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jämställdhetens framtid

Inledning
i förändringInstitutioner

framtidjämställdhetensoch

JÖNASDÖTTIRANNA G.

dignity ofessential theof earningThe to a womanpower
ofMill, The Subjectionindependent J.she has propertyno

1869.Women,

ingetenbart ekonomiska orsakerallt tillreduceraAtt är sätt
de eko-kulturområde, det gällerinom någotuttömmande även

Samhällsvetenskap-område M. Weber,nomiska" processernas
1904/1977. "objektivitet,ernas

idéBokensl

politisk-belysa gäller deartikelsamlingFrågan denna attavsersom
förhållanden iför jämställdaförutsättningarnainstitutionella att

synnerhetekonomisk jämställdhet iochkönenallmänhet mellan
Kvinnomaktutredningeni Sverige.vidarerealiseras ärskall kunna

ekonomisk maktekonomi, fördelningenpåinriktad påsärskilt av
Ekonomiskmellan kvinnor och män.ekonomiskaoch resurser
ochregleras och fördelas iekonomiskamakt och genomresurser

s.k. dvs.ordningar,institutionellaolikaflera styrsystem, genom
förhandlingar mellanföretagshierarkier, ioch inommarknader

minstockså och intefamiljen,inompartsintressen, även ge-men
staten påvi här riktar inAttpolitiskadetnom styrsystemet, oss

1 klassiker finnsMills feministiska1995svenska översättningendenI avnya
jag valtsammanhanget harSärskilt med tanke på52.motsvarande mening pá atts.

förtjänsten/lönenmakt dendenursprungsformuleringenanvända gersom egna
tillplattad. ly-meningen lite Denöversättningenden svenskaeftersom göretc.

honavgörande för kvinnans värdighettjänaMöjlighetender: äratt ompengar
förmögenhet.inte har en egen

2 belyser den ekono-till denna utredning,knutnakommande arbeten,Se flera som
via de olikakönen skerresursflsrdelning mellanochmiska makt- trans-t.ex.som

till denfamiljen. knutenlönesättningen, inom Närmastfereringssystemen, genom
föreliggande långt farvälLjusnande framtid ellerantologin,bokens är etttema

Stark.belysning, redjämförande AgnetavälfärdsstatensvenskaDen i av



JánasdáttirAnna G.

jämställdhetens politisk-institutionella förutsättningar beror på att
det samhällets politiskaär de socialagentemot system, staten, som
rörelser och organisationer drivit kvinnointressen och krav påsom
reell jämställdhet främst har Och det i ochäragerat. statensgenom
olika delar dess demokratiskt/lagstiftande, dess byråkratiskt/verk--
ställande dess rättskipande/dömande jäm-samt apparater som-
ställdhetskraven har haft viss framgång. Det i ochär sta-genom

kvinnorörelsens politiseringtens sammansatta styrsystem som av
institutionaliserats3,det personliga i utsträckning har ocksåstörst

och särskilt problemen gällt könens skilda villkor i arbetslivetnär
och de ekonomiska existensvillkoren i stort.

dennaAtt bok inriktad på de politisk-institutionella förutsätt-är
för jämställdhet i stället för enbart tittaningarna på vadatt som-

uppnåtts i hela den jämställdhetsrelevanta fördelningspolitiken
peka på komma vidare beror på såvägarsamt att att stora sam--

hällsförändringar i Sverigepågår och övriga världen, också i och
mellan de politiska institutionerna.

ingen överdriftDet hela den svenska samhälls-är sägaatt att
byggnaden stadd i förvandling. minst harInte statsorganisatio-är

offentligaoch hela den sektorn genomgått och genomgår allt-nen
jämt svårgripbara förändringar. Relationema mellan lokala/kom-
munala, nationella och övemationella nivåer har bl.a. i och med-
inträdet i förändrats drastiskt vadEU gäller formellt beslutsfat--
tande och Förhållandet privat/offentligt har också ändratsansvar.
och luckrats på idag svårtgränser sätt är över-ett attupp som
blicka. Samtidigt flyter mellan ekonomi och politik,gränsernanu
både ipraktiken och begreppens värld, på knappastsättett som

tid.4förkommit tidigare i modern således inte självklartDet är att
de omständigheter finns kvar, de decennierna gjort detsenastesom
möjligt, synvinklarflera olika önskvärt, driva dentom att typur

jämställdhetspolitik varit fallet i Sverige. Förändrade insti-av som

3 För det hittills kanske bästa, för den skull inte bristfria, försöket att presentera
olika feministiska statsteorier och utveckla Franzway, Court ochäven en egen, se
Connell Connell1989 1990.samt
4 Bland avantgardet i diskussionerna politikens förändringar förutspås politi-om
ken tiden det tjugoförsta århundradetpå så blir för människornaväg ut attvara ur

"liv efter politiken Mulgan, red, 1997, Life After Politics eller ocksåett antas
"det politiska uppfinnas Beck,pá på 1993/1996, Attvägnytt attvara upp-
finna det politiska. lång rad konkreta studier föreliggerEn följderna förmer om
nationalstaternas allmänpolitiska och särskilt ekonomisk-politiska handlings-
möjligheter, det ökade transnationella företagandet och världskapitalism-av av

stärkta vilket samtidigt innebärställning delvis former för kapitalets be-ens nya
ettroende just nationalstaten. För exempel, Political Studies 1994,av par se

Special ofIssue: Contemporary Crisis the Nation State och och DracheBoyer
1996 States Markets. The of Globalization.Against Limits
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framtidjämställdhetens

nödvändigtvis förutsätt-omständigheter innebär intetutionella att
bli bättre.de kan Poängenjämställdhet blirningarna for ärsämre;

jagannorlunda. Vadbli väsentligtblivit eller håller påde har attatt
demokratiska,politiskasvenskadetvill lyfta fram systemetsär att

institutio-och rättsligaFörvaltningenoffentligabyråkratiska den
i ochmaktinstrumentutgjort debegränsningar,sinatrotssom,ner
poli-könsmotsättningarna kunnatmångfacetteradevilka degenom

institutionerslags1990-talet intetiseras, i slutet är sammaavnu
mobiliseringpolitiskakvinnorssedan dåför 20-30 årde varsom

Sverige.i ikom gångnytt
förutsätt-politisk-institutionelladeriktarvi härAtt oss

individers ochhandinte i förstajämställdheten ochförningarna
med deocksåattityder, hängerelleregenskaper sammangruppers

delvis berörasamhällsförändringama. Dessatidigare nämnda antas
kanskebeskaffenhet,samhällsinstitutionemascentralasjälva de att

inklu-olika marknadernadenationalstaternasärskilt ävenmen -
omvand-konstitutivadär genomgårträffassive de parter som -

dynamikensocialaoch denförändringarnalingar. Och när mer
faktiskainstitutionaliserade fundamenteni debrotthandlar om
varieran-olikasystemskifteneftersträvadeeller än gruppersom

institutionernaoch värdenaktivitetertill deförhållandende som
i analysen.individer/gruppergå föreinstitutionerreglerar, bör

centraltmycketocksåindivider stårInstitutioner än nusnarare
in-uppsvingetstarkaforskningen.samhällsvetenskapliga Deti den

institutionalistiska1990-talen förochunder 1980-ternationellt
ansatsers, individersindividerantingensådana därbekostnadpå av

rigidamindreeller ellermereller resurserbeteendeegenskaper,
olikaalla debakgrundmåsteistårstrukturer motcentrum, avses

förändringsprocessemaövärldsomspännandemindreellermer

5 ofThe TheoryGoodin ed. 1996Robertbredd E.exempel med vissEtt ären
nyinstitutionalist-behandlar GoodininledningskapitletInstitutional Design. I

sociologi, eko-discipliner historia,samhällsvetenskapligai fleraiska ansatser
samhällsteori,generellt inomStatskunskapnomi och temaäven ettsamt mersom

filosofi.normativ politiskvetenskapsñlosoñ och
6 för föränd-och formerflera olikajagkonkretisera något,För att processeravser

relationerSverige, i Sverigesinomförändringsprocesser ut-harringar. Jag nämnt
värdenförändringar kan olikadessaländer. Ijämförbaraliknande i andraochåt,

motarbetasellerdrivs,varandra ochurskiljas bryts accepterasmot avsomsom
maktgrad ochmed olikaintressenterurskiljbaramindre klart artolika eller avmer
deomvandlingama somrevolutionärabåde dejagsig. Vidarebakom ex.avser

förut-plötslighet knappasti sinsammanbrottösteuropeiska staternas varsom
socialade storskaligablev, och ocksådeavsedda såsomsedda eller upp-ens

nydaningenEU-byggct,det fortsattaombyggnader somnader ochbyg ex. som
avsedda och plan-i Kina osv.strukturförändringama ärsteuropa, somav

annorlunda detblirsedan resultatetsak änmässigt genomdrivna är omen annan-
avsedda.
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Anna G. Jánasdáttir

dennaI artikelsamling givetvis ingen heltäckandepresenteras
undersökning hur förutsättningarna för fortsatt jämställdhets-av
politik i Sverige, eller i och vilka institutionerut framti-ser genom
dens kvinnopolitiska intressen bör drivas för ha reell framgång.att

detta skulleFör krävas flera forskningsprojekt. olika bi-Destora
dragen i denna bok vissa nedslag på skilda politisk-organisato-gör
riska nivåer den kommunala, nationella och övemationella nivån

i statsorganisationens olika delinstitutionersamt och aktiviteter
kommunerna, riksdagen, EG-domstolen. En sammanfattande
fråga kan villkorenHur försägas och hur för-deutvara: ser agerar
troendevalda, de verkställande aktörer i sinarättens respekti-samt

institutionella sammanhang det lokala, nationella och över-ve
nationella planet det gäller fortsatta möjligheternär till göraatt-

jämställt7landet Vidare, vilka olika förutsättningar skapas häri-
för kvinnor och ekonomiskt och imän övrigt kunnaattgenom

välja att leva jämställt
Vissa kapitel särskilt kapitel behandlar8 specifikt vadänmer

de andra de teoretiska och ideologiska brytningargör kring politik
och ekonomi, makt och kön, kan urskiljas i den svenska ochsom
den internationella debatten. gällerDet vissa diskurser delssom
handlar också kan ingå de förutsättningarsägasom, men som
boken vill diskutera.

denna inledningI preciserar jag först begreppenresten styr-av
och institutionsystem hittills odefmierade. Däref-använtssom

diskuterar jag lite några sakerter närmare iantyttssom resone-
dels gäller det de politiska referensramama för kvin-manget ovan;

nomaktutredningens forskningsuppgift dels vill jag lyfta fram och
problematisera frågan det ekonomiska oberoendets betydelseom
för jämställdheten. Slutligen jag kort bokens övrigapresenterar
innehåll. Syftet bild, ochär ofullständig,änatt ge en om grov av
förutsättningarna för framgent kunna använda statsorganisa-att
tionens olika delar för realisera jämställt samhälle i Sverige.att ett

2 Styrsystem och institutioner

harJag lite lösligt styrsystemanvänt olikatermen överovan so-
ciala maktordningar, marknaden, familjenstaten, Ensom m.m.
motsvarande har framträdande plats i utredningsdirek-term som en
tiven regelsystem. Innebördenär regler styranges som som
människors handlande, och härigenom lyfts fram institutiona-ett

7 Citatet anspelar boktitelnpå Att landet jämställt, Hagberg,göra Nyberg,se
Sundin 1995.
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framtidjämställdhetens

inte användesliknande det formulerades ilistiskt synsätt som men
Åmark, l994z222f i den förrautsträckning senågon större

mycket maktutövningengällermaktutredningen. Det attsynen av
Kommittédi-inom bestämda regelsystemsamhällei ägerett rum

fortsatta användningen ordet regel-rektiv 1994:102 2. Den avs.
direktivtext framstår dockKvinnomaktutredningensisystem som

konkreta regler ochkan gå till enbartAssociationemanågot snäv.
till generell och analytisktformella lagar än en mer an-snarare

jag valtbl.a. med tanke på dettavändbar Det är attansats. som
vilket för migdåhellre använda ordet styrsystem, är synonymt

mening. innebörden ii vidare Denmed regelsystem snävareen
generella betydelseockså inom denregelsystem som or-merryms

detförra maktutredningens slutrapportdendet i den text somges
används där i bemärkelsenRegelsystemfrån.hämtatnärmast är

i/ / konstitutionordningar, samhälletsinstitutionaliserade
20.liknande SOU 1990: 44,vid mening och s

ungefär sak de tvåuttryckerordYtterligare samma somsom
koordinationsmodel-koordination ochsocialnämnda ärovan

ler.8 Även iregim verkar hapopuläraden så storttermennu
användningsområde styming påOrdetanalytiskasett samma

steering° uttryckellerengelska govemance är ännu ett som
vildvuxna, institu-aktuella och någotmed dennahänger samman

förenar verkar behovetterminologi. Dettionsorienterade som vara
få den på-analytiskt försökaproblematisera ochatt grepp omav

politiska, ekonomiskarelativt stabiladegående omvandlingen av
dessa devärlden, eftersommaktordningarna ioch ideologiska -

Russel,avsedda effekterproduktionenförsociala formerna av
handla och uppnå mål Stone,for kunnaeller1938/1975:25 att

omstöpning.under1989:229 är-
används härvilket ordViktigare ärän att styrsystem avser:som

kombinationerinstitutionellaolika slag även avarrangemang,av
uppgifter /som lö-särskilda sociala måstei vilkaolika sådana,

sas/ principer rationa-i grunden olika regulativaenligtordnas
maktsubjektenvilka makt inklusivelitetsprinciper samt genom -

8 red 1991.m.t1.Se Thompsont.ex.
9 välfärdsstatsforskningen välfärdsregi-användning iJfr regimbegreppetsex.

regimteorin vunnit utbredning i urbanforskningens.k.också denmer samt som
komplettera tidigare maktteoretiskaelleroch där har ansatserersatt avsessom

makteliter.lokaladensom om
° brittiska dis-govemance i de årensgranskning hurI sin använts senasteav

minimalaminst olika bemärkelser: 1 denRhodes 1996kussion finner sta-sex
public management", 4 god styrning,styrning, 3 "thekorporativ2ten, new
självorganiserande nätverk.och 6självreglerandesocialt5 system

institution l983:5.Jfr definitionBermans av



Anna G. Jánasdáttir

-formeras och Institutionsbegreppet bör dåutövas. i enlighet här-
med defmitionsmässigt omfatta makt. klassiskEn sociologisk så-
dan kan med fördel hämtas från Arthur Stinchcombe 1968:182.

institutionEn ett medel maktär bakom värdensätter asom
device for backing values with institutionellapower. I föränd-
ringsprocesser kan således, nämndes olika värdensom ovan, som-

jämställdhet urskiljas bryts varandra; dessat.ex. värdenmotsom-
omfattas/accepteras, drivs eller motarbetas olika ellerav mer
mindre klart urskiljbara intressenter med olika grad och art av
makt bakom sig.

talaAtt sociala sammanhang eller liknande,styrsystemom som
vilka ordnar sociala relationer och aktiviteter enligt vissa regula-
tiva principer, rationaliteter eller koordinationsmekanismer, är ett

kunna itala enkla någotsätt så komplextatt termer om som
mänskliga samhällens funktionssätt, just samhällsordningen.om
Forskningsuppgiften i kvinnomaktutredningen för att spets-nu—-
formulera saken något undersöka hur det står tillär med för-att-
söken för jämställdhetens syften den rådande ekonomis-att störa
ka ordningen. Vad har försöken förstöra den seglivadeatt mans-
dominerade samhällsordningen lett till och hur kan den störas/för-
ändras ytterligare Med andra ord, hur förutsättningarna idagutser
i Sverige för jämställdhet aktivt omfattat värde kan reali-att som

och bli bestående dvs. kan institutionaliseras inom allaseras - -
väsentliga iområden live se nedan. Ty styrsystemansatsen er-
bjuder också kunna tala förenklat olikasätt samhälls-ett att om
ordningars föränderlighet, variabiliteten i tid och Om ettom rum.
strategiskt aktörsperspektiv lyfts fram blir det ordningamas för-
ändringsbarhet aktualiseras. Mycket intresset, bland såvälsom av
samhällsvetare samhällsdebattörer, för tänka och talaattsom om
hela samhällens grundläggande institutioner i termer styrsystem-av

eller koordinationsmodeller präglas uppenbarligenansatser av re-
sultatinriktning och olika slags strategiska maktperspektiv. Ingrip-
andemotivet kan handla det klassiskt konservativa, föränd-attom

for bevara; eller det kan förändring för förstöra föratt attra avse
nyskapa på social förändring utbredd idag, kan-att ären syn som-—

ske särskilt på nyliberalt håll.
förenkladeDet talet de olika och koordina-styrsystemenom

tionsprinciperna kan emellertid också bli ganska missvisande.grovt
Det vanligt, särskilt bland ekonomer,är räkna familjent.ex. el-att
ler hushållet institutionaliserade sammanhang i vilkaett tresom av
människor får sin ekonomiska utkomst tryggad. övrigaDe två är
då anställning i lönearbete eller egenföretagande marknaden
och de sociala välfärdssystemen staten. kvinnomaktutredningenI

6



framtidjämställdhetens

dvs.regelsystem;ekonomisktsärskiltfamiljen enett somsomses
resursfördelningochekonomisk makt- ägervissdärinstitution en

traditionellatill detförhållandeimarkeringviktigDetta är enrum.
varitintemaktrelationerhushâllstänkandet, därekonomiska

familjenrimligtfulltdet ettvisstOchaktuella. attär somse
ekonomiskadär bl.a.regelsystemellersärskilt resurserstyr-

familjenrimligtintefördelas. äroch Det är attregleras somsesom
andra.de tvâmedlikvärdigunderförståttförsörjningskälla,en

kapitalellerlönearbeteinkomsterinnebäraskulleDetta att avav
imänniskorförviamedelallmänna äroch/eller statenav -

nutidensfamiljen.inom lförsörjningutbytbaraallmänhet mot-
ochlöne-blandadeinklusive delönearbetssamhällen,utpräglade

tillgångensvenska,detsocialförsäkringssamhällen är tvärtomsom
dessaavhängigheltfamiljeni attekonomiskatill avresurser

andrade tvåeller bådafrån systemen.kommer avenresurser
klargörafamiljeniekonomisk makttalar utan attsåledesviOm om
konstigadelförvi bäddarriskfinns detsåskillnaden att enovan

möjlighet-referenspunkten sammabl.a. påjagtänkerresultat. Då
fixera-oberoendeekonomiskttillochfor kvinnor män somer

kon-någontingdefinierasmaktekonomiskOmdes somovan.
hypotetisktellerkvinna ävenskulle settenhetligt,ochtextlöst en

för-andratillitillgångellerinkomst, rättman utan egenegenen
familjensmaktavsevärdhamedel, kunna översörjningstillräckliga

spende-hur dessaförreglernaliksomtillgångar, övergemensamma
makens/sam-barainteberoendeheltsamtidigtoch avvararas, -

medgivande.vilja ochgodadärtill dennesinkomstbons utan
brukardetuppfattningmissvisande styrsystemklartEn somom

sin-imarknadenjust talaförmedlasmarknadenkallas att omav
hand-finansmarknadenocharbetsmarknadengularis, t.ex.omsom

handlasakdockdetKonkretsaker.slags är attmedlade ensamma
handlaheltochbörsen attplaceramed och annanenpengar

kanskearbetsmarknaden. Det mestmänniskorplaceramed och
fritt kon-dessi principochMarknadenlåtamedmissvisande att

alltuttryck förrepresentativtframståaktörerkurrerande ettsom
självanäringslivet ärprivata göra,det atthar med att pro-som

mycketoftamed sina strängaföretagen,institutioner,duktionens
oviktiggörs.ochosynliggörshierarkier,interna

detvrångbild,blirlätt närärförenklingYtterligare ensomen
of-maktordning,enhetligframställspolitikenellerstaten ensom

slätt. denhänderVadoch ärhierarki attdå rätt po-somtast som

‘Z Hierarchies Net-1991 Markets,m.fl. redThompsonfallet iSå är t.ex.
ovan8Rhodesi seSocial Life;of notenävenCoordination samtworks. The
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litiska demokratin särskild institutionaliserad maktordning,som en
1974:X3basic Lindblom,processestyp för auktori-som en av

tativ styrning olika samfälligheter, tenderar försvinnaattav ur
bilden. Sättet tala blir rakaatt till detstaten tidigaremotsatsenom
vanliga, och det missvisande,även dennär sammansatta statsorga-
nisationen betecknades Demokratin och slätt.rätt Ensom annan

vrångbild skapas den politiskasorts demokratinnär återuppfinns
på så den framställssätt liktydigatt med marknaden; ochsom
marknaden då generellgärna koordinationsmodell för alltsom en
individbeteende.

