som fysiskt tungt.  
De  gav inte  heller  uttryck för att männen på så vis var mer lämp-
liga för arbetet i måleriet.  Den  fysiska manliga styrkan sågs inte 
som  en  nödvändig kvalifikation i arbetet. 

Att fastna i detta arbetet här ingick inte i 011es framtidsbild. Att 
resa och pröva på annat lockade mer. Krister däremot kunde tänka 
sig att han blev kvar och kanske sökte ett teknikerarbete inom 
företaget. 

Sammanfattande kommentarer 

Kön och arbetsorganisation  
Ulla  och Catrin  gav  uttryck för  en  könssegregering i arbetet.  En  
könssegregering  som  inte omfattades  av  deras manliga arbets-
kamrater,  men av  enstaka arbetsledande män,  en lagbas  och  en  
förman. Can-ins  lagbas  tilldelade gärna  henne  arbetsuppgiften att 
återställa personskydd, vilket  var en  arbetsuppgift  med låg status.  
Ullas förman visade tydligt att  han  inte ansåg att  hon  vare sig  
klarade  av eller hade  förmåga att lära  sig de mer  mekaniska 
arbetsuppgifterna. Däremot  satte han henne  gärna  på den mer  
administrativa  funktionen som  orderfördelare.  Krister  och  011e som  
arbetade  med  Catrin upplevde inte denna skillnad i arbetsfördel-
fling.  

Kön och teknik 
Att arbeta som elmekaniker i måleriet omfattade framför allt 
arbetsuppgifter med  el  och elektronik, som felsökning och 
programmering,  men  också mer praktiskt mekaniska arbetsupp-
gifter. Eftersom tyngdpunkten och statusen låg på kvalifikationerna 
i  el  och elektronik upplevdes kvinnorna  ha  tillräckliga tekniska 
kvalifikationer för arbetet. Några av kvinnorna efterlyste mer 
praktiska mekaniska kvalifikationer,  en brist  som dock inte 
marginaliserade  dem  i arbetet generellt, förutom hos  en  arbets-
ledare. 
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Formella och icke-formella kvalifikationer 
Formella tekniska baskvalifikationer, framför allt i  el  och 
elektronik, ansåg alla var nödvändiga för att utföra arbetet. Att  ha  
erfarenhet av praktisk mekanik var  en  fördel i arbetet, något som  
Marina  tillskrev män i högre utsträckning än kvinnor. 

Sociala kvalifikationer, som att kunna ta  folk  och samarbeta, var 
lika viktigt i arbetet som  de  mer formella tekniska kvalifika-
tionerna.  Ulla,  Krister och  011e  prioriterade dessa kvalifikationer 
högre än  de  tekniska kvalifikationerna. 

Utpräglade kvinnliga förhållningssätt i arbetet vid t.ex. felsökning 
var det endast  Ulla  som upplevde.  Hon  tillskrev kvinnor ett större 
helhetstänkade och mer  behovsstyrt  arbetssätt. Ett arbetssätt som 
också  011e  beskrev som sitt eget,  men sag  det som individuellt 
snarare än könsrelaterat. Catrin,  Marina,  Krister och  011e  betonade 
att det  farms  stora individuella variationer i hur  man  felsökte och 
ett  par  av  dem  ansåg att sättet  man  felsökte snarare hängde ihop 
med om  man  var ny eller erfaren i arbetet. 

Uttryck för ett ansvarsrationellt tänkande i vidare bemärkelse 
gav dock Catrin i sina reflektioner över det ansvarslösa förhåll-
ningssättet i produktion. 

Ett liknande sätt att tänka hade hon i  sin  syn på måleriet, som 
hon upplevde som  en  mycket riskfylld arbetsplats om  man  tänkte i 
stort och där framför allt kvinnorna var utsatta p.g.a.  den  kvinnliga 
reproduktionen.  

Ulla  saknade ett omsorgstänkande i mellanmänskliga relationer i 
arbetsplatskulturen jämfört med andra arbetsplatser. Detta att 
aldrig få uppmuntran och bekräftelse på att  man  var bra. 

Kroppen som kvalifikation 
Arbetet i måleriet betraktades inte generellt som fysiskt tungt. 
Vissa arbetsmoment kunde dock vara tunga och dessa tillföll 
framför allt männen eller så hjälptes  man  åt. Manlig fysisk styrka 
var dock inte  en  kvalifikation som marginaliserade kvinnorna. 

Att kvinnokroppen p.g.a. barnafödandet var  en  nackdel i arbetet 
var det enbart Catrin som reflekterade över. 
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8.2.3  Monteringens  drift-  och underhållsavdelning 

Kvinnornas bilder 

Tova  (29  år) 
arbetade i  driften  till monteringen. När hon jämförde driftarbetet i 
monteringen med driftarbetet i karossverkstaden innehöll hennes 
arbete mycket mer mekaniska arbetsuppgifter.  Hon  kunde göra allt 
från att byta glödlampor och säkringar till att laga motorer och byta  
lager.  

Monteringen var inte lika automatiserad och robottät som 
karossverkstaden,  men  även monteringsarbetet hade dock föränd-
rats  under de  senaste åren. Tidigare fanns här både mekaniker och 
elmekaniker,  men  idag är alla elmekaniker p.g.a. att arbetsinne-
hållet förändrats mot mer  el  och elektronik. 

Driftorganisationen var också annorlunda upplagd på montering-
en jämfört med karossverkstaden. Här arbetade c:a  40  personer, 
varav huvudparten på två-skift,  en mindre  grupp med enbart 
dagskift fanns också. Tre kvinnor arbetade här, alla från Projektet  
40  flickor. 

Tova beskrev sitt arbete  under  ett morgonskift i  sin  dagbok på 
följande sätt:100  

"Började morgonen  med  lite  kaffe, tog sedan en  runda runt i  
produktionen  för att kolla ev. strömavbrott, oladdade  carriers  

Gröt.  Bytte  säkring  pä  en  truckladdare. Fixade till lite 
elskåpet nere i verkstaden.  Produktionen  började  (7.12).  Fick 
bevaka ett buffertomräde  vid starten, eftersom de hade  bytt 
givare där kvällen innan.  Var  nere i förrädet och hämtade lite 
saker  vi  beställt  en  vecka innan.  Kaffe. Var  ute  vid  nägra 
buffertområden och  skrev  ut programlistor.  Lunch.  Sorterade 
programlistorna i pärmar, städade runt arbetsbänken.  Dags  
för  dusch  och hemgäng." 

Tova hade inte upplevt att arbetsuppgifterna segregerades på kön, 
däremot ansåg hon att det var svårare att komma ny som kvinna i 
arbetet än för  en man.  Hon  tillskrev män  en  större förtrogenhet 
med praktisk mekanik, vilket gjorde att män hade det mer förspänt 
i början: 

"Killar är ju  sä  händiga.  De har  ju  sä  lätt för att lära  sig  
mekaniska saker.  Pä  det  sättet är  det  ju skillnad. I början  var 
det  ju väldigt  svart  för  mig.  Mänga  ganger  drar killarna  

Kvinnorna  hade,  innan  jag  intervjuade  dem,  ombetts att skriva ett  par  dagars dagböcker  (se  aysnitt  
5.5).  
Carriers  är  en  typ  av  självgående transportvagnar. 

100 

101  
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logiska slutsatser genom att  de  hällit  pa  sä  länge  med det. En  
annan  hailer  ju inte  pa  med  bilar och sädant till vardags. Olika  
termer  och sänt.  Det  är ju  klärt  att  man kommer in  i  det  
ganska snabbt  om man har  lite intresse för  det."  

Att inte  ha  tillräckliga praktiska mekaniska  kvalifikationer, som  
Tova såg  det, hade  i början  gjort henne  mycket osäker i arbetet.  Det  
förtroende och  den  uppbackning  som  hennes förman  då  givit  henne 
hade  betytt mycket, ansåg  hon.  

De klart  viktigaste kvalifikationerna för arbetet var, att det var  en 
person  som var trevlig att  ha  att göra med och som hade  humor,  
enligt Tova. Det är  klart,  sa hon, att vi tittar på betygen,  men  det är 
ju inte det viktigaste, utan det är själva intrycket av människan.  
En  grundutbildning typ hennes egen, ansåg hon behövdes,  men  det 
praktiska handlaget var viktigare:  

"De  finns ju  de  som  har  tummen mitt i näven  fast de har  
5:or i betyg. Nagon teoretiker vill vi inte  ha  här. Vi  har  ju 
ocksä försökt plocka  folk  frän produktion först." 

Att  ha  språkkunskaper var  en  kvalifikation i arbetet, ansåg Tova, 
som själv läste tyska: 

"Vi har  väldigt mycket tyska  maskiner.  Handböcker och 
instruktionsböcker är  pa  tyska.  Det kommer  mänga tyskar  hit  
och  dä  är  det roligt  att kunna spräket.  De kommer  när  de  nya 
maskinerna installeras och  de kan  bara tyska,  ingen  
engelska." 

Att kvinnorna fört  in en  annan stämning på arbetsplatsen på-
mindes hon ofta om av sina manliga arbetskamrater, som tyckte att 
det blivit lättsammare och trevligare med kvinnorna och gärna såg 
att det kom  in  fler. 

Att kvinnor och män förhöll sig olika i arbetet var tydligt för Tova 
när det gällde planeringen av  en  arbetsuppgift.  Hon  ansåg att det 
var viktigt att skaffa sig  en  överblick över situationen, innan hon  
satte  igång med att reparera ett fel. Ett förhållningssätt som hon 
snarare tillskrev kvinnor än män.  De  flesta män störtade sig mer 
direkt på arbetsuppgiften, ansåg hon. 

Kvinnorna var också mer måna om använda skyddsutrustningar, 
enligt henne. 
Generellt sett var kvinnorna även bättre på att hålla ordning på 

arbetsplatsen och var mer noggranna än männen. 
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På samma sätt som nägra av kvinnorna tidigare reagerade Tova 
starkt över det ansvarslösa förhällningssättet som många hade i 
produktionen.  Hon  sa: 

"Det  händer väldigt ofta att  produktionspersonalen  orsakar fel  
under produktionen  och  det  tar mycket  av vår tid.  Mänga 
gånger  kan det  vara  på pin kiv  att  de  t.ex. släpper ner  en  
skruv  pä  produktionslinan och  så  stannar  den."  

Tunga lyft förekom,  men  det fanns lyftanordningar. Killarna får inte 
lyfta mer än vi tjejer, sa Tova. Själv styrketränade hon för att 
ryggen  skulle  klara av  de  tyngre arbetsmomenten.  

Sin  framtid reflekterade Tova inte mycket över.  Hon  trivdes med  
jobbet, men  framför allt med arbetskamraterna och det var för 
henne det viktigaste skälet till att stanna kvar.  

Monica (26 år)  
arbetade även  hon  pa  driftavdelningen till  monteringen, men  pa  
motsatt  skift som  Tova.  Monica hade  liknande arbetsuppgifter  som  
Tova,  men  höll  mest på med de  självgående vagnarna,  de  s.k.  Acs.  
carrierna.  Monica  satt  ocksä ofta  som  orderfördelare, vilket förut-
satte att  man kunde  hela  monteringen  och  det var  knivigt i början, 
ansåg  hon.  

Monica  tyckte inte att  det  fanns  en  könssegregering  av  arbets-
uppgifterna,  men av  hennes beskrivning framgick ändå tydligt att 
vissa arbetsuppgifter delades ut till kvinnorna hellre än till männen 
och  vice versa. Så  t.ex.  hade  alla kvinnorna suttit  på den  
administrativa  posten som  orderfördelare i högre utsträckning än 
männen.  En av  kvinnorna  hade  fram till  sin  barnledighet  helt  suttit  
på den  tjänsten. Att sitta  som  orderfördelare  hade  hög  status  och  en 
del  manliga arbetskamrater protesterade mot att kvinnorna  tog  
över  det  arbetet.  Monica beskrev  fördelarna  med  att  det var en  
kvinnlig orderfördelare:  

"Vi är antagligen trevligare.  Jag  brukar ju alltid  ha  små 
kommentarer som det är bra, det är fint,  ja  det är jätte-
hyggligt eller något sånt, som killarna inte  har.  Det  har jag  
ju förstått när  jag  varit borta någon dag och  de  kan säga, 
det är bra  Monica nu  tar  du  väl  hand  om telefonen."  

En  typ av arbetsuppgifter som  Monica  ansåg att förmannen endast 
delade ut till vissa utvalda killar var att testa hjul- och rattin-
ställningar. Några fä utvalda killar, som kanske är mer ambitiösa, 
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skickas på det, sa  Monica.  Arbetsuppgifter som  Monica  ansåg, att 
hon också  skulle  klara av om hon fick lära sig. 

Det förebyggande underhållet hade även här, som på andra 
driftavdelningar låg  status, men Monica  ansåg att det var ett viktigt 
arbete. Förmannen skickade ofta ut  Monica  på olika besikt-ningar, 
eftersom han ansåg att hon var noggrann:  

"Han  tycker att  jag  är bra  pä  det. Så nu  när tjänstemanna-
strejken  var  fick  jag det  stora  ansvaret  att besiktiga alla  Acs  
vagnarna och  det  är några stycken.  Man  gör vissa mätningar  
vid  besiktningarna och kontrollerar  både  i  drift  och när  de 
står  stilla. I  drift  lyssnar  man mest, men  när vagnarna  står  
stilla kontrollerar  man  givare och mäter olika strömmar och 
sa."  

Vid olika besiktningsarbeten valde många av hennes manliga 
arbetskamrater att gå med henne, eftersom hon var så noggrann, sa 
hon. 

Tekniska kvalifikationer var centrala i arbetet, ansåg  Monica.  Själv 
hade hon innan projektutbildningen gått  3  år på  den  4-åriga 
maskintekniska gymnasielinjen.  De  kvalifikationer hon erhållit där 
bedömde hon vara mer värdefulla i arbetet än  de  hon fått i 
projektutbildningen, frånsett elkunskaperna.  Den  datorteknik och 
programmering  de  lärt sig i projektutbildningen använde hon sig 
inte nämnvärt av i arbetet. 

Att kunna arbeta självständigt, att vara lite av ensamvarg var 
också viktigt i arbetet, ansåg hon. 

Både  de  yngre och  de  äldre männen,  samt Monica  själv tillskrev 
kvinnorna  en  större noggrannhet i arbetet än sina manliga 
arbetskamrater.  

Monica  såg tydligt att hon också hade  en  annan strategi vid 
felsökning, något som hennes manliga arbetskamrater ofta 
kommenterade:  

"Jag får  dagligen höra att  det ser  sä  bakvänt ut.  De  tycker att  
jag  börjar i fel ända. Själv börjar  jag  i  mitten  och  går sedan  
systematiskt till väga tills  jag  stöter  pä  felet.  Jag har  försökt 
att lista ut  hur  de  tänker,  men  inte lyckats och  de kan  inte 
förklara  hur  de  gör  heller"  

I arbetet  tog man  mycket risker tyckte  Monica,  som själv var 
skyddsombud.  Hon  tillskrev dock inte männen ett större risk-
tagande, utan såg det som individuellt och att samma  person  
handlade olika vid olika tillfällen. 
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Kvinnornas närvaro påverkade arbetsmiljön till det bättre, tyckte  
Monica. Den  råa stämningen hade blivit lite  mindre  rå,  men  när  en  
av kvinnorna  nu  var barnledig kom  en del  av råheten tillbaka.  

Monica  gav samma bild av behovet av kroppsstyrka i arbetet som 
Tova, d.v.s. det fanns tunga arbetsmoment,  men de  gick att hantera.  
Monica  sa:  

"De  tunga lyften hanterar  jag  med muskelstyrka och  jag  är 
rätt  sä  envis."  

Monica,  som  sedan  barnsben varit intresserad av bilar och teknik, 
tänkte sig även framtiden i denna typ av arbete. Att bli tekniker i 
företaget lockade på ett sätt,  men  som hon sa, då  mister man  så 
mycket kontakten med verkstadsarbetet och människorna där. 

Sammanfattande kommentarer 

Kön och arbetsorganisation 
Trots att  driften  på monteringen innehöll mycket mekaniska 
arbetsuppgifter upplevde ingen av kvinnorna  en  könssegregering 
av arbetsuppgifterna generellt. 

Av deras beskrivningar framgick dock att kvinnorna ofta till-
delades  den  administrativa orderfördelarfunktionen.  En  arbets-
uppgift som, även om  den  hade hög  status bland  många av männen, 
innehöll mer av traditionella kontorsgöromål än andra arbetsupp-
gifter, som skrivarbete och telefonering. 

Monicas förman tilldelade henne gärna vissa besiktningsarbeten 
eftersom han ansåg att hon var särskilt noggrann. 

Några utvalda män skickades också av Monicas förman på vissa 
tekniska specialuppgifter. 

Kön och teknik  
En  förtrogenhet med mekanik var, vilket nämnts tidigare,  en  fördel 
som  Monica  tillskrev männen i högre  grad  än kvinnorna och som 
var särskilt märkbar när hon kom ny till arbetsplatsen. Tova där-
emot hade  sedan  barnsben varit intresserad av bilar och mekanik 
och gav ingen bild av att hon saknade  en  praktisk mekanisk för-
trogenhet jämfört med männen. 

Formella och icke-formella kvalifikationer  
De  båda kvinnorna gav helt olika kvalifikationer olika tyngd. Tova  
lade  större tyngd vid sociala kvalifikationer, som att vara  en  trevlig 
människa och att  ha humor.  Hon  prioriterade också praktiska 
mekaniska kvalifikationer framför mer teoretiska tekniska kvali- 
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fikationer. Även sina språkkunskaper i tyska hade hon stor 
användning för.  

Monica  gav nästan  en  motsatt bild när hon underströk teoretiska 
tekniska kvalifikationer och att det samtidigt var viktigt att kunna 
arbeta självständigt och vara mer av  en  ensamvarg. 

Skillnader i förhållningssättet vid felsökning var uppenbar för 
båda två,  men  endast Tova kunde sätta ord på skillnaden.  Hon  
skaffade sig  en  överblick över situationen innan hon  tog  itu med 
själva felsökningen, ett arbetssätt hon tillskrev kvinnorna. Männen 
störtade mer rakt på utrustningen, ansåg hon. 

Tova gav också uttryck för ett ansvarsrationellt tänkande när 
hon, på sarnma sätt som ett  par  kvinnor tidigare, upprördes över 
det ansvarslösa förhållningssättet gentemot bilarna och utrust-
ningarna som förekom i produktionen. 

Kvinnorna ansåg båda, att  de  också var mer noggranna i sina 
arbeten än  de  allra flesta männen. Även männen själva tillskrev  
dem  större noggrannhet i arbetet. 

Kroppen som kvalifika  don  
Muskelstyrka behövdes vid vissa arbetsmoment,  men man  hjälptes 
åt och det var därför inte något som marginaliserade kvinnorna i 
arbetet.  

8.2.4  Centrala  drift-  och underhållsavdelningen 

Kvinnornas bilder  

Birgitta (42  år) och  Nina (26  år) 
arbetade på  den  driftavdelning som hade  hand  om kraftförsörj-
ningen till produktionen, d.v.s. starkströmmen fram till apparat-
skåpen där säkringarna satt,  samt  till  de  maskiner som fanns ute i 
magasinsbyggnaderna. Allt byggnadsunderhåll, som fläktar, 
allmänbelysning och  ventilation  ingick i avdelningens arbetsupp-
gifter. Kvinnorna gick båda  under  beteckningen elektriker. Centrala  
driften  ansågs  ha  hög  status bland  driftavdelningarna, för  den  
levererade ju kraften till hela produktionen, som  en  förman 
uttryckte sig. 

Avdelningen omfattade c:a  30  personer varav  4  var kvinnor. För-
männen delade ut arbetsuppgifterna  via  arbetskort och oftast gick  
man  ut två och två. Kvinnorna gick tillsammans,  men Birgitta  och  
Nina  gick inte med varandra. 

Att det fanns ett motstånd mot att få  in  kvinnor på denna avdel-
ning var mycket tydligt. Motståndet mot kvinnorna  tog  sig ett 
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mycket  konkret  uttryck i att  de  inte fick  sin  fulla lön efter  den  
utlovade lärlingstiden i arbetet och som  Birgitta  uttryckte det: 

"Vi  har  behövt tjata mer än kilarna och kommit upp 
senare än  dem."  

Detta motstånd omfattades inte  av  alla män, utan främst  av en  
arbetsledare och ett uppbackande läger  bland de  manliga arbets-
kamraterna. Avdelningens högste  chef hade  också ett  par gåriger  
satt  sig  över förmannens  beslut vid  rekryteringsärenden, när  han  
försökt diskriminera kvinnor  som  sökt tjänster. 

Motståndet mot kvinnorna uttrycktes också i fördelningen  av  
arbetsuppgifter.  Birgitta  och  Nina  upplevde att  det  fanns  en  köns-
segregering av  arbetsuppgifterna,  men  också  en segregering av  
arbetsuppgifter mellan männen.  

Det  fanns också  en klar hierarki  mellan  de  olika arbetsuppgift-
erna. Svårare installationsjobb  hade  högst  status,  därefter  kom  
felsökningsarbeten. Långt ner  pä  skalan  kom  enkla installationsjobb 
och lägst  status hade  arbetsuppgiften att byta lysrör.  

Birgitta  och hennes kvinnliga arbetskamrat gick  mest på  felsök-
ningsjobb, medan däremot  Nina  och hennes kvinnliga arbetskamrat 
gick  mest på  lågstatusjobb,  som  att byta lysrör.  De hade  bägge 
insisterat  på  att  få del av de mer  intressanta installationsjobben och  
Nina beskrev det så  här:  

"Jag  gör rätt  sä  mycket tråkiga jobb, som att byta lysrör o.s.v. 
För att fä installationsjobb och sådant, som  jag  tycker är mer 
omväxlande,  sä  får  man  ju alltid föra lite väsen.  Jag har  fört 
väsen om det flera gånger och på så vis ibland lyckats få 
några installationsjobb." 

Männen tilldelades också arbetsuppgiften att byta lysrör,  fast  inte 
lika mycket som kvinnorna.  De  kunde få dessa arbetsuppgifter  just  
när  de  började arbeta på arbetsplatsen, enligt  Nina. En  annan typ 
av arbetsuppgifter som alltid tillföll kvinnorna var skrivjobb, t.ex. 
på  de  informationsmöten  de  hade.  

Den  viktigaste kvalifikationen i arbetet ansåg  Nina  var att  man  
var ansvarsfull, hon förtydligade: 

"Att vara ansvarsfull, d.v.s. att inte ge sig på  en  massa farliga 
saker och leka  Tarzan.  Att inte ge sig på att balansera på 
saker och ting uppe vid tak och  sä.  Att vara försiktig. Killarna 
tar mer risker än tjejerna." 
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Att kunna samarbeta med  folk  var  den  kvalifikation som  Birgitta  
ansåg viktigast i arbetet.  En  kvalifikation som hon utvecklat i sina 
tidigare arbeten bl.a. som kontorist. 

Tekniska kvalifikationer i  el  och elektronik fanns med i bägges 
bedömning av vad som också var viktiga kvalifikationer,  men de  
framhävde kraven på ansvarsfullhet och samarbetsförmåga mer. 

Männen hade p.g.a.  sin  större praktiska förtrogenhet med 
mekanik  en  fördel i arbetet enligt  Birgitta:  

"Eftersom vi kvinnor inte  har  sysslat med verktygsarbetet 
när det skedde manuellt,  sä  är vii underläge när  nu  allt sker 
maskinellt eller mer automatik är införd. Vi kan inte 
funktionen på  de  olika maskiner som  nu  används. Killarna  
har  arbetat med olika verktyg och maskiner för  hand  och 
vet funktionen, när  de nu  bara behöver trycka på knappar." 

Att läsa manualer och instruktioner,  den  teoretiska biten tyckte 
däremot  Birgitta  att kvinnorna var bättre på,  men  kanske inte på 
att praktiskt fullfölja det. 

Kvinnorna generellt förhöll sig mer ansvarsfulla i arbetet än  de  
flesta män, ansåg  de  bägge, och särskilt jämfört med  de  yngre 
männen. Detta ansvar uttrycktes på flera sätt, enligt  Birgitta,  dels i 
mellanmänskliga relationer, t.ex. när det gällde att engagera sig för 
personalen på olika sätt, dels när det gällde noggrannhet i arbetet. 
Kvinnorna  tog  också ett större ansvar för helheten menade hon. 

När det gällde själva felsökningen såg  Birgitta  inte någon skillnad 
mellan könen,  men  däremot ansåg hon att det fanns  en  skillnad, 
som hon relaterade till ålder.  Hon  sa:  

"Jag kan  inte  direkt  säga att  det  är skillnad  på  killar och tjejer, 
utan snarare  beroende  pä  ålder. När  man  är lite äldre blir  
man  lite  mer  försiktig.  Man springer  inte fram och trycker  på  
första bästa  knapp  för att  se om det går,  utan  man  försöker 
lista ut  vad det  är.  De som  är  yngre ger sig  inte  ro  att ta fram  
en  ritning och titta,  de  trycker först." 

Birgittade nyanserade  sin  bild lite och tillade, att hon trodde att 
kvinnor ville veta helheten från början och därför planerade 
arbetet efter det.  

Nina,  å  sin  sida, tyckte att kvinnorna vid felsökning var mer 
försiktiga om utrustningar och lite tålmodigare, om  de  inte hittade 
felen med  en  gång.  

En  annan aspekt av ett omsorgstänkande kom fram hos  de  båda i  
relation  till skyddsarbetet.  De  hade båda börjat ställa krav på t.ex. 
arbetskläder och stövlar, som andra avdelningar hade. 
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De  drev också på olika personalfrågor, som nödvändigheten av att  
ha  ordentliga informationsmöten. Att kvinnorna drev olika krav, 
trodde  de,  upplevdes som kravfyllt och obekvämt från männens 
sida. 

Även om det fanns ett mycket starkt och uttalat motstånd mot 
kvinnorna på avdelningen  sä  fick  de  också, av det andra lägret av 
manliga arbetskamrater, höra att det blivit  en  mjukare och trevlig-
are stämning  sedan  kvinnorna kommit. 

Generellt ansåg vare sig  Nina  eller  Birgitta  att arbetet var tungt. 
Ett arbetsmoment fanns dock som  Birgitta  ansäg för tungt för 
kvinnorna och det var att dra jordkablar. Det arbetsmomentet 
delades också alltid ut till männen.  

Nina  kommenterade behovet av fysisk styrka på följande sätt: 

"Killarna är ju oftast längre, vilket ibland kan vara  en  fördel,  
men  annars tycker  jag  inte att det behövs  en  massa 
muskelmassa." 

I  Birgittas  framtidsbild ingick att orientera sig ännu mer mot el-
konstruktion, att göra ritningar till elscheman och elanläggningar, 
medan  Nina  försökte komma till  en  annan driftavdelning, framför 
allt för att hon fick  de  sämsta jobben där hon var. 

Manliga arbetskamraters bilder 

Kjell  (57  är) och Nicklas  (27  år) 
var båda elektriker och arbetskamrater med  Birgitta  och  Nina. De  
båda männen uttryckte ett mycket uttalat motstånd mot att  ha  
kvinnor på arbetsplatsen.  De  ansåg helt enkelt att kvinnor p.g.a. sitt 
kön inte hade  de  kvalifikationer som behövdes. Arbetet var ett 
manligt jobb dels p.g.a.  den  fysiska styrka som krävdes och dels  
den  förtrogenhet med praktisk mekanik som behövdes, något  de  
enbart tillskrev män. Kjell och Nicklas ansåg att  de  inte hade någon 
nytta av kvinnorna i arbetet: 

"Vi går ju två och två här och  den  som får med sig  en  tjej 
säger  rent  ut  art  han kunde lika gärna vara ensam, för  jag har  
ju ingen användning av henne.  Hon  är bara  en  följeslagare."  

En  specialisering på olika arbetsuppgifter ansåg  de  behövdes för att 
kunna ge bästa servicen, för alla kunde inte kunna allt, enligt  dem.  

Det fanns också  en  tydlig segregering av arbetsuppgifterna som 
även  de  unga männen omfattades av,  men  som framför allt 
drabbade kvinnorna. När  man  kom ny var traditionen sådan att 
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man skulle  göra sina hundår, som  de  sa, d.v.s. att acceptera att bli 
utskickad på vilka arbetsuppgifter som helst och framför allt på 
arbetsuppgifter som hade låg  status.  Från kvinnornas sida hade  de  
upplevt ett motstånd mot detta: 

"När  de  får måla  en  hel sommar  Lex.  eller får tvätta lampor  
en  hel sommar. Det ingår ju i det elektriska. Det tröttnar  de  
på. Dec är ju så att alla får göra sina hundår. Det  har  alla fatt 
göra." 

Kjell och Nicklas menade att kvinnorna hade egna föreställningar 
om vilka arbetsuppgifter  de skulle ha: 

"De  tror visst att  de  bara ska stä och pillemojsa i elektriska 
skåp och skruva lite grann."  

De  ansåg också att vissa tyngre arbeten, som att dra jordkablar, var 
det ingen ide att skicka ut kvinnorna på.  De  klarade  de  helt enkelt 
fysiskt inte av, enligt  dem.  

När  de  båda jämförde kvinnornas utbildning med  sin  egen ansåg  de  
att det var stor skillnad: 

"Det är inte alls  den  praktiska inriktningen på långt när mot 
vad vi  har."  

Det som var viktigast i arbetet ansåg både Kjell och Nicklas var att  
man  var villig att arbeta och lära sig, som  de  sa.  Elektriker  var det 
som behövdes,  men  inte nödvändigtvis formella teoretiska tekniska 
kvalifikationer.  De  framhävde praktiska mekaniska kvalifikationer 
framför allt.  De  kvalifikationer  de  ansåg viktiga i arbetet samman-
fattar Kjell nedan: 

"  Det  är  A  och  0  att  de  är villiga till att arbeta rätt och slätt.  Vi 
hade en  pojk här  pä  praktik  och  som nu  sökt  hit. Han  gick ett  
år på  utbildningen  sedan  praktiserade  han  här ett är,  men 
sedan kom han  inte  in  pä  skolan för att  han hade  underkänt i 
ellära.  Han var  väldigt bra  pä  att arbeta här,  han var  väldigt 
användbar, och  kunde han  inte  var han  snabb till att fråga 
och ta reda  på  hur  det skulle  vara.  Sä  kan det komma en som  
är färdigutbildad och  den kan  vara  sä  trög  som helst."  

Denna ovillighet att arbeta tillskrev  de  inte enbart kvinnorna utan 
också  en del  av  de  nya unga männen. 
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Att kvinnor kommit  in  pä  arbetsplatsen trodde  de  inte att några  av  
männen  var  särskilt glada ät och  säg  inte  heller  att kvinnorna 
tillfört arbetsplatsen något utan snarare tvärtom,  som Kjell  såg  det:  

"Ska  man  få trivsel på arbetsplatsen så kan  man  inte ta två 
fullgoda montörer som arbetar ihop och dela på  dem  och 
skicka med  dem en  flicka istället. Är  der  två som trivs bra 
ihop och kan arbeta bra ihop, så ska  de  vara ihop. Därför blir 
det inget utrymme för  de  här andra( kvinnorna)." 

Att  den  manliga kroppsfysiken var  norm  i arbetet var självklart för  
de  båda och  en  huvudorsak till att kvinnorna marginaliserades i 
arbetet.  De  hänvisade också till att kvinnorna inte var villiga att ta 
samma risker som männen i arbetet.  

En  arbetsledares bild  

Hans (53  år) 
var förman för såväl  Birgitta  och  Nina,  som Kjell och Nicklas. 
Arbetet på många  drift-  och underhållsavdelningar hade förändrats 
mycket  under de  senaste åren, ansåg han, och kanske kom denna 
förändring mot mer  el  och elektronik att beröra även centrala  
driften  mer framöver,  men  som han sa: 

"Vi  har  ju kraftel här,  men  vi  har  ju även lite elektronik och  
den  kommer mer och mer. Vi är kraftleverantörer, så vi  har  
ju mycket med grova grejer att göra,  men  elektroniken 
kommer ju mer och mer  in  i apparaturen. Vi  har  ju vissa 
automatikanläggningar också, kranar och så." 

Samtidigt hade  arbetet  med  byggnadsunderhåll, d.v.s. fläktar,  
ventilation  och allmänbelysning ökat därför att företaget vuxit och 
flera nya byggnader tillkommit. Tidigare  hade man  också  haft  hand  
om  underhållet till själva produktionsutrustningarna,  men det  ar-
betet  hade  flyttats närmare  produktionen.  

Utvecklingen  på  avdelningen gick också mot  en  allt  yngre  arbets-
kraft.  Vid  intervjutillfället  låg  medelåldern runt  20 år,  vilket  han  
ansåg vara för lågt.  En  medelålder  på 30 år var mer  önskvärt för,  
som han  sa,  en  avdelning ska bygga  pä  både ungt  och gammalt.  

Den  bästa bakgrundsutbildningen till arbetet på denna avdelning 
ansåg  Hans  var  installations-  och industrielektriker. Att  ha  4-åriga 
tekniker här ansåg han inte nödvändigt, utan värderade  en  
praktisk mekanisk förtrogenhet högre. Kvinnornas utbildning 
jämförde han med industrielektrikerutbildningen. 



163  

Vissa arbetsuppgifter ansåg han att kvinnorna var direkt olämp-
liga att skicka ut på, som att t.ex. dra kabel på hög höjd.  Han  
menade att allt föll tillbaka på honom, som hade arbetsledaransvar, 
om det hände något.  Han satte  inga unga killar på  de  jobben  heller,  
påpekade han.  

Hans  ansåg däremot att kvinnorna var mycket duktiga på 
elektronik.  Birgitta  och  den  kvinna hon samarbetade med, hade ju 
som han sa,  hand  om  all  elektronik, truckladdare, kranar och så och  
de  var väldigt säkra på det. 

Det motstånd kvinnorna upplevt på arbetsplatsen förklarade han 
på följande sätt: 

"Det  är nog inget motständ  som  sä,  men  pa  varje avdelning 
finns  det en  kärna  som kan  allt.  Man får  ju jobba  sig in  och  
det kan  ju ta lite  tid.  Hon  som kommer har  ju  ingen  
erfarenhet,  praktisk  erfarenhet.  Vi kan  ju inte åka  med på  
alla möjliga  grejer." 

På  min  fråga om vad han såg för nackdelar med att det kom  in  fler 
kvinnor på arbetsplatsen svarade han: 

"Nackdelen är att  de  inte är som killar.  Jag  kan inte förklara 
något annat. Det är inga  problem  så sett med fler kvinnor,  
men  det är  problem  ändå." 

Att vara kvinna var, precis som Kjell och Nicklas också uttryckte 
tydligt, fel kön för arbetet. 

Sammanfattande konunentarer 

Kön och arbetsorganisation 
Arbetsorganisationen på centrala  drift-  och underhållsavdelningen 
var  klart  hierarkisk och arbetsplatskulturen hade märkbara  drag  
av  en  traditionell skråorganisation. Detta medförde  en  segregering 
av arbetsuppgifterna, som drabbade kvinnorna kanske hårdast,  
men  även  en del  yngre män, som hade  en  annan utbildning än  den  
kärna av äldre  installations-  och industrielektriker, som angav 
normerna. Att arbeta sig  in  i denna kärna innebar att  man skulle  
börja med att göra sina hundår, d.v.s. att  man  var villig till att 
arbeta med mycket okvalificerade arbetsuppgifter, som att byta 
lysrör  under en  längre tid i början. Kvinnorna hade reagerat starkt 
mot detta. 

På centrala  driften  levererades kraften till hela produktionen, 
som  man  uttryckte det.  Till  det kvalificerade sig endast kraftkarlar, 
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enligt mänga av männen. Kvinnornas  brist  på fysisk styrka och 
praktisk teknisk förtrogenhet gjorde att  de,  av  de  intervjuade 
männen, helt enkelt inte ansågs vara av rätt kön. 

Kön och teknik  
Installations-  och starkströmselektriker var  de,  vilket nämnts ovan, 
som hade  de  tekniska kvalifikationer som hade högst  status.  
Teoretiska tekniska kvalifikationer, från t.ex.  en  4-årig elteknisk 
utbildning, eller kvinnornas utbildning värderades lägre på centrala  
driften  än  en  mer gedigen praktisk utbildning i  el  och  installation. 

Den  intervjuade förmannen ansåg dock att kvinnorna var väldigt 
duktiga på elektronik.  En  förklaring till att elektronikarbeten, trots 
att  de  hörde framtiden till, hade  en  lägre  status,  var antagligen att  
de,  som  en  av förmännen uttryckte det, var pillemojsarbeten, d.v.s. 
fysiskt lätta och innebar att  man  tålmodigt satt och plockade med 
små saker, vilket var främmande för  den  maskulina  normen  på 
centrala  driften. 

Birgitta  tillskrev männen  en  fördel i arbetet p.g.a. deras för-
trogenhet med praktisk mekanik,  men  ansåg att kvinnorna var 
bättre på  den  teoretiska biten, när det gällde att läsa manualer och 
instruktioner. 

Formella och icke-formella kvalifikadoner 
Nicklas och Kjell var överens om att det viktigaste i arbetet var att  
man  var villig till att arbeta, vilket  de  inte upplevde att kvinnorna 
var och inte  en del  av  de  yngre männen  heller.  Kvalifikationer i  el  
behövdes,  men  inte med tonvikt på teoretiska tekniska kvalifika-
tioner utan främst på praktiska tekniska kvalifikationer.  Den  
praktiska kunskap  de  själva hade, ansåg  de  inte att kvinnorna hade 
fått i  sin  utbildning.  

Hans,  förmannen, instämde i att det viktigaste var inte  en  hög 
teoretisk teknisk utbildning utan  en  praktisk teknisk utbildning, 
typ industrielektrikerutbildningen. 
Kvinnorna gav  en  annan bild än männen av vad  de  såg som viktiga 
kvalifikationer för att utföra ett bra arbete.  Nina  underströk att det 
måste vara  en  ansvarsfull  person,  d.v.s. att  man  inte  tog  onödiga 
risker och försökte leka  Tarzan. 

Birgitta  betonade vikten av att kunna samarbeta i arbetet. 
Tekniska kvalifikationer i  el  och elektronik fanns också med i 

deras bild av viktiga kvalifikationer,  men  att vara ansvarsfull och 
kunna samarbeta med  folk  prioriterade  de  högre.  De  ansåg båda att 
kvinnor generellt var mer ansvarsfulla, framför allt jämfört med  de  
yngre männen. I deras bild av att vara ansvarsfull rymdes aspekter 
som, att vara noggrann, att vara försiktig med utrustningarna, att ta 
större ansvar för personalfrågor och i skyddsarbetet. 
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Kvinnornas ovilja mot att ta risker upplevde männen som  en  nack-
del med kvinnorna. 

När det gällde själva sättet att felsöka såg kvinnorna ingen skill-
nad mellan könen. Samma skillnad, som tidigare av många till-
skrivits olika kön, tillskrev  Birgitta  åldern.  Hon  ansåg att det var  de  
yngre killarna som inte gav sig tid att titta på  en  ritning, utan stör-
tade sig över utrustningen och tryckte på knapparna. Så gjorde inte  
de  äldre männen, enligt henne. 

Kroppen som kvalifikation 
Manlig fysisk styrka var  en  uttalad kvalifikation på centrala  drift-
en.  Kvinnornas fysiska svaghet var ett av huvudargumenten mot 
att släppa  in  kvinnor på arbetsplatsen, eftersom arbetet innehöll 
för tunga arbetsmoment, enligt männen. 

Kvinnorna själva gav  en  annan bild och menade att arbetet 
generellt sett inte var fysiskt tungt,  men  att det fanns ett  par  
arbetsmoment, som att dra jordkabel, som  de  inte orkade med. 
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8.3  Utvecklingsverkstäderna 

Utvecklingsverkstäderna, med sina ca  300  kollektivanställda (varav 
ca  10%  kvinnor) , hade hög  status  inom bilföretaget.  De  avdel-
ningar där kvinnorna befann sig, avdelningen för avgasanalys och 
avdelningen för mätservice och bilel, hade expanderat starkt åren 
före intervjutillfället och förväntades vid  den  tidpunkten  (1988)  att 
fortsätta expandera. Här fanns möjligheter till nya och tekniskt 
intressanta arbetsuppgifter.  En  av gruppledarna på avgasanalys 
beskrev utvecklingen på följande sätt:  

"Jag har nu 17 personer under mig  och  vi var tre  frän början  
1981.  Och avdelningen  kommer  säkert att fortsätta att växa.  
Vi bygger  ut hela  tiden  för att kunna köra ännu  mer  prov och 
avgasanalyser.  Det  blir ju  mer  och  mer  avancerade  prover  
som  ska mätas.Man  kan  nästan fä ut  vad som helst av  
analyserna.  Man  mäste  ju  ha folk som  kör bilarna och idag 
skrivs  en hel del  för  hand  vid  analyserna,  men det kommer  
att datoriseras  mer  och  mer."  

Att  ha  blivit placerad på utvecklingsverkstäderna (ofta benämnda  
de  tekniska avdelningarna) sågs som priviligierat av  de  flesta 
kvinnorna i projektet. Det var  hit man  kunde tänka sig att söka när  
man  arbetat ett  tag  i karossverkstaden eller på  drift-och under-
hållsavdelningarna. Det var ett steg uppåt i karriären inom före-
taget. Formella tekniska kvalifikationer var här ett krav som sällan 
frångicks vid rekryteringen, och  de  flesta hade  en  4-årig teknisk 
gymnasieutbildning eller motsvarande i botten. 

Jämfört med  den  nya karossverkstaden var arbetsorganisationen 
mer traditionellt hierarkisk med  en  stark  specialisering på  de  olika 
avdelningarna. Vissa arbetsuppgifter var dock organiserade som 
grupparbeten. 

Arbetet på utvecklingsverkstäderna upplevdes inte som 
industriarbete och hade lite gemensamt med det rena produktions-
arbetet på företaget. 

Fem av kvinnorna i projektet placerades redan från början på 
utvecklingsverkstäderna, avdelningen för avgasanalys och avdel-
ningen för mätservice och bilel. Ytterligare  en  kvinna tillkom 
senare efter att först  ha  arbetat i  den  nya karossverkstaden. 

Avdelningen för bilel och mätservice bestod av följande under-
avdelningar: Bilel bestående av separatprov och bilprov. Denna 
avdelning hade högst  status  p.g.a  de  utlandsresor som var för-
knippade med arbetet där, och där arbetade inte några kvinnor. 
Avdelningen för mätservice kan i  sin  tur spaltas upp i verkstad, 
kalibrering och mätserviceförrådet. 
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Arbetsuppgifterna och arbetsorganisationen på  de  olika avdel-
ningarna där kvinnorna placerades var alltför olika för att 
beskrivas som  en  grupp och  de  intervjuades bilder ges därför mer 
individuellt. Utöver  de 6  kvinnorna intervjuades även  3  manliga 
arbetskamrater och  3  arbetsledare. Var  de  intervjuade befann sig 
framgår av tablån nedan: 

Utvecklingsverkstäderna 

Avdelningen för avgasanalys 
Kvinnor 	Manliga arbetskamrater Arbetsledare/Chefer  
Anna 	Erik 	 Margareta 
Inger 	Ulf  

Avdelningen för mätservice och bilel 
Kvinnor 	Manliga arbetskamrater Arbetsledare/Chefer  
Karin 	Peter 	 Janne  
LI 	 Göte 
Marit 
Sofi  

8.3.1  Avdelningen för avgasanalys 

Kvinnornas bilder  

Annas (23  år) 
huvudsakliga arbetsuppgift bestod i att analysera avgaser, vilket 
innebar att hon körde bilar efter olika kurvor(test).  En test tog  
ungefär  en  timme och gav tre säckar med avgaser som  skulle  
analyseras.  Analysen  var lika varje gång om  man  inte körde s.k. 
direktanalys  "trace",  där  man  med hjälp av  en  penna körde efter  en  
kurva och fick resultatet direkt på  en  skrivare.  Hon  beskrev sitt 
arbete på följande sätt: 

"Vi  puttar  in en bil,  sätter  pä  slang  och päse.  Man  startar 
och  suger in  avgaserna.  Man kan  ocksä köra  direkt  pä  trace  
sä  att  vi  fär  det  pä  papper. Man  kör  efter en  viss kurva.  Det  
tar lite olika  läng  tid beroende  pa  vilket prov  man  kör  och för 
vilket  land man  gör provet.  Vi  certifierar ju t.ex. ocksä för att 
fä  certifikat  att fä sälja bilarna i olika länder.  USA  t.ex.  har  
väldigt härda  krav  pä  avgaserna." 

Avdelningen för avgasanalys hade expanderat starkt  under de  
senaste åren.  En  av  de  intervjuade arbetsledarna påpekade att 
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denna avdelning var  en  av  de  viktigaste på hela företaget. 
Avdelningen kommer förmodligen att växa även framöver och 
avgasproverna bli allt fler och mer avancerade.  

Pä  avgaslaboratoriet fanns fyra provrum där  man  arbetade i  
grupper om tre  i varje provrum.  Anna  arbetade tillsammans  med  
två manliga arbetskamrater och utförde samma arbetsuppgifter  
som de. En  körde,  en  analyserade och  en  fixade  med  kringarbetet.  
Pa  morgonen lottade  de  ut vem  som skulle  börja  var  och turades  
sedan om. 

Det  grupporganiserade arbetet  gav  inte utrymme för  en  öppen 
könssegregering och  Anna gav  inte  heller  uttryck för att  det  före-
kom  en mer  dold seggregering  av  arbetsuppgifterna inom  gruppen.  

Däremot upplevde  hon  att provledarna  som  delade ut arbets-
uppgifterna till  gruppen  i början hellre  gav  arbetsuppgifter till 
hennes manliga arbetskamrater. Att lära  sig  att göra  en  analys  helt  
pä  egen  hand  tog  uppemot  fem  månader. Att köra certifikatprov  
var  särskilt krävande för  dä  gällde  det  att inte vara  mer  än ett  par 
millimeter  utanför  en  tryckt kurva. 

Företaget krävde  en  4-årig teknisk gymnasieutbildning för denna 
typ av arbetsuppgifter,  men  det ansäg inte  Anna  behövdes. 
Viktigare än  de  formella tekniska kvalifikationerna var person-
ligheten, som att vara noggrann och inte slarva igenom testerna, 
ansäg hon.IO2  En  kvalifikation som hon tillskrev kvinnor i lite högre  
grad  än  de  flesta män. 

När  Anna  såg tillbaka  pä  sin  utbildning tyckte  hon  att  hon  lärt  sig  
mycket,  som  hon  hade haft  användning för när  hon  arbetade i 
karossverkstaden  som linemekaniker, men  inte i  de  nuvarande 
arbetsuppgifterna.  

Pä  avgaslaboratoriet  hade  hon  framför allt lärt  sig  i arbetet.  Det 
tog  ungefär ett  år  att lära  sig  allt.  Hade  hon  haft  möjlighet att välja 
utbildning  igen, hade  hon  valt en 4-årig teknisk  gymnasieutbild-
ning istället  sä  att  hon  fått jämförbara betyg.  Det var  svårt att söka 
arbete  på den  utbildning  de  fått, ansåg  hon.  

Jämfört med arbetet på karossverkstaden  sä  var arbetet här betyd-
ligt lättare fysiskt. Det fanns ett tungt arbetsmoment, och det var 
när  man  sköt  in  bilarna i provlaboratoriet,  men  då såg  de  till att 
vara flera om det. 

På frågan om det var någon fördel att vara  man  i detta arbete  

102 	Noggrannhet tolkar  jag  som  en  typ av förhållningssätt som kan sorteras  in under Andreasens  och  
Jørgensens  kategori: icke-formella kvalifikationer  (se  aysnitt  4.6).  
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svarade hon: 

"Nej, det enda är kanske att killar kan mer om bilar generellt i  
jobbet, men  det kan ju likaväl tjejer. Killarna kanske är lite 
mer för att fixa med bilen då, koppla  in den  och  sä,  men  det 
tycker  jag  också är roligt.  Jag  kanske är mer för att analysera 
och killarna mer för att köra,  men  det är olika det också." 

Att avancera till provledare var ett sätt att göra karriär på hennes 
avdelning,  men  det säg hon inte som  en  reell möjlighet för egen  del.  
Hon  var inte  sä  intresserad av att hälla på med bilar, som hon 
menade att  man  då måste vara. Att läsa vidare och då kanske 
ekonomi såg hon som  en  framtida möjlighet.  

Ingers (23  år) 
huvudarbetsuppgift bestod i att kalibrera alla C-instrument, d.v.s.  
de  mätinstrument som användes för mätning av koloxidhalten i 
bilarna. På företaget fanns ett  par  hundra sådana mätare och  de  
kalibrerades  en  gång i kvartalet. Själva  kalibreringen tog  frän  en  
halvtimme till  en  timme för ett  instrument, men  det var många  
instrument  som var felaktiga och måste lagas innan  kalibreringen.  

Inger hade även  hand  om smörjningen av  de  manometrar som 
användes vid provkörningarna i avgaslaboratoriet.  Hon  var ensam 
om  sin  arbetsuppgift, som hon övertagit efter  en  manlig arbets-
kamrat.  

Hennes  arbete var förhållandevis självständigt och hon kunde 
delvis själv planera sitt arbete och utveckla andra arbetsuppgifter:  

"Jag  kommer  hit  och går igenom pärmen för att  se  vad som 
ska kalibreras och  sä  gör  jag  det, så det är gjort. Ibland kan  
jag  sitta flera veckor och kalibrera utan att hinna med något 
emellan.  Sedan  sä  ser  jag  till att  jag  får  en  månad när  jag  får 
väldigt lugnt och kan äta mig vissa specialbyggen och repara-
tioner. Egentligen ska  jag in  te  ha  hand  om provbyggen,  men 
jag  får tid över  sä  jag har  satsat mer och mer på det. Det är 
jätteskoj, det är himla roligt.  Jag  får verkligen prova på." 

När  jag  intervjuade henne byggde hon  en  testbox för att mäta 
koloxidhalten i bilarna, för att  se  om  den  var fet eller  mager.  Ibland 
fick hon  en  ritning för  de  arbeten provingenjörerna ville att hon  
skulle  göra, och ibland fick hon själv fundera ut det hela.  Hon  
gjorde även layouter över kretskort, etsade korten och  satte  på 
olika komponenter. 
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I början när hon erbjöd sina tjänster ät provingenjörerna så 
tvekade  de  att ge henne arbetsuppgifter med hänvisning till att hon 
var tjej och inte ansågs  ha  tillräckliga tekniska kvalifikationer,  men 
de  hade ändrat sig: 

"I början kunde  de  inte tro att det  skulle  fungera.  Men de har  
ändrat sig förlag  har  bevisat att  jag  kan. När  jag  får något så 
brukar  jag  göra det väldigt  fort.  Så  nu  kan  de  komma flera 
gånger och säga att  du  som är så snabb och duktig, kan inte  
du  göra det." 

Provingenjörerna, som nästan helt uteslutande var män, hade stor 
makt vid bedömningen av  en  individs tekniska kvalifikationer, 
vilket påverkade hur avancerade tekniska arbetsuppgifter enskilda 
individer tilldelades. 

Att arbeta som ensam kvinna med  en  speciell arbetsuppgift 
tycks ge könsdimensionen större spelrum än i ett grupporganiserat 
arbete, som i karossverkstaden eller vid avgasproven. 

Inger upplevde ett motstånd från  en del  av provingenjörerna och  
en del  äldre manliga arbetskamrater.  

De  flesta yngre arbetskamraterna var mycket positiva till att få  
in  kvinnliga arbetskamrater och tillskrev inte kvinnor otillräckliga 
tekniska kvalifikationer för arbetet. Inger tyckte att  de  nära man-
liga arbetskamraterna likställde hennes utbildning med sina egna 
utbildningar, då mestadels 4-årig teknisk gymnasieutbildning.  

Hon  hade sökt till ett flertal interna utbildningar  men  inte blivit 
erbjuden  plats,  och hon hade även sökt andra jobb på avdelningen.  
Hon  upplevde att det fanns ett motstånd på chefsnivå mot att ge 
henne vidareutbildning.  Hennes  närmaste arbetsledare hade dock  
en  förmåga att få  sin personal  att gå vidare i organisationen.  

Hon  hoppades själv på att om några år vara provledare, prov-
ingenjör eller operatör på någon annan teknisk avdelning.  Ingers  
tekniska intresse gjorde att hon själv ville komplettera  sin  utbild-
ning med kemi och fysik på 4-årig teknisk linje. 

Formella tekniska kvalifikationer, som att t.ex.  ha  kunskap om 
strömmar och komponenter bedömde Inger som viktiga för att 
utföra ett bra arbete. 

Det hon framför allt hade  haft  nytta av från projektets utbildning 
var elläran och delar av datakunskapen. 

Vad hon saknade i utbildningen var mer teknisk engelska efter-
som hon ofta beställde engelska komponenter. Här hade hon även  
haft  nytta av att hon kunde skriva maskin och kunde lite tyska. 
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Lika viktigt som  de  tekniska kvalifikationerna ansåg hon att icke-
formella sociala kvalifikationer som att kunna ta  folk  var:  

"Man  måste kunna  ha  bra kontakt med  folk  för  jag  träffar 
mycket  folk"  

Inger ansåg, att hon som kvinna, tillfört arbetsplatsen sociala kvali-
fikationer, som också var mycket uppskattade av hennes manliga 
arbetskamrater:  

"De  tyckte att det var roligt när  jag  kom  hit,  för det blev helt 
enkelt  en  annan stämning. Det var så stelt när  jag  kom  hit  och  
sä  få som pratade med varandra.  Jag  är ju  den  som  har  
sprungit runt,  sä  jag  lärde känna alla killarna. Killarna runt 
omkring är positiva till tusen att det kommit  in  fler tjejer." 

I  Ingers  arbetsuppgifter ingick inte några arbetsmoment som hon 
beskrev som fysiskt tunga. 

Manliga arbetskamraters bilder.  

Erik (25 år)  och  Ulf (42 år) 
hade  lika arbetsuppgifter  som Anna, som  beskrevs tidigare i av-
snittet, d.v.s.  de  körde avgasprov  på  bilar och arbetade i grupp.  

Erik hade en 4-årig teknisk  gymnasieutbildning och  hade  arbetat 
fyra  år på  företaget.  Han  började i  produktion  och fick  efter  två  år  
arbete  på  avdelningen för avgasanalys.  Efter  semestern  skulle han  
börja  som  provingenjör  pä  avdelninger1.103  

Ulf hade en  utbildning  på en teknisk  högskola. Även  han  började  
sin  bana  på  bilföretaget i  produktion, men kom  mycket  snart  till 
denna avdelning. 

Båda bekräftade  Annas bild av  att  det  inte förekom någon köns-
segregering av  arbetsuppgifter i  gruppen. De  pekade inte  heller på  
några arbetsuppgifter  som  kvinnorna inte klarade  ay.  

Formella tekniska  kvalifikationer  tyckte  vare sig Erik eller Ulf var  
avgörande för att kunna utföra arbetsuppgifterna bra,  men Ulf  an-
såg att ett visst bilintresse  var  nödvändigt,  han  sa:  

"Man  måste  ha  några tekniska kunskaper,  men  om  man  ska 
vara riktigt ärlig så kan  man  lära sig i arbetet.  Man  får inte  ha  
tummen mitt i handen.  Du  kan klara  dig  om  du  går efter  en  
viss  ritual.  Händer det något kan  man  fråga andra. Ska  man  få  

103 	Provingenjörerna planerar, designar och beställer  de  prov som ska köras på bilarna. Det är ett steg 

uppät i företaget, samtidigt som  man  då blir tjänsteman. 
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ut något  av jobbet  mäste  man ha  lite tekniska kunskaper och 
visst bilintresse. Är  man  inte ett dugg intresserad  av  bilar ska  
man  inte arbeta här.  Man  mäste  också vara arbetssam för  det  
är ju ett lagjobb detta. Och  det ar  stressigt ibland."  

Ulf  såg inte detta bilintresse som ett könsrelaterat intresse: 

"Det finns tjejer som är biltokiga och  de  som inte är intress-
erade,  men  det är inte avgörande för arbetet. Vi gör inga 
mekjobb, och  jag  vet inte om bilintresset är könsbestämt  
heller." 

Ulf  kommenterade arbetet på avgasanalys på ett mycket intressant 
sätt när han jämförde det med verkstadsarbetet på företaget: 

"Detta jobb  pä  avgasanalys är  så  könlöst. Allt labbjobb  som  
detta är könlöst.  I  mänga labbjobb är  det  viktigt  med  s.k. 
kvinnliga egenskaper,  som  att  du  är noggrann och försiktig.  
Man  mäste  vara petig och väldigt  ordentlig. Man  måste vara 
samvetsgrann.  Jag tror  många gånger att tjejer är  mer  sam-
vetsgranna,  om de  är  det  överhuvudtaget. Många  av de  unga 
killarna,  det kanske beror på  åldern, är inte lika noga."  