3 orskningsfrågomasF politiska referenspunkter

Av direktiven framgår beslutet tillsätta kvinnomaktut-att att en
redning med fokus på ekonomi bredareär kontext.sprunget ur en
Bakgrunden den generellaär svenska jämställdhetspolitikenmer
där målet delad makt /och/ delatär /mellan kvinnor ochansvar
män/ inom alla väsentliga områden i livet och där delmålenett av

det skall finnasär möjligheteratt för kvinnor och tillmänsamma
ekonomiskt oberoende Kommittédirektiv 1994:102, sid 1.

Ovanstående innebär, enligt min läsning, det jämställdhets-att
politiska delmålet: reella möjligheter för kvinnor och mänsamma
till ekonomiskt oberoende, något fastutgör punkt till vilkenav en
forskningsfrågomas relevans kan och bör relateras. En överordnad
referenspunkt kan då detsägas generella målet: kvin-attvara mer

samhälleliga maktställning i allmänhet och deras ekonomis-nornas
ka och makt i synnerhet skall kunna stärkas. forsk-Denresurser
ning efterlyses förväntas således kunskapsmässigt under-ettsom ge
lag till framgångsrik jämställdhetspolitikatt skall fortsättnings-en
vis kunna föras och genomföras i Sverige inom alla väsentliga
områden i livet.

börDet tilläggas politik/jämställdhetspolitik inteatt enbart be-
höver den aktivitet i regering,äger riksdag, kom-avse som rum
munala kan också praktisktutan alla andraorgan tagetosv. avse
könspolitiska sammanhang där kvinnor och verkar,män sam-
verkar eller strider jämställdhetens realisering. Vi lever våra livom

kön i alla de olika sociala ordningar vi skapar och låtersom växa
fram, och socialt betingade könsmotsättningar och potentiellt

könskonflikteröppna finns har institutionaliserats inom och-

artikel, "The New Governance: Governing without Government
3 I den pluralistiska teoritradition Lindblom här skriver används ordetsom
poliarki polyarchy denikonkreti stället för demokrati. Poliarki avser
realiserbara formen demokrati.av
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medSyftetdessa ordningar.allaförbindelsema mellani attäven -
aliaspolitiskaetableradelyfta fram det statenstyrsystemet som

institutionali-könspolitiska intressenfält därhuvudsakligadet
väsensfrände tilltidlösidealiserainte statenär attserats, som en

understryka detSyftetfeminismen.ellerkvinnor är att samman-
för jäm-ochhittills och härbetydelsepolitiska systemetssatta nu,

och intebakslag;eventuellaochmöjligheterställdhetens samt
förändringar i dessaundersökaviktenbetonaminst attatt avse-av

och in-inombyråkratiskainompolitiska,både inomenden, staten
till andra pårelationer, dvs.s.k.och i dessomrättsliga externa an-

mark-grundadeprinciperregulativanorlunda styrsystem, som
familjen.ochförhandlingssystemetkorporativadetnaden,

grundvillkorandraoberoende ochEkonomiskt4

enligt direktiven,på,ekonomi berorfokus på attUtredningens
Samtidigtdelområde.just på detta ärföreliggerkunskapotillräcklig

ganskaexplicit i direktiveninte dettadet sägsäven enom --
synnerligen vä-ekonomiuppfattningokontroversiell utgör ettatt

jämställdhetenrealiseradet gällerområdesentligt när att mer ge-
till-nödvändig inteoberoendeEkonomiskt utgörnerellt. omen

övrigt mellanrelationer ijämbördigaförutsättning förräcklig att
upprätthållas. Detrealiseras ochkunnaskallkvinnor och män ver-

haförutomkvinnorförst över-sådessutom när attkar attvara -
likaberättigade medblivit formellt männendvs.O-punkten,skridit

andra somoberoende kansocioekonomisktrelativtuppnått ett-
sociosexuellakallatJönasdöttir, 1991sammanhangjag i annat

förtrycksmeka-ellermotsättningarojämlikheter,könssocialaeller
alltsighärbetydelse. kanDetoch röraaktualiserasnismer omges

kärlekslivetintimai det överojämlikhetersystematiskaifrån etc.
bådeförmågor,sina olikautvecklavillkoren förojämlikheter i att

påverkamöjligheternareelladito i detilloch atthemma ute, om-
upplevdeslevnadsbetingelsema. Detoch degivningen somegna

viktigt,mindremeningicke-absolutoch i någon varsom --
ekonomiska be-detunderbråkautsiktslöstkanske främst att om,

villkorunderlägeheltikommerroendets betingelser annatett av
börjatjämbördighetenväloberoende. Närekonomisktrelativt

specifikt köns-urskiljbaraklararei denutvecklas även nu --
detta igen,återverkardimensionen,sociala/könsexistentiella menar

relationernasamhällspolitiskaochsocioekonomiskadejag, på

kapitelHirdmanstanken bakom YvonnejaguppfattarsådantNågot som
1990.slutrapportmaktutredningensi den förraGenussystemet
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mellan kvinnor och Förutsättningarnamän. stärks för kvinnors
målmedvetna strävanden, för strategiskt tänkaatt och föröver att
förändra den bestående skeva sociala värdefördelningen mellan kö-

i jämställd riktning.nen mer
ekonomiskaDen positionen kan således inte den alltses som

förklarande faktorn till hur hela uppsättningen relationer mellan
könen Men, ekonomisktut. oberoendesagt, ingenutanser ärsom
reell jämställdhet möjlig. Vidare, inte olika könsexistentiellaom
motsättningar i de varierande uttrycksformer dessa bevisli-som-

har i olika samhällsgrupper har samhällsorganisatoriska för-gen -
utsättningar för kunna vecklas ut ochatt söka lösningar, kan
knappast framgångar i någon utsträckning förväntasstörre detnär
gäller kvinnor skall kunna fortsätta stärkaatt sina ekonomiska och
politiska och sin maktposition i stort.resurser

intressantEn sak med det ekonomiska oberoendets betydelse
för möjligheten jämlika sociala förhållanden i vidare mening ärav
således det både grundläggande ochatt är relativt. Ekonomiskt obe-
roende också intressant fleraär andra Det varierar histo-sätt.
riskt, både faktiskhet och upplevelse- eller erfarenhets-som som
värde. Historiskt har innebörden i ekonomiskt oberoendesett varit

besitta egendom försörjning.att Erfarenhetsvärdetsom gav attvar
kunna existera socialt tvingas underkasta sig andrasutan att över-
höghet. Ekonomiskt oberoende till lönearbetetsmotsatsenvar
osäkra villkor och underkastelsetvång. Successivt har denäven re-
lativa maktställning förtjänst lönearbete thesom av ger power-Millof eaming nödvändig förär obesuttensom menar en
kvinnas värdighet börjat räknas ekonomisk obero-sortssom en-
endeställning. Den lönens makt kan ekono-sägaegna man ger
miskt oberoende de olika sociala myndighetergentemot kyrkan,-
kommunen/staten, husbonden/familjefadem/maken som en vux--

skulle beroende för sin försörjning. Deten person annars vara av
intressanta här den relativa ekonomiskaär oberoendeställningatt

grundas på lönearbete också idag tenderar starkare,som att ges en
absolut innebörd det gäller könens förhållandenär tillen mer var-

andra det gäller själva detän när klassförhållande lönearbetetsom
utryck för. framgårär Detta inte minstett uttrycket tende-attav

olika innebörder beroendeatt det förknippas medrar ges om
kvinnor eller En ekonomisktmän. oberoendeär behöverman som
inte jobba. kvinnaEn ekonomiskt oberoendeär harsom ett
jobb6. kanDetta uttryckas ekonomiskattsom en man som va-

5 Se citat i början detta kapitel.av
"5 För behandling dettanärmare Anita Nyberg, Kvinnortema ochav mänse
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ekonomiskai dendirektplacerastankesätt,rådandeenligtrelse,
ekonomiskkvinnamedanklass/samhällsstrukturen, va-som enen

rela-placeratshonförst sedanindirekt ochdärplacerasrelse mer
självklara,könsmaktstrukturen. Männen äritivt meren man

iaktörerekonomiskaprimärasjälvklaramindrekvinnorna som
uti-nämligenpåtaladesmed det attrisksamhället. En ovan,som

iförsörjningskällafamiljentalamodellerekonomiskafrån somom
försäkringssystemen,och ärarbeteinkomstandetag avsomsamma

föreställningenupprätthållaundertillbidradet kan ytanatt omatt
till ellertillgångskulle haSverigeigenerellt idagkvinnoratt vuxna

tvåoch interesurskällorekonomiskaolikamellanväljakunna tre
männen.som

problem,socialadehurochi tiddetvarierarVidare somrum
andrasoberoende ochekonomiskavissasföljduppkommer avsom

ställ-relativvilkendetvarierarSlutligenpolitiskt.lösesberoende,
ekonomiska obe-dettillskrivermeningenallmännadenning som

därmedvärdehierarki;rådandesamhällesiroendet såsom ettnorm
tvingandeandraelleri lagarformaliserasbetydelsehur dessockså

blihåller på öppendettyder på attMycketregler. nyttatt en
oberoen-ekonomiskadetdignitetvilkenkämfråga,ideologisk som

tillskrivs dennamänniskor statusdärmed dedet somgrupper av -—
makt- ochpolitiskalegitimadentill hurförhållandemed iförlänas

utformas. Dettabörasamhälleivärdefördelningenövriga ett anses
kapitel 8.artikeli Carole Patemanscentraltsista temautgör ett

innehållBokens5

förtroendevalda, dedehurochförvillkorendå utHur agerarser
i si-aktörerförvaltningen rättensoffentliga samti denverksamma

natio-detlokala,detpåsammanhang,institutionellarespektivena
jam-landetgällerdet göraövemationella planet, attnärnella och

förhärigenomskapasförutsättningarolikavilkaVidare,ställt
jäm-övrigtoch iekonomisktlevakunnaochkvinnor män att

ekonomi,politik,kringbrytningardiskursivadeVadställt säger
diskuterasochanalyserashäroch könmakt som

praktisktbörbilden ta-sägas attskissartathögstFör att rama
maktnationalstaternasbedömarealla attär överens gene-get om

deunderminskatsuccessivt harfrågorekonomiskairellt se-sett
höjd-och nåttsedan 1945ökathafrånåren,25-30 att ennaste

delängrekontrollerar inteNationalstaterna1960-talet.punkt på
WallaceWilliamVästeuropa, ut-iekonomiemanationella som

2-4.1997:87,oberoende. SOUochJämställdhetinkomster. s.
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trycker det Wallace, 1994:67. dettaAv drar dock ingen seriös be-
dömare slutsatsen nationell ekonomisk politikatt helt och hållet
blivit åsidosatt fmansmarknadernas påtryckningar, multination-av
ella investeringar och produktionsflöden, snabba kommunikationer

Inte EU-statemas nationella politiska institutioner heltosv.. ens är
tömda på ekonomisk-politisk makt. EU-staterna har förvisso del-
vis givit sin nationella, politisk-rättsliga suveränitet, be-upp men
står de nationella parlamentensgör mandat från sina respektive
politiska samfálligheter folken besluta finanser,att över statens
dess inkomster och utgifter de medlenssamt använd-gemensamma
ning. Samtidigt har den nationella politiska finansmakten stärkts i
relation till andra inhemska politikområden. Frågan blir då här hur
könsfördelningen i den svenska ekonomisk-politiskaut makt-ser
och möjlighetsstrukturen

Lena Wängnerud har undersökt den ekonomiska politiken som
maktområde inom riksdagen kapitelett 2. Det områdeär ett som

såväl i riksdag regering varit och, enligt Wängneruds resultat,som
fortfarande påtagligt mansdominerat.är Bilden dock inte såär en-
kel det här skulle sig oforänderligatt röra och opåverk-som om en
bar mansbastion. Wängnerud undersöker könsmönstret på detta
område med hjälp både kvantitativa och kvalitativa mått, ochav
hon belyser förändringarna tid. Hur då förutsättningarnaöver utser
för detta maktområde skulle kunna bliatt jämställt Hur ochmer
hur starkt det mansdomineratär

Det viktigaste inte det enda sammanhang där riksdagensmen
politiska makt utformas arbetet i utskotten.är Wängnerud special-
studerar könsfördelningen i utskottsplaceringama till de utskotttre

finans-, skatte- och näringsutskottet hon till-attsom menar- -
förstår en hård kärna ekonomiskt beslutsfattande.sammans av

Hon också inflytandemönstermäter kartlägga hur kvin-attgenom
och fördelar sig i motionsskrivandetmän kring ekonomiskanor

frågor det gäller det subjektivtnär definieradesamt intresset för
området ekonomi. Wängnerud tillämpar dubbelt analysperspek-ett
tiv. Väljer riksdagskvinnoma bort i utsträckningstörre vadän

de ekonomisk-politiskamännen gör utskotten eller deutestängs
denAv jämförande och nyanserade analys går inte attsom ges

få fram några tvärsäkra frågorpå varför riksdagskvin-svar som
inte använder riksdagen maktinstrument annorlundanoma änsom

vad de detMen framträder härgör. högst rimlig förklaring tillen
den intressanta frågan i svensk politik hur det kan komma sig att
så andel de förtroendevalda kvinnorstor samtidigtär hårdaav som
åtstramningar sker i många de sektorer där kvinnor på fleraav
olika särskilkt berörda.sätt är Kvinnor sitter i betydligt mindre ut-
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utformaspolitikenekonomiskadendärde utskottmed isträckning
i devad devillkoraspolitik göränpraktikenioch där annan -—

enligtfördelaochpolitikfonna sinharutskott re-att resursersom
kvin-för ökadförutsättningardockfinnsriktlinjer. Härlagdadan
före-den oftanämligenresultatviktigt är attnomakt. Ett annat

olikasaknas ikvinnortillbortförklaringen styr-kommande att
kandida-kvinnligapresumtivanämligentoppositioner, attsystems

detlyder:slutklämWängnerudsgiltig här. Somintesaknas, ärter
förmedkvinnortillräckligt mångaredanfinns engagemangnu

inomjämställdhetsatsningaktivförpolitikekonomisk att en
and-satsning åsådanVadkunnaskullemaktområde göras.detta en
denanvändningannorlundaförresultera ikunnaskullesidan avra

riks-åliggerutgifterochinkomsterbeslutanderätt över statens som
praktiken.idenfå prövasvi barakandagen, veta om

hittillskommunalpolitikenikvinnornaharriksdageniLiksom
medarbetatharfrågorna. Demjukade s.k.idelaktigavarit mer

empi-rådande,Utifrånomsorgsfrågorochvård-skolfrågor, m.m.
iomständigheterföränderliga,ändåochkonstaterbartriskt sega

lägetsjälvklart. Hurganskasigdettalivochkvinnors mäns ter ser
inflytelsesfár iochsin intresse-vidgatkvinnornai dag Harut

politiskai desin andelökatdeallteftersomkommunala frågor or-
iomkommunalpolitikernakvinnligadenivåer Harallapåganen

fått bättrekommunstyrelserna,iocksåställning,stärktasin nu
förkommuner,kvinnovänligautveckla attförutsättningar att

doktorsavhandling, DetHedlundsfrån Gunuttryckanvända ett
detvärdl996 En namnetprioriteringarhandlar processom

Örebro l980-talet.börjanikommunii gånghon avvarmenar
frå-Hedlundkapitelbok 3föreliggandeikapitel tarsittI upp

påbörjar häridag. Honi kommunernasituationenhur utseromgan
ochkommuner,olikasinsemellannågrastudiejämförande aven
denbakgrundsituationennuvarandeden motanalyserarhon av

kommunaladenomvandlingenlångtgåendemindreeller or-avmer
få1980-talet. Förmittenstartade i attganisationen per-avsom

kommunreforrner.tidigarepåkorthon ocksåtittarspektiv på nuet
ställts ivärdenvilkahär cent-intresseHedlundsför ärfokusI som

organisationsförändringar-ochreformernakommunalaför derum
harrationalitetvilkendefmierats Förproblemen sortsharHurna.

reformperio-olikai devärdeladdning skapatspositivochutrymme
slagsvilkenmedbackasvärdenvilkaord:Med andradema upp

deundervilka intressenterprinciperregulativavilkamakt av
ikönharnågonbetydelsevilkenVidare,periodernaolika om --

kommunernaiomvandlingenideologiskaochorganisatoriskaden
intressesittföra vidarekunnat attpolitikernakvinnligadeHar av
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den konkreta verklighetenrepresentera såsom de själva uppskat-
tade sin representativa roll i början 1980-taletav

finnsDet inget entydigt fråganpå de kvinnliga kom-svar om
idagmunalpolitikerna har makt ekonomiskaöver och andra frågor

deras ökade andel blandmotsvarar de förtroendevalda.som Ur
könsmaktsynpunkt kan införandetsäga att målstyr-tman ex av
ning i mitten 1980-talet med tillhörande förskjutning denav av
konkreta styrningsmakten till tjänstemännen, i realiteten har in-
neburit försvagning kvinnornas makt eftersom kvinnor ien av re-
lativt liten utsträckning har intagit ledningspositioner bland tjäns-

Med andra ord,temännen. den förskjutning i kommunerna från
mer omedelbart demokratiskt baserad politik till s.k. förvalt-
ningspolitik underägt tid kvinnornasom rum samma som som
starkast ökat sin andel i de demokratiskt valda kanorganen, ses

kvinnomakten i kommunernaatt har tagit framåt ochsom ett steg
två tillbaka. Om vi till detta lägger växlandet från kommunal-en
politik, under 1970-talet och det tidiga 1980-talet hade be-som ett
tydande för det s.k. omsorgsrationellautrymme förhållningssättet
vilket främst bars kvinnor del inomäven mänupp av men av en
förvaltningen till företagiserad kommunalpolitik meden mas-
kulinistisk prägel, där den s.k. teknisk-ekonomiskt begränsade ra-
tionaliteten skall även hanteringen denstyra sociala verksam-av
heten kan situationen sig enbart dyster. Så dockte inte falletär
med den bild träder fram Hedlunds resultat; tydligtsom ettur men
inslag osäkerhetär inte förvirringatt stor säga råder i frå-att- -

vad målstyrd politik och skallär och hur, igan om styravem som
dagens svenska kommuner.