Ulf  drar här parallellen mellan könlöst och kvinnligt, d.v.s. inga 
kvalifikationer som tillskrivs män och maskulinitet krävs i detta 
arbete, därför betraktar han det som könlöst. 

Även  Erik  ansåg att noggrannhet var  en  viktig kvalifikation i 
arbetet, däremot tillskrev han inte kvinnor större noggrannhet än 
män.  Han  sa: 

"Det är så fruktansvärt lätt att  man  gör något fel.  Man  ska 
alltid kolla två gånger nästan.  Har man  bråttom ska  man  veta 
vad  man  gör." 

När det gällde att lösa  problem  tyckte  Erik,  att kvinnor var mer 
logiska. Ibland kan  de  tänka klarare än vad  jag  gör, sa han.  Ulf  
underströk även vikten av att kunna samarbeta, och att kunna 
bjuda på sig själv, för att det  skulle  fungera bra i gruppen.  

Ulf  och  Erik  tyckte som  Anna,  att arbetsmomentet att skjuta på 
bilarna på rullarna var fysiskt mycket tungt. Bilarna måste skjutas 
på eftersom  de  inte fick startas innan proven.  Ulf  som hade arbetat 
på avdelningen i  8  år, och var lite äldre, hade fått förslitnings-
skador. I deras diskussioner antyddes inte att detta fysiskt tunga 
arbetsmoment gav anledning till att diskriminera kvinnorna och  Ulf  
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kommenterade: 

"Det finns klena killar och svaga tjejer."  

Erik  och  Ulf  påpekade däremot att  just  detta arbetsmoment borde 
åtgärdas.  Man har  använt sig av  en truck  på försök  men  det visade 
sig vara för otympligt.  Ulf  påpekade att arbetsplatsen var dålig 
ergonomiskt och helst  skulle  han vilja bygga om hela arbetsplatsen: 

"Utrustningen sitter fel och  den  är av någon knepig anledning 
tillverkad av japaner och för  folk  som ska sta upp när  de  
arbetar. Vi sitter i arbetet. Hela arbetsplatsen är dessutom för 
utspridd.  De  köper  in  ny utrustning och planerar inte för var  
de  ska ställa  in den." 

En  arbetsledares bild. 

Margareta  (41  år), 
gruppledare på avgasanalys, var  en  av  de  få kvinnliga arbets-
ledarna på företaget. Enligt henne fanns det då endast  12  kvinnliga 
arbetsledare på hela företaget och då inräknat  de  på städavdel-
ningen.  

Hennes  arbetsuppgift bestod i att  forma  grupperna, d.v.s. att utse 
vilka som  skulle  arbeta tillsammans och  en del  personaladmini-
stration. Vilka prov som  skulle  köras bestämde avdelningschefen 
tillsammans med gruppledare och provingenjörer vid regelbundna 
veckomöten. 

Företagets policy var att  man  i princip  skulle ha en  4-årig 
teknisk gymnasieutbildning som grund för att anställas på avdel-
ningen. Detta motiverades med att  man  såg arbetet här som ett 
genomgångsarbete och  man skulle sedan  slussas vidare till mer 
tekniskt kvalificerade arbetsuppgifter. För arbetet på avgasanalys 
krävdes inte dessa tekniska kvalifikationer, ansåg Margareta:  

"Absolut  inte.  Kan man  skilja  pa  en  säck potatis och  en  säck  
havre, som min  gamla  chef  sa,  sä  kan man  köra avgasprov.  
Men det  blir  efter tre,  fyra är  sä  träkigt.  Da  händer  ingenting  
nytt.  Man kan  allting.  Det  blir för  monotont  att jobba häri  30  

Många  av dem  hon ansvarat för  under sin tid (sedan 1981) som  
gruppledare  hade  avancerat  till  provingenjörer. För att kunna bli  en  
bra  provingenjör  mäste  man  kunna detta arbete och börja lära  sig  
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här. Det går nästan inte att komma med  en  helt främmande kille 
och börja köra avgasprov med oss här, menade hon.  

Den  utbildning kvinnorna i Projektet  40  flickor erhöll värderade 
Margareta högt och likställde med  en  teknisk gymnasieutbildning: 

"Det skulle  inte  ha  hetat  AMU-utbildning.  De har  gått igenom  
en  otrolig utbildning och  det  är  det ingen som har  förstått.  De 
borde ha  kallat  den 2-årig teknisk  utbildning  eller  något 
liknande.  Nu står det  AMU  på  alla  papper  och  då får det en 
negativ klang." 

De  kvinnor från projektet som hade placerats hos henne hade 
hamnat förhållandevis rätt, som hon sa, om hon jämförde med  de  
kvinnor som placerats på karossverkstaden. 

Det är intressant att notera att  de  icke-formella kvalifikationer, 
som noggrannhet och förmåga att samarbeta, som  Anna, Ulf  och  
Erik  såg som viktiga i arbetet, inte finns med i Margaretas beskriv-
ning av viktiga kvalifikationer. 

Tunga arbetsmoment, som ställde krav på fysisk styrka, och som av 
det skälet utestängde kvinnorna från avgaslaboratoriet, framkom 
inte när vi pratade om  de  fä kvinnor som fanns där då. När vi där-
emot diskuterade andelen kvinnor på avgasanalys, påpekade 
Margareta att:  

"En  tjej i varje provrum det tycker  jag  är lagom, och då p.g.a. 
att ingen ska behöva slita ut sig och då tänker  jag  på allihopa 
inte bara tjejerna utan killarna också. För det blir  en  extra  
belastning för tjejerna är svagare än killarna. Det är bara 
naturligt." 

I ovanstående citat ayses det arbetsmoment där  man  skjuter  in  
bilarna på rullar. Det är intressant att jämföra denna bild med  de  
bilder som  Anna, Erik  och  Ulf  gav, som arbetade på avgasanalys. I 
deras förhållandevis samstämmiga bilder var inte fysisk styrka  en  
könsskiljande kvalifikation som fick betydelse för arbetet. Det 
fysiskt tunga arbetsmomentet ansåg  de  var för tungt för såväl 
kvinnor som män och borde åtgärdas. 

Sammanfattande kommentarer 

Kön och arbetsorganisation  
Anna, Erik  och  Ulf,  som arbetade i ett grupporganiserat arbete på 
avgaslaboratoriet, gav samstämmiga bilder av att det grupp- 
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organiserade arbetet tycktes skydda kvinnorna från att tilldelas 
könsstereotypa arbetsuppgifter. 

Här såväl som på nya karossverkstaden  (se  aysnitt  8.1)  var 
könsdimensionen av underordnad betydelse för arbetsuppgifternas 
fördelning. 

Inger däremot, som inte arbetade i grupp, upplevde i början ett 
motstånd från  en del  provingenjörer.  Hon  tillskrevs av  dem,  p.g.a. 
sitt kön, inte tillräckliga tekniska kvalifikationer för att klara mer 
självständiga tekniska arbetsuppgifter. 

Kön och teknik 
På avgaslaboratoriet där  Anna, Erik  och  Ulf  arbetade, ansågs 
kvinnorna, av alla inom gruppen,  ha  tillräckliga tekniska kvalifika-
tioner för arbetet. 

Inger däremot, som ensam arbetade med  en  speciell arbets-
uppgift, tillskrevs, som ovan nämnts, inte tillräckliga tekniska 
kvalifikationer av vissa provingenjörer.  En  marginalisering som inte 
var  kollektiv  utan indvidrelaterad.  Hon  lyckades dock efterhand ses 
som tekniskt kvalificerad även av  dem.  

Betydelsefullt är att denna marginalisering inte var verksam  
bland  hennes manliga arbetskamrater på samma nivå.  De  tillskrev 
henne inte  en brist  på tekniska kvalifikationer.  

Den  kvinnliga arbetsledaren som intervjuades ansåg att kvinnor-
na hade höga tekniska kvalifikationer, och var mån om att få  dem  
att klättra vidare till provingenjörer i företaget. 

Formella och icke-formella kvalifikationer 
Formella tekniska kvalifikationer var av viss betydelse i arbetet  
men  inte avgörande.  Man  kan lära sig i arbetet, ansåg även  den  
intervjuade arbetsledaren.  De  formella tekniska kvalifikationernas 
betydelse låg i möjligheterna till att slussas vidare i företaget, till 
mer tekniskt kvalificerade arbetsuppgifter. 

Sociala kvalifikationer, som att kunna samarbeta och ta  folk  sågs 
som viktiga kvalifikationer av två av  de  intervjuade  men  betonades 
inte alls av  de  övriga tre. 

I synen på centrala kvalifikationer i arbetet lyfte så gott som alla 
fram noggrannhet.  En  kvalifikation som ofta betraktas som  en  
egenskap hos kvinnor.104  Ulfs  kommentar, att laboratoriearbete var 
könlöst, därför att det inte fanns några manliga kvalifikationer 
knutna till arbetet,var i detta sammanhang intressant.  Han  beskrev 
arbetet som könlöst, trots att det krävde vad han såg som före-
trädesvis kvinnliga egenskaper, nämligen noggrannhet.  Den  kvinn-
liga arbetsledaren ställde inte uttryckligen upp några kvalifika- 

104 	Se  fotnot  114  och  108.  
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tionskrav för arbetet utan ansåg att  man  kunde lära sig i  jobbet.  I 
hennes beskrivning hade kvalifikationen noggrannhet också fallit 
bort eller osynligäjorts. Bilintresse såg hon som  en  fördel i arbetet,  
men  det var inte av avgörande betydelse. 

Kroppen som kvalifikation 
På avgasanalys tyckte vare sig  Anna, Erik  eller  Ulf  att manlig fysisk 
styrka var  en  nödvändig kvalifikation.  De  ansåg däremot att det 
fysiskt tunga arbetsmomentet som fanns borde åtgärdas.  
Den  kvinnliga arbetsledaren tilldelade manlig fysisk styrka  en  
avgörande betydelse när det gällde lämplig andel kvinnor i arbetet.  
Man  kan säga att kvalifikationen manlig fysisk styrka för henne 
var  en  vilande kvalifikation, som kunde aktiveras vid behov.  Den  
manliga kroppen som  norm,  i  form  av fysisk styrka, var  en  dörr-
vakt  (gate keeper),  som förhindrade  en  strukturell förändring av 
arbetet mot  en  mer jämlik könsfördelning.105  Möjligen är arbets-
ledarens syn också ett uttryck för  en  starkare könsstereotypisering, 
som kanske kan kopplas till  den position  hon innehade, d.v.s. ett 
steg högre upp i makthierarkin, och då samtidigt längre bort från 
själva arbetsuppgiftens utförande.  

8.3.2  Avdelningen för mätservice och bilel 

Kvinnornas bilder  

Karin (25 år)  
utförde liknande arbetsuppgifter  som Inger på  avgasanalys, d.v.s.  
hon  kalibrerade olika mätinstrument, framför allt voltmetrar. Dessa 
kalibrerades  var  fjärde månad. Kalibreringarna registrerades  på  
dator och instrumenten gick  sedan in  till mätserviceförrådet där 
Marit och Sofi arbetade. 

Att kalibrera  instrument  upplevde  Karin som  enformigt i läng-
den.  En  eftertraktad arbetsuppgift  var  dock att  få  aka  ut och 
kalibrera  instrument på  andra avdelningar i företaget.  

Karin  arbetade till skillnad mot  Inger  i  en  grupp,  bestående av 
henne  själv och ytterligare två manliga arbetskamrater.  Gruppen  
utförde utöver kalibreringarna olika konstruktionsarbeten och  
tester  åt provingenjörerna. 

Arbetsuppgifterna tilldelades  gruppen via en  provingenjör  som 
hade ansvaret  för  kalibreringen  och  sag  till att instrumenten  kom 
in,  att  de blev  kalibrerade och utskickade.  Gruppen  fick  en  lista  på  
aktuella kalibreringar  som de sedan  fördelade sinsemellan.  De 

105 	Manlig fysisk styrka blir ett sätt på vilket könsmaktsystemet aktiveras och underordnar kvinnor 
för att förhindra  en  strukturell förändring mot  en  jämlikar könsarbetsdelning (för  en  beskrivning 
av begreppet könsmaktsystem  se  t.ex.  Lindgren  (1985).  
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delade på såväl  de  tråkiga som  de  mer utvecklande arbetsupp-
gifterna.  En  arbetsdelning efter kön upplevde  Karin  inte att det 
fanns. Det grupporganiserade arbetet minskade även här betydel-
sen av kön vad gällde arbetsdelningen. 

Vissa formella tekniska kvalifikationer såg  Karin  som viktiga för 
arbetet, som t.ex. elläran för att kunna felsöka lite.  De  flesta 
arbetsuppgifter hon hade här, kunde  man  lära sig i arbetet, ansåg 
hon. Framöver kunde hon tänka sig att söka annat arbete på 
företaget där hon fick större användning för sina tekniska kvalifi-
kationer. Det blev ibland alltför enformigt med alla dessa kalibrer-
ingar, menade hon.  

Karin  upplevde inte att några arbetsmoment var fysiskt tunga. 
Arbetet på lasarettet, som hon hade  haft  tidigare, var mycket 
tyngre fysiskt.  

Li  (25  år) 
testade olika elektriska komponenter i bilen. Tidigare arbetade 
hon på  en  mekanisk verkstad på företaget  men  arbetet där var för 
fysiskt tungt, och där finns  nu  inte längre några kvinnor kvar.  

De test  Li  körde kunde t.ex. bestå i att kontrollera  en  ström-
brytare, studera spänningsfall och funktion på  den.  Det kunde 
också vara ett hållfasthetsprov på  en  strömbrytare som  skulle  
vicka fram och tillbaka.  

Li  arbetade ensam med sina arbetsuppgifter.  Den  som utfört 
liknande arbetsuppgifter tidigare var  en  manlig arbetskamrat som  
nu  även var förarbetare.106  Han  delade ut arbetsuppgifterna till 
henne i  form  av veckoprogram, som provingenjörer, förarbetare 
och avdelningschef beslutade om. 

Många av arbetsuppgifterna beskrev hon som monotona. På 
frågan om vad som var  de  roligaste och mest utvecklande arbets-
uppgifterna svarade hon: 

"Det är när  man  fär göra allt frän början till  slut,  hämta grejer, 
sätta  in dem  i provriggen och starta  den.  Sitta och passa, och 
när det är färdigt, mäta igen och skriva protokoll och slutligen 
skriva  en  liten utvärdering."  

Li  upplevde inte att hon tilldelades  mindre  tekniskt kvalificerade 
arbetsuppgifter än sina manliga arbetskamrater.  

106 	En  förarbetare p utvecklingsverkstaderna motsvarade  en  förman i produktion. 
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Hon  såg däremot  en  tydlig skillnad i  status  på  de  arbeten som 
utfördes på bilprovsavdelningen, jämfört med  de  på avdelningen 
för separatprov, där hon arbetade:  

"Der  är  mer  rutinjobb  på  separatprov än  pä  bil. På bil  är  det  
finaste  jobbet  att göra i  ordning en bil  och att  sedan få  följa  
med på  resan och testa  bilen. De på bil ser  ner  på  oss  på  
separatprov  eftersom vi  inte  har  några resor."  

En  könssegregering mellan underavdelningen för bilprov och 
separatprov framkom tydligt och bekräftades även av  de  inter-
vjuade arbetsledarna på avdelningen. 

På bilprov ville  man  inte släppa  in  några kvinnor, och argument-
et som användes mot kvinnorna var deras  brist  på förtrogenhet 
med bilar och mekanik.  Li  hade själv försökt att driva igenom att få 
praktik på bilprovsavdelningen.  En  praktik där  skulle  ge henne  en  
bättre grund att stå på även för  de  nuvarande arbetsuppgifterna, 
och  en  större helhetssyn.  

Li  tyckte att utbildningen givit henne tekniska kvalifikationer som 
matchade hennes arbetsuppgifter relativt bra,  men den  viktigaste 
kvalifikationen i arbetet var att  ha en  förmåga att arbeta 
självständigt, och fatta  en  mängd olika beslut. Att vara noggrann 
var också viktigt:  

"Jag  är jättenoga.  Jag  tycker inte att det är så viktigt att det 
går snabbt. Det är viktigare att det blir riktigt gjort."  

Li  tillskrev kvinnor större noggrannhet än män. I  Lis  beskrivningar 
framkom även andra exempel på könsskiljande förhållningssätt i 
arbetet där hon gav uttryck för ett behovsinriktat tänkesätt och  en  
strävan till  en  större helhetssyn: 

"Mänga gånger  har jag lagt  märke till att  jag  förekommit det 
hela och gatt ett steg längre. Det kan vara tvärtom också,  men  
mest är det  jag  som tänkt och gjort ett steg till."  

Till  skillnad mot  sin  tidigare manliga arbetskamrat systematiserade 
hon sitt arbete mer, så tillvida att hon hade skapat  en  pärm med 
olika kopplingsscheman, så att hon bara kunde slå upp det nästa  
gang  samma sak dök upp igen.  Hon  ansåg sig även vara bättre på 
att hålla reda på papper och skriva snyggare protokoll än sina 
manliga arbetskamrater. 
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Kvinnor  tog  inte  heller  risker i arbetet på samma sätt som män: 

"Det  är typiskt kvinnligt att inte ta risker.  A  andra sidan  så 
går det  ju inte sönder saker  då heller. Det  är ju  en  väldigt 
liten  risk  att tjejer förstör något för  10.000:-  Att hon startar 
något utan att veta hur  man  gör. Killarna chansar  mer. De kan 
stå  och kika och tänka att  om jag vrider  ihop  de  två trådarna  
så  funkar  det. De  testar.  Jag  gär  istället och hämtar prov-
ingenjören för att  få  ett godkännande."  

Det kvinnliga förhållningssättet att inte ta risker tyckte  Li  gick för 
långt hos henne själv.  Hon  var ofta frustrerad över att hon inte 
vågade chansa mer än hon gjorde. 

Fördelarna med att var  man  i denna miljö var, som  Li  sa, killar-
nas större förtrogenhet och intresse för bilar. 

Det fanns få tunga arbetsmoment i  Lis  arbetsuppgifter.  En del  
verktyg, som vissa tänger, fick hon dock använda bägge händerna 
till för att knipa med.  Hon  kommenterade, att det finns det i och för 
sig många småväxta karlar som också måste. Det finns fördelar och 
nackdelar med att vara tjej här:  

"Man  får ofta självklart hjälp med t.ex. tunga och otympliga 
spänningsaggregat.  Men en del  killar retar  en  också då för att  
man  behöver hjälp." 

I hennes bild av framtiden ingick att komplettera till 4-årig teknisk 
gymnasieutbildning.  Hon  ville också lära sig mer om bilar och fort-
sätta arbeta på utvecklingsverkstäderna. 

Marit  (23  år) och Sofi  (24  år), 
arbetade bägge på mätserviceförrådet. När intervjuerna gjordes var 
Sofi föräldrarledig. Marit hade övertagit hennes arbetsuppgifter och 
aysikten var att förrådets arbetsuppgifter  skulle  utvidgas när Sofi 
kom tillbaka. 

Innan kvinnorna kom till förrådet, bemannades det av  en  manlig 
tjänsteman och förrådet hölls öppet mer sporadiskt. På mätservice-
förrådet lånade  man  ut  instrument  som t.ex. olika  sorters  givare. 
Mätserviceförrådet fick dagligen besök av många människor från 
utvecklingsverkstäderna och telefonen gick ofta varm. 

I arbetsuppgifterna ingick även att på dator registrera och kata-
logisera, dels  de  nya  instrument  som köpts  in,  och dels  de  som hade 
kalibrerats. På förrådet ansvarade  man  också för beställning av 
tillbehör till  de  olika instrumenten. Marit gjorde vid behov även 
kablar till mätinstrumenten. 
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Planer  fanns på att utvidga mätserviceförrådets arbetsuppgifter till 
att dessutom omfatta själva upphandlingen av nya  instrument.  
Arbetet  skulle  på så vis komma att bli mer självständigt. Sofi 
beskrev  sin  arbetssituation på följande sätt när  jag  frågade om hon 
kunde planera  sin  arbetsdag själv: 

"Varje morgon kör vi datorn för att  se  vad  kalibreringen  
gjort, sa att alla  data  kommer  in. Men  ingen dag är sig lik. Det 
kan komma  in  nya  instrument.  Det kan vara jätterörigt, och  
folk  ska  ha  massor med  instrument  och det kanske är ont 
om  dem  sä  man  fär ragga upp  dem. Man  kan fä ringa runt till 
hela företaget.  De  kan  ha instrument  liggande som  de  inte 
behöver. Vi tar  in dem,  kollar  dem  och kalibrerar." 

Marit och Sofi upplevde arbetet som mycket självständigt och att 
det ställde stora krav på att vara flexibel och kunna anpassa 
arbetet till vad som kunde dyka upp  under  dagen.  

Kontakten  med många olika  sorters  människor upplevdes som 
det roligaste i arbetet av  dem  bägge. Jämfört med  den  manlige 
tjänsteman som tidigare bemannat förrådet betonade kvinnorna 
starkare arbetets sociala  dimension.  Både Marit och Sofi underströk 
därför nödvändigheten av att  ha  sociala kvalifikationer för att 
utföra ett bra arbete, som att kunna ta olika  sorters folk  på rätt 
sätt, d.v.s.  en kommunikativ  förmåga. 

Att  ha en  förmåga till inlevelse, fantasi och att kunna ge  service  
var också viktigt i deras arbete. Dessa kvalifikationer ansåg båda 
att  de  förvärvat i sina tidigare vårdyrken (som tandsköterska, 
arbetet på ålderdomshem och med utvecklingsstörda  barn). 

De  gav också båda två tydliga bilder av att deras 
mansdominerade omgivning uppskattade  den service  och  den  
omsorg som kvinnorna tillfört arbetet.  De  hade skapat ett socialt  
rum,  där  man  kan kunde få både  god service  i arbetet och  en  
personlig omsorg i  form  av  en  behövlig pratstund. 

Att  ha en  ordning och ett  system  i förrådet var också viktigt, 
något som Marit tillskrev kvinnor i högre  grad an  män.  

De  icke-formella sociala kvalifikationerna överordnades  de  mer 
tekniska formella kvalifikationer i arbetet,  men  på frågan om vilka 
ytterligare krav arbetet ställde, svarade Marit:  

"Jag skulle  ställa  krav  pä  att  man kan  lite  om  mätinstrument 
och  hur  de  fungerar.  Men jag skulle  nog vilja lära upp  dem  i  
jobbet. Det  är ju ett servicejobb  helt klart  och  det  är viktigt 
att kunna ta  folk."  
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Sofi gav  en  likartad bild: 

"Att kunna ellära, lite elektrb  nik  och  data  är viktigt. Lite sunt 
förnuft. Att kunna ta  folk på  rätt sätt är viktigt.  Man  möter ju 
olika ingenjörer. Otroligt olika människor.  En del kan  vara  så  
instängda att  man får  dra  ur dem vad de  ska  ha. En del 
kommer  bara och säger att  de  ska  ha en apparat.  Dä  får man  
fråga  sig  fram och ta uteslutningsmetoden och  så får man visa 
en apparat  och fråga  om det  är  den de  är ute  efter." 

Den  kunskap  de  fick om mätinstrument  under  utbildningen match-
ade väl  de  nuvarande arbetsuppgifterna, ansåg Safi.  Hon  ansåg att 
hon hade mest nytta av elektroniken och elläran,  men  att utbild-
ningen var för komprimerad i tid. Safi tänkte sig att vara kvar på 
företaget. Att återgå till sitt tidigare arbete som tandsköterska såg 
hon däremot som otänkbart: 

"Nej tandsköterska var ett pass uppjobb, så nej aldrig i livet.  
Jag  vill  ha  ett självständigt och socialt jobb. det kommer  jag  
att sträva efter.  Jag  kan inte  heller  tänka mig ett tjänste-
mannajobb där  jag  sitter med papper bara.  Jag  vill umgås 
med  folk."  

Marit däremot såg framför sig att fortsätta att utbilda sig och pröva 
på något helt annat.  Hon  ville inte fastna i detta arbete. 

Tunga arbetsmoment förekom mycket sällan i deras arbete. Det var 
bara om något mätinstrument var speciellt tungt,  men  då hjälptes  
man  åt.  

En  manlig arbetskamrats bild  

Peter (22  år) 
arbetade tillsammans med  Karin  och utförde samma typ av arbets-
uppgifter som hon gjorde, d.v.s. kalibreringar av framför allt volt-
metrar.  Han  testade även konstruktioner åt provingenjörerna.  

Hans  och  Karins  bilder av hur arbetsuppgifterna säg ut och för-
delades i gruppen var mycket samstämmiga.  De  delade på såväl  de  
mer inspirerande arbetsuppgifterna, som att få åka iväg och kali-
rera på andra ställen, som  de  mer enformiga arbetsuppgifterna.  

Peter  såg inga fördelar med att vara varken  man  eller kvinna i 
arbetet och påpekade att varken han eller  den andre  manlige 
arbetskamraten i gruppen var särskilt bilintresserade. Lite nytta 
hade han ändå  haft  av att han suttit hemma och pulat lite med 
elektronik, som han sa. 
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Peter  gav bilden av att  de  s.Ac bilproven, d.v.s. när proven utfördes 
direkt i bilarna, hade högre  status,  än när  de  utfördes som 
separatprov (d.v.s. utanför bilarna, där han arbetade). Att det var 
så, ansåg han, berodde på  de  resor som förknippades med bilprov. 
Och som han dessutom sa: 

"Värt jobb på separatprov syns inte lika mycket, det 
mekaniska märks mer i bilen om det är trasigt." 

Det hade varit på tal att  man skulle  rotera mellan bilprov och 
separatprov för att få  en  större helhetssyn,  men  det hade hittintills 
inte gått att genomföra, dels beroende på personalbrist,  men  även 
p.g.a. ett motstånd från personalen på bilprov mot att rotera till 
separatprov.  

De  kvalifikationer som behövdes för att utföra ett bra arbete ansåg 
han vara: 

"Först och främst lite allmänna kunskaper i ellära.  Man  måste 
också  ha  lätt för att kunna umgås  med folk. Man  sitter ju 
nästan  pä  varandra hela  dagen.  Och  man kan  ju inte begära 
att  man  ska kunna nägot frän början.  Jag kunde  inte något när  
jag kom. Jag har  lärt  mig  i arbetet och  det  är bästa  modellen. 
Man  måste också vara noggrann." 

Några fysiskt tunga arbetsmoment förekom inte, enligt  Peter. 

Han  tyckte att det var positivt att han hade kvinnliga arbetskam-
rater. Det blir tråkigare  prat  om det bara är killar, menade han.  Han  
hade ingenting emot att  man tog in  fler kvinnor,  men  gjorde då 
reflektionen: 

"Blir  det  mänga fler tjejer  pä  jobbet  än killar  då  gär  värdet  pä  
arbetet ner."  

En  arbetsledares och  en chefs  bild 

Janne (43 år) 
var  förarbe  tare  till  Li.  Han var  ansvarig för allt bänkarbete"  på  
separatprov, d.v.s.  de  prov  som  inte kördes i bilarna. Tidigare  hade 
han  liknande arbetsuppgifter  som  Li.  Han  började för ca  20 år 
sedan  i  produktion  och  hade sedan  dess arbetat  på  åtskilliga ställen 
inom företaget. 
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Han  kommenterade  den  statusskillnad som idag fanns mellan 
bilprov och separatprov:  

"Jag  får säga det att  en  separatprovare är skickligare än  en  
som sitter i bil.  Den  som jobbar i bil vet att saker sitter där 
och där.  En  separatprovare får  en  ritning, ett papper och ett 
relä.  Han  ska  sedan  koppla upp detta som det är i bil med 
belastningar och allt.  Han  ska kunna mäta allt.  Jag  tycker 
separatprov ska  ha  högre  status  än bil." 

Tidigare var det så. Det var resorna till utlandet som förändrat 
bilden. Lönemässigt var skillnaden marginell, enligt Janne.  

Han  hade försökt att verka för  en  arbetsrotation mellan  de  bägge 
avdelningarna,  men  motståndet var hårt. 

Ett stort  problem,  som han såg det, var att ge kvinnorna möjlig-
het till att komma ner på bilprovsavdelningen och få praktik där.  
Han  hade försökt många gånger  men  inte lyckats:  

"De  vill inte plocka  in  tjejerna där för  de  är rädda för att  de  
tar resorna ifrån  dem. Det  är fruktansvärt alltså.  De på bil  är 
också emot att  komma  upp  pä  separatprov." 

Släpper  de in  nya killar, undrade  jag? 

"Ja  det gör  de. Du  kan inte tänka  dig  vilka  duster  jag har haft  
med ingenjörerna och med våra fackombud." 

Argumentet som männen använde mot kvinnorna var att  de  inte 
hade  en  tillräcklig mekanisk förtrogenhet med bilar,  men  då hade 
Janne hävdat att  de  inte  heller  kunde från början utan även  de  
hade lärt sig:  

"De har en  konstig syn på det här.  De  vill helt enkelt inte 
släppa  in  tjejerna." 

När Janne fick sina veckoscheman på arbetsuppgifter som  skulle  
göras fördelade han arbetsuppgifterna efter kön ibland. Det var inte 
medvetet, sa han,  men  provingenjörerna kunde  ha  vissa önskemål 
om vem som  skulle  göra deras prov.  En  provingenjör t.ex. ville att  
Li  gjorde kabeljobben, för det ansåg han att hon gjorde bra o.s.v. 
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Vissa av  de  tunga arbetsmomenten  lade  han inte ut på kvinnorna:  

"Art  ge sig på att bygga  de  stora aggregaten och göra  de  

tjejerna är ju lite svagare  pa  att bara och sa.  Men vi kan  ju 
hjälpa  dem  om det är på  plats."  

Viktiga  kvalifikationer  när  Janne skulle  anställa någon  pa  
separatprov ansåg  han  vara:  

"Ja, det  är deras uppträdande  om jag  ska  ha dem  inne  hos 
mig. Det  andra  kan de  lära  sig  här.  Du  lär  dig  allt mycket när  
du  gär  här.  En  blir ju  aldrig  fulllärd.  Det  är väl  bra  om de har  
ett sunt förnuft och lite vana  vid elektronik. En får  veta lite,  
det  är ju  en  fördel.  De  behöver kunna lite  om elektronik  och  
bil  sä  att  du  inte sätter  minus  där  det  ska vara  plus  o.s.v." 

Innehållet i kvinnornas utbildning kände han inte till,  men  ansåg 
att  de  hade mer elektronikutbildning än han själv, vilket stämde 
med arbetets utveckling. 

Det hade blivit mer elektronikinriktat. Vi  har  ju gått  in  i 
elektronikåldern, som han sa, och det krävs mer och mer skickligt  
folk.  Framför allt krävs det att  man  är lite intresserad av att hålla 
på med datorn. 

Att kunna arbeta självständigt var viktigt i arbetet och när det 
gällde kvinnorna hos honom påpekade han:  

"De  ska ju kunna ta egna  initiativ, de  måste  de  göra  mer  än  en  
kille gör.  De  mäste  visa  framfötterna  mer  än  en  kille.  Det  
mäste  de." 

Janne lyfte inte fram några skillnader mellan kvinnorna och 
männen som hade betydelse för arbetsuppgifterna.  Han  ansåg dock 
att kvinnorna var bättre på lite lättare pillerjobb. Lite smått och så, 
som han sa.  De  hade lite mer tålamod än killarna.  Han sag  också att 
kvinnorna hade ett annat arbetssätt: 

"Tjejerna lägger upp  derpå  ett annat sätt än killarna gör. 
Teoretiskt  sett  lite  mer  noggranna, att skriva och  så.  Killarna  
de  gär  mera  rakt  pä  sak  och mäter. Tjejerna  kanske  tänker  sig  
för  lire mer  innan." 
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Janne tillskrev även kvinnorna  en  större noggrannhet i arbetet än 
männen. Det var viktigt med noggranhet,  men  även viktigt att det 
gick snabbt,  men  som han sa, kvalitén går före allt annat.  Han  såg 
även  de  fördelar som männen hade i arbete: 

"Detta med motorsidan. Att  du  är uppväxt med det och jobbat 
med det när  du  var yngre:  Men a  andra sidan finns det väl 
tjejer som är motorintresserade också. Killarna är väl lite mer 
mekaniskt lagda." 

När vi diskuterade kvinnornas möjligheter till att avancera i före-
taget menade han att det kunde  de  och gav exempel på  en  kvinnlig 
förarbetare på verkstaden. Hindren låg hos vissa chefer som inte 
ville  ha in  kvinnor.  

Sin  egen framtid såg han ustakad till att följa med avdelningen i 
omorganisationen upp till  de  övriga utvecklingsverkstäderna, med 
möjligheter till  en  högre arbetsledande befattning. 

Göte  (47  år) 
började för c:a  20  år  sedan  på företagets bilelektriska  efterjustering  
i produktion. För  15  år  sedan  blev han arbetsledare på mätservice. 
Idag var han  chef  för säväl bilel som mätservice.  

Han  beskrev också  den  statusskillnad som fanns mellan bilprov 
och separatprov som tidigare beskrivits. Separatprov, menade han, 
räknades som ensidiga och monotona arbetsuppgifter jämfört med 
bilproven, vilket han tyckte var fel: 

"Det  är precis  vad man  gör  av det.  Hur  intresserad  man  är.  Det  
finns  de som  stormtrivs  pa  separatprov.  De kanske  utvecklar 
mätrnetoderna själva  med da torn  o.s.v.  Det  tråkiga är att  det  
finns  folk på  bilprov  som  ofta är ute och reser och  som kan  
smäpsyka  dem  pa  separatprov.  Det skulle  ju inte förekomma  
bland  vuxna människor,  men  tyvärr  så  gör  det det."  

Göte gav exempel på  en  könsarbetsdelning som  tog  sig uttryck på 
flera olika sätt, dels fanns det  en  tendens till att lägga över  de  mer 
monotona arbetsuppgifterna på kvinnorna, och dels gjorde mot-
ståndet från bilprov att kvinnorna inte fick tillgång till praktik där, 
något som var viktigt för att kunna avancera i företaget.  

Han  gav  en  något annorlunda vinkling på motståndet från bil-
prov än vad Janne givit. Främst berodde motståndet på att  de  på 
bilprov inte ville komma upp på separatprov, menade han, och inte 
på att  de  var rädda för att släppa ifrån sig resorna. 
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Han  ansåg dock att han själv  bar  det tyngsta ansvaret för att ge 
kvinnorna möjlighet att komma ner på bilel och att han måste 
åtgärda det snarast. 

I  den  planerade omorganisationen kommer grupperna inte att 
vara så fasta som idag, utan behoven kommer att styra vem som 
ska arbeta med vilka arbetsuppgifter. På så vis  skulle  omorganisa-
tionen kunna underlätta för kvinnorna att få praktik på bilprov, 
ansåg Göte. 

Göte ansåg att vissa provingenjörer var konservativa när det 
gällde att släppa fram kvinnorna.  Han  pekade också på att det även 
fanns  en  modernare kvinnosyn, som  t. ex.  han själv och Janne om-
fattade, som stöddes av många, som  de  menade höll på att bryta 
igenom.  Han  upplevde sig själv lite som  en  pionjär när det gällde att 
rekrytera kvinnor  hit.  Det hade inte funnits tidigare. Mycket 
menade han berodde på att  de  hade  haft en del  chefer som varit 
lite åldersstigna vad gällde deras uppfattning om kvinnor,  men  
kommenterade han:  

"Nu har det  släppt. Att  de  inte är  helt  jämförbara  med  killar  
det har  ju  jag  också upptäckt  nu, men de har  också många 
fördelar.  Det beror  ju också  pä  var de  hamnar."  

Han  förtydligade:  

"Jag har en  känsla  av  att tjejerna läser  in  allt  på  ett annat sätt 
än killarna.  De  möter problemen  pä  ett annat sätt än  en Mlle  
gör  som  är intresserad, och  som har  suttit och byggt sina 
elektroniska  grejer  och  så  tidigare."  

Han  tillskrev kvinnorna  en mindre  praktisk, teknisk förtrogenhet 
än männen,  men  såg också fördelar med kvinnorna:  

"Ja  när det gäller  kalibreringen  för där krävs stor 
noggrannhet." 

När det gällde formella tekniska kvalifikationskrav (4-årig teknisk 
utbildning) för arbetet ansåg han att  de  var överdrivna:  

"Om vi  tittar i  produktion så  finns där mänga  som  gått  4-årig 
teknisk  gymnasieutbildning. Många  som sedan  söker  sig hit. 
De  är ofta överkvalificerade.  Jag har sagt  att  det kanske  är 
vettigt att  jag bedriver  någon  form av  plantskola och att  de 
får  börja här för att  sedan  gä  vidare. Faran är att  de  här 4-
åringarna  kanske  trycker undan  dem som  egentligen ska  ha  
jobben  här." 
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Här  hade de  flesta  en  tvåårig elteknisk utbildning och  den  passade 
ju bäst här, menade  han. Det var vad han  tyckte att  man  även  
kunde  jämföra kvinnornas utbildning  med.  Verksamheten här är  så  
speciell, menade  han,  att  det  är  ingenting man har med sig  från 
skolan.  Man  lär  sig  pä  arbetet  under en  lärlingsperiod. 

Göte  sag sin  fortsatta framtid  pä  företaget och  kanske skulle om-
organisationen  leda till  en  högre arbetsledande  funktion  för  hans  
räkning. 

Sammanfattande kommentarer 

Kön och arbetsorganisation  
En  liknande  bild av  grupporganiserat arbete,  som  gays  av Anna, 
Erik  och  Ulf på  avgasanalys, förmedlade även  Karin  och  Peter som  
arbetade tillsammans  på  separatprov.  En  fördelning  av  arbets-
uppgifterna  på  kön inom  gruppen  framträdde inte i deras  bilder.  

Däremot framträdde  en  könssegregering p.g.a  den  statusskillnad  
som  fanns mellan avdelningen för separatprov och bilprov. Ett skäl 
till statusskillnaden  var de  utlandsresor  som  förbands  med  bil-
proven.  Det  innebar  privilegier som man  inte  ville  släppa ifrån  sig,  
framför allt inte till kvinnorna  som  fanns  på  separatprov.  På  bil-
prov tilläts inga kvinnor att  komma in.  

Studerar  man  bilprov lite närmare upptäcker  man  att  det  finns  
en  kärna arbetare  som har den  gamla bilelektriska utbildningen,  
som  inte längre finns idag,  men som  är mycket eftertraktad  av  
företaget. Att männen själva  pä  bilprov vill behålla  området som  
ett manligt  revir  blir tydligt, och  man  gör  det  främst genom att inte 
tillskriva kvinnorna  på  separatprov tillräcklig förtrogenhet  med  
bilar.107  

På  arbetsledande nivå  hade man  ansträngt  sig  för att  få en  
arbetsrotation till stånd,  men hade  hitintills inte lyckats.  Det  mot-
stand som  fanns  på  bilprov förstärktes också  av  vissa provingenjör-
er och fackombud. Att  få praktik på  bilprov  har stor  betydelse för 
att kvinnorna  sedan  ska kunna avancera till provingenjörer i före-
taget.  

De  intervjuade manliga arbetsledarna  var  mycket eniga och 
angelägna  om  att  komma  till rätta  med  att kvinnorna  skulle få  till-
gang  till  praktik på  bilprov.  De  pekade oclsså  på  att  det  fanns  en  
modernare kvinnosyn,  som de  själva omfattade, och  som de  mena-
de, övervägde  på  avdelningen.  

Den bild de gav var den  samma  som  pä  avgasanalys, att  man var 
positiv  och stöttande till  de  kvinnor  som  kommit  in, men  att arbetet  

107 	Här kan  man  dra parallelller till typografernas motstånd till arbetsrotation på arbetsuppgifter  de  
inte ansåg tillräckligt kvalificerade Gunnarsson och Lodin  (1983).  
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skulle  förbli ett mansdominerat arbete var  man  underförstått över-
ens om.  

Li  som inte arbetade i grupp,  men  gjorde likartade arbetsuppgifter 
som  Karin  och  Peter  på separatprov gav inte själv bilder av  en  
könsfördelning av arbetsuppgifterna. 

Chefen över henne ansåg dock att det fanns  en  tendens till att 
lägga mer monotona arbetsuppgifter på kvinnorna. Janne ansåg 
också att vissa tunga jobb, som bilstolar,  lades  inte ut på kvinnorna. 

Kön och teknik 
Bilintresse och erfarenhet av bilmekanik knöts generellt till 
maskulinitet. Männen på avdelningen för bilprov hävdade det 
starkast,  men  det kom också fram hos  de  intervjuade arbetsled-
arna. Att kvinnorna hade tillräckliga teoretiska tekniska kvali-
fikationer ifrågasattes däremot av vissa provingenjörer. 

Formella och icke-formella kvalifikationer 
Att  man  måste besitta vissa formella tekniska kvalifikationer var 
alla intervjuade överens om,  men  att kräva  en  4-årig teknisk linje 
som grund ansågs överdrivet för arbetsuppgifterna. Däremot hade 
det betydelse för  en  karriär i företaget. 

Bilintresse och förtrogenhet med bilar finns med i  Lis, Karins  och  
Peters  bilder som  en  generell kvalifikation som män i högre  grad  
ansågs bärare av än kvinnor, p.g.a.  den  manliga  socialisations-
processen,  och som underlättade i denna miljö. Däremot sågs 
förtrogenhet med bilar inte som  en  kvalifikation som var specifikt 
viktig för deras arbetsuppgifter. Vare sig  Peter  eller  den andre  
manlige arbetskamraten i gruppen ansåg att ett särskilt bilintresse 
behövdes i arbetet.  De  själva var inte särskilt bilintresserade. Detta 
är intressant som motbild till hur avdelningen för bilprov lyfte 
fram förtrogenhet med bilar som  en  nödvändig kvalifikation, som 
marginaliserade kvinnorna. 

Att noggrannhet var  en  viktig kvalifikation i arbetet underströks 
av nästan alla.108  Noggrannhet sägs också av  en  av  de  intervjuade 
arbetsledarna som  en  mycket viktig kvalitetsaspekt.  De  båda man-
liga arbetsledarna tillskrev kvinnorna ett större mått av noggrann-
het än männen. 

På mätserviceförrådet blev  en  könsrelaterad tolkning av hur 
arbetet borde bedrivas tydlig. Marit och Sofi, som arbetade där, 
hade  haft  möjlighet att själva  forma  arbetsplatsen i mycket hög 
utsträckning.  De  tillmätte båda sociala kvalifikationer, som  

108 	I kvalifikationen noggrannhet ryms  en  aspekt som underförstått är relaterad till att  ha  kunskap 
om det  man  gör.  Man  kan knappast vara noggrann i ett arbete, om  man  inte  har  tillräcklig 
kännedom om hur arbetet ska utföras. 
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kommunikativ  förmåga, förmåga till inlevelse och empati  en central  
betydelse för arbetet. Dessa kvalifikationer hänförde  de  båda till 
tidigare omsorgsarbeten  samt den  kvinnliga  socialisationsprocessen.  

Kroppen som kvalifikation 
Manlig fysisk styrka som  en  nödvändig kvalifikation i arbetet lyfts 
inte fram hos några av  de  intervjuade.  En  av kvinnorna gör  en  
betydelsefull jämförelse med sitt tidigare arbete inom vården där 
hon bedömde vårdarbetet som fysiskt mycket tyngre än hennes 
nuvarande arbete. 
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9 	Kön, kvalifikationer och kvinnliga 
förhållningssätt 

I detta ayslutande kapitel vävs empiri och teori ihop på  en  mer 
övergripande nivå. Empirin behandlas här utifrån  sin  helhet, på ett 
annat sätt än i kap.  8,  och med syftet att mer renodlat återknyta till 
avhandlingens två huvudproblemställningar: 

Betydelsen av kön i  relation  till kvalifikationer i ett tekniskt 
industriarbete. 

Kvinnliga förhållningssätt, deras innehåll och uttryck. Tolkade 
som  en  typ av icke-formella kvalifikationer utgör  de en 
dimension  av det första området. 

Kapitlet börjar med att i aysnitt  9.1  analysera olika dimensioner 
och aspekter av  de  kvinnliga förhållningssätt som återfinns i 
materialet och som även till delar kan beskrivas i  termer  av icke-
formella kvalifikationer i arbetet. Därifrån leds diskussionen över 
till aysnitt  9.2  om kön och kvalifikationer, där tre aspekter lyfts 
fram som  har  betydelse som bakgrundsram för förståelsen och 
tolkningen av  den  senare analysen av könsskillnader i synen på 
kvalifikationer i aysnitt  9.3.  Dessa aspekter är arbetsorganisation-
ens  form,  manlig fysisk styrka som kvalifikation,  samt  aspekten 
kön och tekniska kvalifikationer. I aysnitt  9.3  analyseras så 
betydelsen av kön i  relation  till synen på kvalifikationer i arbetet.  
En  sammanfattande bild ges i aysnitt  9.4  och därefter ayslutas 
kapitlet med några mer generella tankar och reflektioner i aysnitt  
9.5 

En  huvudpoäng  med Andreasens  och  Jørgensens  kvalifikations-
modell,  som  varit styrande  vid analysen av  könsdimensionens 
betydelse för  kvalifikationer  i arbetet,  har  varit  modellens 
kategorisering av kvalifikationer  i huvudkategorierna formella, 
d.v.s. samhälleligt erkända  kvalifikationer  och i icke-formella, d.v.s. 
samhälleligt icke erkända  kvalifikationer (Andreasen  och  
Jorgensen,  1987,  och aysnitt  4.6).  

Formella  kvalifikationer  omfattar  enligt dem  framför allt  
kvalifikationer  från olika utbildningar,  men  även arbetserfaren-
heter. 

Icke-formella  kvalifikationer  omfattar också  kvalifikationer  
tillägnade genom arbetserfarenheter,  men  framför allt förhållnings-
sätt från samhälleliga  socialisationsprocesser eller mer  generella 
arbetserfarenheter.  De  kvinnliga förhållningssätt  som  beskrivs i 
aysnitt  9.1 kan på så vis  synliggöras och hänföras till kategorin 
icke-formella  kvalifikationer. Som  framgår  efter  läsningen  av  
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aysnittet  om  kvinnliga förhållningssätt, såg inte kvinnorna själva 
alltid arbetserfarenheter och förhållningssätt  som de  tillägnat  sig  i 
tidigare omsorgsarbeten  som kvalifikationer  i sina nuvarande 
arbeten.  Till  delar  kan  detta troligen förklaras  av  att  det  rör  sig om 
kvalifikationer som  inte synliggjorts, d.v.s.  de  är inte samhälleligt 
erkända  som kvalifikationer  och även  av  att kvinnorna själva inte 
alltid reflekterat över dessa förhållningssätt  som kvalifikationer.  

Gränserna mellan formella och icke-formella  kvalifikationer  är, 
menar  Andreasen  och  Jorgensen,  också flytande och  kan  variera 
från  subjekt  till  subjekt  och över  tid.  Detta blir påtagligt i mina  data  
där t.ex. sociala  kvalifikationer  skiftar mellan att  ses som  formella 
och icke-formella inte bara  beroende på subjektet  utan också  
beroende på  arbetsorganisation och typ  av  arbete  som  utförs.  

Det bör igen påpekas att materialet utöver att uppvisa skillnader 
mellan könskategorierna också uppvisar betydelsefulla inom-
kategoriella skillnader. Detta framgick tydligt i kap.  8  där analysen 
gjordes på  en  lägre aggregeringsnivå. Detta bör finnas med i 
bagaget vid läsningen även av detta kapitel.  

9.1  Att lyfta fram människan i maskinens värld - om 
kvinnliga förhållningssätt 

Detta kapitel analyserar  de  kvinnliga förhållningssätt som fram-
träder i materialet och som  jag  tolkar som ett uttryck för  en  
kvinnlig arbetsrationalitet.  

En central dimension  i denna kvinnliga arbetsrationalitet är ett 
omsorgstänkande, som framför allt uttrycks på tre olika sätt, dels i 
mellanmänskliga relationer, i omsorg om människan i människa - 
maskin relationen och i  relation  till tingen d.v.s. produkter och 
maskiner. Detta omsorgstänkande uppvisar stora likheter med vad 
Sorensen och Ve lägger i begreppet ansvarsrationalitet  (se  kap.3).  

En  annan  dimension  av denna kvinnliga arbetsrationalitet tar sig 
uttryck i ett helhetstänkande, som främst uttrycks i två dimension-
er; att integrera livets olika sfärer till  en  helhet i  de  mellan-
mänskliga relationerna på arbetsplatsen och att planera utifrån ett 
behovsinriktat helhetstänkande för att få överblick, dels vid fel-
sökning i styrsystem och maskiner,  men  också i  form  av att t.ex. 
planera arbetsplatsen och skapa ordning. 

Kvinnliga förhållningssätt bryter igenom som ett mönster i det 
sammantagna materialet,  men  med stora individuella variationer i 
innehåll och uttrycksformer. Materialet ska därför inte tolkas så att 
alla kvinnor på ett enkelt och entydigt sätt är bärare av kvinnliga 
förhållningssätt eller  en  kvinnlig arbetsrationalitet. 
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De  exempel som ges i detta kapitel ska ses som uttryck för  de  
olika dimensioner och aspekter som empirin uppvisar,  men  som 
inte nödvändigtvis bärs upp av varje enskild kvinna. 

Tankeväckande är också att kvinnorna själva ofta betraktar 
skillnader mellan könen i t.ex. arbetssätt som individuella istället 
för könsrelaterade, vilket kan förklaras av att kvinnorna på många 
av skiften är få. Kvinnorna ser sig därför snarare som individuella 
än kollektiva bärare av vissa arbetssätt. Att individualisera ett 
arbetssätt innebär också att  man  inte utmanar  den  manliga  normen  
i arbetet. 

Omsorg i mellanmänsldiga relationer  

Störst  avtryck i  materialet  sätter kvinnornas stora ansvarstagande 
för  reproduktionen  och upprätthållandet  av de  sociala relationerna  
pä  arbetsplatsen. Kvinnorna skapar ett  socialt rum med  ett annat 
innehåll än i  det  manliga rummet.109 I detta sociala  rum  är 
människans välbefinnande  centralt.  Här finns gemensamma  drag 
med den ansvarsrationalitet som Ve  och Sorensen  beskriver  och  
vad Prokop  lägger i kvinnors upprätthållande och  reproduktion av  
livssammanhang  (kap. 2, Prokop, 1981,  Sorensen,  1982 samt Ve, 
1989 a  och  b,  och  1990).  

Att  det  blir annorlunda när kvinnor  kommer in på en så  starkt 
mansdominerad arbetsplats, är  så  gott  som  alla kvinnor  som  
intervjuats överens  om.  När kvinnorna  beskriver den  förändring i 
arbetsklimat  som  deras närvaro medfört, använder  de ord som  
mjukare, lättsammare, trevligare, roligare, gladare och öppnare. 
Sådana beskrivningar bekräftas också i intervjuerna  med  deras 
manliga arbetskamrater. 

Betydelsefullt är att  de  inte alls berör detta när  vi  diskuterar 
skillnader mellan kvinnor och män i arbetet.  Kanske kan det  
förklaras  av  att kvinnorna inte förknippar detta  med  arbete,  eller  
att  det  är något  så  självklart och  naturligt  för  dem  att kvinnor  som 
kollektiv både  tillskrivs och utformar  det  sociala  rummet  annor-
lunda än män.  

Det var  också här, i förnyelsen  av det  sociala  rummets  innehåll,  
som  kvinnorna fick  den  starkaste positiva bekräftelsen  av  sina 
manliga arbetskamrater och arbetsledare.  En av  kvinnorna  på  
utvecklingsverkstäderna, där  det  funnits fä kvinnor före  henne 

109 	Med  rum  ayses Mr inte fysiskt  rum  utan det sociala och psykiska arbetsklimatet. 
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får belysa detta: 

"Killarna tS/ckte att det var roligt när  jag  kom  hit  för det blev  
en  helt annan stämning. Och det ser  jag.  Det var så stelt när  
jag  kom  hit. Jag  är ju  den  som alltid  har  sprungit runt så  jag  
lärde känna alla killarna. Det var  sä  stelt. Det var  sä  fä som 
pratade med varandra."  

En  annan kvinna från  drift-  och underhållsavdelningarna, där 
kvinnorna varit få, ger ett liknande exempel:  

"Jag  vet inte om det betytt någonting att det kommit  in  
kvinnor.  Jag  tror det betytt mycket för arbetsmiljön om  man  
säger  sä.  En del  killar  har sagt  till mig att förr var det grövre  
snack. Nu  är det mer  den  där lustiga grovheten kvar.  En del  
killar  har  varit inne och  sagt  till  sin  förman att  de skulle  
anställa tjejer.  De  vill gärna  ha en  tjej också." 

Ett  par  av kvinnorna, som arbetat  en  längre tid inom vården, gör  en  
insiktsfull jämförelse mellan  de  olika arbetskulturerna.  Anette, en  
av  dem  sa:  

"Man  måste vara beredd  pä  att  det  är  en hård  värld.  Det  är 
inte  som  värdyrket.  Det  är inte samma  mentalitet på folk. Det  
är ett  tungt  och långtråkigt  jobb.  Det  är  tungt på  ett annat sätt 
än inom värden.  Jag har  jobbat  på den  tyngsta vårdavdel-
ningen inom längvärden,  men det var  inte samma  som  här 
ändå.  Det  är  en  annorlunda  mentalitet. Man  måste vara 
beredd  på  lite råhet.  Det  är väldigt mycket sånt."  

Anette  aysäg med tungt, psykiskt tungt i citatet ovan. 
Intervjuerna med framför allt  de  yngre männen visar också att 

många av  dem  välkomnar kvinnor på arbetsplatsen  just  för  den  
förändring i arbetsklimat som det medför. Kanske är det ett uttryck 
för att  de  inte vill eller kan identifiera sig med  den  traditionella 
manliga industriarbetarkulturen, kanske ett uttryck för att denna 
industriarbetarkultur häller på att ömsa skinn?  

En  aspekt av det sociala välbefinnandet är att det är viktigt att få 
bekräftelse på att  man  gör något bra. Flera.kvinnor ser det som  en  
stor  brist  i  den  förhärskande arbetsplatskulturen.  En  av kvinnorna 
på  drift-  och underhällsavdelningarna sa:  

"Jag  hör aldrig att det här  jobber  gjorde  du  bra. Även om  man  
gjorde  der  bra  sä  ska killarna vara lustiga och säga varför  tog  
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det  sä läng  tid. Det  är samma för killarna.  Det  är  sä  överallt. 
Och  det  är väldigt svärt att bryta  det  här....  
Jag  försöker ju säga  tack till  folk  t.ex. när  produktionsfolket  
hjälper  mig  att lyfta  karosser.  Säger att  det var  bussigt att  du  
hjälpte  mig. Jag  försöker att vara lite  positiv men det  är  en 
droppe  i  haver."  

Kvinnorna  har  också i samtalen på arbetsplatsen öppnat för ett mer  
privat  innehåll. Ett utrymme ges för att skapa livssammanhang och 
helhet. Detta uttrycks både i  de  mer kollektiva samtalen i kaffe-
rummen och i samtalen mellan individerna. Många av männen 
upplever det som positivt, sa kvinnorna. Så här uttryckte Inger det:  

"Jag som  tjej  ser  ju att killarna sinsemellan  aldrig  pratar något  
privat med  varandra.  Det  ska vara  bilen  och  jobbet da. Aldrig 
om  familjen.  Men kommer jag in  till  en  kille  och pratar  da  är  
det  ofta  vi  pratar  om  familjen.  Dä  kan man  gá pa  mycket mera 
brett." 

Kvinnorna berättade att i det mer personliga samtalet vänder sig 
ofta männen till kvinnorna. 

Kvinnorna  har  på flera avdelningar också tagit  tag  i  den  mer 
personliga omsorgen om arbetskamraterna, som att gratulera någon 
när  de  fyller jämnt, när  de  får  barn  eller ordna något när  folk  
slutar. 

I kvinnornas förnyelse av det sociala rummet och ansvarstagande 
för sociala relationer ligger kvalifikationer. Hur dessa kvalifika-
tioner  konkret  kan komma till användning ska ett  par  exempel få 
illustrera.  En  av kvinnorna på  driften  berättar att alla kvinnorna  
har  suttit som orderfördelare.  Hon  säger när  jag  frågar om det är  en  
fördel med kvinnor som orderfördelare:  

"Ja,  vi är trevligare.  Jag  brukar ju alltid  ha  smä kommentarer 
som: Det är bra. Det är fint.  Ja,  det är skithyggligt eller nägot 
sänt efterä  t.  Det  har  inte killarna. Det förstär  man  när  man  
varit borta nägon dag.  Ja  det är bra, säger  de,  när  man  
kommer tillbaka.  Nu  tar  du  hand  om telefonen va?" 