Jämförelsen mellan de mycket olika kommunernatre som
Örebro,Hedlund studerat, Gnosjö, Katrineholm och framförger

allt mångfacetterad bild, och den innehåller delvis oväntadeen re-
sultat. Hedlund sammanfattar sin jämförelse bl.a. så Katrine-att
holm kan beskrivas starkt, kvinnor, politikerstyrdsom en av
kommun, Gnosjö politikerstyrd kommunsvagt, män,som en av

Örebromedan kan betecknas den kommunala multiorganisa-som
tionen där mängd olika aktörer inom både politik och förvalt-en
ning drar olika håll. Hon också det pågårattmenar en
dragkamp i alla kommunerna där politikertre vill släppaogärna
kontakten med verkligheten och den konkreta, praktiska kom-
munala verksamheten. Till det oväntade hör det är särskilt iatt
Gnosjö manliga politiker för omsorgsrationelltettsom resone-
mang skolan och barnomsorgen. Det också i Gnosjöär därom —
hälften politikerna företagareär det vettiga iav egna attsom—
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poli-tänkandeföretagsekonomisktochmarknadsidealöverföra
ifrågasätts.klarasttiken,

skall skötasvårdochbarnhurOmsorgsrationell på sam-syn
jämlikainställning tillpositivmednödvändigtvismanfaller inte en

medsammanfalladenbehöverhellerkönen. Intemellanrelationer
möj-i kommunenåtgärderfaktiskahandlande ellerpolitiskt som

i vardagen. Förjämliktleva attochkvinnorförliggör män att en-
påjämliktdelakunnaskallrealiteteniochskilda kvinnor män

och haområden i livetväsentligaallainomochmakt ansvar
vissakrävsoberoende,ekonomiskttillmöjligheterreellasamma

i kom-infrastrukturensocialai denförutsättningarinstitutionella
för jäm-förutsättningarnajustfokuseraVikten attavmunerna.

bidrag, OmsorgensVicki Johanssonsitydligtaktualiserasställdhet
kapitel Denna4.mellan könenjämlikhetenochorganisering

förstaför detsidor,skildatvåkanaktualitet har, säga, po-enman
förkla-det valetgällerandraför detochsidalitisk-normativ av

liberalaepokensmodernai den stats-fundamentEttringsansats.
ilagstiftningenochi allmänhetmaktenpolitiskadendoktrin är att

existe-redanförbättraellerskapaföranvändasskallsynnerhet att
individerna,jämlikaochfriaför deförutsättningarrande sam-som

idettajämlikt;ochfrittleva mot-kunnabeståhället attav,anses
tänka,visstpåbjudadirektkraft sätt attmed laga etttill enattsats

inledningsvismarkerarJohanssonhandlingar.vissviss sortstro, en
lyftsfundamentetförstnämndadetmotsvarandeprincipatt en

90-talet.införJämställdhetspolitikenlagförslag,i regeringensfram
idetvisarklartstudieJohanssons atthärintressanta är att re-Det

häri detförutsättningarskildasig såförhållerockså attaliteten -
skildamedförocksåomsorgsstrukturerkommunernasfallet -
ingickenskildabland deattityderochhandlingsmönster somparen

undersökningsresultat äri hennescentralaundersökningen. Deti
isidan hurmellan årådersambandsignifikant omsorgenenaatt ett

enskildahur desidanandraoch åorganiseradkommunerna parenär
bestämt,de kommuner,sig. närmaremellan lomsorgsarbetetdelar

omsorgsarbetsdelningenkollektiv äromsorgsstrukturen ärdär
betecknasi de kommunerjämlikmellan än somsommerparen

individuella.
ochför barnomsorgsarbetei kommunernaOrganiseringen av

frihetvilkendirektbarasåledes intemänniskorgamla avgör som
väljaparvistindividuellt ellerkommuninvånarnaförfinns att

omsorgsarbetethur ärBetydelsenomsorgsformer.olikamellan av
könsmaktsynpunktochpåocksåliggerordnat annat merett ur

omsorgsformernainstitutionaliseradeplan. Degrundläggande
rå-organiseringkollektivindividuell ochblandningvilken somav
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der könspolitisktär relevanta. De förutsättningarutgör som mer
indirekt direkt påverkarän vilka attityder kvinnor och mänsom
utvecklar i samspel med varandra vilka handlingsmönstersamt de
väljer tillämpa det gäller det faktiskaatt när i ochengagemanget

för utövandet självaansvaret det praktiska omsorgsarbetet.av
Men livet omsorgsarbete,är än också det liv relaterarmer som
kvinnor och till varandra.män Kvinnor och könssocialamän som
existenser i samspel, direkt eller indirekt, och förhåller sigagerar
till varandra inom alla områden samhälle bestårettsom av.

Johanssons analys sambandet mellan institutionaliserade för-av
utsättningar och individuella handlingar bygger på omfattandeen
mängd kvantitativt bearbetade data, vilket samtidigt betyder att
någon djupare kvalitativt tolkande belysning inte kunnat göras tav

de enskilda förhållanden. I kapitel 5 redovisar Ellinorex parens
Platzer resultaten mindre och annorlunda upplagd studieav en som
också fokuserar kvinnor och aktörer imän samspel. Hennessom
synvinkel rättssociologisk;är och det sociala samspelet och de
könsexistentiella motsättningarna sig här kring flerarör olika ak-
tiviteter och inom olika samhällssfärer handlingssystem, på ar-
betsplatsen, i facket, i politiken, i kommunal förvaltning, ien
hemmet, i frivillig miljöorganisation. Artikelns huvudfrågaen är
vad, vilka könsspecifika mekanismer/normer konstituerarsom
kvinnors och ekonomiska maktmäns hur dessa fun-samt normer

inom och mellan de olika handlingssystemen. Grundtankengerar är
det inte bara inom det specifiktatt är ekonomiska handlingssyste-

den ekonomiska makten skapas.met Kvinnor ochsom män ses
aktörer i konfliktfyllt samspel kanettsom sägas ägasom rum

inom också korsa alla de övriga handlingssystem vanligenmen som
urskiljs analytiskt såsom konstitutiva för samhälle. Detett som

här framträderäven mycket klart både det direktaär och indirekta
sambandet mellan å sidan individemas handlingar och förhåll-ena
ningssätt på olika områden och å andra sidan de organisatoriska
former de olika delområdenas aktiviteter har. slåendeEttsom ex-
empel kan hämtas från hur skillnaden beskrivs, informan-av en av

mellan hur typiskt industrielltterna, kvinnojobbett organiseratär
och hur förutsättningarna sig i typiskt mansjobbter i industrin.ett

kvinna,En med erfarenheter båda, kvinnojobbetsägerav om som
hon lämnat: "där verkligen fånge,är det mansjobbman om som
hon har hon jagsäger själv. Sammastyr avsnittnu ocksåger

mycket klar bild hur kvinnor mycket effektivten ettav sätt
knyts till de lägst betalda arbetsuppgiftema, och samtidigt har gi-
vetvis inte den manlige fackordföranden helt fel han ånär andra
sidan lyfter fram man väljer själv. Någotatt också framgårsom
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farkost påbetydakanstöd frånmyckethär hurklart mänär som
ändåaktivitetssfåremaolikai de gör.kvinnorde genusresor som

i maktpo-ändrasmycket kan mändessutomframgår attDet att av
förbättraorganisatoriskttillbidraraktivtsitioner att

ochkvinnorför bådehandlande män.jämliktförförutsättningarna
köns-analyseriaktörerinkluderaVikten männenatt avsomav
studiei Platzersbekräftas såledesförändringsprocessermaktens

kapitel 6.följeri kapitlettydligareoch framgår ännu som
jim-tydligtdynamikinreoch närsammansatthetStatens syns

kraftstifta lagarkanPolitikeraktuell.blirställdhetsfrågan se-vars
glömssådem; ellerinte följerpolitikerandraurholkasdan attav

dem;verkställerinteförvaltningstjänstemännende bort attpga
fulltkvinnor, påfrämsttjänstemän,anställdadärtillarbetareller så

ledandeidetunderjämställdhetsfrågormedallvar att personer
hela. Mot-motarbetar detpassivtelleraktivtoftastställning, män,

sinmedjämförstydligt då detsärskiltblireffekteroch dessståndet
påMed fokuseffekter.och dessstödformerolikadvs.motsats, av

PincusIngridanalyserarochbeskriverledningspositionerimän
genomföran-hindrarespektivefrämjasidafrånolika mänssätt att

kom-svenska kommuner. Dejämställdhetsåtgärder i tredet treav
pilot-jämställdhetsprojekt,regeringsinitieratiingick ettmunerna

ochfemårsperiodunderpågickkommunprojektet, somensom
i pi-deltainbjödsutvärderade. Kommunerna attochföljdePincus

siganmältfrivilligthadedeltogoch delotkommunprojektet som
visochprojektet statensSamtidigt sättintresserade. varsom

jam-visatkommunersvenskaflertaletnonchalansdenpå somsvar
initieratsområdetåtgärder påde andraochställdhetslagen ge-som

viktigastekanskesynvinkeljämställdhetspolitiskåren. Den urnom
grundervilkagäller frågankapiteldettadraslutsatsen att av

Politiskavärderas.effektivitetochlämplighetåtgärdersolikasom
dömasmindreochbedömas utinte ännueffektivitet kanåtgärderas

under-implementeringenkringomständigheternainte nogaom
söks.

politisk,ytterligarei harmedlem EUSverige blivitSedan en
tillförts denrättslig nivå statsorga-och sammansattaadministrativ

liv.invånarnasoch reglerarförförutsättningarskaparnisation som
jämställdhetenrealiserandetingårEU-institutionernaOckså i av

möjlig-ochmakt-inveckladeiandrabrytsvärde motett somsom
överstatsorganisa-skiljer EUdethetsstrukturer. Ett somsomav

politisk-de-detbekantnationalstatliga attfrån den ärtion som
byrå-detmedanformellt,mokratiska delsystemet ävenär svagt,

särskildadenhandhar typjämtekratiska rättssystemet avsystemet
delarmäktiga vä-EU-organisationens ärEUs.statsmakt ärsom
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sentligt mycket och annorlunda mansdominerade vadänmer som
fallet med det inhemskaär politiska i Sverige. Därutöversystemet

har också den högsta juridiska makten i medlemsländerna, alltöver
det jämlikhet och jämställdhet heter, förlagts till EG-dom-som
stolen. Precis vilken betydelse underordnandet svensk lag ochav
rättspraxis under EG-rätten kommer ha, på jämställd-att t.ex.
hetsområdet, inte klart. Vad å andraär sidan är allom bekantsom

sysslar med EG-rätt EG-domstolen inteär nöjer sig medattsom
enbart tolka EGs rättsakteratt skapar EG-rätt.ävenutan Det

skriver Karin Lundström i sin artikel kapitel 7. harHon studerat
det första EG-rättsliga målet det s.k. målet Kalanke be-som- -
handlar tillåtligheten könskvotering enligt EG-rätten. Med hjälpav

franskinspirerad teori hur mening/betydelse har konstrueratsav om
i västerländsk filosofisk tradition analyserar Lundström den s.k. ge-
neraladvokatens rättsliga förslag till EG-domstolens dom i detta
mål; och hon konstaterar det knappast möjligt för kvinnoratt är

uppnå reell könsjämlikhet med inomatt förmän EGsen ramen
nuvarande rättsliga eftersom det försätter kvinnorsystem i en
logisk Sedan länge etableraträvsax. tänka i hierarkisktsätt ord-att
nade dikotomier sådan fälla då det tillämpasutgör på kvinnoren
relativt Följden blir och demän. rättsliga instrumentmänatt som
syftar till manliga individers rättigheter,att garantera över-ges en
ordnad ställning i förhållande till kvinnor och de rättsliga instru-

syftar till kvinnorment med jämlikatt garantera männensom en
ställning. krävs,Det enligt Lundström, radikalt tänkasätt attnya
för kunna åstadkomma reell jämlikhet mellan könen.att

Radikalt tänka -jämte bristsätt och samtidigt efter-attnya
lysande sådana något råder idag iär de flesta samhälls-av som-

Nyaochsfärer och aktivitetsområden. nygamla problem söker lös-
ningar överallt. sin artikel,I arbeta,Att bidra. Demo-äga,att att
krati på l990-talet, bokens sista kapitel,utgör Caroletarsom
Pateman högst aktuella frågor förhållandet mellan eko-upp om
nomi och demokrati hon kräver hel del radikaltsom menar en ny-
tänkande. könsdimensionEn ingår centralt element i detettsom
problemkomplex hon diskuterar. Kort ställer hon demokratinsagt

eller det jag vill kalla demokratismen överideologi/styr-som-
ningsprinciper ekonomismen överordnad styrprincip.mot som-
Ekonomismen i sin marknadsstymingsvariant har blivit allt mer av

politisk ideologi generellt syftande samhälls- ochsamten en mo-
ralfilosofi. Patemans inte ifrågasättapoäng är marknaderatt att
har sina fördelar. Poängen påtala viktenär disku-att attsnarare av

vad vilka värden står på spel detera marknadsekono-som om- -
miska nyttoprincipema i kombination med social pliktetik, taren
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definierarpolitiska samfálligheteröverhanden det gäller hurnär
offentliga ställning och därtillsina medborgaresoch legitimerar

och maktbefogenheter.knutna rättigheter
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maktområdemanligt

Ekonomisk politik:
maktområde riksdagenmanligt iett

WÄNGNERUDLENA

Inledning1

politiken manligt maktområde behöverden ekonomiskaAtt är ett
tvekan Wibbles tid på finans-det knappast råda någon Anneom.

bekräftar regeln: finansmi-ministerposten undantagär ett som en
manligt kön. kan statsrådnister Det sägasär om somsammaav

närings1ivsfrågor.skatter ochhandhar områden som
regeringskansliet och till vilka sitter deLämnar ser somman

det gäller ekonomin hittari riksdagenviktigaste närposterna man
där: Wibble fp och Lei-Anne Anna-Gretaävenmönstersamma

kvinnor innehaft presidieposter i finansut-de endajon s är som
och Birgitta Johansson de endaAnita Gradin s sskottet. är som

motsvarande positioner i näringsutskottet. Skatteutskottetvarit i
haft sig någon kvinnlig ordförande eller vicehar inteännu vare

2ordförande.
förs fram bär inte nyhet. Beskriv-exempel på någonDe som

bakgrund de jämställdhetssatsningarningen skall dock motses av
politik Sedan valet har vii svensk under år. 1994gjorts senaresom

kvin-parlament med 40världens jämställda över procentmest
kvinnor i regeringen. frågai riksdagen och exakt hälften Dennor

ekonomiska politiken, dessaställa sig hur denkan är trotsman
fortsättakvinnorepresentation, kan såframsteg i att passvara

manligt dominerad.

mandatperioden 1991/94. den endaWibble finansminister HonAnne ärvar
innehaft Oktober 1978 till oktober 1979kvinna hittills den posten. varsom

budgetdepartementet. övrigt har det inteMarianne Wahlberg fp statsråd inom I
statsråd inom ekonomiskt inriktade departement. Förförekommit kvinnor varitatt

uppgifier kvinnliga statsråd 1994: 67.Rätt röstaattseom
2 haft kvinnlig vice ordförande perioden 1986/87 till ochFinansutskottet har

Närings-kvinnlig ordförande perioden 1988/89 och 1989/90.med 1990/91 samt
ordförande perioden 1991/92 till och medhaft kvinnlig viceutskottet har

kvinna.ordföranden i näringsutskottet1993/94. Sedan valet 1994 är
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Syftet med detta kapitel något vad ligger ba-är sägaatt om som
kom det få kvinnorså närvarande i de sammanhang där denäratt
ekonomiska politiken utformas. Hårdraget handlar det två oli-om
ka förklaringar står varandra:typer mot säger attav som en som
kvinnor låter bli söka sig till dessa områden ochatt sägeren som

kvinnoratt utestängs.
Kapitlet kommer dock inledas med vi halvtatt att tar ett steg

tillbaka och reder huruvida den bild just givits rimligut ärsom en
beskrivning situationen den i dag. Om tillutav som ser man ser
den ekonomiska politikens fotfolk vanliga politiker får man- -
då bild, eller det bara i de elitskikten eko-är ytterstasamma som
nomin uppvisar slagsida manlig dominansen av

Undersökningen fokuserar riksdagen. kapitlet FörekommerI be-
skrivningar sträcker sig tillbaka till 1970-talets början. Tan-som
ken med upplägget det skall möjliggöra frågor vilketpåär att om

i vilken utsträckning, den ekonomiska politiken kansätt, sägas va-
manligt maktområde: sker det någon förändringett övert.ex.ra

tid
huvudsakliga analysen fokuserarDen dock år 1988 och 1994.