Marit, som hade  hand  om utlåning och kalibrering av ett stort antal 
mätinstrument på mätserviceverkstaden gav det tydligaste 
exemplet på hur viktigt kvalifikationer som att vara lyhörd, 
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fantasifull och kunna ta  folk  på rätt sätt kunde vara i arbetet.  Hon  
sa:  

"Jag  möter otroligt olika människor i mitt  jobb.  En del  
ingenjörer  kan  vara fruktansvärt instängda  sä  man får  dra  ur 
dem vad de  ska  ha. En del kommer  bara och säger att  vi  ska  
ha en apparat.  Och  herregud, det  finns ju  hur  mycket  som 
helst  nere  hos  oss. Och  de  vet inte  vad de  ska hämta.  Vi får  
fråga oss fram och ta uteslutningsmetoden.  Vi får  ta  en 
apparat  och  visa: ser den  ut  sä  här?  Ja, ja  säger  de kanske  dä."  

De  allra flesta  av  kvinnorna  hade  någon  form av  arbetslivserfaren-
het  av  traditionella kvinnojobb,  som  vårdbiträde,  kontorist,  
hemsamarit, affärsbiträde, tandsköterska och kokerska.  De gav  
många exempel  pä  den  nytta  de hade av  dessa erfarenheter i sina 
nuvarande arbeten. 

Vård- och omsorgsarbeten  hade  t.ex. lärt  dem  att ta  folk  och att 
vara lyhörda, att vara serviceinriktade och att arbeta i grupp.  Så  
här formulerade två kvinnor  med  vårderfarenhet  den  nytta  de 
hade haft av  denna erfarenhet i sitt nuvarande arbete: 

"Att jobba med  folk,  lyhördhet för människors egna 
tolkningar.  Man  lär sig också  se  vilka arbetskamrater  man  
kan tilltala på morgonen och inte." 

"Det tror  jag  är mycket. Att jobba med  folk. Man  fär ju vara 
serviceinriktad och inte grinig.  Man  får ju vara så  positiv  som 
möjligt.  Man  får allt vara  sä  trevlig som möjligt  fast man  
kanske inte alls är på humör." 

Ytterligare  data  som framkom i  min  empiri och som väckte  min  
förvåning,  men  som  jag  i mitt avhandlingsarbete inte tänker gå  in  
närmare på, var att  den  positiva förändring i arbetsklimat som 
kvinnornas inträde medförde på arbetsplatsen nådde  en  gräns.  De  
flesta av kvinnorna ansåg att det goda arbetsklimatet förvann om 
kvinnorna blev för många, då överskuggas det goda av negativa 
beteenden som kvinnorna tillskriver kvinnor som  kollektiv,  som att 
det blir för mycket tjafs och kvinnorna pratar illa om varandra.  De  
flesta kvinnorna tycks vara överens om att ett rimligt antal kvinnor 
på arbetsplatsen ligger runt  30%.  Denna föreställning hade inte 
nödvändigtvis  en  grund i egna upplevelser, utan framstod som  en  
föreställning om kvinnor generellt.  Gerd  Lindgren  beskriver ett 
liknande fenomen i  sin  avhandling Kamrater, kollegor och kvinnor 
på.  en  mansdominerad industriarbetsplats (Lindgren,1985). 

Kvinnorna  skulle  inte vara för mänga,  men  inte  heller  för få. 
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Några av kvinnorna påpekade, som  Lena,  att:  

"Den  råa stämningen  har  blivit lite  mindre  rå här,  men  när  nu 
Louise  är mammaledig så  har  råheten kommit tillbaka lite 
igen.  Jag har  inte ont av det för  jag  kan svara för mig. Det 
tycker väl killarna är ganska roligt då." 

Fenomenet som beskrivs ovan bör som  jag  ser det bli föremål för 
ny forskning.ilo 

Omsorg om människan i människa - maskin relationen 

Att vara  en  ansvarsfull  person  förde många av kvinnorna fram när 
vi samtalade om viktiga kvalifikationer i arbetet.  Jag har  tidigare 
berört kvinnornas ansvarstagande för ett socialt och psykiskt 
välbefinnande på arbetsplatsen. Det är emellertid inte  den  främsta 
innebörden kvinnorna  lade  i förhållningssättet att vara ansvarsfull. 
För kvinnorna stod ansvarsfull oftast för ett omsorgstänkande 
riktat mot människan i människa - maskin relationen, främst 
uttryckt i att inte ta risker i arbetet.  Nina  på  en  av driftavdelning-
arna gav följande svar när  jag  frågade om viktiga kvalifikationer i 
arbetet: 

"Att vara ansvarsfulla. Att inte ge sig på  en  massa farliga 
saker och leka  Tarzan.  Att inte ge sig på att balansera på 
saker uppe vid tak och  sä.  Att vara försiktiga. När vi klättrar 
högt uppe på plattformar och  sen  kanske  man  inte når. Då är 
det lätt gjort att  man  börjar balansera eller hänga i  en arm  för 
att nä ut. Tjejer gör inte sänt.  De  utsätter sig inte för sådana 
risker. Killarna  skulle  vara lite mer försiktiga.  Man har  ju 
inget  extra  för att  man  trillar ner." 

Många av kvinnorna lyfte fram  en  stor skillnad i risktagandet 
mellan kvinnor och män. Generellt ansåg  de  kvinnorna som mycket  
mindre  benägna att ta risker, framför allt om  de  jämförde med  de  
yngre männen.  Susanne,  som arbetade på  den  nya karossverk-
staden, illustrerar med exemplet nedan vad många kvinnor tyckte 
när hon sa: 

"Vi är mer noga med vissa saker som tex. vi  skyddar oss 
bättre nar vi ska bära plåt.  De  flesta tjejer gör det, killarna är 
slarvigare med det. Och om  man  t.ex. ska gå  in  till robotarna 
så är  man  tvungen att öppna grinden om  man  ska kolla  en 

110 	Betydelsen  av andelen  kvinnor  pä  en  mansdominerad arbetsplats  har  berörts  av  Rosabeth  Moss  
Kanter  dock inte utifrån fenomenet ovan.  (Kanter, 1977).  
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sak. Mänga killar bara kryper  under. En del  killar gör det 
inte." 

Denna  omsorg kan  också ta  sig  uttryck i att ställa  krav  pa  den  
personliga skyddsutrustningen  som Birgitta ger  exempel  på  i  citatet  
nedan:  

"Jag tror  att förmännen upplever  det som  besvärligt  med  oss 
kvinnor.  Vi har  ställt  krav  pa  arbetskläder t.ex. att  vi  ska  ha  
stövlar  som  pa  andra avdelningar.  De  är för slöa här  pa  
avdelningen för att engagera  sig  i personalen.  Vi  kvinnor  har  
kommenterat detta.  Jag tror  att  de  (männen) upplever att  vi  
är kravfyllda."  

Omsorg om maskiner/produkter 

Att vara noga, försiktig och rädd om utrustningar och maskiner 
framstod som ytterligare  en dimension  i vad kvinnorna  lade  i att 
att ta ansvar och uttrycker, som  jag  ser det, ett omsorgstänkande i  
relation  till maskiner/produkter, d.v.s. i  relation  till tingen. 

I kvinnornas omsorgstänkande låg ett kvalitetstänkande i  rela-
tion  till produkten.  Lena,  på utvecklingsverkstäderna, såg detta som  
den  viktigaste kvalifikationen i arbetet: 

"Ansvarskänsla är  den  viktigaste  kvalifikationen  i  jobbet. Man  
mäste  vara medveten  om  att  det jag  gör  mäste  vara  bra  och  
jag  mäste  kunna skicka ut  deri  rätt  tid. Pa min  avdelning är  
det  lite  sä  att  jag  är  mer  noga än killarna.  De  är mera  sä  att  
det  ordnar  sig  nog."  

Ytterligare  en  aspekt på ett ansvarsfullt förhållningssätt kom till 
uttryck när kvinnorna beskrev vad  de  såg som ett bristande 
ansvarstagande för produkten och produktionsutrustningen. Catrin 
på  driften  gav nedanstående drastiska exempel: 

"Fabriken är Trollhättans största lekskola.  Man  blir ju chockad 
ibland när  man  ser hur vuxet  folk  uppför sig. Ute i produktion 
framför allt.  En  bil är ju  yard  ganska mycket pengar. Där ute 
kommer saker farande hur som helst och förstör. 

- Några av kvinnorna, med erfarenhet från arbete inom vården och 
förskolan, reflekterade också över skillnaden i allvar/ansvar när 
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man  arbetade med  barn  och sjuka jämfört med att arbeta med ting. 
Så här sa  Ann: 

"Pa  förskolan var det  en  annan  social  miljö. Det var ju 
alltid att  man  satt och diskuterade.  Man  diskuterade ofta 
barnen. Det var ju allvar hela tiden.  De  var ju inga ting.  
Pa en  fabrik  sä  är det ju liksom inte allvarligt om det 
händer nägot. Där var det ju  barn  det gällde." 

I ett ansvarsfullt förhållningssätt ingår också att vara noggrann. Att 
vara noggrann betraktas ofta som  en  medfödd egenskap hos 
kvinnor. Kvinnorna ses ofta kollektivt som bärare av detta förhåll-
ningssätt." Detta ayspeglades även hos kvinnorna i mitt material.  
De  såg oftast sig själva som noggrannare än männen, vilket även 
männen instämde i. Är  man  inte noga som kvinna, så är  man  mer 
som  en man,  som  Li  sa:  

"Jag  är  nog  den som  tar  mest  illa  vid mig  när  vi  fär  kritik  att  
vi  inte jobbar tillräckligt  fort eller  att  det vi  gör blir slarvigt  
gjort.  Speciellt  det  sista  da  blir  jag  görledsen för  jag  försöker 
att vara otroligt noggrann.  Mia  är slarvigare än  jag.  Hon  är  
mer som en  kille, bryr  sig  inte sa mycket.  Jag  är jättenoga.  Jag  
tycker att  det  är viktigare att  det  blir riktigt  gjort  än att  det  
gär  fort."  

Noggrannhet lyfter såväl kvinnorna som männen på avdelningen 
för avgasanalys fram som  en  mycket viktig kvalifikation i arbetet. 
Att noggrannhet kan vara  en  viktig kvalifikation i ett  mans-
dominerat tekniskt industriarbete är värt att lyfta fram, eftersom  
den  "medfödda" kvinnliga noggranheten av många rekryterare och 
personalmän gör kvinnor mest lämpade för okvalificerade, 
monotona och repetetiva industriarbeten." 

Ett helhetstänkande 

Att integrera livets olika sfärer till  en  helhet, är ett uttryck för 
kvinnornas helhetstänkande, som redan berörts i det tidigare 
aysnittet - omsorg i mellanmänskliga relationer. 

Ett annat behovsinriktat helhetstänkande uttryckte kvinnorna 
när  de  beskrev skillnaden mellan hur  de  och männen felsökte. Det 
var ofta det kvinnorna lyfte fram, som det mest konkreta exemplet  

Kvalifikationen  noggrannhet tillskrivs kvinnor i högre utsträckning än män  av  mänga rekryterare 
och personalmän och  anses  värdefull  vid  monotona och repetetiva jobb där kvinnor ofta  anses  
vara idealarbetskraften (Dahlerup,  red. 1989  och  Fürst,  1989).  
Ibid. 

111 

112  
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på skillnader i arbetssätt mellan kvinnor och män.  Lena  gjorde 
följande jämförelse mellan sitt och  de  manliga arbetskamraternas 
sätt att arbeta vid felsökning: 

"Killarna chansar  mer. Det  är bättre att felsöka tills  man  är  
90%  säker och testa  dä.  Killarna testar tidigare och är  det  dä  
sä  att  det  inte stämmer  sä  testar  de  nästa  grej. Till slut  sä  vet  
de  inte  vad de har gjort. Jag  och  Helen  gör  sä,  att fungerar  det  
inte när  vi  testat,  sä  ställer  vi  tillbaka till utgångsläget  direkt  
igen."  

Flera av kvinnorna fick, som  Marina,  också höra av sina manliga 
arbetskamrater att  de  felsökte på ett annorlunda sätt:  

"Jag  får dagligen höra att det ser  sä  bakvänt ut.  Jag  vet inte 
riktigt vad det är.  Jag har  försökt att få  dem  att förklara vad 
som är fel i mitt sätt.  De  tycker att  jag  börjar att felsöka i fel 
ända.  Jag  gör  sä,  att  har jag  ett apparatskåp som det är fel på, 
så börjar  jag  i  mitten,  som  jag  lärde mig  under  utbildningen 
för att  se  var felet ligger." 

Att uppnå överblick och helhet kunde, som hos  Ulla  nedan, också 
uttryckas i ett behov av att skapa ordning:  

"Jag har  ju  det  sättet att försöka strukturera upp  hur  det ser  
ut och titta  pä  ritningen.  Jag  kastar  mig in te på det  för att 
kolla  om  felet är här  eller  där.  Det  blir ju  mer ordning på det 
om man kan  följa gängen." 

Att vara noggrann sågs också ibland som ett förhållningssätt för att 
få  en  överblick som underlättade i arbetet, d.v.s.  en  effektivitets-
aspekt. Marit gav exempel på det frän sitt arbete på 
mätserviceverkstaden: 

"På  ett förråd  så  mäste  man  ju  ha  saker  på  speciella ställen.  
Kanske har  tjejer lite  mer idéer. En del  killar struntar i sånt.  
Med en  större  lokal kan man  fä ett bättre  system.  Bättre  
ordning.  Alla skrivare  kan  vara  pä  ett ställe o.s.v.  Nu  fungerar  
det  inte  så. Jag har  försökt att fä lite  mer ordning. Det skulle  
underlätta mycket.  Det skulle  vara mycket lättare att bara  gå  
till  den  hyllan och kolla.  Nu får man  springa  till  alla hyllorna."  

En  annan aspekt av behovet av överblick och helhetsyn ges av 
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Helen  när det gäller vid övervakning av produktionen: 

"När  jag  går på linan så går  jag  upp och ner för då kan  jag  gå 
och ladda hela tiden. Och kolla.  Om  det är killar går  de  och 
laddar upp allt.  Sedan  sätter  de  sig på  en  stol tills det blir 
tomt.  Sä  kan  in  te  jag  jobba.  Jag  tycker att det är bättre att gå 
över hela tiden för då ser  man  bättre också vad som händer."  

En  behovsinriktad helhetssyn kan även ge  en  bättre framför-
hällning och på så vis ses som  en  effektivitetsaspekt. Att tänka ett 
steg till, som  Li  sa, gav henne  en  bättre framförhållning.  Hon  hade 
därför infört sina egna arbetsrutiner:  

"Om de  tidigare skrivit upp  hur  de  gör när  de  mäter när  de  
kopplar,  så har de  bara skrivit upp  numret  pä  ett relä och 
bara skrivit + och  belastning. Jag har gjort en hel  pärm full  
med  kopplingsscheman, riktiga elscheman,  så jag kan  bara  
slå  upp  det  nästa gång.  På  ett sätt,  så kanske jag har  ett 
försprång  då." 

En  ansvarsrationalitet i ny tappning?  

De  kvinnliga förhållningssätt eller  den  kvinnliga arbetsrationalitet 
som framträder kan karakteriseras av att människan ges  en  
centralare  plats  än i  den  förhärskande arbetsrationaliteten på 
företaget. Här kan  man se  paralleller till  Sørensens  studie av 
kvinnor på ett norskt industriföretag (Sorensen,  1982, samt  aysnitt  
3.3). 

Man kan  också  se  likheter  med  Ve:s sätt att använda begreppet 
ansvarsrationell, i bemärkelsen att  ha en  förmåga till inlevelse  med  
andra människors  behov  och bruka detta i  relation  till sitt arbete  
(Ve, 1990  saint  aysnitt  3.2).  Framför allt framträder kvinnornas  
ansvarsrationalitet  i förnyelsen  av det  sociala  rummet,  där 
kvinnorna för  in  ett större omsorgstänkande i  de  mellanmänskliga 
relationerna.  Det  finns också stora likheter  med Prokops syn på  
kvinnornas strukturellt anlagda möjlighet till  produktion av  
livssammanhang och behovsinriktad  kommunikation (Prokop, 1981 
samt  aysnitt  3.1)  
Kvinnornas omsorgstänkande  går  längre än till mellanmänskliga  
relationer, det  omfattar i denna industrimiljö människor  men  också  
tingen. På så vis  tar denna  ansvarsrationalitet sig en ny  uttrycks-
form än inom omsorgsarbetet. 
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Kvinnornas omsorgstänkande uttrycks, som  jag  ser det, framför 
allt i tre dimensioner i denna industrimiljö, i nämnda mellan-
mänskliga relationer,  men  också i omsorgen om människan i 
människa-maskin relationen, i  form  av att t.ex. inte ta risker i 
förhållande till maskiner och utrustningar, och i omsorgen om 
produkten, verktyg och maskiner.  

Den  kvinnliga arbetsrationaliteten inrymmer även ett helhets-
tänkande som uttrycks i arbetet på olika sätt, dels mer generellt 
genom att kvinnorna i det sociala rummet integrerar livets olika 
sfärer i t.ex. samtalen, dels i förhållningssätt gentemot själva 
arbetsuppgifterna. Kvinnorna använder t.ex.  en  felsökningsstrategi 
som utgår ifrån ett helhetstänkande. 

Bilden på nästa sida sammanfattar  de  dimensioner och aspekter 
som  jag  ser som uttryck för  en  kvinnlig arbetsrationalitet i  min  
empiri.  De  kvinnliga förhållningssätt som denna arbetsrationalitet 
rymmer kan, som nämnts tidigare i detta aysnitt, tolkas som 
kvalifikationer. Sedda som kvalifikationer för det vidare till nästa 
aysnitt om kön och kvalifikationer. 
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Uttryck för kvinnliga förhållningssätt. 

OMSORGENS TRE DIMENSIONER  

1. Omsorg i mellanmänskliga relationer 
Denna omsorg syftar främst till att öka det psykiska och sociala 
välbefinnandet på arbetsplatsen och uttrycks i aspekter som: 

- Ett öppnare och mjukare arbetsklimat 
-  Aft  få  bekräftelse  pä  att  man  utför ett bra arbete 
-  En personlig omsorg om  arbetskamrater, fira födelsedagar o.s.v.  

2. Omsorg i människa - maskin relationen 
Denna omsorg syftar framför allt till att värna om  den  egna och 
arbetskamraters kropp i  relation  till maskiner och utrustningar och uttrycks 
i aspekter som: 

- Att inte ta eller utsätta sig eller andra för risker i arbetet 
- Att ställa krav på skyddskläder, lyftanordningar o.s.v.  

3. Omsorg om maskinen/produkten/arbetsplatsen 
Denna omsorg syftar främst till att produkter och maskiner inte förstörs 
och uttrycks ofta som aspekter av ett förebyggande underhåll i vid 
bemärkelse, eller i ett kvalitetstänkande som: 

- Att vara försiktig med maskiner och produkter 
- Att hålla ordning och sköta om verktyg/maskiner/arbetsplats 
- Att ta ansvar för kvalitén på produkten 

UTTRYCK FÖR ETT HELHETSTÄNKANDE 

I. Att integrera livets olika sfärer i det sociala rummet  

2.  Att utföra och planera arbetet i syfte att skapa överblick 
och helhet 
Ett exempel på detta är ett helhetstänkande vid felsökning 
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9.2  Kön och kvalifikationer 

I detta aysnitt ska några aspekter analyseras som är viktiga, dels 
som inramning, och dels för  en  fördjupad förståelse av  de data  som  
sedan  presenteras i aysnitt  9.3,  som analyserar könsskillnader i 
synen på kvalifikationer i arbetet.  

En  aspekt är arbetsorganisationens  form  som i  min  empiri visat 
sig  ha en  överordnad betydelse för hur  central  kategorin kön 
generellt blir i sorteringen av arbetsuppgifter på arbetsplatsen. I  
sin  förlängning  har  detta betydelse för t.ex. hur stora könsskill-
nader materialet uppvisar i synen på kvalifikationer. 

Ytterligare två aspekter är viktiga i denna bakgrundsteckning, dels 
betydelsen av manlig styrka som kvalifikation i arbetet och synen 
på kön i  relation  till tekniska kvalifikationer på arbetsplatsen. 

I det mansdominerade industriarbetet  har  tidigare manlig fysisk 
styrka ofta innehaft  en  särställning som  en central  formell kvali-
fikation. Denna kvalifikation  har  mestadels inte stått i  proportion  
till  den  fysiska styrka arbetet i realiteten krävt  (Willis, 1981).  Mot 
bakgrund av detta analyserar  jag  också betydelsen av manlig fysisk 
styrka i arbetet i  relation  till mina  data. 

En  annan typ av kvalifikationer som av  tradition  också tillskrivs 
män är tekniska kvalifikationer. I det tekniska industriarbete som  
jag har  undersökt blir därför även aspekter av kön och tekniska 
kvalifikationer viktiga att analysera i  min  empiri.  Se  aysnitt  9.3.  

Kön, arbetsorganisation och kvalifikationer 

Att arbetsorganisationen  har en central roll  för i hur hög  grad  kön 
blir  en  strukturerande princip när det gäller  en  könssegregering av 
arbetsuppgifter framgår tydligt vid analysen av  min  empiri. 
Arbetsorganisationen får därför även betydelse när kön och kvalifi-
kationer analyseras eftersom arbetsorganisationen påverkar hur 
lika arbetsuppgifter kvinnor och män tilldelas, vilket i  sin  förläng-
ning ayspeglas i vilka kvalifikationer som bedöms som viktiga i 
arbetet. 

Arbetsorganisationens betydelse uttrycks t.ex. genom att skill-
nader mellan könen ges  mindre  betydelse och inte synliggörs på 
samma sätt i ett grupporganiserat arbete som i ett mer hierarkiskt 
organiserat arbete. 

För att underlätta läsningen i detta aysnitt finns på nästa sida  en  
påminnelsetablå som visar  de  olika avdelningarna, underavdelning- 
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arna och deras arbetsorganisation, där informanterna befann sig på 
företaget.  

Den  nya karossverkstaden 
Grupporganiserat arbete  

Drift-  och underhållsavdelningarna 
Ej grupporganiserat arbete, mer traditionell hierarkisk arbetsorganisation 
-Karossverkstadens  drift-  och underhållsavdelning 
-Måleriets  drift-  och underhållsavdelning 
-Monteringens  drift-  och underhållsavdelning 
-Centrala  drift-  och underhållsavdelningen 

Utvecklingsverkstäderna 
Här förekommer både grupporganiserat arbete och  en  mer traditionell 
hierarkisk arbetsorganisation. 
-Avdelningen för avgasanalys 
-Avdelningen för mätservice och bilel 

Det grupporganiserade arbetet på  den  nya karossverkstaden och på 
delar av utvecklingsverkstäderna visar generellt att denna 
organisationsform, så när som på ett undantag i måleriet, skyddar 
framför allt kvinnorna,  men  även männen från  en  öppen köns-
segregering av arbetsuppgifterna. 

I det grupporganiserade arbetet, där arbetsuppgifterna roterar 
och fördelas av gruppen själv, tycks inte könsdimensionen få  en  
lika stor betydelse som i  en  mer traditionell hierarkisk arbets-
organisation. Kön framstår inte som  en  strukturerande kategori. 
Detta fann även Kvande och  Rasmussen  i  sin  studie av norska 
civilingenjörer i olika organisationer (Kvande och  Rasmussen, 
1990).  

Helt vattentätt skydd visar erfarenheter från måleriet att det 
grupporganiserade arbetet inte är. Vid övergången till ett 
grupporganiserat arbete på måleriet införlivades nämligen 
arbetsuppgiften att måla i sprutboxarna, vilket legitimerade  en  
uteslutning av kvinnorna. Riskerna för  en  skadlig påverkan vid 
eventuella  graviditeter  användes som  argument  för att utesluta 
kvinnorna. Här kan  man  tillägga, att forskning om hur miljöer som 
måleriet påverkar mäns reproduktiva förmåga hitintills är ett så 
gott som oskrivet blad. 

I några  fall  fick dock kön stor betydelse på karossverkstaden t.ex. 
när enskilda män på  drift-  och underhållssidan inte tilldelade 
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kvinnorna på  den  nya karossverkstaden  de  mer tekniskt kvalifi-
cerade arbetsuppgifterna. 

Några kvinnor berättade också att även om  de  fick felsöknings-
jobb som var tekniskt kvalificerade så fick  de  strida för att få 
behålla  dem  gentemot vissa män, som ansåg sig  ha  företräde till 
dessa arbetsuppgifter p.g.a. sitt kön.  

En  könsarbetsdelning utifrån att kvinnor och män både tillskrivs 
och  har  olika kvalifikationer,  men  ibland också orienterar sig mot 
olika typer av arbetsuppgifter, kommer till uttryck framför allt på  
de  avdelningar där arbetet är organiserat på ett mer traditionellt 
hierarkiskt sätt som  drift-  och underhållsavdelningarna. Detta 
gäller även för delar av arbetet på utvecklingsverkstäderna.  

Den  betydelse som denna könsarbetsdelning får varierar och  den  
underordnar inte nödvändigtvis kvinnorna. På monteringens  drift-
och underhållsavdelning tilldelades kvinnorna t.ex. ofta order-
fördelarfunktionen, som hade hög  status,  trots att det arbetet 
innehöll mer av traditionella kontorsgöromål, som pappersarbete, 
telefonering och kontakter med  folk,  än  de  andra arbetsuppgifter-
na.  

En  liknande segregering kan också få ett precis motsatt utfall, 
som när männen på ett skift på karossens  drift-  och underhålls-
avdelning försökte inrätta  en administrativ  tjänst som  de  ville 
placera  sin  kvinnliga arbetskamrat på. Denna tjänst omgärdades 
där inte med hög  status.  
I  en  mer hierarkisk arbetsorganisation, som på  drift-  och under-
hållsavdelningarna, får arbetsledares och förmäns föreställningar 
om könsrelaterade kvalifikationer, som t.ex. att kvinnor är 
noggrannare än männen, bättre på att ta  folk  och utföra 
administrativa uppgifter,  en central roll,  dels för hur  de  delar ut 
arbetsuppgifterna, dels för  den status  som tillmäts dessa 
arbetsuppgifter. Här uppvisar arbetsledare och förmän stora 
individuella skillnader i synsätt.  

Den  arbetsdelning  man kunde se på  karossverkstadens  drift-  och 
underhållsavdelning, där kvinnorna orienterade  sig  mot  el-  och 
elektronikarbetsuppgifterna, upplevdes  som naturlig av de  fiesta.  
Denna  orientering  tillskrevs inte kvinnornas kön utan deras 
bakgrundsutbildning. Detta  kan  förklaras  av  att  det  även fanns  
yngre  män  som var  elmekaniker och  som tog  för  sig av  lika 
arbetsuppgifter  som  kvinnorna.  

På  centrala  drift-  och underhållsavdelningen däremot  var  samma 
typ  av  arbetsdelning ett  klart  uttryck för  en  könssegregering från  
de  intervjuade männens sida. Könssegregeringen motiverade 
männen  med  kvinnornas  brist på mekanisk  förtrogenhet. 
Arbetskulturen  på  denna avdelning genomsyrades mycket starkt 
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av ett traditionellt skrå- och revirtänkande, som framför allt 
drabbade kvinnorna,  men  även unga män, som kom med  en  lik-
nande bakgrundsutbildning som kvinnorna. 

I det icke grupporganiserade arbetet på utvecklingsverkstäderna 
kunde  man  spåra  en  könssegregering när det gällde utdelningen av 
arbetsuppgifter från vissa provingenjörers håll.  De  tillmätte ibland 
inte kvinnorna tillräckliga tekniska kvalifikationer för  de  mer 
avancerade tekniska arbetsuppgifterna.  

Man  kan också ställa sig frågan om  de  kvinnorna som arbetade 
på mätserviceförrådet, som själva hade givit arbetet ett större 
socialt innehåll än  de  föregående männen, på så vis kom att ge 
upphov till  en  könsmärkningsprocess av arbetet som kvinnligt? 