Vid dessa två tillfällen har förutsättningarna för kvinnors deltagan-
de i det ekonomiska beslutsfattandet varit goda så densätt att
genomsnittliga kvinnorepresentationen i riksdagen varit hög 3 8-
respektive analysen visar det41 I sig emellertid hur otill-procent.
räckligt det förvänta sig allmänt högt deltagandeär att ettatt av
kvinnor i politiken automatiskt leder till fler ekonomisk/politiska
kvinnliga makthavare.

Ekonomiskt beslutsfattande
skriver beslutsfattandeNär på det ekonomiska området ärman om

det viktigt exakt vad åsyñas. någon mån kanIatt mer ange som
alla frågor behandlas i riksdagen ekonomiskt inrikt-sägassom vara
ade frågor. jag ändå finnsMen det skäl särskilja besluts-tror att att
fattande i första hand berör uzformandet ekonomiskasom av ra-

från det i första hand berör fördelning tillgängligamar som av re-
surser.

riksdagen finns det mycket klart formuleratI liggeransvaretvar
det gäller dra riktlinjer för den ekonomiska politiken.när att upp

fmansutskottetDet har denna uppgift. Utskottet har dess-är som
för budgetreglering och valutapolitik. härDetutom äransvar

grundförutsättningama för den ekonomiska politiken Jaggörs upp.
vill räkna skatte- och näringsutskottet till områden däräven ra-
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formas för ekonomin: finanser, skatter näringspolitikochmama
tillsammans hård käma ekonomiskt beslutsfattande.utgör en av

indelning dock på intet självklar. utskottEttDenna är sätt som
handhar frågorexempelvis socialforsäkringsutskottet upptarsom

statliga budgeten: pensioner, föräldraför-mycket del denstor aven
transfererings-säkring och andra delar den svenska välfärdensav

ansvarsområde. handlar i hög grad kro-ingår i dess Detsystem om
vill ekonomi, då i betydelsenoch detören, säga om men mernor

fördelas i de tidigare angivna fallen.hur dessa änresurser
undersökningen det finanser, skatter ochden följandeI är nä-

i Kapitlet bygger därmedringspolitik står täm-centrum. ettsom
frågor ekonomi.konventionellt sigligen Dettasätt närmaatt om

gjort. den aktuella politiska debatten hörs alltval medvetet lär
situation ioftast det i dagsläget råder paradoxalåsikten att ensom

sidan har vi mycket stark kvinnorepre-svensk politik: å enena
hårda i sjukvård,sidan upplever vi åtstramningarsentation, å andra

sektorerfamiljepolitiken det vill ikommunal sägaetc.omsorg, -
berör kvinnor.mångasom

diskussion huruvida det förutsätt-förvillJag äröppna om enen
långtgående jämställdhet kvinnornaför framtidaning attmeren

ekonomiska utformas. På denfler fora där deblir i de tra-ramarna
områden kvinnorepresentation starkekonominsditionella inteär

i riksdag och regering helhet. åter-den det Jagäräven somom
frågor i slutkapitlet.kommer till dessa

politikenKönsmönster i

ökat i svensk politik under de 20-25kvinnoandelenAtt senaste
ovedersägligt faktum. Under 1960-talet kvinnore-åren är ett var

1970-talet ökaderiksdagen underpresentationen i 10 procent;ca
under 1980-talet tilltill 30andelen 20 överöver procent;procent;

andelen kvinnliga riksdagsledamö-riksmötet 1996/97,och i dag, är
procent44,1ter

skall dock klargöraSamtidigt detta ävensägs att omsom man
har inte ökat likakvinnorepresentationen gått framåt så den

granskning framträder vissa köns-överallt. Vidmycket närmare
politik. Vi har redan varit inne på det förhållan-i svenskmönster

ekonomisk/politis-varit förhållandevis få på detdet kvinnornaatt
det kvinnorna proportionelltbetyderka området. Omvänt settatt

andra områden istället.varit ganska många

3 parla-genomsnittet för andel kvinnligajämförelsepunkt kanSom nämnas atten
internationelltlåg 11.3 1995.mentariker i hela världen på år Iprocent ett per-

i Sverige mycket hög.spektiv kvinnorepresentationenär
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skall inte fördjupaJag mig i beskrivning vilka mönsteren av av
kvinnligt/manligt finns, eller har funnits, i svensk politik.som

viMen exemplet med riksdagens utskott så kan kon-tarom man
perioden mellan valet 1988 och valet så utgjorde1994statera att

kvinnorna i genomsnitt minst 50 ledamöterna i social-procent av
försäkrings-, social- och arbetsmarknadsutskottet. Kvinnoandelen

med andra ord osedvanligt hög dessa områden Oskarsonvar
Wängnerud, 1995:106.

finnsIdag det ganska undersökningarmånga bekräftar attsom
kvinnor tenderar överrepresenterade inom socialt oriente-att vara
rade områden i politiken, samtidigt de tenderar under-attsom vara
representerade på områden gäller ekonomi eller teknik. Densom
vetenskapliga debatten gäller inte mycketså huruvida detta möns-

finns eller kontroversiellt hur skall förklaraärter attmer man
det uppkommer

Val eller utestängning

kvinnor vanligt förekommandeAtt inom vissa politikom-är mer
råden andra något varit uppmärksammat i litteraturenän är som

Årsedan åtminstone 10-15 år tillbaka. kom1983 boken ufer-Det
dige demokratier. nordisk politikkKvinner där författarna, någrai

den tidens framträdande kvinnoforskare, talade före-mestav om
komsten funktionell arbetsdelning mellan könen. be-Derasav en
skrivning kvinnliga parlamentariker i Norden företrädesvisattvar
varit samlade kring social- och undervisningsfrågor. harDäremot
de kvinnliga politikerna varit mindre framträdande då det gäller
ekonomi, näringslivsfrågor etc.

boken framförde författarna olikaI två förklaringartyper av
till de kartlagts: å sidan, menade de, kan detmönster som ena
handla kvinnor andra val å andra sidan, fortsat-gör än män;attom

de, kan det tänkas nødigat har villet slippe kvinnerte mennene
inn deres områder det vill kvinnorna ellerpåsäga att ett-

utanförhållits de manliga domänema Haavio-sättannat mest
Mannila m.fl., 1983:96.

Även i den svenska maktutredningens huvudrapport Demokrati
och makt från årSverige 1990 SOU 1990:44 märks liknandei ett

utredningen diskuteras blandI varför kvin-sätt att annatresonera.
bättre företrädda inom den kulturella eliten inom denär ännorna

4 För introduktion till forskningsdebatten för empiri förhållandena isamt överen
svensk politik Oskarson Wängnerud, 1995.se
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utredama’ekonomiska. söka förklaringar pendlarI ansatsen att
mellan tala fri vilja respektive maktens dragningskraft:att om

Vad exempelvis förklaringen till det finns relativt fler kvinn-är att
liga elitföreträdare inom kulturens värld inom ekonomin Enän
hypotes det i huvudsak fråga positivt val. Fler kvin-är äratt ettom

dras fri vilja till det kulturella området till det ekonomis-ännor av
och väsentligen annorlunda möjlighet detka./ / En är attannan

istället handlar maktens dragningskrafl. / /En orsak skulleom
kunna kontrollen ekonomin bedöms viktigareöverattvara som
och prestigefylld inflytandet kulturen. Kvinnorna harän övermer
därför det ursprungliga relayterings-svårare trängaatt trots att
underlaget SOU 1990:44, s.336är gott.

två perspektiven lever i dag sida vid sida varandra i forsk-De av
ningen. Få undersökningar har gjorts där egentligen kommit såman
mycket i de citat angivits. Debatten präglas därförlängre än som

Ärviss vaghet och osäkerhet: kvinnors frånvaro från vissa poli-av
de diskrimineras kvinnortikområden tecken Vill inteett att

Är dethålla med ekonomi huvud problempå över taget ett om
föreligger uppdelning ansvarsområden mellan kvinnligadet aven

frågoroch manliga politiker några de ställts.Det är av som
inledsföljande analysen med beskrivning i vilkenDen ut-en av

föreligger skev fördelning mellan könen densträckning det påen
politikens område. Därefter kommer deekonomiska ett par av

diskuterats till prövning i det empiris-förklaringar att tas uppsom
mellanSpänningen å sidan val och å andra sidanka materialet. ena

central i analysen.utestängning kommer att vara

inflytandeTre mätasätt att

Än-begreppetTidigare har användningen ekonomi diskuterats.av
har dock inte vad med ekono-det mycketsagts om som avsesnu

Finansmakten, bestämmamiskt beslutsfattande. överrätten att
utgifter, åligger riksdagen. Formellt detinkomster och ärstatens

ekonomiska beslutsfattandet kollektivt för samtliga 349ett ansvar
ledamöter

sådant konstaterande dock inte mycket hjälp på iEtt vägenger
försöken komma den ekonomisk/politiska makten finnsatt var

5 utredningens ordförande, övriga deltagare iStatsvetaren Olof Petersson var
Johan Olsen Anderskommittén Hirdman, Inga Persson, P.Yvonne samtvar

Westholm.
6 stiftar beslutar skatt tillregeringsformen det Riksdagen lag,I 1:4 står att om

kapitletmedel skall användas." Se finans-och bestämmer hurstaten statens om
makten Holmbergs och Nils Stjemquists inledning till Sveriges grund-i Erik

utgiven riksdagen 1995.agar och riksdagsordningen av
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samlad. undersöka utskotten innebärAtt sig frå-sätt närmaett att
vilka inflytandeledamöter har ekonomin. Istörst övergan som

praktiken fattas de avgörande riksdagsbeslutenmånga i anslut-av
ning till utskottsarbetet Sannerstedt, 1992. Utskotten dock in-är

den enda där ledamöterna har möjlighet påverka dente attarena
ekonomiska politikens utformning. Alla ledamöter har rättt.ex.

motioner.lägga förslag i Ledamöterna kan också del i de in-att ta
diskussionerna i sina respektive partigrupper.terna

beskrivningen kommer jagden följande undersökaI att ut-
skottsplaceringar, motionsskrivande ledamötemas subjektivasamt

för området ekonomi. Frågan beslutsfattande kommerintresse om
därmed handla vilka kvinnor eller har infly-mänatt om som- -

ekonomiska ärenden utskotten; vilkatande i beredningen av som
försöker lägga förslag i ekonomiska frågorpåverka attgenom

förväntasmotionema; slutligen vilka kan sig isamt som engagera
intresse.7ekonomisk/politiska debatten subjektivt Vid sidanden

kön faktorer partitillhörighet och riksdags-kommer även somav
i analysen.erfarenhet förasatt

ekonomin:Inflytandet2 över

beskrivningempirisken

ekonomiskt inriktade utskottRepresentation i

har kvinnors representation i utskotten följtPå generellt planett
kvinnorepresentationen i riksdagen helhet.utvecklingen somav

kvinnoandelen i riksdagen1971/73 14Mandatperioden t.ex.var
i utskotten. den nuvarandesamtidigt den I15 procentprocent, var

siffrasnittandelen kvinnor iutskottenriksdagen 44är procent, en
kanrepresentationen i riksdagen helhet. Manmotsvarar somsom

kvinnorna kommit i utskottendet varit såsäga att att men, som
intei diskussionen könsmönster, de hartidigare framhölls om

dem. följande figurenkommit lika mycket i och Denvart ett av
kvinnliga ledamöter i riksdagens samtligavisar genomsnittlig andel

heldragen linje i jämförel-utskott under perioden 1971-199716
andelen i finans-, skatte- och näringsut-med den genomsnittligase

linje.skottet streckad

7 huruvida ledamöterna sitter i deinte det likvärdigt någotJag äratt avmenar
subjektivt in-utskotten, skriver motioner ellerekonomiskt inriktade ettuppger

utskotten i högre gradråder ingen tvekanför ekonomi. Det utgöratttresse enom
Esaiasson och Holmberg 1993 föri riksdagenmaktbas motionsrätten seän t.ex.

utskottens makt.diskussionen om
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ekonomiskt inriktade utskott. jämfö-EnFigur 1 Kvinnors representation i
riksdagsutskøtt periodenrelse med samtliga 1971-1997.

Andel kvinnor %

45 --

40‘

3 5 -

0 I I r I | |I I
91/94 94/9779/82 82/85 85/88 88/9171/73 74/76 76/79

mandatperiod

närings-samtliga utskott: finans,- skatte- ochutskott: -- - -

kvinnliga ledamöter ordinariegenomsnittlig andel påFiguren visarKømmentar:
periodenmandatperiod. Riksdagen har under helaför respektiveutskottsuppdrag

finans-, skatte- och närings- konstitu-förutomhafi totalt 16 utskott: dessa är --
fÖrsvars-, socialfbrsakrings-, social-, ku1tur-,utrikes-,tions-, justitie-, lag-, ut-

Antaletjordbruks-, arbetsmarknads- bostadsutskottet.trafik-,bildnings-, samt
denvarje utskott, mandatperioden 88/91normalt 15 iordinarie platser samtär

mandatperiodenplatser utökat till 17. Den sistaantaletinnevarande är ännuär
egentligen 94/98.avslutad

ledamotsförteckning.Källa: Riksdagens

kvin-systematisk underrepresentationfiguren synliggörsI aven
kvinnoandelen varit lägre i de ekonomisktharsedan år 1971nor:

helhet.iutskottsorganisationen Man-utskotteninriktade än som
kvinnoandelen i genomsnitt1971/73 7datperioden t.ex. pro-var

jämförasnäringsutskottet vilket skallskatte- ochi finans-,cent
utskott. innebär ii samtligamed genomsnittet Det15 attprocent

det kvinnor knapptinriktade utskottende ekonomiskt satt
i andra utskott.platser normalthälften det antal som varav

andelen kvinnor i finans-, skatte-1988/91Mandatperioden var
densamtidigt 35näringsutskottetoch 22 procentprocent varsom

motsvarande siff-mandatperioden 1991/94isamtliga utskott; var
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l6 i finans-, skatte- och näringsutskottet och 32procentror pro-
i samtliga utskott återigen återfanns det kvinnor påcent motsva--

rande hälften de platser normalt i andra utskott.av som var
viktiga härDet kanske inte gradera hurär underrepre-att stor

sentation om.det varit frågan igurensF huvudresultat den vi-är att
på systematik: det inte bara under enskilda år kvin-ärsar en som

varit färre i de ekonomiskt inriktade utskotten resulta-utannorna
föreligger för hela perioden. den innevarandeFör mandatperio-tet

den 1994/97 resultatet kvinnorna iär genomsnitt 35utgöratt
ledamöterna i finans-, -skatte- och näringsutskottetprocent av

samtidigt de innehar 44 platserna beräknat påprocentsom av
samtliga utskott. tyderDet viss förändringatt ägten rum, un-
derrepresentationen inte riktigt lika markant i dagär den varitsom
tidigare

Författandet ekonomiskt inriktade frågormotioner iav

Motionsskrivandet i riksdagen kan inte något särskiltsägas vara
Ändåmaktinstrument. flestaDe motioner leder till avslag.vasst

motionsskrivandet del ledamötemas tid. Underupptar storen av
riksmötet 1988/89 skrevs exempelvis 4 429 motioner; motsvaran-
de siffra för riksmötet 1994/95 969.°2 innebärDet ivar genom-
snitt tiotal motioner ledamot och år. felDetett är attper se mo-
tionsskrivandet helt verkningslöst. Eftersom det råder bered-som
ningstvång behandlas alla förslag, på så kommer motionernassätt
innehåll prägla den politiska debatten.att

tabell visasI 1 resultatet två undersökningar: i den första harav
sökning gjorts på hur ofta ekonomi förekommer etten som nyc-

kelord i motionsskrivandet; i den andra undersöks de motioner som
varit på beredning i finans-, skatte- eller näringsutskottet. Det är
inte ledamöterna själva vilka motioner hamnaravgörsom som

det beslutet fattas kammarkansliet i samarbete med utskot-var; av
kanslichefer. eventuellEn utestängningsmekanism skulletens

8 Antalet ledamöter i varje utskott normalt 15. Det betyder förändringär påatt en
kvinna eller mindre utslag på 7 procentenheter ietten person en ettmer ger ca- -

enskilt utskott. Observera dock figuri detl utskott underlagäratt tre utgörsom
till beräkningen kvinnorepresentationen i de ekonomiskt inriktade utskottenav
en förändring på där utslag på 2 procentenheter.etten person ger ca9 fmansutskottctI i dag 6 l7 ledamöter kvinnor; i skatteutskottetär 5 17av av
ledamöter; och i näringsutskottet ledamöter7 17 Riksdagens ledamotsför-av
teckning 1996/97.
1° Uppgifter från riksdagens förvaltningskontor Riksdagen i siffror 1995/96.

Se Ahlbäck för1997 beskrivning och analys hur motionerna hanteras ien av
riksdagen.
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visa skriver ekonomi likadärmed kunna sig i kvinnoratt om myc-
de ekonomisktderas motioner inte hamnar iket män attsom men

inriktade utskotten.
Rix-genomförts via riksdagens databasundersökningen,I som

motio-hela motioner procentbaslex, det inte utgörär utansom
yrkanden. Författarens kön syftarrubriker och konkretanernas

skriva under motionen, i devarit först medpå den attperson som
skrivit under motionenkvinna ochfall två en manpersoner en --

beteckningen både och.den undergår

författare tillKvinnliga respektive manligaTabell I motioner i
ekonomiskt inriktade frågor procent.

både träffarmandat- kvinnor köns- antalmotion mäntyp av
och skillnadperiod

innehåller 88/91 w 5 -43 2 01626"ekonomi"
200394/97 36 3 -25nyckelordettsom

88/91 ä 8 -44 7 661behandlats i finans—,har
407194/97 G3 4 -30skatte- eller näringsutskottet

undersökning motionsskrivandet viaResultatet bygger påKommentar: en av
första undersökningen, motioner innehål-riksdagens databas Rixlex. I den av som

träffarnyckelord, har fritextsökning gjorts där antalet påekonomiler ett ensom
$-tecknet$ekonomi$ samtliga ord där ekono-registrerats innebärsökordet att

träffas. den andra undersökningen, motionersammansättningen Imi ingår i av
skatte- eller näringsutskottet, har sökningen gjorts påbehandlats i finans-som

sökningen riksdagens ärenderegisterbåda fallen har gjorts iutskottens Inamn.
innehåller rubriker hemställanpunktemadet gäller motionerna,när samtsom,

förslag/yrkanden det dessa procentbasmotionernas konkretadvs. är utgörsom
ellerträff har kodats motionens förstanamn kvinnligtabellen. varjei För ärom en

underteck-fall motionen enskild motion en ellermanlig ledamot. I de tvâär en
såväl denundertecknats kvinnlig manlig ledamot haroch den harnare av som

avslutad,mandatperiodenregistrerats både och. sistaDen är ännusom
1997.undersökningen genomfördes vecka 4 år

förjämförelsepunktsjälvklart vad skall hainteDet är attsomman
motioner i ekono-författandekvinnliga ledamöterssäga avom

eller litet. Till viss delmisk inriktade frågor varit styrsstort mo-
sitt parti.position ledamot har itionsskrivandet vilken Deenav

partiordföranden första-undertecknasmotionernatyngsta somav
aktuellasärskilt för det områ-eller med ansvarnamn av en person

innehar i dag dessa positioner.ekonomin. Få kvinnor Ta-det här-
klart manlig dominansganska förväntat, påbell visar också,1 en

12 inteyrkande enskilt ärende. Detutskottsberedningen räknas varje ärI ettsom
flera olika utskott.motion splittras påovanligt ochatt en samma
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det gäller motioner handlar ekonomiskt inriktade frå-när som om
gor.

referens framstårEn rimlig dock motions-är sättaattsom som
skrivandet i relation till representationen i utskotten. Mandatperi-
oden 1988/91 kvinnoandelen i genomsnitt 22 i finans-procentvar
skatte- och näringsutskottet; period stod kvinnliga ledamö-samma

förstanamn på 24 de motioner behandla-ter procentsom av som
desi utskotten och samtidigt hade 26 de motioner därprocent av
ekonomi ingick nyckelord kvinnonamn först. Mandat-ettsom
perioden 1994/97 den genomsnittliga kvinnoandelen 35var pro-

i utskotten, 33 motionerna dit undertecknadecent procent av var
med kvinnligt först och sifframotsvarande för motionerett namn
med nyckelordet ekonomi 36 procent.var

sammanfatta resultatetFör så kvinnors andelatt motsvarar av
motionerna i ekonomiskt inriktade frågor deras andel bland leda-

i dessa utskott. Resultaten visar också, precis detmöterna närsom
gäller utskottsplaceringama, viss förändring tid. kvinn-Deöveren
liga ledamötemas andel motionerna kring ekonomi harämnetav
ökat med ungefär procentenheter mellan10 de två mandatperiod-

erna.
Tanken kvinnor skulle frågor ekonomiatt ta utanom upp om
dessa motioner hänförs till finans-, skatte- eller näringsutskot-att
får inte något stöd resultaten i tabell Kvinnornas andeltet av av

de motioner ekonomi ingårdär nyckelord något högreär änsom
bland till ide motioner gått beredning de aktuella utskotten.som
Skillnaden dock mycket liten.är

Ekonomi politiskt intresseområdeettsom

Vad skall undersökas i detta avsnitt föreliggerdet någonärsom om
skillnad i kvinnliga respektive manliga ledamöters personliga enga-

för sakområdet ekonomi. framfå vilkaDet är sättett attgemang
ledamöter kan förväntas delta i den ekonomisk/politiskat.ex.som
debatt förs internt i partierna. Det personliga intresset kansom
också allmänt planpå potential eller i detett ses som enmer resurs
dagliga riksdagsarbetet.

Vid den Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet,
enkätundersökningarhar antal genomförts med riksdagens le-ett

damöter efter valet 1994.bland 1988 och valet dessaIannat-
vilkaställdes fråga områden inom politiken le-öppenen om som

EsaiassonUndersökningarna leds docent och professor Sören Holm-Peterav
genomförtsberg. Undersökningar har år 1969, 1985 och 1996.även
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damötema intresserade fanns möjlighetDetmest attav.var
till olika områden. Tabell visar den andel i2nämna treupp som

ekonomi.sitt sakområdet har bred defi-Jagnämnt använtsvar en
skatter näringspolitik.nition omfattar såväl somsom

Tabell Andel kvinnliga respektive manliga ledamöter2 nämnersom
ekonomi politiska intresseområde.sittsom

kvinnor könsskillnad antal intervjuademän
37 -12 126/ 2011988 25

-23 132/ 1911994 35 58

bygger fråga "Vilken eller vilka områdenKommentar: Resultatet på öppenen
politiken intresserad av ställts i riksdagsundersökning-inom Duär mest som

institutionen, Göteborgs universitet.vid Statsvetenskapliga Ledamöternaarna
tillhaft möjlighet olika intresseområden. Svaren har kodatshar nämnaatt treupp

övergri-enligt detaljerat kodschema sedan slagits till 30-talett ettsom samman
intresseområdet definieratspande sakområden. analysen har ekonomi brett ochl

sakområdena skatter och näringspolitik.omfattar även

det i undersökning det här slagettålDet äratt att en avupprepas
givna referensramar kring vadsvårt hitta några är ettatt som

i tabellen dockförväntat värde. Huvudresultatethögt/lågt eller är
och det lägre andel kvinnorbåde år 1988 1994 än mänatt var en

Årsubjektivt intresse för ekonomi. skillna-1988 varsom uppgav
hade den ökat till procentenhe-den procentenheter, år 1994 2312

ter.
resultatet i tabell från det framkommitVad skiljer 2 som avsom

det gäller ledamötemas subjektivade tidigare analyserna är näratt
för ekonomi så ökar könsskillnaden mellan årbild sitt intresseav

undersökningarna motio-och utskotten och1988 år 1994. l av
minskad könsskillnad tid.kunde vi konstatera överennerna

andel kvinnornavisserligen högre blandDet är som uppgeren
tabell visar ökningför ekonomi år 1994 år 1988: 2intresse än en

bland sker ök-från till25 35 Men männen än ännu störreprocent.
bland de manliga ledamöternaning: detår 1988 37 procentvar

intresseområde, hade denekonomi år 1994ettsom uppgav som
ökningen drygt dubbelt såsiffran stigit till 58 procent storvar-

bland kvinnorna 21 10 procentenheter.motsom

sammanfattningDiskussion och

den genomgång gjorts ekonomisksamlade bildenDen är attsomav
maktområde i riksdagen både tillpolitik manligtär ett om man ser

intres-motionsskrivande och till ledamötemasutskottsplaceringar,
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seområden. Det bra bit kvar innan varannan damemas sla-är en
git igenom bland den ekonomiska politikens fotfolk. Samtidigt vill
jag dock inte förringa det resultat också framkommit: densom
manliga dominansen har på olika minskat tid.sätt över

Ett behandla ökningen kvinnors deltagande påsätt att är attav
det resultat inbyggd automatik: kvinnorepresenta-närse som av en

tionen ökar i riksdagen helhet så går den också naturligensom
framåt på de områden handlar ekonomi. Resultaten under-som om

dock detgräver synsättet.
automatiskaDet tillkortakommanden visar sigsynsättets

det gäller utskotten. det enbartOm den faktiska till-närt.ex. är
gången kvinnliga skullepå ledamöter har betydelse inte resul-som

skilja sig åt mellan år 1988 och vid dessa1994 tillfällen hartaten -
det varit frågan tämligen jämbördig kvinnorepresentation iom en
riksdagen helhet ändå det betydligt fler kvinnor ficksom var som-
plats i de ekonomiskt inriktade utskotten efter valet efter1994 än
valet 1988.

Vad det då har betydelse det inte denär allmännaärsom om
tillgången på kvinnliga ledamöter resultatDe hittills fram-som
kommit visar det föreligger lägre grad intresse för eko-att en av
nomi bland kvinnliga bland manliga ledamöter. skulleän Detta
kunna tyda på det finns skevhet i rekryteringen till riksda-att en

det råder brist på kvinnliga ledamöter har ekono-attgen: som en
misk/politisk grund stå på i sitt politiska arbete.att

sådant antagande, förklaringamaEtt till obalansen mel-attom
lan könen återfinns utanför riksdagshusets dock inte all-väggar, är
deles självklart. grad intresse förLägre ekonomi bland kvinnligaav
ledamöter kan följd kvinnor undert.ex. attvara en av som grupp
lång tid varit underrepresenterade i ekonomiskt inriktade utskott.
Utskotten i riksdagsarbetet inte bara drar till sigär ett nav som re-
dan sakpolitiskt engagerade ledamöter ocksåutan som genererar
intresse bland de utskottsaktiva för de frågor handhas. Reso-som

riskerar i cirkel: vilketgå kommer först utskottspla-nemanget att
cering eller intresse för frågan

det följande avsnittetI kommer utskottsplaceringama stå i
för analys där de två förklaringsmodellema val kontracentrum en

utestängning kommer explicit. Därefter skall jagprövasatt tamer
diskussion vilka andra faktorer det kan finnas, vid sidanupp en om

kön, bidrar till forma intresse för ekonomi bland riksda-attav som
ledamöter.gens
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Inflytandet ekonomin:3 över

prövning förklaringar till obalansenen av

Val kontra utskottenutestängning i

subjektivtdet gäller motioner och intresse för ekonomi detNär är
områden där det föreligger få formella hinder ledamöter-två mot

ledamotskap i utskotten detdeltagande. dock någotFör sernas an-
fördelasnorlunda Platserna i utskotten proportionellt mellanut.

partierna. partierna sedan frågan vilken ledamotInom avgörs om
internaskall besitta vilken plats nomineringsgrupper. Le-som av

önskemål vill komma,damöterna kan i regel devartuppge om
bevåg sig ordinarie ledamot ide kan inte på sättaeget sommen

finansutskottet.t.ex.
de undersökningar genomförts med riksdagens ledamöterI som

institutionen, finnsfrån Statsvetenskapliga Göteborgs universitet,
utskott ledamöterna vilja sitta ifråga ställd vilket skulle omen om

följande tabellen visar vilken utsträckningdet fick välja fritt. iDen
manliga ledamöter önskat sig till de ekono-kvinnliga respektive

visar också i vilken utsträckning le-miskt inriktade utskotten. Den
om.i det utskott de uppgivit önskemåldamöterna hamnat

manliga ledamöters önskemål ochTabell Kvinnliga respektive3 om
ekonomiskt inriktade utskott.placering i

kvinnor köns- antalmän
skillnad intervjuade

önskemål 88 -14 118/ 190andel uppger omsom
130/ 176finans-. eller näringsutskottet 94 w -21skatte—

uppnår placering i 42 49 -7 / 57andel önskadsom
23/68näringsutskottet 94 +18finans-, skatte eller

fråga Om fick välja fritt, vilketResultatet bygger på DuKommentar: öppenen
ordinarie ledamot ställd i riksdags-riksdagsutskott skulle då helst avDu vara

universitet.undersökningarna vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
har endast utskott kunnatI ett uppges.svaren

4 nomineringarna till utskotten riksdagen helhet flir-Formellt påavgörs somav
valberedningsgrupp där samtliga partier finns representerade.riksdagensslag av

partier-långt har dock nomineringarna behandlats ikommer såInnan processen
Samtliga partier de har förfarande där le-interna valberedningar. att ettuppgernas

vilka utskott de helst vill kom-har möjlighet listadamöterna överupprättaatt en
till.ma

s val utestängning i utskotten där samtligafullödig analys kontraFör aven mer
Wängnerud 1996, 1997.utskott medär se
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Tabellens huvudresultat det varit ungefär dubbelt vanligtsåär att
bland manliga ledamöter önska sig till finans-, skatte- elleratt nä-

Årringsutskottet det varit bland kvinnliga ledamöter. 1988som
det 16 bland de kvinnliga ledamöterna önskade sigprocentvar som

plats i ekonomiskt inriktat utskott, år hade ökat1994 andelenett
med procentenheter till bland2 18 männenprocent; motsva-var
rande ökning från till9 procentenheter, 30 39 Könsskill-procent.
naden i önskemål ökar alltså mellannågot år 1988 och 1994. Ar-

i mindre utsträckningkvinnor söker sig tillän mängumentet att
ekonomiskt inriktade områden därmed stöd. tittarMenges man
vidare i tabellen finns det resultat tyder på förekomst visssom av
utestängning kvinnor: år hamnade bland1988 49t.ex. procentav

och bland kvinnorna vilket42 på önskad plats,männen procent
betyder skillnad på procentenheter i de manliga ledamötemas7en
favör.

År resultatet omvända:dock det detta år det lätta-1994 var var
för kvinnliga manliga ledamöter med önskemål plats iänre om en

finans-, näringsutskottet också dit.skatte- eller komma Någotatt
har hänt mellan de Vi sedan den tidigare empiriska be-två åren. vet
skrivningen figur kvinnoandelen ökat i de ekonomiskt in-1 att

Ökningenriktade tycks dock inteutskotten. ha sin grund i någon
generell förändring i de kvinnliga ledamötemas val den faktiska-

önskemålen.placeringen har förändrats kan dockDetänmer vara
så har lättare få igenom sina önskemål,vissaatt attsomgrupper,
förändrat sig. hävd anciennitetsprincipen, antalet år le-Av är t.ex.
damoten vistats i riksdagen, stark det gäller fördelningennär av
olika Hagevi,uppdrag 1997.

Tabell Betydelsen riksdagserfarenhet för önskad placeringuppnå4 iattav
ekonomiskt inriktade utskott.AndeI önskad placeringuppnårsom
finans-, skatte- eller näringsutskottet.i

år1988 år1994
skillnad kvinnorkvinnor män skillnadmän

kortare tid i riksdagen 33 +5 2
-13 47 +24Iängretidiriksdagen

med kortare tid i riksdagen räknas nyvalda,Kommentar: Till ledamöter ersättare
riksdagen mandatperiod, ledamöter med längreledamöter suttit isamt som en som

suttit mandatperioder i riksda-tids erfarenhet räknas ledamöter två ellersom mer
uppgivit önskemål finans-, skatte- ellerProcentbas demutgörsgen. av som om

det bland ledamöter 13 kvinnor och 27näringsutskottet: 1988år nyarevar - -
bland erfarna ledamöter det 1988 61994 9 kvinnor och 34 årår män;män, mer var

kvinnor och 34 Se tabellkvinnor och 30 1994 14år män. ävenmän,
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har någon betydelse vilken riksdagserfaren-Tabell visar det4 om
det gäller uppnå önskad placering i eko-het ledamot har när atten

indelning har gjorts skiljernomiskt inriktade utskott. En som ny-
ledamöter suttit i riksdagenvalda ledamöter, ersättare samt som

riksdagen från dem suttitmandatperiod kortare tid iunder somen
i riksdagen.mandatperioder eller längre tidi riksdagen i två mer

le-har betydelse för i vilken utsträckningRiksdagserfarenheten
igenom; tidutskotten går längredamötemas önskemål manom

det få vill. Så hu-varit riksdagen desto lättare är att som man ser
visartabell Samtidigt resultaten år 1988vudresultatet 4 ut. attav

anciennitet ganska liten bland kvinnliga ledamöter.effektenvar av
sig i får igenom sinatidigare visatkönsskillnadDen vem somsom

detdenna kontroll förelågönskemål försvann inte vid tvärtom-
bland kvinnorskillnad procentenheterganska 13år 1988 storen

erfarenhet: bland kvinnornatids 50och med längremän procent
fick igenom sinabland i dennaoch 63 öns-männenprocent grupp

kemål.
förändringoch visar denJämförelsen mellan år 1988 1994 att

erfarna ledamöterna: årbland de 1994skettägt varmersom rum
fåhade chans allakvinnorna i dennadet störst attsom avgrupp

ekonomiskt inriktade utskot-önskemål degenomslag för sina om
ten.

utestängningeventuellinte långt bortaTanken ligger att aven
kvinnorsig sådana uttryckkankvinnliga ledamöter attta som av-

ändå inte de hartill platser defrån önska sigstår tror attatt som
mekanis-socialpsykologiskainneuppnå. Vimöjlighet äratt nu
jag skalli den här studien,sig fångassvårligen låter menmer som

undersökerjagmed frågan på såtabell vidareändå i 5 sätt att
vilkahar betydelse förriksdagserfarenhetenhuruvida även öns e-

som uttalas.mål

riksdagserfarenhet för önskemål placeringTabell Betydelsen i5 omav
önskemålutskott.AndeIinriktadeekonomiskt som uppger om

eller näringsutskottetfinans-, skatte-

âr1994år1988
kvinnor skillnadskillnad mänkvinnor män

-17 -2936tid i riksdagenkortare
-10-14 27 3726Iängretidiriksdagen

uppgivit prioritet förde ledamöter någotProcentbasKommentar: utgörs somav
utskott. Antalfråga önskatriksdagsundersökningensutskott i öppna mestom

med67/78; ledamöterl988/ 1994 ledamöterledamöterbland kvinnliga nyare
ledamöter 1988/1994Antal bland manligaerfarenhet 51/52.tidslängre nyare

tids erfarenhet 115/93.med längre75/83; ledamöterledamöter
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Vad visar sig här kan resultat stödettsom vara som ger argu-
utestängning kvinnor sigmentet subtilaatt formertaren av mer

och skär diskriminering.än Tabell visar5 det mellan årattren
1988 och 1994 skett markant ökning önskemål till finans-,en av
skatte- och näringsutskottet bland kvinnliga ledamöter med längre
tids erfarenhet i riksdagen ökning från till12 27 In-procent.en-
för valet gjorde flera1994 partier utfästelser de skulleattom se

jämställdhetsfrågoma. Bland kvinnligaöver ledamöter med reellen
möjlighet nå önskade positioner, alltså de varit medatt någrasom
år i riksdagen, kan sådana utfästelser ha varit utlösande faktoren

domäner.till önskemål uttalas traditionellt manligaatt om

Vad formar för ekonomiintressetsom

kapitletsI sista empiriska analys skall jag något lämna frågan om
val kontra utestängning och allmänt diskutera vad formarmer som
ledamöternas intresse för ekonomi. tidsandanAtt det aktuella-
politiska läget- bidragande faktor har visat sigär i den ökningen

1994.skett i intresset för ekonomi mellan år 1988 och Detsom
kan dock finnas ytterligare faktorer påverkar det subjektiva,som
självupplevda för ekonomi. Exempelvis så harengagemanget mo-
deraterna stark profil i ekonomiska och skatterelaterade frå-en
gor. Skulle inte detta borga för både kvinnor och i detatt män
partiet intresserar sig for ekonomi tabellI visas6 ledamöternas
subjektiva intresse for ekonomi med kontroll for partitillhörighet.