Tidigare  forskning om  kvinnor  som  bryter  in på  marisdominerade 
arbetsplatser visar att kvinnliga delarbetsmarknader uppstår  efter  
några  år  och  på så vis  marginaliserar kvinnorna i  relation  till  
karriärmöjligheter inom företaget  (Fürst,  1989  och  Lindgren,  1985). 
Min empiri  visar inte generellt  på  ett  sådant  mönster. För att 
utröna  om min empiri  utgör ett brott  mot  en  tidigare generell  trend 
eller  inte  skulle en  uppföljning behöva göras  efter en  längre  tid.  

Manlig fysisk styrka som kvalifikation 

I detta aysnitt analyseras betydelsen av manlig fysisk styrka som 
det uttrycks i mina  data.  Manlig fysisk styrka  har  ofta  haft status  
av formell kvalifikation och använts som  argument  mot att ta  in  
kvinnor i mansdominerade industriarbeten.u3Detta bekräftas dock 
enbart i undantagsfall i  min  empiri. 

Att det fortfarande fanns fysiskt tunga arbetsmoment gav  de  flesta 
av  de  intervjuade kvinnorna och männen exempel på. Skillnaden i 
fysisk styrka ges däremot  mindre  eller större betydelse, d.v.s.  den  
sociala konstruktionen kring  den  biologiska skillnaden mellan 
könen varierar mycket mellan  de  olika avdelningarna och mellan 
olika individer.114  

I  min  empiri tillskrivs generellt männen större fysisk styrka än 
kvinnorna. Däremot betraktas männens större fysiska styrka inte 
generellt som  en  nödvändig kvalifikation i arbetet, d.v.s. kvinnor-
nas  mindre  fysiska styrka marginaliserar  dem  inte i arbetet. 
Männen ger dock skillnaden i fysisk styrka mellan könen större 
betydelse än kvinnorna.  

113 	Detta diskuteras i aysnitt  4.4. 
114 	Att studera  just  förbindelselänkarna mellan biologiskt och socialt kön ser  Eva  Lundgren som 

viktigt för att öka förståelsen av kön (Lundgren,1993). 
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Flera av kvinnorna och några av männen beskrev också det 
traditionella kvinnodominerade vårdarbetet som  klart  tyngre 
jämfört med detta industriarbete. 

Männens inställning till behovet av fysisk styrka i arbetet 
varierar mycket.  De  äldre männen tillskriver manlig fysisk styrka 
större betydelse för arbetet än  de  yngre. Detta blir tydligt på  de  
olika  drift-  och underhållsavdelningarna och kan till  en del  kanske 
förklaras av att  de  arbetsuppgifter  de  äldre männen där utför ofta 
är mer orienterade mot ett mekaniskt arbete, där fler tyngre 
arbetsmoment finns jämfört med det mer  el-  och elektronik-
orienterade arbetsuppgifterna som kvinnorna utför. 

Ett annat exempel på där  den  manliga kroppen blev  en  kvalifi-
kation i arbetet var i det grupporganiserade arbetet i måleriet. 
Arbetsuppgifterna omfattade också att måla i sprutboxarna, vilket 
inte kvinnorna tilläts p.g.a. reproduktiva skäl. 

I  den  nya karossverkstaden ges som tidigare nämnts könsdimen-
sionen överhuvudtaget  mindre  betydelse. Här betonades att  man  
hjälptes åt med fysiskt tunga arbetsmoment och kvinnorna vägde 
upp  sin mindre  fysiska styrka med att  de  var  mindre  och smidigare 
och på så vis kom åt bättre där männen ibland var för stora.  Min  
tolkning är att könsmetaforen styrka - svaghet, i  den  mån  den  var 
synlig, började förändras mot  en  ny, mer komplementär metafor, 
manlig fysisk styrka  kontra  kvinnlig fysisk smidighet och litenhet, 
där  de  bägge leden vägde mer jämnt. 

På  de  olika  drift-  och underhållsavdelningarna varierar betydelsen 
av fysisk styrka som mest i empirin. På centrala  drift-  och under-
hållsavdelningen betraktas manlig fysisk styrka av männen 
generellt som  en  nödvändig formell kvalifikation i arbetet. Det är 
det enda arbetsstället i empirin där manlig fysisk styrka fortfar-
ande  har  denna särställning som formell kvalifikation. Denna 
avdelning levererar, som  en  av  de  intervjuade männen också säger, 
kraften till produktionen och denna  kraft  knyts mycket hårt till 
föreställningen om maskulinitet i arbetsplatskulturen där.  

Den  stora betydelse männen där ger manlig fysisk styrka kan 
kanske till  en del  förklaras av att arbetsuppgifterna fortfarande är 
mer mekaniskt orienterade än övriga driftavdelningar,  men en  
trovärdigare förklaring är männens ålder och bakgrund.  De  äldre 
männen, som skapar normerna, kommer fran traditionellt 
verkstadsarbete och uttrycker det  Paul Willis  beskriver i boken 
Fostran till lönearbete att fysisk styrka, i många mansdominerade 
industriarbeten, ges  en  betydelse som inte står i  proportion  till dess 
reella innebörd för arbetets utförande  (Willis, 1981).  
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Kvinnorna på avdelningen tillskriver inte manlig fysisk styrka 
samma betydelse som männen.  

De  andra driftavdelningarna tonar ner betydelsen av manlig fysisk 
styrka på samma sätt som på  den  nya karossverkstaden.  

En  av arbetsledarna påpekar också, att manlig fysisk styrka 
tidigare varit avgörande i arbetet på  driften, men  idag är det inte 
så och därför finns det inte  heller,  som han ser det, någon anledning 
att behålla arbetet som mansdominerat. 

På  utvecklingsverkstädernas bägge avdelningar, där arbetsupp-
gifterna generellt sett  var  fysiskt lättare än övriga avdelningar i 
empirin,  gays  den  fysiska skillnaden mellan könen inte någon 
nämnvärd  mening  undantaget  den  intervjuade arbetsledaren  på  
avdelningen för avgasanalys. 

Denna arbetsledare resonerade  på  ett förvånansvärt sätt, när  hon  
tilldelade manlig  fysisk  styrka  en  avgörande betydelse i  relation  till  
andelen  kvinnor  som var  lämpliga i arbetsgrupperna.  Av omsorg 
om både  kvinnorna och männen ansåg  hon  att  en  kvinna  av 
gruppens  fyra medlemmar  var  rimligt,  men  inte fler, p.g.a. kvinnor-
nas  mindre  fysiska styrka. Skillnaden i  fysisk  styrka mellan könen 
användes  av  arbetsledaren  som en  dörrvakt  som  förhindrade  en  
strukturell  förändring  av  arbetet till  en mer  jämn könsfördelning. 

Sammanfattningsvis tolkar  jag  empirin så, att männens större 
fysiska styrka inte längre  har den  särställning  den  tidigare hade i 
mansdominerat industriarbete. Manlig fysisk styrka  har  inte längre  
status  som  en  nödvändig formell kvalifikation, annat än i undan-
tagsfall och upprätthålls då främst av äldre män.  

Den  dualistiska könsmetaforen manlig fysisk styrka  kontra  
kvinnlig fysisk svaghet  har  brutits sönder generellt. Ibland ersätts  
den  av  en  ny metafor, manlig fysisk styrka  kontra  kvinnlig 
smidighet och litenhet, som väger mer jämnt. 

Det är, som vi kommer att  se  i  den  följande genomgången av 
synen på viktiga kvalifikationer i arbetet, andra typer av kvalifi-
kationer som idag är mer centrala i arbetet än fysisk styrka. 

Kön och tekniska kvalifikationer 

I detta aysnitt belyses  den  tredje aspekten, kön och tekniska 
kvalifikationer, som är  en  viktig  del  i bakgrundsteckningen och 
förståelsen av analysen av könsskillnader i synsätt på kvalifi-
kationer som görs i nästa aysnitt  9.3.  
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Kvinnorna i  Projektet 40  flickor  kom  till företaget  med  tekniska  
kvalifikationer som var  eftertraktade  av  företaget  vid den  tid-
punkten och  som  ansågs viktiga för företagets tekniska utveckling. 
Kvinnornas utbildning i  mekanik  såväl  som  i  el  och  elektronik hade  
skräddarsytts  efter  företagets  behov.  Tyngdpunkten i deras utbild-
ning  låg  dock  på el  och  elektronik,  vilket  kom  att bli  en  fördel för  
dem, eftersom  arbetsuppgifter relaterade till  el  och  elektronik hade  
generellt sett högre  status på  företaget än mekaniska arbetsupp-
gifter. 

Att kvinnorna  kom med  tekniska  kvalifikationer som hade  hög  
status, var som jag ser det, en  starkt bidragande orsak till att 
kvinnornas tekniska  kvalifikationer  inte generellt ifrågasattes  mer  
än  vad de gjorde. 

De  fiesta  kvinnorna såväl  som de  flesta  av de  intervjuade 
männen tillskrev män större  praktisk  förtrogenhet  med mekanik.  
Dessa praktiskt mekaniska  kvalifikationer  hänfördes till pojkars  
socialisation. 
Den  betydelse  som  detta fick, i synen  på  nödvändiga  kvalifikationer  
för arbetet, varierade  beroende på var  kvinnorna befann  sig på  
företaget. I  de  allra flesta  fall  marginaliserades inte kvinnorna p.g.a.  
sin  tillskrivna  mindre  mekaniska förtrogenhet.  På  ett  par av drift-
och underhållsavdelningarna  togs  dock kvinnornas  brist på  
praktiska mekaniska erfarenheter till intäkt för att  de  inte  var  
lämpliga för arbetet där. När ett  mer  uttalat motstånd uttrycktes 
mot kvinnornas inträde  på  arbetsplatsen kopplades detta ofta till  
argumentet  att kvinnorna saknade  just praktisk mekanisk  
förtrogenhet.  

De  avdelningar inom  drift  och underhåll som hade mer av tradi-
tionellt mekaniskt  drift-  och underhållsarbete ifrågasatte i högre  
grad  kvinnornas tekniska kvalifikationer. Detta var särskilt tydligt 
på centrala  drift-  och underhållsavdelningen, vilket nämnts ovan, 
där kvinnorna inte tillskrevs nödvändiga tekniska kvalifikationer i 
arbetet. Främst syftade  man  då på kvinnornas  brist  på praktiska 
mekaniska erfarenheter.  

En  liknande syn återfanns även på övriga avdelningar på  driften, 
men  bara hos enskilda manliga arbetskamrater eller arbetsledare. 

Framför allt var det  de  lite äldre männen, dock inte alla, som 
omfattade  den  synen. Det blev, som  en  av förmännen uttryckte det,  
en  knäck för egot att dessa unga kvinnor kom med önskvärda 
tekniska kvalifikationer som  de  själva inte hade.  De  äldre männen 
ansåg också att det var mer frustrerande att det var  just  unga 
kvinnor som hade dessa tekniska kvalifkationer jämfört med om 
det varit unga män.  

Min  tolkning är, att när  de  mest statusfyllda tekniska kvalifi-
kationerna generellt inte längre kan knytas till maskuliniteten, 
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reagerar  de  män  negativt som  marginaliseras. Detta händer i 
synnerhet  om  kvinnor  har  dessa tekniska  kvalifikationer. 

Man kan  också  se vad som  händer  på  företaget när kvinnorna  
kommer in, som  ett brott mot  den  starka manliga  tradition, som  
finns att ge män företräde till nya, åtråvärda tekniska  kvalifika-
tioner.  Denna  monopolisering av  tekniska  kvalifikationer av  män  
har  belysts i flera  av  Cynthia Cockburns arbeten  som  t.ex.  Brothers  
och  Machinery of Dominance (Cockburn,  1983  och1985).  

På  utvecklingsverkstäderna  som  omgärdades  av den  starkaste 
tekniska imagen  gays  något annorlunda  bilder.  Nödvändigheten  av  
formella tekniska  kvalifikationer  sågs  som en  självklarhet här. 
Informanterna ansåg dock att  de  främst  hade  nytta  av de  formella 
tekniska kvalifikationerna för att kunna avancera i företaget och  
mindre  i  det  arbete  de  utförde när  de  intervjuades. 

Ett ifrågasättande  av  kvinnornas tekniska  kvalifikationer kom  till 
uttryck genom vissa enskilda provingenjörer,  men  inte generellt. 

Ett tekniskt intresse  eller  bilintresse ansågs generellt nödvändigt 
för att  man skulle  kunna  gå  vidare och bli provingenjör. Här 
varierade åsikterna från att tillskriva kvinnorna ett lägre tekniskt 
intresse p.g.a. kön till att snarare  se det som  ett individuellt 
intresse. Ett  par av de  intervjuade männen ansåg inte själva att  de 
var  särskilt intresserade  av  bilar och betonade att  det  inte  var en  
förutsättning för arbetet. 

Sammanfattningsvis kan  man  säga att  den status  som kvinnornas 
formella tekniska kvalifikationer i  el  och elektronik hade fungerade 
som ett skydd för kvinnorna, på så vis att dessa kvalifikationer 
vägde upp kvinnornas  brist  på icke-formella tekniska kvalifika-
tioner, i  form  av praktisk mekanisk förtrogenhet, jämfört med 
männen.  

9.3 	Betydelsen av sociala och tekniska kvalifikationer 
i  relation  till kön  

Den  mest framträdande skillnaden mellan könen i synen på kvalifi-
kationer i arbetet kommer till uttryck i  den  skillnad i betydelse 
som kvinnor och män tillmäter sociala kvalifikationer i sig,  men  
också jämfört med tekniska kvalifikationer i arbetet.  

Den  betydelse  man  ger sociala  respektive  tekniska kvalifika-
tioner i arbetet beror dock inte enbart på kön utan även på andra 
faktorer som arbetsorganisationens  form,  arbetsuppgiftens  art,  hur 
tekniskt avancerade  system man  betjänar och männens  alder.  Mot 
bakgrund av detta presenteras  den  analyserade empirin avdel-
ningsvis.  En  generaliserad sammanfattning ges i aysnitt  9.4.  
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Den  nya karossverkstaden 

I  det  grupporganiserade arbetet  på den  nya karossverkstaden 
fanns  en stor  samstämmighet  hos  alla intervjuade  om  att sociala  
kvalifikationer av  relationskaraktär,  som  samarbetsförmåga och  
kommunikativ  förmåga,  var  viktiga i arbetet.  Man kan  tolka  den  
vikt dessa sociala  kvalifikationer  gays  som  ett uttryck för att dessa  
kvalifikationer  sågs  som  formella, i bemärkelsen erkända i  den  
lokala miljön. Detta uttrycktes t.ex. genom att  man  inte rekryterade 
någon  som man  inte tillskrev dessa sociala  kvalifikationer.  

I  den  nya karossverkstaden vägde dessa sociala  kvalifikationer  
tyngre än  vad de  generellt  gjorde på  andra avdelningar.  En  för-
klaring till detta  kan  vara att  det  grupporganiserade arbetet lyfter 
fram och synliggör dessa  kvalifikationer. En  annan delförklaring  
kan  vara att  de som  arbetar  på den  nya karossverkstaden är 
mycket unga, d.v.s lite över  20 år  i genomsnitt. Samarbete  har  varit 
ett honnörsord  under  deras skolgång.115  

Att  kvalifikationer som  t.ex. förmåga att samarbeta och att 
kommunicera  får en  större betydelse i  det  moderna industriarbetet  
har  betonats  av  flera forskare (Aronsson,  1983  och  1991,  Helgeson 
och Johansson,  1990, 1992, a  och  b samt  Lundqvist,  1988). Som  
beskrivits i  kap. 4  är detta också  kvalifikationer som  flera kvinno-
forskare tillskriver kvinnor i högre  grad  än män.  De  förklarar detta  
dels  genom  den  kvinnliga  socialisationsprocessen, dels  genom 
kvinnors erfarenheter  av betalt  och obetalt omsorgsarbete (t.ex.  
Andreasen  och  Jorgensen,  1987).  

Att kvinnor utvecklar  en kommunikativ  förmåga i hemarbetet  
har  också framhållits  av Prokop (1981).  I mitt  eget  forsknings-
arbete  om  kvinnors karriärmöjligheter i databranschen ansåg  de  
intervjuade cheferna att kvinnors kommunikativa förmåga och 
förmåga till inlevelse  var  viktiga  kvalifikationer, som  kvinnorna 
speciellt  kunde  tillföra i arbetet  (Avner  och Gunnarsson,  1992  och 
Gunnarsson,  1992  och  1993). De  intervjuade cheferna rekryterade 
därför gärna kvinnor till branschen. 

Kvande och  Rasmussen  framhåller, vilket även beskrivits i 
aysnitt  4.6,  att kvinnors erfarenheter  av  barnomsorg och familje-
arbete  ger dem en  förmåga att samarbeta och att fånga upp och 
förstå  signaler (både  verbala och icke verbala) och ta vara  på 
kolleger  och medarbetare (Kvande och  Rasmussen, 1990). 

Analysen  i aysnitt  9.1  om kvinnliga förhållningssätt stöder också 
ovanstående forskningsresultat och teorier. I  de  kvinnliga förhåll-
ningssätten ryms och närs många av  de  kvalifikationer av  

115 	Se  t.ex. Helgeson och Johansson  (1992).  
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relationskaraktär som kvinnorna framför allt lyfter fram när  de  
beskriver viktiga kvalifikationer i arbetet. 

Kvinnorna i  min  empiri beskrev dessa sociala kvalifikationer, 
som  de  ansåg som nödvändiga i arbetet, som  en  förmåga att 
samarbeta med andra och att kunna kommunicera.  De  betonade 
också att  man  måste vara  en  ansvarsfull  person,  i vilket  de la  
aspekter som att vara noggrann, hålla produktionstider och inte 
betrakta  sin  arbetsplats som  en  lekstuga.  

De  flesta,  men  inte alla, av  de  kvinnor som hade erfarenhet av 
vård- och omsorgsarbeten såg också att  de  där hade tillägnat sig 
kvalifikationer som  de  hade nytta av i det nuvarande arbetet, som 
t.ex. "att kunna ta  folk".  

Deras manliga arbetskamrater på karossverkstaden använde lite 
andra beskrivningar, som att det var viktigt att  man  var  en  utåt-
riktad och  positiv person.  Beskrivningar som dock inte kunde tolkas 
som ett uttryck för ett omsorgstänkande på samma sätt som 
kvinnornas. 

Även  den  intervjuade chefen för karossverkstaden framhöll ett 
ansvarsfullt förhållningssätt som  en  viktig kvalifikation.  Han lade  
samma innebörd i det som kvinnorna ovan.  Han  ansåg också att 
kvinnor generellt förhöll sig mer ansvarsfullt än män, framför allt i 
jämförelse med  de  unga männen. Dessa  data  stödjer  Ves  och  
Sørensens  teorier om kvinnors  forstran  till  en  ansvarsrationalitet 
(kap.3). Kvinnorna var, enligt denne  chef, en  mycket viktig  
potential  i det nya industriarbetet p.g.a. deras ansvarsfulla 
förhållningssätt. 

Formella tekniska  kvalifikationer,  i  form av  speciella tekniska 
utbildningar underströks inte  av  någon annan än arbetsledaren.  

De  allra  fiesta  kvinnorna tonade ner betydelsen  av de  formella 
tekniska kvalifikationerna  på  karossverkstaden.  

De  manliga arbetskamraterna framhöll dock icke-formella 
tekniska  kvalifikationer, som  att ett tekniskt intresse måste finnas.  
Med  tekniskt intresse avsågs ibland  mekanisk  förtrogenhet, ibland 
ett  mer  generellt tekniskt intresse. 

Sammanfattningsvis för det grupporganiserade arbetet i  den  nya 
karossverkstaden gäller att icke-formella kvalifikationer väger 
tyngre än formella kvalifikationer. Tyngst väger sociala kvalifika-
tioner av relationskaraktär, som i  den  lokala miljön  har status  som 
formella kvalifikationer, d.v.s. erkända. Dessa sociala kvalifikationer 
framhålls av såväl kvinnor som män,  men  hävdas starkast av 
kvinnorna. Männen framhävde dock icke-formella tekniska 
kvalifikationer, ett tekniskt intresse, något mer än kvinnorna.  
Den  intervjuade chefen gav också ett ansvarsrationellt förhållnings-
sätt stor vikt, vilket han tillskrev kvinnorna i högre utsträckning än 
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männen,  men  ansåg även att  en  formell teknisk utbildning var 
viktigt.  

Drift  och underhällsavde_lningarna 

På de  olika  drift-  och underhållsavdelningarna uppvisar empirin  
den  största spännvidden i skillnader i synsätt  på  viktiga  kvalifi-
kationer  i arbetet. 

Sociala  kvalifikationer  gays  generellt inte lika tyngd  som på den  
nya karossverkstaden.  Det  tycks ändå  som  att  kvalifikationer, som  
att kunna samarbeta och  ha kommunikativ  förmåga  har  blivit 
viktigare även inom  det  moderna  drift-  och underhållsarbetet än 
tidigare.  En av  kvinnorna  på driften  till karossverkstaden ansåg att  
det  hängde ihop  med  arbetets utveckling. Förr  kunde de på driften  
vara  mer individualister  och  de var  tvungna att vara  mer  själv-
ständiga för att klara  sig, men  idag måste  man  kunna samarbeta för 
att kunna göra ett bra arbete, menade  hon.  Denna  bild  bekräftas 
också  av  flera forskare  på området (se  t.ex. Helgeson och Johansson,  
1992).  

Förhållningssätt  som  att vara ansvarsfull, noggrann och  ha  
förmåga till ett behovsinriktat tänkande sägs också  som  viktigt, 
något  som  dock  kom  fram tydligare i kvinnornas  syn  generellt än 
männens.  En  behovsinriktad helhetssyn är ett förhållningssätt  som  
lätt  kan ses som en kvalifikation  i  relation  till  det mer  långsiktiga 
underhållsarbetet. Detta är ett sätt att tänka  som  också  Prokop  
generellt tillskriver kvinnor i högre utsträckning än män  (Prokop, 
1981  och aysnitt  3.1).  

Iögonfallande är, att informanterna  på de drift-  och underhålls-
avdelningar  som  arbetade mot  de mest  automatiserade och 
robotiserade produktionsavsnitten  (karossen  och måleriet),  gav  
sociala  kvalifikationer, som  att samarbeta och  ha kommunikativ  
förmåga större vikt än  på de  andra driftavdelningarna.  En  för-
klaring till detta  kan  vara  den som  nämndes ovan, att  de  tekniska 
systemen idag är alltför komplicerade för att  man  ska kunna arbeta  
som  ensamvarg. 

Såväl  de  flesta kvinnor  som  män  på det  tekniskt  mest  avancer-
ade  drift-  och underhållsarbetet  på  driftavdelningarna gentemot  
karossen  och måleriet ansåg att sociala  kvalifikationer var  minst 
lika viktiga  som  tekniska  kvalifikationer,  undantaget  den  
intervjuade arbetsledaren. 

Formella tekniska  kvalifikationer  gays  här också större vikt än  
på de  andra driftavdelningarna, vilket troligen också förklaras  av  
att  det på  dessa avdelningar inte längre  går  att klara  sig med  en-
bart praktiskt mekaniska  kvalifikationer.  
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Den  största kontrasten i synen på viktiga kvalifikationer i arbetet 
mellan kvinnor och män fanns på centrala  drift-  och underhålls-
avdelningen. 

Kvinnorna framhöll icke-formella sociala kvalifikationer, som att 
det var viktigt att kunna samarbeta. Förhållningssätt som att vara  
en  ansvarsfull  person,  som att vara noggrann och försiktig med 
utrustning var centrala kvalifikationer i arbetet för kvinnorna.  En  
ytterligare aspekt av vad kvinnorna  la  i att vara ansvarsfull var 
"att inte försöka leka  Tarzan",  som  en  av kvinnorna sa, d.v.s. att inte 
ta risker i arbetet.  De  tillskrev också kvinnor generellt större 
ansvarsfullhet i arbetet än män, framför allt jämfört med  de  yngre 
männen. 

I männens beskrivningar fanns inte alls sociala kvalifikationer 
med som nödvändiga kvalifikationer i arbetet och kvinnornas  
mindre  risktagande såg  de  som  en  nackdel i arbetet.  
De  manliga arbetskamraterna ansåg att  den  viktigaste kvalifi-
kationen var "att  man  var villig till att arbeta med vad som helst", 
något  de  inte tillskrev kvinnorna och inte  heller en del  av  de  yngre 
männen. Fysisk manlig styrka sågs av männen generellt som  en  
nödvändig kvalifikation i arbetet. 

Såväl kvinnorna som männen ansåg att tekniska kvalifikationer 
också var nödvändiga. Kvinnorna betonade vikten av  en  yrkes-
inriktad teknisk utbildning i  el  och elektronik, vilket även  den  
intervjuade förmannen gjorde, medan  de  manliga arbetskamrater-
na framhöll att det var viktigast med  en  praktisk mekanisk för-
trogenhet, vilken  man  kunde  ha  tillägnat sig på andra sätt än 
genom  en  formell utbildning. 

På centrala  drift-  och underhållsavdelningen kan  man  samman-
fatta synen på kvalifikationer i arbetet med att kvinnorna mycket 
starkt betonade icke-formella sociala kvalifikationer och förhåll-
ningssätt som t.ex. att vara ansvarsfull. Männen däremot  lade  
tyngdpunkten på andra typer av icke-formella kvalifikationer och 
förhållningssätt, som att vilja arbeta med vad som helst och 
praktiskt mekaniska kvalifikationer. Männen såg även manlig 
fysisk styrka som  en  nödvändig kvalifikation i arbetet. 

Att ge  en  generell  sammanfattning  av  informanternas  syn på  
viktiga  kvalifikationer  i arbetet  på de  olika  drift-  och underhålls-
avdelningarna blir  av  nödvändighet  en grov generalisering, efter-
som  empirin här uppvisar mycket stora  variationer,  framför allt 
mellan männen  på de  olika avdelningarna. 

Icke-formella  kvalifikationer av  relationskaraktär  gays  inte 
samstämmigt lika tyngd  som på den  nya karossverkstaden,  men  
tycks bli allt viktigare i.o.m.  de  alltmer komplexa tekniska  system 
som  införs. Generellt sett framhävs dessa icke-formella sociala 
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kvalifikationer även här i högre utsträckning av kvinnorna än av 
männen. Tekniska kvalifikationer både av formell och icke formell 
typ ges  en  mycket större vikt på  drift-  och underhållsavdelning-
arna, mer av männen än kvinnorna, jämfört med  den  nya kaross-
verkstaden. 

Utvecklingsverkstäderna 

Synen på viktiga kvalifikationer i arbetet varierade på  de  två 
avdelningarna, delvis säkerligen beroende på att arbetsuppgifterna 
var relativt olika. Iögonfallande var att så gott som alla,  men  inte  
den  kvinnliga arbetsledaren, var mycket samstämmiga i att 
noggrannhet var  en central  kvalifikation i arbetet. Det sågs också av 
flera som  en  viktig kvalitetsaspekt. Noggrannhet var också  en  
kvalifikation som både kvinnorna och männen tillskrev kvinnor 
som kategori i högre  grad  än män.116  I aysnitt  9.1  framgår att 
noggrannhet, i mina  data,  kan ses som  en  aspekt av ett kvinnligt 
omsorgstänkande i  relation  till maskiner/produkter. 

På avdelningen för avgasanalys gör också  en  av männen ett 
uttalande som i  relation  till ovanstående fångade  min  uppmärk-
samhet när han beskriver arbetet där som könslöst, i bemärkelsen 
inte könsmärkt som manligt, eftersom arbetet framför allt kräver 
noggrannhet, vilket han ser som  en  kvinnlig egenskap företrädes-
vis. 

Sociala kvalifikationer, som att kunna samarbeta, att  ha 
kommunikativ  förmåga, att  ha  förmåga till inlevelse och empati 
lyfts fram som viktiga kvalifikationer framför allt av  de  två 
kvinnor som arbetar på mätserviceförrådet,  men  inte generellt. 

Jämfört med  den  nya karossverkstaden (med grupporganiserat 
arbete), lyfter informanterna i det grupporganiserade arbetet på 
avdelningen för avgasanalys inte fram sociala kvalifikationer av 
relationskaraktär (undantaget  en  av  de  yngre männen). 

Formella tekniska kvalifikationer ges  en  större betydelse för att 
kunna göra karriär i företaget och t.ex. bli provingenjör än  de  ges i  
de  intervjuades nuvarande arbeten. Framför allt gäller det  de  som 
arbetar med avgasanalyser.  De,  som arbetar mer individuellt med 
separatprov, ger dock formella tekniska kvalifikationer, i ellära och 
elektronik,  en  viss betydelse. 