kontrollEn också för riksdagserfarenhet.görs
visarResultaten det gäller det subjektiva intressetnär föratt

ekonomi så återfinns de markanta skillnaderna mellan kvin-mest
och inom socialdemokraterna ochmän centerpartiet. Inomnor

moderaterna förelåg inga könsskillnader alls gäller år 1994 eller
så gick de i riktning till det generella år 1988motsatt mönstret:

det fler kvinnor inom moderaternaän uttrycktemän sub-var som
jektivt intresse för ekonomi. folkpartietInom förelåg vissen
könsskillnad år 1988, då uttryckte något färre kvinnor in-än män

för ekonomi, år hade1994 den skillnaden försvunnit.tresse men

6 Tolkningen har stöd i omfattande undersökning i minpresenterasen mer som
kommande avhandling.
7 Som jämförelse kan 1988år sakområdet miljönämnas deatten ett mestvar av
nämnda intresseområdena både bland kvinnliga och manliga ledamöter Oskarson

Wängnerud, 1995:114.
8 Se Gilljam och Holmberg 1995:5l-57 för redovisning vilken profil deav
olika partierna har i väljarnas ögon.
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Tabell Betydelsen riksdagserfarenhet och partitillhörighet för6 attav
ekonomi politiska intresseområde procent.sittuppge som

âr1988 årt994
kvinnor skillnad kvinnor skillnadmän män

riksdagserfarenhet
kortare riksdagen 25 +16 +24tid i
längre tid i riksdagen 26 46 +20 +20

parti
socialdemokraterna 46 +27 I +29

+38 40centerpartiet +22
folkpartiet +14 38 0

46 -16moderaterna 0

frågaResultatet bygger Vilken eller vilka områdenKommentar: på öppenen
politiken intresserad av ställts i riksdagsundersökning-inom Duär mest som

institutionen,vid Statsvetenskapliga Göteborgs universitet. Ledamöternaarna
hafi möjlighet till olika intresseområden. har kodatshar Svarennämnaatt treupp

kodschema sedan slagits till övergri-enligt detaljerat 30-talett ettsom samman
pande sakområden. analysen har intresseområdet ekonomi definierats brettI

sakområdena skatter och näringspolitik. kvinnligaoch omfattar Antal blandäven
ledamöter 69/78; ledamöter längre tids erfaren-ledamöter 1988/ 1994 mednyare

het 57/54; socialdemokraterna 62/74; centerpartiet 16/10; folkpartiet 16/8; m0-
deratema 16/ Antal bland manliga ledamöter 1988/ 1994 ledamöter16. nyare

tids erfarenhet 125/103; socialdemokraterna 87/78;76/88; ledamöter med längre
folkpartiet 23/16; moderaterna ledamötercenterpartiet 26/16; 41/52. Som nya

nyvalda, ledamöter suttit i riksdagen mandatperiod;räknas ersättare samt som en
erfarenhet räknas ledamöter suttit mandat-ledamöter med längre tids tvåsom som
Endast partier varit representerade i riksdagenperioder eller i riksdagen.mer som

med i analysen. Vänsterpartiet utelämnat grundbåde 1988 och 1994 påår är är av
litet antal ledamöter.ett

riksdagserfarenhettill betydelsen så det blandSer äravman
faktor med mindre effekt förkvinnliga ledamöter på intresseten

i ekonomisktekonomi på önskemål plats inriktade utskott.än om
vi tidigare det år dubbelt så många kvin-Som 1994 änsett var mer

erfarna ledamöterna sig finans-,bland de önskade tillmer somnor
skatte- eller näringsutskottet bland de nyvalda ledamöternaän mer

kontra det gäller subjektivt intresse inte27 12 procent. När var
skillnaden mellan nyvalda ledamöter och de med längre tidsmer er-
farenhet drastisk kontralika 39 32 år 1994.procent

Slutdiskussion4

Undersökningarna i det här kapitlet har visat den ekonomiskaatt
politiken fortfarande, damemas och andravarannantrots sats-

manligt maktområde i riksdagen.ningar på jämställdheten, är ett
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På de maktpositionerna kvinnorna sällsynta,yttersta är extremt
de något vanligt förekommande bland den ekonomiska poli-är mer
tikens fotfolk, resultaten visar det ändock föreliggerattmen en
underrepresentation kvinnor i de ekonomiskt inriktadet.ex. ut-av
skotten.

syfte uttaladesDet inledningsvis någotsägaattsom var om var-
för detta återfinns. olikaTvå förklaringar ställ-mönster typer av
des varandra: gjorde gällande kvinnor låter bliemot att atten som
söka sig till ekonomiskt orienterade områden och gjordeen som
gällande kvinnor från traditionellt manliga domäner.utestängsatt

Analysen visar dessa förklaringar inte står varandra påatt emot
så de ömsesidigt uteslutande. finns kvinnliga ledamö-Detsätt äratt

söker till ekonomiskt inriktade utskott, skriverter som som m0-
tioner i dessa frågor och personligt intresse förettsom uppger
ekonomi: dock sådant det fler manliga le-mönstret är äratt ännu
damöter sak. huvudslutsats ja,En det färregör är ärattsom samma
kvinnor söker sig till området ekonomisk politikän män som men
det betyder långt ifrån avsaknad ekonomisk/politisk oriente-en av
ring bland kvinnliga ledamöter. vill framhållaJag år 1994att var
det tredjedel de kvinnliga ledamöternaänt.ex. mer en av som upp-

intresse förpersonligt sakområdet ekonomi.ettgav
Lika viktigt det påpeka denna könsskillnad detär äratt attsom
fram resultat förekomstennågra tyder ellerta ettsom av mer

mindre subtilt utestängande kvinnor från utformandet denav av
ekonomiska politiken:

år det färre kvinnor1988 fick igenom sinaän män0 var som
önskemål plats i fmans-, skatte- och näringsutskottet.om
Bland nyvalda ledamöter förelåg mycket liten köns-mer en
skillnad det lika svårt för kvinnor och i dennamänvar-

komma till dessa utskott medan det bland ledamö-attgrupp -
med längre tids erfarenhet förelåg tydlig skillnad i deter en

manliga ledamötemas favör.
mellan år och skedde klar ökning1988 1994 önskemål0 en av
till ekonomiskt inriktade blandutskott kvinnor med längre
tids erfarenhet riksdagsarbetet. Bland manliga ledamöterav
har inte anciennitet, sig år 1988 eller 1994, haft någonvare
motsvarande betydelse: har det varit vanligare blandtvärtom

nyvalda manliga ledamöter önska sig till ekonomisktattmer
orienterade utskott det varit bland manliga ledamöter medän
längre tids erfarenhet.

skillnad mellan år och1988 1994 valet vid detärstor att0 en
tillfället föregicks intensiv debatt jämställd-senare av en om

Ävenhet det politiska området. det krävs forsk-på om mer
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sådani detta kapitel förning vadän attpresenteras ro ensom
da-jag debatten varannani hamn, såförklaring atttror om

erfarnaframförallt deinflytande påhaftmemas stor mer
agerande.kvinnliga ledamöternas

detmedsammanfatta mina resultatviljaskulle sägaJag att att
mellan könen påtillskriva obalansenenbartallt för enkeltär att

önskemål blandskilda val ellerpolitikens områdeekonomiskaden
ochkvinnor män.

expli-finns anledningdetkapitlet visarResultaten i attatt vara
talar eko-i riksdagenmed vilkencit när man omsom avsesarena

be-utskottsplaceringkönsskillnader skillnader inomisk/politiska -
in-i ledamöternasmotsvarighet i skillnadersininte hahöver t.ex.

anled-det finnsframkommithar ocksåför området. Det atttresse
deåtminstone tvåprecis i tid: sättning treatt somavvara mer

ekonomiska politikensdeninflytandeförjag övermätaanvänt att
minskatkvinnor ochmellanskillnadernautformning så har män
tidigarealdrigså har detgäller utskottendettid. När t.ex.över

detområdebeslutsfattare dettakvinnligafunnits så många som
justgör nu.

helt kort-paradoxtill denvill jag knytaAvslutningsvis soman
underkvinnorepresentationeninledningsvis:måladesfattat attupp

pånedskärningarvi upplevtsamtidigtvarit starknågra år som
vardagkvinnliga medborgarnasberör deområdendemånga somav

defråganomöjligt påsigDet senasteattmest. ter omsvarasom
varit fler ikvinnornaannorlundavälfárdspolitikårens utsett om

varit kvinnaeller detnäringsutskottetskatte- ellerfinans-, enom
det finnsvi dockVadfmansministerposten.innehaft är attvetsom

prioriterarkvinnliga politikergenerellt t.ex.mönster attett so-av
manligahögre vadomsorgsfrågorfamiljepolitik ochcialpolitik, än

1996.Wängnerud, 1995;OskarsonHedlund, 1996;politiker gör
påståvill jag ändådiskussion allt för långtdra dennaUtan att

seriöstangelägetnågonsin framståri dagdet attänatt sommer
områdenkönsfördelning dehuruvida jämnarefråganställa en

förförutsättningutfonnaspolitikenekonomiskadär den är enen
tvivelråder inte någotjämställdhet.långtgående Detframtida mer

utskottenbetydelsefulladefinansutskottet är ett mestatt avom
be-ombads ledamöternaundersökning hösten 1994riksdagen. I en

komstatus/prestige: finansharutskottdöma vilka störstsom
män. för fi-uttryckochkvinnor Detbåde blandfrämst är ett

institutionen,Statsvetenskapligariksdagsundersökningcn 1994,frånData
pub-1992kan också ársammanhangetdet här nämnasuniversitet. I attGöteborgs

355antalundersökning därinternationelllicerades statsvetareett experteren
vik-deregeringsdepartementbedöma vilkaombadsvärldeni att varrunt somom
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nansutskottets makt, uttryck såväl centerpartietett ärannat att
moderaterna har sina gruppledare placerade där.som

förändringarDe i riksdagens budgetprocessägt undersom rum
år har stärkt utskottets ställning: förenklat kan sägasenare attman

tidigare så rättades statsutgiftema efter den verksamhet riks-som
dagens ledamöter föreslog, idag Finansutskottet utgifistaksätter ett
och för de olika fackutskotten hålla sig tillattanger ramar

1997.Mattson De övriga utskotten har tydligare tidi-ännu än
tilldelats rollen förstå fördelning tillgäng-att statensgare av en av

liga fortsatt underrepresentationEn kvinnor på eko-resurser. av
nomins kämområden där riktlinjerna dras sig därförterupp- -
märklig jämställdhetsperspektiv.ettur

skulle viljaJag sluta denna genomgång med sägaatt att oavsett
vad ligger bakom den obalans funnits mellan könen undersom som
tidigare år så kan partierna, de vill, verka för bryta detattom

påvisats det finns redan tillräckligtmönster många kvin-som nu-
med för ekonomisk politik för kunnaatt göranor engagemang en

aktiv satsning på jämställdhet inom detta område.
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makt, organisationKön,
i svenska kommuner.och ekonomi

GUN HEDLUND

Inledning1

verkliga för kvin-början 1980-talet skedde det genombrottetI av
ipolitiska representation i svensk kommunalpolitik med ge-nors

kvinnliga fullmäktigeledamöter. långsamnomsnitt En29 procent
med valperioden medökning skedde fram till och 1992-1994 34

för efter valetkvinnliga fullmäktigeledamöter 1994attprocent
internationellt perspektiv, höga siffran 41öka till den, sett pro-ur

Även kvinnornas andel ökatkommunstyrelsema haricent. mar-
1995.från 1992 tillkant under 1990-talet, 14 32procent procent

förändringar skett i lan-utveckling harParallellt med denna stora
poli-idéplanet och i praktiken, vad gällerdets kommuner, både på

forvaltningsmässig organisation. Mål-politisk ochtikerroll samt
kundorientering, beställar-utförarmodel-resultatenheter,styming,

ledarskapsñlosofi ingredienser ioch någraler, bolagisering ärny
trend politikinslag i dennadessa förändringar. Ett är synen

entreprenörskap, där politikern i sinelleraffärsmannaskap,som
VDeller förväntas ha förmågastyrelseledamotroll göraattsom

ekonomisk-rationella grunderfatta beslut pågoda affärer och
forska-Utvecklingen har gått snabbt, mångaBlomquist, 1996:91.

framJacobsson, red.,talar modevåg 1994 sveptsomre om en
hälften 1980-talet ochunderlandets kommuneröver senare av

gjortsrelativt omfattande forskning har på1990-talets början. En
företagsekonomer. forsk-ochområdet, främst Dennastatsvetareav

med få undantag bl.a. Sahlin-Andersson,ning har emellertid, se
ellerfrågan hur könsmaktstrukturen påverkatsutelämnat1994,

dessa förändringar. den allmänna debattenden varit del Iom en av
of-förändring, nedskärningarden svenska välfärdstatens avom

I Fördelning nämnder, andelförtroendevalda 1995. Del påIKommunalt
Kommunförbundetpublicerad Svenskakvinnor, ålder. görsparti en nog-avmm.

landets kommuner. Siffrorna gällerkvinnorepresentationen igenomgånggrann av
kommunstyrelser Eklund 1996.januari Angående1 1995. ävense
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olika medborgar-förförsämringarekonomiskaochservicefentlig
Vidirikspolitiken stått när-oftadet centrum.är ensomgrupper

slåsutseendeochutformningvälfärdstatensgranskning avmare
detSiri 1990:29,forskaren Nörvenorskaden attmenarman av,

Även forskareandrabrukarevivälfärdskommunen möter.är som
uppmärksammaviktignivånkommunaladen är atthar attmenat

lokaltfinnskvinnointressperspektiv. Där ut-utifrån ettettsett
livsvillkor ikvinnorspåverkargradi högbeslutför somrymme

allmännaäldreomsorg,exempelvis barnomsorg,frågor rörsom
Sink-Hedlund, 1966:28;bostadsplanering.ochkommunikationer

1983:119.konen,
förhål-kapitelställs i dettafrågaövergripandeDen avsersom
i kom-forändringsprocessernaovannämndabådademellanlandet

politikernakvinnligade1990-talen. Haroch1980-undermunerna
medi enlighetfrågornakommunalpolitiskademaktökat sin över

intres-utökat sinadeorganen Harbeslutandeandel i dehöjdasin
minskatpolitikeninomkönssegregeringenhard.v.s.seområden

ochorganisatoriskai denhar könnågonbetydelseVilken om -—
politi-kvinnligadekommunerna Hariomvandlingenideologiska
kon-densitt intressevidareföra representerakunnat attkerna av

undersökninguppskattade i minsjälvadeverklighetenkreta som
l980-talet2från

oftakvinnornaaktivapolitisktdeframkom hurstudieminI re-
partitillhör-oberoendeutifrån synsättsonerade gemensamtett av

defrågorsocialaforintresse ävenuttryckteighet. De stortett om
barnomsorg,sakfrågor,olikainomförslagenkonkreta t.ex.olika

tillkomdragenpartipolitiserade. De ut-starkt gemensammavar
ochbehovmänniskorsomkringisjälvatryck sättet att resonera

betecknatskommitkvinnoforskning ut-nordisk attinomhar som
för intressedärförrationalitetsform. Detspecifik ärtryck aven

platsfortfarande hardettafråganväcka sätt att enatt resoneraom
forskarevad vissablivitverksamhetkommunalpolitiski somen

Forsell, 1995.företagiserad Janssonkallar allt mer
undersökningmindreredovisajagkapitel kommerdettaI att en

skaResultatenhösten 1966.svenska kommuneritregjortssom
inblick i hurgenerellaellertäckandebetraktas utaninte ger ensom

ochkommunalpolitikvad gäller kön,finnsvariationerstora som

lokal2 villkorprioriteringar". Kvinnors ihandlaravhandling "DetminI om
kvin-aktivakommunalpolitisktblandundersökningredovisaspolitik 1996 en

bidrag tillsärskildaderasKvinnorna ansågsvensk kommun.i attoch man ennor
vardagsliveterfarenheterkvinnospeciñkahadedepolitiken varsomatt urvar

diskussionerna.politiskai deviktiga
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organisationsförändringar. Denna undersökning förstudie tillär en
projekt planerasstörreett under Kön, makt och politisktematsom

förändring.organisation i
Jag ska inledningsvis belysa tidigare organisationsförändringar i

de svenska kommunerna med avseende på vilka värden, demo-som
krati eller effektivitet, dessa avsedda förändra. Med andraattvar
0rd: vad ansågs då problemet i kommunernas verksamhetvara
Återblicken går tillbaka till 1960-talet då kvinnorna så sakta börja-
de sig i politiken. Utifrån den forskningta gjorts för-som om
ändringarna i kommunerna under 1980- och 1990-talen kommer
jag urskilja vilka mål och värdenatt sedan blev aktuella. Vadsom

problemet Hur såg kvinnornas position inför dessa för-var nu ut
ändringar

Kapitlets huvuddel behandlar mycket olika kommuner därtre
frågan förhållandet mellan kön, makt, organisation och eko-om

Örebro,nomi ställs i fokus. kommunernaDe Katrineholmtre är
Örebrooch Gnosjö. den kvinnovänliga reform-representerar

och servicekommunen med långvarig tradition hög kvinno-en av
representation både fullmäktige,i kommunstyrelse, nämnder och
bland kommunalråden Eklund 1996; Hedlund 1996. Majoritets-

Örebroförhållandena i har skiftat från slutet 1970-talet. Katri-av
neholm kommun i omvandlingär vad gäller könsförhållandet ien
politiken. Industristaden med internationella industriföretagstora
och stabil manligt dominerad socialdemokrati, Rörelsen, haren
framstått kommun med stark patriarkal struktur Drug-som en en

Svallfors, 1991. börjanl l990-talet gjorde emellertidge av
kvinnorna entré på ledande politiska positioner och Drugge och
Svallfors förutser utifrån intervjudata i sin Katrineholms-studie att
denna förändring potential konfliktertyprymmer en av en ny av
1991:38f. Gnosjö, småföretagarkommunen, kan beskrivas som
den minst kvinnovänliga kommunen de utifråntreav en rang-
ordning där olika struktur-variabler Eklund,vägts 1996. Kvin-
norepresentationen jämförelsevis låg, ochär har så varit sedan

1980-talet.3början De politiska majoritetsförhållandena lik-ärav
i Katrineholm stabila. GnosjöI det däremot de borgerligaärsom

partierna dominerar och det socialdemokratiska partiet iärsom
ständig opposition.

3 Kvinnorepresentationen i landets fullmäktigeförsamlingar varierar mellan 22
och 53 Riksgenomsnittetprocent låg i januari 1995procent. drygtpå 41 procent

och Gnosjö hade 32 Källa:procent. notse
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organisationsförändringarTidigare2

svenska kommuneri

med åtföljandeorganisationenkommunaladenDiskussioner om
underplötsligt dökingentingförändringarpåkrav är nytt uppsom

vaddemokratin bör fungera,den lokala ärl980-talet. Hur som
ka-partiernas rolluppgifter,politikernasochtjänstemännens som

i fleradiskuteratsfolkvalda frågorväljare ochmellannal är som
reformomdebatteradgenomfördesRedan 1952decennier. somen

storkommunreformen innebarden s.k.landskommunema,berörde
kommunsammanslagningar.ifördesmindre enheteratt samman

be-nödvändiggjordeskolpolitiksocial- ochFramväxten en nyav
befolknings- och skatte-tillräckligtmedfolkningsenheter stortett

för den andradet dagsperioden 1962-1974Underunderlag. var
enhetligberördes.städerna Endåkommunindelningsreformen även
minska-förtroendeuppdragAntaletkommun.infördes:beteckning

Under1974.till 50 000000 1951ungefär 200drastiskt frånde ca
antaletökningdock vissskedde1970-talethälften avenavsenare

ochuppdragenspridningbådeförtroendevalda ut-enavengenom
42D.och De1984:34Gustavsson, vär-uppdragantaletökning av

eflektivi—reformperiodunder dennadomineraden kom att varsom
bärkrafti-ekonomiskträttsäkerhet.och Denfördelningrättvistet,

ochprofessionella tjänstemänmedkommunencentralstyrdaga,
modernise-iviktiga inslagutgjordefullmäktigeobligatoriska en

Även betonades via dendemokratiaspektenring. gemensamma
betraktadesriksdagsval.och Detkommunal-förvaldagen som en

kom-partipolitiseringlivaktigfåreform förbetydelsefull att aven
partipolitik varithadegamla småkommunemademunalpolitiken, i

l995zl20ff.Strandberg,ibid;ovanligt Gustavsson,
lägrekvinnor blevandeleneffektendel blevkvinnornasFör att

tolkatsvilket harminskade männenuppdragantalet attnär som
hårdnande konkurrensendenikvinnornahävdade sig bättre än om

uppdragtidigareerfarenhetde hadeeftersom störreposterna av
detinnebärannorlunda tolkningGustafsson, 1969:113. En att

områdenatill de socialauppdragskoncentrationkvinnornasvar
nämnderjust dessaeftersom detnedgångenförklarar somvarsom

1981:149ff.m.fl.,Wallinomorganiseradesofta
emel-beslutsorganisationkommunernasFörändringarna varav

kommunindelningsreformen. Iandraefter dentill ändalertid inte
frågan decent-diskuterades ocksåföregick dennadebatten omsom

ochförvaltningendenReaktionernaralisering. gentemot anonyma
bidrogi storkommunernaväljarkontakterbristandemedpolitiker
undersig märkbarbörjadedecentraliseringsvågtill den görasom
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1970-talet. Den sektorsindelade förvaltningen och nämndorganisa-
tionen för kritik och decentraliseringutsattes och be-en av ansvar
fogenheter ansågs befrämja effektivare resursutnyttjandeett och

lokal anpassning verksamheten. Samtidigt uttrycktes påen av nytt
förhoppningar vitalisering partiernas kontakter med väl-om en av
jarna. värdenDe betonades till börja med viktenattsom nu var av

fördjupad demokrati. Efter tid tenderade demokratiargumen-en en
försvinna alltmer och iställetten att effektivetsargu-ersättas av

där decentralisering utgjorde viktigt inslag iment ökadett en cen-
tral ekonomisk styrning Gustavsson, 1984; Häggroth m.fl., 1984;
Montin, 1993.

År 1979 den borgerliga regeringen lagen lokalaantog om organ
kommunerna möjligheter inrätta institutionsstyrelser,attsom gav

distriktsnämnder eller kommundelsråd / nämnder Amnå m.fl.,
1985:9—45; Gustafsson 1984:204—207. Under 1980-talet påbörja-
des rad olika försök med decentraliserat beslutsfattande i olikaen
svenska kommuner. Vissa tecken på ökande nyrekryteringen av
kvinnor i kommundelsnämndema tyckte sig Kolam i mittense av
1980-talet 1987:172 och hon menade sikt kanatt en ny

politiker förväntas bli aktiva och däribland flergrupp av yngre
kvinnor tidigare. Hennes antagande fårän visst stöd i tvåett sena-

studier från kommundelsnämndsrefonnema i Uppsala och Göte-re
borg där kvinnorepresentationen relativt hög 41 respektivevar
43,4 procent Montin,1990; Nilsson, 1993.

problemDe aktuella rörde således demokratifrågor, för-som var
valtningens effektivtet politikens legitimitet med-samt gentemot
borgarna. Politikernas svårigheter alltmer professiona-att styra en
liserad förvaltning kommunernas finansieringsproblem harsamt
varit andra faktorer utgjort drivkrafter bakom ideologiska el-som
ler reella förändringar. Ett experimenterande med ständigt nya
lösningar den kommunala organisationen bör således betraktas iav
ljuset reella, existerande problem funnits i de svenska kom-av som

följandeI avsnitt det politikens styrningsfunktionerärmunerna.
och förhållandet mellan förtroendevalda och förvaltning ställssom
i fokus. särskiltAv intresse vilket detär 1980-taletssätt sena
och 1990-talets förändringar kan betraktas utifrån könspers-ett
pektiv. jagInnan går på dessa förändringar ska jag beskriva hur
kvinnornas positioner såg i politiken.ut
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positionKvinnornas3

trendskiftetbegynnandeinför det

1980-taletbörjankommunalpolitiker ikvinnligastudieminI avav
bakgrund skilj-och politiskapersonligakvinnornasframkommer att

inriktningenstarkareden motsig frånde männens omsorg,genom
politiskayrkesarbete,i hemmet,arbetsfördelningengälldebåde vad

Hedlund,politikvärderingarochintresseområdenuppdrag, om
anknytningendengenomgripande mönster1996. Ett svagavar

manligfrågornaekonomiskaför deekonomi,till ansvaret envar
omsorgsfrågor harsociala- ellerinriktningKvinnornasdomän. mot

marginaliseringexempelbetecknatsforskarevissa ettsomav
vissafast vidläststill ochhänvisatsdedäreller stereotypisering
posi-politikerskvinnligahävdatharforskareAndraområden. att

självval eftersomstrategisktvaritområdendessainomtioner ett
harlokal nivåochnationellbåde påutformningvälfärdspolitikens

fleralivsvillkor. Ikonkretakvinnorsforbetydelseavgörandeen
framkommerrikspolitikkommunal- ochbådeundersökningar av

sinpåipolitikernakvinnligadär desjälvvalmönster synenett av
tillbidragellerintressenkvinnorsvadrepresentationsroll, ärsom

Hedlund, 1996;centralaomsorgsfrågordefinieradepolitiken, som
Wängnerud, 1995.Oskarsson1992;Skeije,Bergqvist, 1994;

tillkoncentrationfor ochintressekvinnornasuppenbartDet är att
yrkesmässigamed derasförknippatocksåområden näradessa är
enkeltheltteknikerochekonomer ärkvinnligakompetens, myc-

Hed-1994:192;Berqvist,förtroendevaldabland våraovanligaket
enkelsåintedäremottycks attFrågan1996:54.lund, somvara

könensegregeringhandlar genusssystemetsdet antingen avom
sidakvinnornasfrånstrategiskt valeller1990:95Hirdman, ett

i dennakapitelWängnerudsocksåSkeije, 1992,Bergqvist, ibid; se
bok.

politikernaskvinnligadeinnebarinledningsvisnämndejagSom
barastudie inte1980-talsminidiskussionernapolitiskainlägg i de
för-särskiltde hadeocksåfrågorfram ettde förde attutanatt nya

uttrycktillkomdiskuterades. Detproblemdetillhållningssätt som
människorsomkringochi själva argumenterasättet att resonera

utvecklatshandlanderationelltforformerspecifikabehov. De som
arbetsdel-könsprägladedenbaseradeochbland kvinnor män är

1989;l994. BegreppsparenVesamhället,ningen i om-menar
rationalitetbegränsadteknisk-ekonomisktsorgsrationalitet och

föranalyseraskankonstruktioner attsocialadefångar somupp
ochkvinnornasiexisterartankemönsterde olikaframhäva som
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världar".männens Genom använda begreppet rationalitetatt av-
visas de tolkningar kvinnors värderingar eller handlingarav som
antyder kvinnor känslosamma elleratt är irrationella. Det är tvärt-

kombinationen identifikation med mänskliga behovom ochav
förnuft kärnan i dennautgör rationalitetsform. Självklart kansom

uttryck förmän omsorgsrationellt tänkandeett och handlandege
likväl kvinnor kan teknisk-ekonomiskt rationella.som Denvara
faktiska könsarbetsdelningen emellertid sådanär inom detatt ar-
betsområde i både yrkesliv och hem handhar män-som omsorg om
niskor kvinnor i majoritetär och vad gäller teknik och ekonomi är
det i allmänhet manligt område.ett

Ett centralt element i den kvinnodominerade omsorgsrationali-
mänskliga behovteten är och relationeratt definieras inte som

medel instrumentellai perspektiv. Om vissa kommuners organisa-
tionsförändringar präglas vad forskarna kallar företagise-av en
ring frågan vadär händer med rationalitetsform intesom en som

standardiseradeaccepterar att mått påutgör mänskliga be-normer
hov. Den teknisk-ekonomiskt begränsade rationaliteten å andraär
sidan begränsad just den avgränsad i tidatt är och tillgenom rum
skillnad helhetstänkande hänsynmot ett också till bak-tarsom
grund och omgivning. Starka tendenser till objektifiering männi-av
skor liksom instrumentalisering känslor andra inslag.är Effekti-av
vitet, maximal ekonomisk utdelning, kontroll och effektiv admini-
stration olika delmål ochär värden centrala inomär dennasom ra-
tionalitetsform se Gunnarsson, 1994.

Intervju- och observationsresultaten från min tidigare under-
sökning visar de kvinnliga politikernasatt iengagemang omsorgs-
frågor Villkorlig, tolkningsföreträdemännens avgjorde ochvar när

denna kompetens kom till sin Särskilträtt. probematiskt blevom
mellan de olikamötet rationalitetsformema, föra kvinno-att

specifika erfarenheter i sammanhang där de inte hörde hemma
utlöste motreaktioner i form olika härskartekniker. I andraav
sammanhang, i kommundelsnämndema,t.ex. kvinnornas kom-var

välkommen och viktigpetens för ochmännen nämndens arbete.
De kvinnliga ledamötemas erfarenhet vardagslivet i närområdetav
utgjorde värdefull källa till kunskap Hedlund, 1996.en

Utifrån svenska kommunförbundets data kvinnliga politi-om
kers positioner i svenska kommuner i början 1980-talet ochav
Norells 1989 undersökning de kommunala administratörernaav
kan vi dra slutsatsen det fanns område kvinnornaatt ett hadesom

relativt litet inflytandeett på ekonomin. Att kvinnor i ledande-
politiska positioner hade ord med i laget i prioriteringsdiskus-ett
sioner innebar inte nödvändigvis de hade reellt inflytandeatt påett
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ekonomiskabudgetteknik ochrördede diskussioner styrsys-som
nämnd-kommunalråd ellerförArbetsmängden är etttungtem. en

nöd-arbetsfördelning mellan olika ledamöterordförande och ären
Wallin m.fl., 19812276.Hedlund, 1996:224;vändig

nämnderkommunalaStarka4

änstemannaväldeoch

1980-talet bygg-beslutsorganisationen i börjankommunalaDen av
nämndpolitikerdärsektorsindelningtydligallmänhet påde i en

rörde detengerade sig i frågoroch tjänstemän egna ansvars-som
hälsovårdsnämnden.ellerfritidsnämndenSkolstyrelsen,området i

förhårtchefstjänstemän kundenämndpolitiker ochStarka agera
nämndpolitik påfråganväckteoch dettasitt område varom

Fullmäktigespartipolitiken. Wallin m.fl., 1981.ersättaväg att
förtroendevalda iupplevdesbeslutandehögstaroll organ avsom

förspelmajoritesförhållanden ettstabilamedkommuner som
nämnderkommunstyrelse,makten låg hosreellagalleriema. Den

fullmäktiges bordärendena väl nåddechefstjänstemän. Näroch var
avklarade i andraeller kohandel redankompromissersamråd, sam-

nämndor-1980-talets1984:151Enligtmanhang. Gustavsson var
unik med sin bredd ochinternationelltSverigeganisation i sett om-

Nämndemaden.befogenheter lagts påmed defattning och som
självstyrel-kommunalabärande inslagen i dendenågra mestvar av

framkommerlokal politikkvinnornas roll istudieminI avsen.
viktig rollnämndpolitiker ansåg sig hakvinnligahur som repre-en

sina erfarenheterperspektiv. Viaverklighetsnäraför ettsentanter
värdefullade sig hafamiljesfären ansågarbetslivet ochfrån både

och äldres behovhandikappadesungdomars,barns,kunskaper om
Hedlund,ofta saknadeoch politikermanliga tjänstemänsom

iläroprocessuppfattades dessutomNämnduppdraget1996. som en
vanligtfungerade och detverksamhetenkommunalahur den var

hierarkisk ordning däroviljamed att acceptera som en-manenen
presidiumochtill tjänstemänöverlämnadeskild ledamot ansvaret

förstå dess innebörd a.a. 226. Detfattade beslutoch utan att s.
medförknippatledamöterförespeglade dessaideal näravarsom

demokrati inte baradoktrinen därdeltagardemokratiska ärden en
lärande ochstrategiska beslutsnabba,fråga även ut-utan omom

1994:26f.l994:90f; Premfors,Montin Olsson,veckling
emellertidinnebarprofessionaliserad förvaltningalltmerEn up-

genomföra politiskför politikernasvårigheterpenbara styr-att en
tjänste-UttryckNorell, 1989:48.verksamhetenning somav
forskareoch vissabörjan 1980-taletvanliga iblevmannavälde av
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menade de förtroendevaldas roll reducerats tillatt defen-att vara
siva granskare ärenden där tjänstemännen hade infly-ett stortav
tande på förslagens innehåll Brunsson Jönsson, 1979. Den tidi-

tilltron till tjänstemännen positiv faktor i uppbygg-gare som en
naden den offentliga verksamheten där rättsäkerhet och effek-av
tivitet viktiga inslag började vika för där förvalt-synsättettvar ge
ningens roll behövde begränsas eller balanseras Norell, 1989:48.
Heltidsanställda kommunalråd och oppositionsråd på hel- eller del-
tid blev allt vanligare och gränsdragningen mellan politik och for-
valtning omdebatterad fråga.var en

Starka, engagerade presidieledamöter i nämnderna kunde inta
rollen förkämpar för sina verksamheter i kommunens bud-som

där kommunledningens roll väktaregetprocess för för-attsom
hindra krav på ökade anslag innebar komplicerat spel i denett
kommunala budgetprocessen Rombach, 1986:29ff. Viktiga allie-
rade för nämndpolitikema sektorstjänstemännen i kraftvar som

sina kunskaper på området kunde för verksamhe-argumenteraav
behov. Rambudgetering blev viktigt medeltens för förändraett att

denna budgetprocess till starkare central styrning från kom-en
munledningens sida. Nämnder och förvaltningar fick förett ansvar

själva prioritera inom de givna Peterssonatt Söderlind,ramarna
1992:200. tredjedelEn socialnämndema hade under förstaav
hälften 1980-talet kvinnor ordförande och det troligtärav som

dessa ledamöter intog aktiv roll i utbyggnaden denatt kom-en av
munala bamomsorgen. studierI kommunal servicevariationav
framkommer i kommuner med hög kvinnorepresentationatt var
barnomsorgen utbyggd Johansson, 1983; Stjemquist Mag-mer

Örebro1988. fallstudierI från kommun fram-ettnusson, par
kommer hur ledande kvinnliga politiker bildade allianser med både
kvinnliga och manliga tjänstemän i på huren gemensam samsyn
både formerna innehålletoch i politiken kunde förändras Hedlund,
1996, 45, 289; Schéele 1985:224ff.s. s. von

Diskussionen vikten begränsa "tjänstemannaväldetattom av
kan således betraktas könsperspektiv. tidigareDenett omnämn-ur
da relativt höga kvinnorepresentationen i den svenska kom-sett
munalpolitiken bör betraktas i ljuset toppadministratörema iattav
svenska kommuner i huvudsak Norell, 1989:149.män I devar

kommunerna kvinnoandelenstörre bland chefer i förvaltning-var
särskilt låg, kvinnligaDe politikernas starkaprocent.en sex enga-

i social- och omsorgspolitik dokumenterats både igemang stu-som
dier kommunalpolitik och rikspolitik Hedlund, Oskars-1966;av

Wängnerud, 1995 starkt avhängigt de synsättson var av som
rådde inom förvaltningsledningen. sin studieI de kommunala ad-av
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uppenbaradet råddeNorell 1989:227ministratörerna finner att
för teknikertydligast dettabland tjänstemännen,subkulturer var

utbyggnadtill fortsattpositivsocialsocionomer.och Mest aven
nivåer inom områ-tjänstemän på olikaverksamhetoffentlig var

yrkesgrupperoch fritidssektom.social- kultur- Dessa ävenden som
service till med-inriktade direktkvinnodominerade mervarvar

påpeka202f. Väsentligtövriga a.a. ärborgarna attän grupper s.
bamomsor-biblioteksväsendet,inommanliga tjänstemänävenatt

omfattades dettaoch socialtjänst synsätt.avgen
teknisk-ekono-omsorgsrationalitet ochbegreppenMed de två

de tvågrund det troligtrationalitetmiskt begränsad är att ra-som
ochinom politiksida vid sida bådeexisteradetionalitetsformema

omfattades iperspektivetomsorgsrationellaförvaltning. Det stor
nivåeroch lägreförtroendevaldakvinnor påutsträckning posterav

ni-allierade högremed vissa manligaförvaltningeninom men
be-teknisk-ekonomisktpolitiker.och Dettjänstemänblandvåer

förtro-påhuvudsakligenomfattadesperspektivet mängränsade av
olika nivåer.förvaltningen pådelaroch inomendevalda poster av

missnöjepyrandeemellertidframkommerstudieINorells ett
utbil-teknisktFörvaltningssocionomer ochbland vissa tjänstemän.

kvinnodomine-dehögre lönelägedade tjänstemän äntrots ettvar,
ekonomiska förmåner.med sinamissnöjdayrkesgruppema,rade

tjäns-med andrajämförelsedels bottna itycktesmissnöjeDetta en
privat sek-jämförelse medioch delsförvaltningeninomtemän en

verksamhetenspågällde faktisk påverkanVad242ff.a.a.tor. s.
demöjligheterdäremot ha äntycktesinnehåll störremännen

tjänstemännen.kvinnliga
sigvisatkönskodninghar begreppetkvinnoforskningenInom

vadförändringarvariationer ochanalyseranvändbart i somavav
betecknas famil-ochkvinnligt i yrkes-respektivemanligtsom

betecknasinledningsvisyrke1992:1220. EttSundin,jeliv som
associeraskönspräglingsnabbtfårkönsneutralt attgenomensom

be-branscher och arbetenyrken,vissablirkön. På såmed sättett
könskod-manliga.eller Dennakvinnligatypiskttraktade som

fullhistorienstilla,alltid lugnt ochsig inte ärutspelarningsprocess
före-ska havilket könkonflikterexempel på öppna somomav