Synen generellt är att mycket av det  man  gör på dessa avdel-
ningar lär  man  sig i arbetet och inte i någon utbildning. Arbetet 
anses därför inte ställa krav på formella tekniska kvalifikationer,  
men en  teknisk basutbildning i  el  och elektronik underlättar, som  
man  sa.  

116 	Se  fotnot  111.  
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Sammanfattningsvis och i jämförelse med såväl  den  nya kaross-
verkstaden som  drift-  och underhållsavdelningarna lyfter inte 
informanterna, annat än undantagsvis, fram icke-formella sociala 
kvalifikationer som viktiga i arbetet. 

Noggrannhet ses däremot generellt som  en  viktig kvalifikation i 
arbetet av  dem  som utför själva arbetsuppgifterna och betraktas 
som  en  formell kvalifikation, i bemärkelsen erkänd. På arbets-
ledande nivå är denna kvalifikation inte synliggjord på samma sätt. 

Tekniska kvalifikationer är av betydelse,  men  vikten av att  ha  
formella tekniska kvalifikationer varierar med arbetsuppgifterna 
och  har sin  betydelse främst när det gäller möjligheter till att 
avancera i företaget.  

9.4  Sammanfattande kommentarer  

Den mest  framträdande skillnaden mellan könen i synen  på 
kvalifikationer  i arbetet är  den  skillnad i betydelse  som  kvinnorna 
och männen generellt tillmäter  de  sociala kvalifikationerna i 
arbetet. Huvudmönstret pekar  på  att kvinnorna tillmäter sociala  
kvalifikationer  större betydelse i arbetet än männen.  Ser man  till  
de  kvinnliga förhållningssätt  som  framträder i  materialet,  deras 
uttryck och innehåll,  så  framstår detta  som  logiskt. Kvinnliga 
förhållningssätt  eller en  kvinnlig arbetsrationalitet ayspeglas  på så 
vis  i kvinnornas  syn på  viktiga  kvalifikationer  i arbetet.  

Den  betydelse  man ger  sociala  kvalifikationer  i arbetet  kan  inte 
enbart hänföras till kön utan  beror  även  pä  andra  faktorer som  t.ex. 
arbetsuppgiftens  art,  arbetsorganisationens  form  och männens 
ålder. I  det  grupporganiserade arbetet  på den  nya karossverk-
staden betonade även  de  unga männen  de  sociala kvalifikationer-
nas betydelse i arbetet. 

Mina  data  pekar också på att icke-formella sociala kvalifikationer 
av relationskaraktär håller på att förändra  form,  från icke-formella 
till formella kvalifikationer, i bemärkelsen erkända, åtminstone i  
den  lokala miljön. Särskilt betydelsefullt är att detta framträder 
starkast i  den  nya karossverkstaden med grupporganiserat arbete 
och på  de  mest tekniskt avancerade  drift-  och underhållsavdelning-
arna (karossens och måleriets). Detta pekar på att  de  sociala 
kvalifikationerna får ökad betydelse i ett grupporganiserat arbete 
och i  drift-  och underhållsarbete där avancerade tekniska  system  
ska betjänas. 



218 

9.5  Att väga väga jämnt - några ayslutande tankar  

Man kan  ställa  sig  frågan  vad som skulle  hända  om  kvinnorna fick 
tolkningsföreträde i synen  på  viktiga  kvalifikationer  i arbetet och  
hur  långt ifrån  det  synsättet  vi  är idag?  

Man kan se  att  den  perspektivförskjutning, mot att ge sociala  
kvalifikationer  större betydelse i arbetet,  som  kvinnorna generellt 
omfattar i  sin syn på kvalifikationer  i arbetet, stöds  av  andra 
krafter  både  inom och utanför företaget. 

Mitt empiriska material pekar  på  att sociala  kvalifikationer av  
relationskaraktär,  som  förmåga att samarbeta,  kommunikativ  
förmåga och empati, fläckvis redan är erkända i  den  lokala miljön  
som  formella  kvalifikationer.  

Detta är särskilt påtagligt  hos de  intervjuade i  det  grupp-
organiserade arbetet  på den  nya karossverkstaden och  de  drift-
avdelningar,  karossens  och måleriets,  som  arbetar mot  de mest  
högteknologiska produktionsavsnitten i fabriken. 

Kvinnornas  syn på kvalifikationer  i arbetet passar också,  som  
hand  i  handske med den syn på  förändringar i  kvalifikationskrav  i  
det  moderna industriarbetet,  som  många forskare förutspår  (se  
avsnitt  4.4).  

Särskilt utmanande är, att  det  moderna  drift-  och underhålls-
arbetet ställer  krav på  ett behovsinriktat tänkesätt, vilket  Prokop, 
men  även  Andreasen  och  Jorgensen  såg  som en kvalifikation som  
tillägnas i kvinnors betalda och obetalda omsorgsarbete, och  som de 
ser  kvinnor  som  grupp  som  bärare  av  i högre  grad  än män  (Prokop, 
1981, Andreasen  och  Jorgensen,  1987). 

Kanske kan man se  ovanstående  som  ett tecken  på  att  den mans-
dominerade industriarbetarkulturen häller  på  att ömsa skinn, 
framför allt är  det  kvinnornas  yngre  manliga arbetskamrater  som  
närmar  sig eller  är samstämmiga  med  kvinnornas  syn. De  är inte  så  
långt från Marits önskemål, när  hon  uttrycker  hur hon  vill att  
henries  arbete ska  se  ut117 :  

"Jag  tycker att det är otroligt roligt att prata med  folk  och att 
kunna ta olika människor. Att  fa den  tekniska biten och  den  
sociala att sammanfogas, det vill  jag."  

Huruvida kvinnliga förhållningssätt eller  en  kvinnlig arbets-
rationalitet kommer att bli  en potential,  som kan gynna kvinnor 
eller inte, är  en  fråga som  jag  inte tror är helt enkel att besvara och 
som ytterst är avhängigt av andra samhälleliga faktorer, främst  

117 Min empiri  pekar dock inte  pä  att  man kan  tolka  de  unga männens framhävande  av  sociala  
kvalifikationer som  att  de  närmar  sig en  kvinnlig arbetsrationalitct.  De  unga männen  ses  inte  heller 
som  ansvarsrationclla i samma bemärkelse  som  kvinnorna. 
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bristen  eller tillgången på manlig arbetskraft som tillskrivs önsk-
värda kvalifikationer. Hur  den  nya maskuliniteten konstrueras 
kommer troligen också att bli avgörande för kvinnornas möjlig-
heter.  

Jag  ställer mig också frågan hur förenlig denna kvinnliga 
ansvarsrationalitet är med  en  teknisk begränsad rationalitet i ett 
modernt industriföretag? Kanske är det så att  den  kvinnliga 
ansvarsrationalitetens  potential  främst kan tillvaratas inom 
informationsteknologin som i högre  grad  arbetar utifrån ett 
nätverksorganiserat sätt? 

Förhållningssätt som att vara ansvarsfull, i t.ex. bemärkelsen 
noggrann, sågs ju också som  en  uttalat viktig kvalifikation,  en  
kvalitetsaspekt, av så gott som alla på utvecklingsverkstäderna.  

En  ännu större fråga är hur  man  ska värdera och mäta dessa 
kvalifikationer. Här ligger ett stort  problem,  som  jag  ser det, i att 
centrala kvalifikationer som samarbetsförmåga,  kommunikativ  
förmåga och att inte ta risker, inte enkelt låter sig översättas i 
kvantitativa mått. Frågan är om det  ens  är önskvärt? 

Mitt empiriska material visar också på att det finns ett motstånd 
mot att ta  in  kvinnor på arbetsplatsen. Detta manliga motstånd eller 
könsmaktssystem bärs upp av två dörrvakter,  den  ena med  sin rot  
i biologiska skillnader mellan könen, betydelsen av manlig fysisk 
styrka och  den  andra med  sin rot  i  den  manliga  socialisations-
processen,  betydelsen av praktisk mekanisk förtrogenhet. Dessa 
kvalifikationer ges större eller  mindre  betydelse avhängigt av 
motståndet mot kvinnorna. Generellt kan  man se  att kvalifikationen 
manlig fysisk styrka, i  min  empiri, ges  en mindre  betydelse än 
tidigare i industriarbeten av detta  slag,  d.v.s.  den  marginaliserar 
inte kvinnorna annat än undantagsfall.  Den  tidigare så tydliga 
dualistiska könsmetaforen, där kvinnor sågs som svaga och män 
som starka,  har  nästan helt tappat  sin kraft  om  man  ser till  min  
empiri. Intressant är att  man  ibland ser  den  mer komplementära 
metaforen kvinnlig smidighet  kontra  manlig fysisk styrka upp-
träda, som då också anses väga mer jämnt.  

Den  andra "dörrvakten", d.v.s. nödvändigheten av mekanisk 
förtrogenhet, som män tillskrivs i högre  grad  än kvinnor, är 
starkare och fortfarande verksam. Kvinnornas  brist  på tillräcklig 
mekanisk förtrogenhet används som  argument  mot  dem  av  de  män 
som inte ser kvinnor som lämpliga för detta mansdominerade 
industriarbete.  

Om  det mansdominerade industriarbetet  nu  är på väg att ömsa 
skinn kan  man  fråga sig om könsmaktssystemets dörrvakter också 
är på väg att förändra karaktär? 
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Slutligen så kan  man  reflektera över  den  betydelse det hade att 
kvinnorna kom med eftertraktade tekniska kvalifikationer som 
hörde framtiden till? Själv tolkar  jag min  empiri så, att detta var av 
avgörande betydelse, för att kvinnorna inte  skulle  marginaliseras i 
arbetet. Dessa kvalifikationer i  el  och elektronik som kvinnorna 
hade var överordnade  de  traditionella mekaniska kvalifikationerna, 
vilket  jag  tror bidrog till att avväpna det manliga motståndet mot 
kvinnorna. 
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10 English summary 

Daring to be equal - 
On qualifications and skills and women' s ways of relating to work 
in a technical industrial field.118  

Starting-points 

During the 80s I was by many women told examples illustrating 
gender differences in ways of relating to different work situations. 
This was particularly manifested in differences in structuring and 
planning the work tasks and making priorities in the work 
situation. 
These examples together with a personal experience of gender 
differences in thought patterns within a technical research project 
became the starting points for this dissertation with the main 
purpose to examine dimensions and aspects on gender, 
qualifications and skills (chapter 1). The dissertation explores more 
deeply two specific problem areas that I found of particular 
importance in relation to the contemporary  swedish  discussion on 
gender, qualifications and skills and equal pay for work of equal 
worth: 

The meaning of gender in relation to qualifications and skills in 
technical industrial work. 

The manifestations and contents of women "s ways of relating 
interpreted as a type of non-formal skills. 

Theoretical inspiration 

Theoretically this dissertation has above all been inspired by the 
Nordic feminist discussion on gender, work and rationality but also 
by Ulrike  Prokops  (1981 a  och  b)  ideas of women developing 
specific means of production due to their responsibility for the 
reproduction in society (chapter 3).  Prokop  then believes that 
women develop a need-oriented communication originating from 
this specific means of production. 

Values and elements embeddied in what the Norvegian 
researchers  Hildur Ve  (1989) and  Bjørg Aase  Sorensen (1982) have 

118 	The  swedish  word used is qualification. An appropriate translation in one word in  english  is not 
possible. I have therefore in the  english  summary used both the word qualification and skill. 
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highlighted in coining the concept of responsible rationality 
originating from women' s paid and unpaid care work for children, 
sick and elderly People, have been fruitful as a theoretical frame of 
interpretation for understanding the interviewed women' s thought 
patterns and ways of relating to their work. The ground for women 
developing this responsible rationality rather than the technical 
limited rationality dominating most western industrial production 
of goods is the gendered division of labour in our society. 

Gender differences discussed in this dissertation related to the 
two rationalities should be understood as socially constructed and 
changeable differences and not biologically determined and 
unchangeable differences. The most fundamental difference 
between the two rationalities is the meaning given to be a human. 
Within the concept of responsible rationality the human is an aim 
in itself and not interchangeable but in the concept of technical 
limited rationality the human is not an aim in itself but a mean to 
acheive certain aims. 

The second question then formulated was how could women' s ways 
of relating to work be interpreted in terms of skills? In the search 
for a theoretical frame that permitted my empirical findings to be 
interpreted in terms of skills the theory and the model developed 
by Karin  Andreasen  och  Elin  Jorgensen (1987) was found to be very 
useful. The usefulness of their theory and model has been twofold: 

Firstly their qualification and skill theory takes as a starting 
point the individual subject which includes the gendered 
socialization and discusses its consequences for skills in a working 
situation. 

Secondly their way of categorizing qualifications and skills in 
their model in formal and non-formal qualifications and skills 
(understood as recognized and non-recognized in society) allow the 
interpretation of women' s ways of relating to work as mainly a 
type of non-formal skills. In this sense women' s ways of relating to 
work can be linked to the discussion on the meaning of gender in 
relation to qualifications and skills at work. 

The theoretical frame for the discussion on gender, qualifications 
and skills as well as the model used in analyzing the empirical data 
are presented in chapter 4. 

The research field and methodology 

To explore the meaning of gender in relation to qualifications and 
skills at work as well as the manifestations and contents of 
women's ways of relating to work a technical industrial research 
field was choosen. A technical industrial environment was assumed 
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to be a field where gender differences would clearly stand out. 
Another reason for choosing a technical industrial research field 
was that this field is relatively unknown in terms of research on 
the meaning of gender in relation to qualifications and skills. 

The research field was approached by a pilot- study where 7 
women in male dominated industrial work were interviewed. These 
interviews were concentrated on manifestations and contents of 
women' s ways of relating to work to find analytical concepts for the 
main empirical study. The pilot-study made it possible to 
conceptualize women' s ways of relating to work in three care 
dimensions: care for interpersonal relations at work, care for the 
human being in the man - machine relation at work and care for 
the machine, product and workplace. These concepts were then 
used when the main empirical study was analyzed. 

The main informants in my study were women from the Project 40 
girls. A project that was part of the governmental Women Campaign 
in the middle of the 80s with the aim to improve women' s 
possibilities on the labour market by financing projects encouraging 
women to enter non-traditional female occupations in industry. 

The women in the project got a tailored vocational training in 
modern technical operational and maintenance work for the new 
coachworkshop at Saab-Scania in  Trollhättan.  From the Project 40 
girls 28 of the originally 40 women still worked in the plant in the 
spring 1988. 27 of these young women, 9 male work-mates, 8 
supervisors and 7 key-informants in the plant (the recruitment 
manager, the staff manager, union representative etc.) were 
interviewed. At the car plant the women were placed not only in 
the coachworkshop but also in the operational and maintenance 
departments as well as the technical development departments. 

To explore this relatively uknown research field a mainly 
qualitative methodological approach seemed most appropriate to 
choose. My method of working has been similar to the approach of 
grounded theory where the research process is characterized by 
moving back and forth between empirical findings and analytical 
abstractions. 

The informants in the study were interviewed by using a semi-
structured in-depth interview method. The interviews revolved 
around specific themes related to gender, qualifications and skills 
such as: formal education, work experiences, hobbies, skills and 
qualifications used in the work situation, the work-tasks and work 
organization and women' s ways of relating to work. 
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Two important methodological considerations that influenced the 
method to analyse and present the empirical findings have to be 
mentioned. A starting point for analysing the meaning of gender in 
relation to qualifications and skills was to look for patterns of 
gender differences but also differences within the categories of 
women and men. To make these differences within and between 
the categories visible I had to choose a low aggregation level when 
analysing my data. The analyse of the empirical data on an 
individual and small group level therefore is given priority in this 
dissertation (chapter 8) although the last chapter (9) analyses the 
data on a more structural level. 

Both women and men are interviewed in this study and when I 
started to analyse the data I found myself trapped into giving the 
male informants priority of interpretation in relation to the female 
informants. This understanding made me analyse the data from the 
female informants first and then the data from the male informants 
were interpreted in relation to the data from the female 
informants. The research field is described in chapter 5 and 7 and 
methodololy in chapter 5. 

Main results and discussion 

The manifestations and contents of women' s ways of relating to 
work can be conceptualized as a specific form of responsible 
rationality developed in this technical industrial work situation. 

This responsible rationality can be characterized by giving the 
human being a more central place than the dominating work 
rationality in the plant. These manifestations of women's ways of 
relating to work should be understood as a generalized pattern that 
emerges from the empirical findings but not necessarily is true for 
each individual woman. 

The content of this female responsible rationality could be 
described in three care dimensions: Care for interpersonal relations 
at work, care for the human being in the man - machine relation 
and care for the machine, the product and the workplace. 

The purpose of the first dimension: care for interpersonal 
relations is to acheive an increased well-being for the individuals at 
the work place. Expressions of this type of care is for example 
creating a more open and generous working climat. 

The purpose of the second dimension of care: care for the human 
being  i  the man - machine relation is to protect your own and your 
work-mates bodies from danger and is often expressed in not 
taking risks at the workplace. 

The third dimension of care  i  expressed in relation to the 
machinery, the product and the workplace. It is often expressed in 



225 

maintenance aspects in relation to the machinery and the 
workplace and quality aspects in relation to the product. 

Women' s ways of relating to work also included a holistic 
perspective expressed in integrating both the private sphere and 
the work sphere in the social dialogue at work. 

This holistic view was also expressed when the women planned 
and performed the work tasks. One example is shown in a female 
strategy for errorsearching. 

Women' s ways of relating to work are in this study discussed as a 
type of non-formal skills (not recognized by society). This takes us 
to the second problem area in this dissertation: the meaning of 
gender in relation to qualifications and skills in technical industrial 
work. 

The following aspects on gender, qualifications and skills are 
discussed in this study: The importance of formal and non-formal 
qualifications and skills at work, gender and technical qualifications 
and skills, women' s ways of relating seen as a type of non-formal 
skills, physical strength as a qualification at work. 

The most conspicuous gender difference in the view of important 
skills at work in this study is the difference in importance women 
and men generally attach to social skills at work. If we look at the 
manifestations and the contents of women' s ways of relating to 
work there is a logic correspondance in stressing the importance of 
social skills. You could say that the female responsible rationality in 
this way is reflected in womens' views upon important skills at 
work. 

The importance the informants attached to social skills at work 
can not only be related to gender. There are other factors like the 
content of the work-task, the type of work organization, that play 
an important role here. 

In the coachworkshop for example with a group based work 
organization for example both women and men stressed the 
importance of social skills at work, like the ability to cooperate and 
communicate. 

My data also show that these social skills is undergoing a change 
from being non-formal skills (not recognized as skills) to formal 
(recognized skills) at least in the local work place. 

A conspicuous fact is that these social skills are given a higher 
priority in the maintenance departments where they have the most 
complex technical systems than in other maintenance departments. 
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These findings are supported by other researcher who predict an 
increase in importance of social skills in modern inustrial work. The 
question to be posed finally is wether these social skills embeddied 
in the women" s ways of relating to work, being part of a 
responsible rationality, will be seen as a potential for recruting 
women or not? (The results and the discussion is presented in 
chapter 8 and 9.) 
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Bilaga  1.  

Intervjuer med  7  kvinnor på olika mansdominerade 
industriarbetsplatser  

Under  hösten  1987  intervjuades sju kvinnor som alla hade lång 
erfarenhet av industriarbete (mellan  5-9  år) på  en  manligt 
dominerad arbetsplats och hade reflekterat över vad det innebar 
att vara kvinna där. Avsikten med intervjuerna var att kunna 
fördjupa och problematisera frågeställningarna kring kvinnliga 
förhållningssätt, arbetsrationalitet och kvalifikationer som senare  
skulle  komma att användas vid intervjuerna av  de  unga kvinnorna 
i Projektet  40  flickor och deras manlkiga arbetskamrater och 
arbetsledare.  

De  intervjuade kvinnorna var mellan  30  och  40  år och  de  hade 
av olika skäl valt att arbeta i ett industriarbete och var positiva till 
det.  De  allra flesta av  dem  hade kvalificerade industriarbeten. Tre 
av  de  sju hade  barn men  det framkom inga skillnader i synsätt som 
kunde relateras till deras olika familjeförhållanden när det gällde 
frågeställningarna i intervjuerna. 

Tecken  pä  en  kvinnlig arbetsrationalitet?  

Under  denna  rubrik belyser jag med  olika exempel  vad som  i  bred  
bemärkelse  kan  sammanfattas  under  begreppet arbetsrationalitet, 
d.v.s.  det som  kvinnorna nämner  som  exempel  pä  annorlunda 
förhållningssätt, uppläggning,  prioritering  och  planering av  arbetet 
jämfört  med  sina manliga arbetskamrater. Samtliga  av de  sju 
kvinnorna  kommer  här  med  exempel även  om  inte alla  har  kunnat  
komma  till  tals  i denna text.  

Katarina, som  är utlas tare,  berättar:  

"Det  innebär att  jag  ska plocka fram  gods.  Hitta  var det star  
och säga  at  truckarna  var de  ska fara och hämta  det  och 
vilken  bil de  ska lasta  godset  pa.  Istället för att rusa runt och 
leta  pa  fem  olika ställen sa försöker  jag  innan  jag  gär  ut att ta 
reda  pa  var  alla sakerna  star  medan killarna tar papprena och 
rusar iväg." 
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Gunilla  som är verktygsmakare, kommer med ett liknande exempel:  

"Jag  vill inte slösa  energi  pä  att leta  efter  verktyg när  jag  
håller  på  att jobba.  Det spar  mycket  tid  att  ha  alla verktyg 
från början.  Jag tror  att  det  gär  fortare att göra  sä  medan 
killarna bara  tog vad de  behövde  just  clä.  Sedan sprang de  
runt  och letade för varje  grej de  behövde.  I  och för  sig så ser 
det då  ut  som om de  jobbar hela  tiden. Jag kunde gå  runt  och 
driva  kanske en  timme för att samla ihop  mina  verktyg innan  
jag satte  igång att jobba. Och  då ser det  ut  som man  inte gör 
någonting.  Men jag tror  att  man spar tid på det." 

Eva,  som är verkstadsmekaniker,  har  arbetat både med manuella 
arbetsuppgifter och som  NC-operator  på samma företag (med 
samma arbetskamrater).  Hon  upplever framför allt  en  skillnad i 
arbetssätt vid det mer kvalificerade operatörsarbetet.  Hon  säger: 

"Där var det  sä  art jag la  ner mera tid i början på att göra alla 
inställningar och kontroller och sådant noga innan.Och även 
på pappret så att säga innan  jag  överhuvudtaget  satte  igång. I 
det här fallet fick vi själva programmera rätt så mycket. Även 
om det fanns  program  fick  man  många gånger ändra saker 
och ting och göra egna grejer. Vi bestämde själva hur det  
skulle  skötas. Vi plockade fram verktyg, vi  satte  upp  dem  och 
ställde  in  maskinerna.  Jag  arbetade nog mera så hela tiden att  
jag  tänkte mer igenom vad  jag skulle  göra först.  Jag  ritade 
upp siffror på papper och gjorde någon  sorts  arbetsgäng och 
plockade  sedan  fram. När  jag  väl  satte  igång att köra  sä  var 
det rätt så  klart.  Killarna gjorde lite mer som vi gjorde för  
hand.  De  testade och körde, ställde  in  och körde, avbröt sig 
och ändrade.  De  fixade och donade  sä  här. Det gick snabbare 
för  dem  att komma igång.  Jag  är  in  te säker på att det gick 
snabbare i det länga loppet." 

Inte bara  de  unga grabbarna fungerade så här utan också  de  äldre 
männen menar  Eva. En  sak som hon tyckte var viktigt,  men  som 
var svårt att få gehör från arbetsledningen var att hon upptäckte 
att hon  tog  ett större ansvar för helheten än vad hennes manliga 
arbetskamrater och förmän gjorde.  Hon  uttrycker det så här:  

"Jag  kunde inte låta bli att ta ansvar för delar av produkt-
ionen som inte nödvändigt-vis var  min  sak.  Jag  rapporterade 
om  jag  säg att någonting verkade konstigt eller så i leden före 
och efter  min del.  Såg  jag  att det verkade tokigt någon annan-
stans  sä  kunde  jag  inte bara släppa det-och tänka strunt 
samma det är inte  min  sak.  Jag  gick och sa till om det. Ibland 
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så  tyckte ju  folk  att  det var  bra  men  ibland tyckte  de  att  det 
var  jobbigt.  Det  tvingade  dem  till att ta  tag  i saker  som de  inte 
tänkt uppmärksamma,  in te just  dä  i alla  fall.  Idet  långa  
loppet tror jag  att  de  tyckte att  det var  bra därför att  de hade 
en  ansvarig  ledning." 

Anita,  som är plåtslagerska, säger att med ett lysande undantag  sä  
gör killarna i allmänhet så här:  

"De får  t.ex.  en  ritning  på vad som  ska göras och  då  sätter  de  
igång  med vad de har.  Och  de går  och hämtar grejerna alllt  
eftersom de  behöver  dem. En  vända för varje  grej de  ska  ha  
och  de  gör inte iordning någonstans att lägga  dem. De ligger  
slängda överallt  pä  golvet och  sedan får de  springa och leta. 
Allteftersom  de kommer  pä  detaljerna  som  behövs  så  gör  de 
dem.  Detta är ju liksom lite extremt beskrivet.  De  tjejer  som 
jag  jobbar  med  d.v.s.  vi tre som  är där,  vi  börjar  med  att göra  
ordning en  arbetsplats, fixa ett ställe där  man kan  lägga  de  
verktyg  man  behöver. Och  vi går  och skaffar oss  de  verktyg  vi  
ska använda.  Vi  tänker  efter  vilka  detaljer vi  ska göra och 
skaffar  en  pall  som vi  sätter  dem  pä.  Ofta när killarna  står  
t.ex.  vid  skärmaskinen och skär t.ex.  små  plattor  så  slänger  vi 
dem på  golvet därför  art de  är varma.  Vi  gör mycket brickor  
som  ska vara till balkar och sänt. Killarna slänger  dem  pä  
golvet och  sä  kommer  dä  nästa vända när  de  ska iväg  med 
dem  därifrån och  då  mäste  de  ju plocka upp  dem.  Tjejerna  går  
och hämtar  en  pall och ställer  vid maskinen så står  brickorna 
där färdiga i  den ordning de  ska användas.  Sedan  drar  man  
iväg  pallen dit den  ska och  sen  är  det  bara  klart  medan 
killarna  får  ett  extra  moment  därför att  de  inte  tanker."  

Ska  man  göra  en  generell skillnad mellan killarna, säger  Anita,  så 
verkar det som om  de  blir mer systematiska när  de har  jobbat 
längre.  Hon  menar att det är  de  yngsta som är värst medan tjejer, 
som  den  här nya, säger hon,  de har  det i sig från början.  Hon  
nämner flera exempel av samma karaktär och menar att det verkar 
som om killarna inte tycker att det påverkar arbetet och 
arbetsplatsen att hålla ordning kring sig, 

Omsorgens olika ansikten 

I intervjumaterialet stötte  jag  på omsorg uttryckt på flera olika 
sätt. Här fanns  en  omsorg uttryckt i mellanmänsldiga relationer,  en  
förmåga som ofta beskrivs i  termer  av sociala kvalifikationer.  En  
annan  form  av omsorg i relationen människa - maskin kom till 
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uttryck i kvinnornas inställning till skyddsarbetet.  Den  rena 
maskinomsorgen beskrevs i  termer  av städning och renhållning. 

Kvinnorna gav många exempel på hur  de  ofta fick  rollen  som 
"biktmor" och stormorsa och var  den  som  man  kunde komma till 
med sina mer privata bekymmer.  En roll  som inte alla tyckte var 
självklart  positiv. Lena,  som är slipare, berättar: 

"Det var en  kille  på min  avdelning  som  fick  barn  strax  efter 
det jag  började.  De  andra  på  avdelningen visste  in te om det. 
De  visste att  han var  hemma för något  men  inte att  han hade  
fått  barn. Jag  visste  det. Det hade han  berättat för  mig. Jag  
tycker att  der har  nackdelar  med sig  också. I början  så kom  
många killar och  skulle  berätta  en  massa saker  om  sina fruar 
och  så  där.  Jag  tycker att  det  är jobbigt att  det  förväntas att  
jag  ska klä  granen  och lägga ut juldukar o.s.v. Och  jag  är  
mindre  intresserad  av det  än många  av  killarna.  Jag  gör  det  
inte för  jag  gör ju inte sånt hemma.  Der har de  ju fattat  nu.  I 
början  så  tyckte  jag  att  det var ok.  att  jag skulle  fixa  en  annan 
stämning  men nu  känner  jag mig mest  trött och irriterad  på 
det. Jag har ingen  lust att vara morsa  pä  jobbet." 

Inger, reparationselektriker, beskriver  sin  sociala kvalifikationer så 
här; 

"På  min  verkstad var det alltid  jag  som först såg problemen 
och såg hur relationerna mellan människorna fungerade. 
Många gånger tycker  jag art de  (killarna) var helt blinda inför 
hur  de  fungerade sinsemellan och hur  de  hade det.  Jag  hade 
ofta  den rollen  att  de  kom till mig och pratade mer förtroligt 
om saker både i förhållande till hur  de  hade det där hemma 
och t.ex. i förhållande till förmännen.  De  pratade med mig på 
ett sätt som  de  aldrig pratade sinsemellan. T.ex. att alla tyckte 
mycket illa om vår förman.  Man  hånade honom och tyckte att 
han var usel i sitt jobb.  Men  det var nästan aldrig någon som 
sa ifrän.  Man  gick omkring och mumlade och klagade när han 
inte vari närheten.  Man  pratade inte på det sättet att  man  
gjorde något år  der. Der  var ingen koppling mellan hur  man  
tyckte och kände till någon gemensam  handling."  

I flera exempel som kvinnorna nämner omfattar också omsorgen 
mänskligt  mod  i förhållande till överordnade, arbetskamrater som 
befinner sig i  kris  p.g.a. svär sjukdom eller trassliga 
familj eförhällanden. 
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Inger berättar om  sin  arbetskamrat som blev svårt sjuk:  

"Jag hade en  arbetskamrat  som dog  i  cancer  för ett drygt  år 
sedan. Det hade  killarna otroligt svårt att ta i.  Hur  de skulle 
bete sig  mot honom osv.  Jag  pratade  då med en  annan kvinna  
på en  annan avdelning där  de  också  hade haft en  
arbetskamrat  som  dött.  De hade då gjort så  att hela avdel-
ningen bestämde att  de skulle gå  varsin  dag  och hälsa  på. Jag  
föreslog samma  sak hos  oss. Halva  gruppen  sa  på en  gång att  
de  inte gick  in  till  en  människa  som  ska dö.  Jag har ingenting  
att säga sa  de. De tog  aystånd  direkt.  Vi  andra,  vi var fem  
stycken,  vi var  och hälsade  pä.  Det var  mycket  diskussioner 
på  avdelningen. Killarna  hade  sä  svårt för att ta i  det.  Alla 
gick och funderade  pä  hur  de skulle  göra. Och  de var så  rädda 
för att  de skulle  börja gråta.  Det  gällde ju att hålla skenet 
uppe.  Hade de  varit själva  pa  avdelningen  så tror jag  inte att  
det hade  varit  en  enda  som hade  gatt och hälsat  på. De hade  
inte tagit  sig  i  kragen."  

Nästa exempel får tjäna som övergång frän  den  mellan-mänskliga 
omsorgen till  den  omsorg som är mer riktad mot arbetsmiljön och 
maskinerna. Det första exemplet ges av  Anita:  

"När  vi  tjejer  kommer  till t.ex. borrmaskinen  (en  maskin  som  
används  av  många)  så  plockar  vi  fram  den  borr  vi  ska  ha  och  
så  gör  vi  våra  jobb  och  sen  gör  vi rent maskinen. Vi  plockar  
ur  borren och stoppar tillbaka  den  i stället, släcker lampan 
och  ser  till att allt är  ok. Vi  gör  det konsekvent. Det  finns 
killar  som  gör  på  samma sätt.  Det  finns också väldigt mänga  
som  inte gör  som vi  utan lämnar  maskinen på  och  sedan går  
därifrån.  Står en  maskin  pä dä  tror man  ju att någon 
använder  den."  

Att ta ansvar för produkten dyker upp i några exempel. Här är det  
Lena  som säger:  

"Jag  tänker  pä  att när  jag  "kör  varg"  av  ett  parti  (d.v.s. att ett  
parti  förstörs)  så  blir  jag  mycket mera knäckt  av det  än 
killarna. I alla  fall  så  visar  in te  killarna  det. 30 000  åt skogen, 
än  sen  dä,  det var ingenting  att göra,  kan de  säga." 

Från stormorsa är steget inte långt till att bli skyddsombud säger  
Lena,  slipare:  

"Man  blir  den  där stormorsan.  Jag  blev skyddsombud på mitt 
jobb.  Jag  är övertygad om att det var för att  jag  var tjej och 
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art de  tyckte att  jag skulle  fixa  det  där.  Vi var  utan skydds-
ombud länge för att  jag  sa  nej  först.  Jag  sa  nej  därför att  man  
är  så  ointresserad  av  skyddsfrågor  på min  avdelning.  Så 
gjorde jag en  skyddsrond och upptäckte att  det  fanns  en  
massa farliga saker.  Jag  pratade  med  några  av  killarna  sedan  
och  de blev  irriterade för att  sä  här  hade de  alltid  haft det. 
Man  behövde t.ex. inte anhåll  pä  den  där slipmaskinen."  

Lena  kommer med ytterligare två besläktade exempel som  jag  
väljer att citera eftersom  de  uttrycker hur arbetarskyddet kommer 
i konflikt med maskuliniteten.  

"Jag  bytte ut  en  träpall som  jag  står på och som killarna  lagt  
dit.  Den  blir full av olja och livsfarlig att stå på.  Jag  fick  en  
matta av sjukgymnasten,  en  sån här sviktande matta. När  jag 
sedan  bytte maskin så lät  jag  mattan ligga kvar och fixade  en  
ny vid  den  nya maskinen.  Killen  som kom efter mig på  den  
gamla maskinen slet bort mattan på  en  gäng och  tog  fram  den  
gamla oljiga träpallen. Det var ju bara  jag  som hade  en  sån där 
matta.  En  tjejmatta."  

Hon  ger ytterligare ett belysande exempel: 

"Killarna  pä  mitt  jobb  använder inte hörselskydd.  De  gamla  på  
avdelningen är  ingen ide  att snacka  med. De har  stått utan 
hörselskydd i  10-20 år  sä  de  hör  ju  ingenting. Men kommer 
det  nya killar  så  är  det  ju  jag som  är skyddsombud  som  ska 
fixa  de  här grejerna. Och  de  är jätteintresserade.  Nu  senast 
när  det kom en ny  kille.  Han var med mig  och hämtade  grejer  
och verkade intresserad.  Så  ställde  han sig  bredvid  en av de  
här gamla rävarna  som skulle  lära upp honom. Och  den gamle  
mannen använde  ingen  skyddsutrustning. Inte  ens  handskar. 
Antagligen för att inte  den  här  gubben gjorde det. Han kunde  
inte  stå  där  med  fina  vita  handskar och hörselskydd." 

Förhållningssätt där omsorgen uttrycks i säkerhet förekommer i 
många av kvinnornas exempel. Här skildrar Inger, reparations-
elektriker, hur männens dragning till attityden - ensam är  stark  - 
sätts mot säkerheten i arbetet:  

"Jag  tänker på det här - ensam är  stark.  Det var  en  arbets-
kamrat som brände sig uppe på  en travers en  natt.  Han  
brände sönder sina händer. Redan innan så hade vi  haft  
diskussioner om att vi ska inte jobba  en  och  en  och  absolut  
inte ensamma nattetid. Och  absolut  inte ensamma uppe på 
traverserna.  Jag  tyckte att vi  skulle  vara  en  till anställd på 
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skiften så  att  vi går  tvä och två.  På  vissa avdelningar  så har 
man valt art  göra  så  också.  Jag anser  att  av  säkerhetsskäl ska  
man aldrig  gä  ensam  som elektriker på en  rung  industri,  
framför allt inte  nattetid. Det  måste vara  en som kan  stänga  
av om det  blir något fel annars dör  man. Du har  inte  en  chans  
om du  är ensam  .Det drev jag  väldigt hårt i elfackklubben. Och  
jag hade en del  killar  med mig. Jag  märkte  att killarna föll 
ifrån efterhand  som de  fick mycket mothugg från arbetsled-
ningen. Arbetsledningen sa: Jasså,  du  klarar inte  av  ditt  jobb  
ensam  du  måste  ha  någon  som  hänger  dig  i hälarna.  Du  är inte  
så  bra  då  i ditt  jobb?  Killarna  tog in det  här och tänkte att  då 
kanske jag  inte är  så  bra  då. Det  är inte värt att hävda att  vi  
behöver vara två  på skiftet  tänkte  de.  Arbetsledningen 
tvingade männen att ta större risker. Killarna föll undan för  
det  här.  De var  inte tuffa tillräckligt.  Den  allmänna  meningen 
bland  killarna  var  att  man  måste ju ställa upp  på det  här att 
vara tuffa och klara  sig  själv.  Art  killarna föll för  det  här  
gjorde mig  väldigt besviken  pa  dem."  

Osäkerhet eller dumdristighet? 

"Att hälla efter maskiner det tycker  jag  är samma sak som att  
man  inte chansar.Jag vet inte om  man  är lite mera rädd. Kör  
man  stora maskiner så vill  man  ju inte att  de  ska krascha och 
att det ska hända olyckor."  
Katarina  (som är utlastare). 

Att inte chansa i arbetet och framför allt inte i förhållande till 
maskinerna kan uppfattas som  en  osäkerhet i arbetet. Det är inte 
självklart ett tecken på ett annat förhållningssätt. Kvinnorna visar i 
flera exempel på dubbelheten och ambivalensen i detta mellanfält 
där gränsen för vad som är kvinnornas osäkerhet i  en  manlig 
maskinmiljö blir flytande i  relation  till  den  manliga dumdristig-
heten. Så här säger  Eva  (verkstadsmekaniker): 

"På jobbet så  frågade  jag  jättemycket och  jag  vet  att  jag  ibland 
frågade för mycket.  Jag borde ha  kunnat satt  mig  ner och 
tänkt  efter  själv.  Dels var det  osäkerhet,  men det var  inte 
bara  det. Det var  också att  jag  någonstans tyckte att  det var 
mer  rimligt och rationellt att resonera  om  saker tillsammans 
innan  man satte  igång och jobbade. Att  gå  igenom ett jobb 
tillsammans  det  behövde inte ta  så  läng  tid, det  behövde inte 
ta  mer  än  tre-fyra minuter,  men jag tror  att dessa minuter  
hade  varit väl sparad  tid  i förhållande  till  resten.  Killarna  
hade  inte samma  behov  förrän  det  uppstod ett  problem.  När 
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det väl uppstod ett  problem,  vände  de  sig till varandra eller 
förmannen." 

Inger (reparationselektriker) berättar om hur olika hon och  de  
flesta manliga arbetskamraterna förhöll sig när ett fel uppstått: 

"Killarna gjorde så att  de  provade sig fram på ett annat sätt.  
Jag  var mycket mer försiktig. Vi kan väl kolla vad som händer 
om vi trycker på  den  här  knappen  sa  de.  Så gjorde  jag  aldrig.  
Jag  gick och tittade på ritningarna, kollade och funderade 
mycket innan  jag  vågade gå fram och trycka på några 
knappar.  Jag  ville vara säker på vad  jag  verkligen pysslade 
med. Ofta gick det bra när  de  tryckte på knapparna. Det 
hände kanske ingenting,  men  det kunde ju lika gärna  ha  hänt 
något otäckt. Det kunde ju lika väl vara så att  man  orsakade 
ytterligare fel." 

I  Ingers  arbetssätt ingick också att hon frågade sina arbets-
kamrater om vad  de  trodde felet låg (d.v.s.  de  som arbetade vid  
den  felaktiga maskinen). Killarna, förmannen och avdelningschefen 
uppfattade det som osäkerhet. Att  man  inte kan om  man  frågar för 
mycket. Det fanns individuella skillnader i arbetssättet mellan 
killarna säger Inger.  En  av hennes manliga arbetskamrater var 
väldigt omsorgsfull.  Han  gick noga igenom allt och kontrollerade och 
var försiktig. Majoriteten av killarna var dock av  den  sorten som 
prövar först.  

En  reell och påtaglig grund för  den  osäkerhet i förhållande till 
maskinerna som ayspeglas i kvinnornas exempel finns i deras  brist  
på förtrogenhet med  den  manliga maskinkulturen.  Anitas  
(plåtslagerska) exempel illustrerar detta 
på ett bra sätt: 

"Killarna är vana  vid maskiner, mer  vana  vid  elektriska  
motorer  än  vad jag  är.  Om  några  maskiner går  sönder vet  jag  
ju knappt  vad  grejerna heter.  Det har jag  ju  aldrig  hållit  på 
med. Jag  är räddare att trycka  pä  knapparna än  vad de  är  De  
trycker  hej  vilt för  de  vet a tt  det  inte  kan  hända  så  mycket.  
Jag tror  att  om man  trycker  pä  fel kanpp  så  flyger  det  i  luften. 
Om jag in te  vet  vad som  händer när  jag  trycker  så går jag  och 
frågar.  De  trycker." 
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Fysisk styrka och arbetets utformning 

Intervjumaterialet ger inga direkta konkreta exempel på hur 
kravet på  en  större fysisk styrka  har  definierat bort kvinnorna från 
vissa arbetsuppgifter. Däremot finns det exempel på att såväl 
kvinnor som män  har  slutat vid  en  maskin p.g.a. att det  har  varit 
för tungt. Ett exempel ger  Katarina  (utlastare):  

"Jag  tänker på  den  maskin som  jag  körde som var för tung för 
mig.  Den  var inte bara för tung för mig  u tan  även för  de  fyra 
eller fem killar som slutat vid maskinen.  Killen  på motskiftet 
som  har  underarmar som är tre gånger så tjocka som mina  
klart  att han orkade. Lo.m. att  jag  började vid maskinen så 
kom det dit  en travers  också." 

Ibland  har  dock  bristen  på fysisk styrka använts i pratet 
sinsemellan killarna när kvinnors lämplighet i  jobbet  diskuterats. 
Detta nämner Inger (reparationselektriker):  

"Jag kommer  ihåg att  vid  ett tillfälle  sä  hade de  diskuterat hur  
det var  att  ha en  tjej  på jobbet.  Avdelningschefen  hade  
kommit och frågat hur  det  gick för  mig  och  då hade de sagt  
att  det  gär  väl  bra  men det  är ju  en del  tunga lyft. Och  det  
klarar hon ju inte  av det kan  ju bara  vi  karlar klara  ay.  Det 
var  ju ganska löjligt  sagt eftersom det  är väldigt  få av dem 
som  håller  på med  tunga lyft och  vid få  tillfällen.  De  killar  
som  jobbade  skift  hjälptes alltid åt.  Det var ingen diskussion 
om det. Den  här sortens  kommentarer kom  ofta från  de  lite 
äldre killarna."  

Anita  (plåtslagerska) pekar också på att det inte bara handlar om 
att  ha en  fysisk styrka utan hur  du  använder  den:  

"Det  är rätt mycket tunga jobb  jag  gör.  Det  handlar  Lex. om  att 
att  vi bygger  upp  en  plåt  som  är  6 meter bred  och  20 meter  
läng.  Vi  mäste  ju bygga våra lyftgrejer själva.  Det  är ju  helt  
omöjligt att  med  handkraft röra i  så  stora  grejer. Det, det  
gäller är att vara  sä  pass  teknisk  att  du ser  hur  du  ska lyfta. 
Och  det  är inte alltid  sä  lätt.  Det  finns ju  en del som  inte klarar  
av det, det  väger inte jämnt och  de  lyfter  på  fel ställen och  
det  rasar.  Det  handlar  mer om  att tänka i  skallen  hur  du  ska 
lyfta  med de  hjälpmedel  du har."  
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Anita ger  ocksä exempel där  hon  visar  pa  att kvinnors och mäns 
sätt att  se  pa  användningen  av sin  muskelstyrka  kan  vara olika: 

"Killarna använder ofta  sin  muskelstyrka i onödan.  De  sliter 
när  de  inte behöver slita när  de  t.ex.  kan  använda  travers  för  
art det kanske  gär  lite fortare än att hämta  traversen  sä  drar  
man det  för  hand.  Der  gör inte tjejerna.  De  köper inte  tid på 
det  sättet. Alla killarna gör ju  in te  sä  men det  finns inga tjejer  
som  gör  sä."  

När det gäller arbetsplatsens och verktygens utformning sa är det 
främst handverktygens olämpliga utformning för kvinnors händer 
som nämns. Så här säger  Anita:  

"Handverktygen är värst.  De  är sämst. Ibland är maskinerna 
för höga  men  det kan  du  avhjälpa med  en  pall.  Men du  kan 
inte göra dina händer större. Det är värst med sådana verktyg 
där  du  ska knipa igen saker och ting. Där hävstängsprincipen 
ska fungera.  Om du  hamnar med verktygen längst ut på 
fingrarna  sä  har du  ingen  kraft  kvar. Sista  jobbet jag  hade då  
skulle jag  knipa ihop  en  tunn plåt med  en  täng.Tången var för 
tung. Hade  jag  ett sådant jobb dagligen så  skulle  det inte gå 
att använda det verktyget.  Jag  nöp ihop  30  bitar och  sedan  så 
svetsade  jag  ihop resten för efter två timmar var  jag  full-
ständigt  slut."  

Behovet av fysisk  styrka för att utföra arbetet  kan  inte  ses  isolerat  
frail  hur  arbetsprocessen i övrigt är utformad.  Eva  
(verkstadsmekaniker) illustrerar detta i sitt exempel:  

"Det ligger  sä  mycket  hur  arbetsprocessen  ser  ut.  På det  här 
stället är  det så  att  de  flesta verktyg är lika användbara för  
mig som  för killarna  eftersom man kan  jobba i  sin egen  
arbetstakt.  Man kan  jobba i ganska lugn  takt med  verktygen. 
Däremot  var det så  i ett tidigare  jobb  som jag hade  där  jag var  
gradfilare att oerhört enkla rörelser  hade stor  betydelse för  
den  exakta fysiska styrkan  man hade.  Ett  jobb  som jag gjorde 
som  gradfilare  pä  ackord  var  att  jag skulle  slipa  av en bit med 
en enkel  slipduk lagd runt  en  träbit  som jag skulle  hålla i 
handen. När  min  förman  skulle visa mig  hur  man gjorde det 
på  ett bra sätt  så tog han  tvä  tag på den  här biten och  sä  var 
den ren. Jag  orkade inte trycka  sä  hart  utan  det  innebar att  
jag  fick göra  fem, sex eller  sju  tag  för att fä  den ren. Det  
innebar att  det  inte gick att fä ihop ackordet  pä  det jobbet."  
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Att osynliggöra kunskap. 

Kvinnors kunskaP i arbetet osynliggörs av många olika mekanismer 
och på olika nivåer.  Anita  gav ett  par  exempel på detta: 

"Det  fungerade  så  dåligt  på  företaget  så man  bestämde  sig  för 
att göra  en  kartläggning  av  vilka  som kunde  vilka  maskiner 
på  verkstaden för att  se  vilken  kapacitet man hade på sin  
arbetskraft.  De gjorde en  lista  pä  alla maskinerna och  så  fick  
var  och  en  kryssa för vilka  vi kunde.  Och till deras stora 
förvåning  märkte  de  att  jag kunde  alla utom  en.  Och  det hade 
de  ju  aldrig  tänkt  på.  När  jag kan dem  (maskinerna)  så  
noterar  de der  inte  men  när någon annan  av  killarna  kan dem  
sä  noterar  de det. Då, på  pappret,  blev  intrycket  så massivt  att  
det  inte gick att  komma  undan."  

Hon  ger  ännu ett exempel hämtat från hennes  AMU  tid:  

"När  jag  gick  på  AMU  hade vi en  press  som  pressade  kant. 
Basen  frågade  om jag kunde  "knäckmaskinen" och  jag  sa  ja. 
Ja  sa  han  dä  kan du  göra  det  här.  Sedan kom han igen efter  
två månader och  fragade  samma  sak. Jag tror han  frågade  om 
jag kunde  knäckmaskinen tio gånger  under  samma  år. Det  
gick alltså inte  in art jag kunde den."  

Kvinnliga  potentialer  i manliga jobb. 

Intervjuerna med  de  sju kvinnorna ayslutades med frågan om vilka  
potentialer  det låg i att få  in  kvinnor i dessa manliga industriarbet-
en. Många av  de  exempel  de  gav berörde kvalitetskrav i arbetet på 
såväl produkten som miljön. Kvinnorna ställde också krav på bättre 
planering av arbetet och arbetsprocessen. Två exempel får belysa 
detta:  

"De  som jobbar på verkstaden tenderar till att delas  in  i två 
grupper dels  de  som bara svetsar eftersom det finns mycket 
svetsjobb och  de  är duktiga på det.  Sedan  finns  de  som 
tenderar till att fä ta  hand  om ritningar och att vara mer av 
plåtslagare. Det som är intressant är att alla tjejerna tillhör  
den  gruppen som får ta  hand  om ritnings- och konstruktions-
jobben.  De  jobben är också mer kvalificerade.  Jag  tror att ju 
mer kvalificerade jobben är  desto  större chans 
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har  tjejerna. Ju mer som krävs av planering och ju mer 
självständigt  jobbet  är  desto  större chans  har  tjejerna.  Jag  
upplever starkt att tjejerna  har en  bättre förmåga att planera 
upp ett jobb och att tänka efter hur  man  ska göra  dem." 

Eva  kommer med följande exempel: 

"Vad kvinnorna kan tillföra industrijobben? Ansvar kanske 
framför allt. Ansvar för helheten. Noggrannhet och kvali-
tetstänkande i bredare bemärkelse.  En  annan  sorts  krea-
tivitet som ligger i ansvarstänkandet på något sätt. Att 
fundera på verktygens och maskinernas utformning, kanske 
inte i första  hand  för att underlätta arbetsprocessen utan till 
att få fram ett bättre jobb. Killarna kan vara nog så alerta när 
det gäller att underlätta arbetsprocessen  men de  tar inte 
alltid så stor hänsyn till själva slutresultatet.  Om  industrin 
kunde ta till sig  den  här kvinnliga kreativiteten så  skulle  det 
kunna betyda mycket. Problemet är att det krävs mycket 
erfarenhet av det praktiska arbetet,  men  om  man tanker  sig  
en situation  där kvinnorna  har  denna praktik är  jag  över-
tygad om att kvinnor  skulle  vara bättre planerare och 
arbetsledare för ett sänt här företag." 

Nägra ayslutande reflektioner. 

Kvinnors och mäns skilda förhållningssätt till arbetet framträdde 
tydligast i  de  fall  kvinnorna hade mer kvalificerade arbetsupp-
gifter. Kanske är det så att dessa mer kvalificerade arbetsuppgifter 
som ställer högre krav på planering och eftertanke också rymmer  
en  större frihet för ett eget arbetssätt för kvinnorna. Kvinnors  
potentialer  vad gäller  god  planeringsförmåga och helhetstänkande 
kanske kan tillvaratas bättre här.  

De  exempel  som  finns samlade  under  aysnittet  om omsorgens  olika 
ansikten  antyder  att denna  omsorg kan ha helt  olika karaktär. Från 
sociala  kvalifikationer  i mellan-mänskliga  relationer  till  omsorg  i 
människa- maskin  relationen  uttryckt t.ex. i skyddsarbetet och till  
en omsorg  i bemärkelsen renhållning  eller  städning i förhållande 
till  maskiner  och arbetsplats. Detta pekar  pä  ett  behov av  att bättre 
utforska och definiera  omsorgens  innehäll.  

Den  osäkerhetskänsla och rädsla som kom fram i flera exempel 
trots kvinnornas långa erfarenhet av industriarbete förbryllar mig 
lite. Avspeglar denna osäkerhet snarare något annat än  en  
okunskap om  den  speciella maskinens sätt att fungera? Är det  en  
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osäkerhet inför det okända i  en  maskinkultur som tillskrivs det 
manliga könet? Följande exempel frän  en  av kvinnorna fär 
förtydliga vad  jag  menar:  

"En av  mina manliga studiekamra  ter på  AMU  var  livrädd för  
symaskinen. Han var  alldeles övertygad  om  att  synålen skulle  
sätta igång och  sy  honom i fingrarna även  om han  inte  ens var  
i närheten  av nålen. Han hade  precis samma förhållningssätt 
till  symaskinen som jag  ibland  hade  till  de  här stora 
maskinerna.  Jag kunde  ibland gripas  av en  rädsla för att  de 
skulle  sätta igång  på egen  hand  utan att  jag  rörde något." 



253  

Bilaga  2  

Grundutbildningens innehäll (etapp I, Delrapport II, 
AMU,1984). 

Ellära, elektronik och styrteknik 
Samtliga moduler  har  lika delar teori och praktik. 

Ellära med mätteknik 
Likströmsavsnitt, växelströmsavsnitt, mätinstrument, 
laborationer och matematik. 

Förbindning steknik 
Mjuklödning, virning och kretskortsmontage. 

Elektronikkomponenter 
Passiva komponenter och halvledarkomponenter.  

Installations-  och anläggningsteknik 
Lagar och förordningar, säkerhetsföreskrifter, elscheman och 
elinstallationer. 

Teleanläggningar 
Akustiska och optiska signalanläggningar.  

Elektronik  
Halvledarkomponenter, strömförsörjningsdon, förstärkare, 
oscillatorer och tyristorstyrning. 

Digitalteknik 
Pulskretsar och digitala kretsar. 

Mikrodatorteknik 
Maskinspräksprogrammering och  in-  och utorgan. 

Grundläggande elektronik 
Datorns uppbyggnad och grundläggande basicprogrammering. 

Styrteknik 
Sekvensstyrsystem, programmerbara styrsystem, dator- 
baserade styrsystem och styrtekniska schema. 
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PC-system 
Programmerbar logik. 

Bänk- och maskinarbete 
Bänk- och maskinarbete, ritningsläsning, materiallära och 
mig/mag sv e ts.  

Pneumatik,  hydralik 
Komponentkännedom, kopplingsövningar och ritningsläsning. 
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Bilaga  3  

Intervjuguide för kvinnorna frän Projektet  40  flickor. 

Vid intervjuerna med kvinnornas manliga arbetskamrater och 
arbetsledare/chefer  har  intervjuerna rört sig kring samma teman,  
men  frågorna omformulerats något. 

Utbildning, intressen och arbetslivserfarenheter 
Formell utbildning 
Kurser i arbetet och utanför 
Intressen 
Arbe tsliv serfarenhe  ter  

Arbetet 
Nuvarande arbetsuppgifter 
Arbetsorganisation 
Könssegregering i arbetet - Hur lika är lika arbetsuppgifter? 

Kvalifikationer 
Projektutbildningens betydelse i  relation  till nuvarande 
arbetsuppgifter 
Viktiga kvalifikationer i arbetet 
Viktiga personliga egenskaper i arbetet 
Föreställningar kring kön och kvalifikationer 
Kön och teknik 
Könsrelaterade förhållningssätt i arbetet 
Kroppen som kvalifikation 
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Bilaga  4  

Exempel  pä  en  grupps ansvarsområden och policy  pä  den  
nya karossverkstaden.  

Gruppen  ansvarar för: 

- Medverkan vid rekrytering. 
- Skolning av nya gruppmedlemmar. 
- Produktionsansvar (kvalitet - kvantitet). 
- Ta initiativ till gruppmöten. 
- Arbetsfördelning, arbetsrotation, utlåning av  personal.  
- Socialt ansvar (att t.ex. stötta kompisar med  problem).  
- Administrativt arbete. 
- Budgetplanering och uppföljning (gruppen lämnar budgetförslag). 
- Rationalisering. 

Policy  

Målsättningen skall vara  en  arbetsorganisation som är ekonomisk 
och som ger produktionssäkerhet och möjligheter till att krav på 
hög kvalité kan erhållas. 
Operatörerna skall beredas möjligheter att känna trygghet och 
gemenskap, samtidigt med möjlighet till personlig utveckling. 
Det skall inte finnas några organisatoriska  hinder  för  en  
gruppmedlem att lära sig avdelningens alla jobb. 
Faktorer som miljö och arbetssäkerhet skall beaktas till allas bästa. 
Möjligheter till ökat självstyre genom arbetsutvidgning ges till 
gruppen i förhållande till visat och ökat ansvar och förmåga. 
Förhållanden på avdelningen skall, förutom gällande lagar och avtal 
styras av gruppregler överenskomna mellan arbetsledningen och 
gruppmedlemmar. Dessa regler skall hällas aktuella och omarbetas 
vid behov efter begäran från gruppen eller arbetsledaren. Det 
förväntas att alla verkar för ett uppträdande som på avdelningen 
och i dess omgivning sprider förtroende och gott rykte. Minst  30%  
av arbetsstyrkan skall vara kvinnor. 
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