Wikander, 1988.Sommestad, 1992;områdevisstträde till ett
sammanhanghistoriskasärskilt iuppträderkonflikterSådan som

eller krig.teknologi Ut-förändringarpåtagligautmärks t.ex. nyav
1970-taleti slutetexpansionenkommunaladenveckligen avav

köns-dynamisktskulle kunna1980-taletoch början ettses urav
ibeskrivasfanns kansektorskillnaderkodningsperspektiv. De som

sig ibefanndeutvecklingsskedespecifikadettermer somav
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Norell, 1989:204. tekniskaDe förvaltningarna hade byggts upp
under delen 1960-talet i samband med implementeringensenare av

det s.k. miljonprogrammet för bostadsbyggande. Underhållav av
byggnader och bostadsområden Dessa förvalt-nästa steg.var nu
ningar befann sig i skede liksom skolsektomett medstatusav quo
den utbyggda grundskolan och relativt konstant antal skolbarn.ett

socialaDen sektorn: barnomsorg och äldresomsorg liksom kultur-
och fritidsaktiviteter prioriterades däremot kraftigt under 1970-
talet. heltEtt hade börjat etableras kansynsätt beskrivasnytt som

omsorgsrättigheter 1990.Nörve, Kvinnors utträde påsom ar-
betsmarknaden och politiska krav på den tidigare individu-att att
ella och familjebaserade också måste samhälls-omsorgen vara en
angelägenhet innebar historiskt helt fas. den kom-Attsetten ny
munala kom betraktas särskilt kvinnointres-att ettomsorgen som

kvinnliga politiker berodde på det faktum dettaattse av ansvars-
område fortfarande kvinnornas, aktuell debatt köns-trotsvar om
roller och jämställdhet. Konsekvenserna förändringar eller för-av
sämringar inom den offentliga skulle i första hand på-omsorgen
verka kvinnors liv Hedlund 1996.

fortsattaDen förändringsprocessen kan också analyseras ettur
könsperspektiv där skilda könspräglade rationalitetsformer och
kodningsprocesser bryts varandra. kraftfullaDe förändringarmot

började fram i många landets kommuner i mittensom svepa av av
1980-talet och särskilt rörde organisationsmodeller ochsom nya

starkt präglade teknisk-ekonomiskstyrsystem begränsadvar av en
rationalitet. Hela den organisatoriska systemskiftesvågen kan på

och vis ha varitsätt manligt könspräglad,sägas och det i dubbel
bemärkelse. värdenDe här lyftes fram måttstockar försom som
verksamheten för de sociala områdenaäven könskodadevar- -
enligt den teknisk-ekonomiskt begränsade rationaliteten och inte
enligt den omsorgsrationella. Dessutom det samhällsområdeär som
på skilda fungerade inspirationskälla,sätt näringslivet,som en en
domän överdrifter kan betecknas både manligtutansom som
könskodat och starkt mansdominerat.

5 Trendskiftet

börjanI 1980-talet stod många svenska kommuner införav en
framtid med stagnerande ekonomi, någon kris det inteännuvar
tal och1960- 1970-talens starka kommunala expansionom men
tycktes till ända Bokenstam, 1991; Rombach, 1986. Dennavara
utveckling i sin kopplad till kraftfull ideologisk, borgerligturvar en
offensiv med krav på för den ohämmade tillväxten of-stopp av
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förändringar inom socialdemokratinsfentlig sektor och ideologiska
Acker, Söderlind, Forsk-ledande skikt 1992; Petersson 1992.

expansion i hela västvärlden blevning den offentliga sektornsom
variationer teorier och förklaring-område med iväxande storaett

Ofta hade denna forskning detenninis-Bokenstrand, 1991. enar
ständigt växande byråkrati ochtisk inriktning och bilden av en

forskare in-välfärdskonsumtion började spridas. Blandsvällande
påfallande ochekonomi olikheter i teorier och tolkningarom var

bristen på logik i de slutsatser drogskritik riktades mot som om
expansionen välfärdsstaten Wildavsky,den obevekliga 1985av

232.s.
samhällsför-få ekonomer analyserade de svenskadeEn somav

ekonomiska politiken utifrån könsperspek-hållandena och den ett
undersökningtiv Elisabeth Sundin l988:60-80. I stats-en avvar

fördelning i mittenfaktiska på olika områden 1980-budgetens av
bland verksamheter kan betecknastalet fann hon att somsom

där dominerade i lönearbete,fick de områdenkönsneutrala män ut-
domine-arbetslöshet anslag de områdenbildning och större än som

kvinnor.‘ rik-fann de offentliga transfereringamarades Hon attav
inte vissa debattörersåtade till kvinnor storavar somsom grupp

ifrågasättan-reflektioner inför 1980-taletshävdade. hennesEn av
samhällsekonomiskaoffentliga sektorn storlek ochde den nyttaav

manssamhällets reaktion pådenna debatt kanär att enses som
upplevs alltför stark och/ellerkvinnlig frammarsch attsom som

blivit alltför starkvälfärdsstaten och kvinnonaalliansen mellan
l988:77.

offentlignedskärningar i sektor, 99forskningenInom cutom
hävdas reaktionerna finansiell stressback management att

sviktandeolika perioder medvarierar beroende på av processen
Beck-Jörgensenekonomiskt handlingsutrymmeoch nedåtgående

perioden skjuts utgifterna framtidenUnder den första1981.
förväntar sig de goda tiderna ska åter-medan organisationen att

framtiden. Under den andra fasen inträder managementvända i
fasen introduceras nyheter vad gäller ledarskap, budgettek-och då

organisationsstruktur metoder för sparande.niker och Densom
och inkluderar verkliga nedskärningartredje fasen strategiskär

områden. uppmärksamma Bokenstrandinom olika Värt äratt att
ingående analys politik, ekonomi och organi-finner i1991 en av

i svenska kommuner de kommunersationsförändringar 1986 att

4 de utgifter budget inteMed könsneutrala verksamheter här i statensavses som
kvinnor eller departement granskasuttryckligen prioriterade till Demän.är som

jordbruks-, arbetsmarknads- och industridepartementensocial-, utbildnings-,är
Sundin, l988:58f.
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innovationsbenägna inte för finansiellmest utsattasom var var
Olikastress. organisationsförändringar, decentraliseringsreformer

och effektivetsbefrämjande förändringar hade inget samband med
kommunens ekonomiska situation eller politiska majoritetsförhål-
landen. kommuner förändringsvillighetenDe där störstvar som var

starkt urbaniserade kommuner med väl utbyggd kommu-större, en
nal förvaltning. Resultaten indikerar det den specifika kultu-äratt

i den lokala organisationsmiljön såväl personalensren som sam-
mansättning vilka kommuner varit alerta medavgör mestsom som

de idéerna 1991:74.att anamma nya
Management-fasen beskrivs Beck-Jörgensen tycktessom av

alltså inte direktuppstå reaktion på ekonomiska svårighe-som en
i kommunerna. kan iställetDen förberedelse införter ses som en

framtiden i tid den offentliga sektorns storlek ifrågsattesnären
och behovet effektivitet skulle skärpas framtiden.i kanDenav
också tolkas i Sundins hypotes könsmaktskifte itermer ettav som
vissa svenska kommuner där manlig, näringslivsinspirerad köns-en
kodning verksamheten omvandlade kommunens för attav ansvar
tillgodose omsorgsrättigheter, till teknisk-ekonomiskt rationellen
produktion service.av

6 Trender och drivkrafter

Från mitten 1980-talet förändrades den kritiska bildenav av
tjänstemannaväldet till tilltro till förvaltningens förmåga atten
handha personalfrågor och ekonomiskt PublicNew Mana-ansvar.

beteckningen filosofiNPM på styrning ochärgement en om
ledning offentlig verksamhet fick genombrottett stortav som un-

Ävender l980-talet i flera västländer Montin, 1996:l2ff. om
Public inte kanNew Management enhetlig filosofi kansägas utgöra

den sammanfattas med antal övergripande kännetecken. så-Enett
dan lista redovisas i forskningsöversiktMontins kommunalaöver
fömyelseproblem 1996.

generell nedtoning samhällsplaneringEn och sociala refor-av-
till förmån för offentliga kostnadsminskningar och mins-mer

kad statlig styrning ekonomin.av
förskjutning från politikpolicyEn till ledarskap manage--

Exempel detta inslagment. på förflyttning priorite-är av
ringsbeslut från politiker till tjänstemän minskningensamt av
antalet nämnder och förtroendevalda.

förändring frånEn aggregering till disaggregering offentligaav-
organisationer innebär ökat lokalt ekonomisktett ansvar, re-
sultatenheter och konkurrens.
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förskjutning från processkontroll till efterkontrollEn innebär-
regelstyrning enligt den traditionella byråkratiska model-att

len med olika former efterkontroll resultatanalys,ersätts av
utvärdering mm.

åtskillnad mellan beställning offentligEn verksamhetgörs av-
till produktion densamma. Exempel på detta känneteckenav

bolagisering, entreprenad och avknoppning.är
betoning på medborgarnas individuella rättigheter,En valfri-ny

het och deltagande i verksamheten via brukarinflytande andraär
kännetecken Publicpå allmänna filosofi.New Managements

Enligt Montin beskriver dessa kännetecken tämligen väl den
förvaltningspolitiskasvenska utvecklingen sedan slutet 1980-av

i i kommuner ochtalet allmänhet och landsting i synnerhet a.a.,
Public13. Anammandet New Management-filosofin kan intes. av

försämradeentydigt förklaras kommunernas ekonomi eller för-av
majoritetsförhållandet.ändrade politiska Både rika och social-

demokratiskt styrda kommuner genomgick vad vissa forskare kal-
lat företagisering Forsell, BolagiseringJansson 1995.en
d.v.s. omvandla vissa kommunala verksamheter till bolag ökadeatt
i slutet l980-talet. många kommuner har facknämnder lagtslav

eller vilket medfört betydande minskningned slagits samman en av
antalet förtroendevalda, mellan och försvann1989 1992 4 000
nämnduppdrag. beställar-uttörar modellen hade i januariBUM,

landets kommuner. har karaktärise-införts i 2881995 33 BUMav
organisationsmodellfunktionell där de förtroendeval-rats som en

beställa olika Servicetjänster förvaltning-das roll på frångår ut att
för produktionen. uppgifti sin Politikernastur ansvararen som

utvärdera de producerade tjänsterna uppfylleri efterhandär attatt
kraven effektivitet och kvalitet. Utförama kan i vissapå samman-
hang bli aktörer på marknad där konkurrerar med andraen man

få beställning. Idéerna bakom denna reformenheter ärattom en
renodla politikers och tjänstemäns roller där de förtroendevaldaatt

politiskasig den övergripande styrningen och förvalt-ägnar
ningen får för hur utformningen verksamhetenstörreett ansvar av
sker. befrämja effektiviseringKonkurrensen och prestation.antas
Målstyming innebär politikerna formulerar övergripande målatt
och riktlinjer inom exempelvis skola eller barnomsorg medan de-
taljerna för förverkligandet de politiskt-ideologiska målen över-av
lämnas till de verksamhetsansvariga. Målstyrningens fördelar har
beskrivits politikerna befrias från sig onödigägnaatt attsom
detaljstyming för istället få möjlighet formulera politiskaatt att

långsiktiga tidoch visioner skapas för väljarkontak-attsamt mer
Införandet resultatenheter har vunnit spridning i lan-ter. storav
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dets kommuner, variationema har emellertid varit vissa fallIstora.
har inneburitresultatenhet delegerat buget- och kostnadsan-etten

medan det i andra fall betyder för intäkternaävenettsvar ansvar
Montin, 1994.

Många dessa förändringar kan karaktäriseras att ettav som
ekonomiskt tänkande i förgrunden deni kommunalasatts orga-
nisationen. Betoningen konkurrens det starka och dy-samtav av
namiska ledarskapet både bland politiker och chefstjänstemän kan

uppenbar maskuliniseringsprocess. forskningsre-Olikases som en
sultat från kvinnoforskningen påvisar hur ledarskap förknippas
med manligt könsstämplad verksamhet Billing Alvesson,en
1994; Harris, 1995; Wahl, 1996. Konstruerandet maskulinitetav
kan således betraktas faktor bakom det snabba genomfö-som en
randet nyheter, i fall saknadesmånga seriösa beslutsunderlagav

5för förändringarna.
Flera forskare har påpekat det finns samband mellan deatt ett

idéer kom prägla kommunernas verksamhet i slutetattnya som av
1980-talet och början 1990-talet och de ideologiska ström-av nya
ningar genomsyrade samhällslivet i Brunsson, 1993; Ja-stortsom
cobsson förred.,1994. Grunden PublicNew Management lades un-
der l980-talet och det handlade mycket for-prat. Nyanyttom
muleringar blev vanliga i språkbruket, bättre service, kunden i

och systemskiftet i kommunernacentrum har till del de-stor
finierats konsulter och förändringsagenter Montin,externaav
1996. översikt regeringens kommundiskursEn visar underattav
perioden inleddes1983-1991 under två socialdemokratiska civil-
ministrar diskussion kommunernas förändrade roll. Deen ny om
värden betonas i språkbruket och förekommer olika of-isom som
fentliga dokument handlar inledningsvis kommunernaattom
måste blir serviceorienterade och demokratiska. Så småningommer
övergår argumenteringen till kommunernas eflektivetet blir detatt
övergripande ochmålet detta sedan den borger-synsätt övertas av
liga regeringen vid makttillträdet 1992 Jansson Forsell, 1995.
Även Kommunförbundets diskurs överenstämde med regeringens, i
början perioden handlade1983-1992 det demokrati ochav om

för tillslutet övergå prioritering eflektivitet.service att mot en av
retoriken, förändring varitAtt prat mycket viktigtettgenom

led i förändringsprocessen har betonats många forskare Bruns-av

5 Stefan Fölster igenom antal misstag1993 går gjorts vid organisations-ett som
förändringar inom offentlig sektor kunde ha undviktis via ordentliga utvär-som
deringar och klokare och där blandett sätt slfl erfarenheter från andraannat
länder skulle kunnat tjäna varnande exempel.som
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1990; Jansson Forsell, 1995; Jacobsson red., 1994; Montin,son,
1989; 1992; 1994; Rombach, 1986. I vissa fall innebar detta prat
inga reella förändringar verksamheten och i fallmånga detärav
osäkert förändringarna verkligen nödvändiga Brunsson,om var
1990. organisationsteorinInom betonar forskare med institu-ett
tionellt perspektiv administrativa reformer inte bara handlaratt

förändra verksamheten också där idéeratt utanom om processer
och preferenser blir till. Reformema identitetskapande, ises som
själva reformerandet skapas människornas viljor Jacobsson, 1994

39. sin studieI retorik och aktörer i kommun finners. om en
emellertid Jansson Forsell 1995 det fanns del uppenbaraatt en
motiv bakom effektivitetpratet och service, nämligen ettom
intresse stärka den kommuncentrala styrningen särskiltattav av
de två verksamheter uppfattades svåra överblic-stora attsom som
ka och socialtjänsten och skolan. både forskarnaDe på-styra -
pekar vikten studera hur det språkbruket kan användasattav nya
stragegiskt för olika syften i skilda lokala sammanhang.

följande avsnitt ska jagI redovisa resultaten från mindreen un-
dersökning i de ovannämnda kommunerna belyser förhål-tre som
landet mellan kön, politik, ekonomi och organisation.

kommunerna7 De tre

Under hösten intervjuades1996 20-tal kvinnor och i deett män
kommunerna, både ledande tjänstemän och politiker. inter-tre De

vjuades uppfattningar kommunen i sin helhet, politisk kulturom
och organisationsförändringar relativt samstämmiga i Gnosjövar
och Katrineholm. båda fallenI framkom bild och självupp-en en
fattning politisk kultur återspeglades i depåävenom en som synen

Örebrotrendema. I bilden betydligt splittrad, bådenya var mer
inom och mellan de olika partiblocken och mellan politiker och
tjänstemän. för allaGemensamt kommunerna radtre attvar en
förändringar gjorts under år avseende budgetprocessen,senare a

Örebronämndsammanslagningar och styrformer. kan beskri-nya
den uppenbart innovationsbenägna kommunenmestvas som me-

dan både politiker och tjänstemän varit betydligt avvaktande imer
Gnosjö och Katrineholm. Ett drag i de kommuner-gemensamt tre

tydligt hiearki med vissa starka, dominerande aktörerna var en
auktoritet och ledarskap befästa. alla kommuner-Iytterstvars var

chefstjänstemännen i huvudsak med fånågra ellermänna var en-
staka undantag. manlige ekonomichefenDen pekades ut som en

Gnosjötung och mäktig aktör i alla kommunerna. I ansågs de
tunga politiska aktörerna medan i Katrineholmmänvara man
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Örebrokvinnostyrt. beskrevs kommunsty-påpekade det Iatt var
samtidigtordförande den ledanderelsens manlige som mansom

klarkvinnlig kommundirektör mednyligen anställt nä-enen
ringslivsprofil.

både kvinnor ochalla kommunernaI män överenstre omvar
i politiken. skälkvinnorsvikten Denärvaro attsom angavs varav

hade andra in-till bättre atmosfär och dekvinnorna bidrog atten
perspektivmjukare och mänskligare på mångafallsvinklar, lite

betonade vikten samarbete mellan kvin-frågor. intervjuadeDe av
tonade ned förekomsten eventuella könskon-och ochmän avnor

emeller-spänningsfria framkomförhållandena inteflikter. Att var
Örebro ochoch indirekta kommentarer.tid i antydningar Imånga

uttrycksformer och imanliga maktensdet denGnosjö handlade om
generelltuttalade kvinnliga makten.den EttKatrineholm om nya,

förstarka intressekvinnornasi alla kommunernamönster tre var
sig medkultur. Många ursäktade Ja,skola ochsociala frågor, att

kvinnligt. ochtypiskt Intressetjag det engagemangetärvet att
yrkes-erfarenhet från denkompetens ochbottnade ofta i egna

verksamheten.

politikochnäringslivGnosjö8 —-

svenskainförlivats med detbegreppGnosjö-andan idagär ett som
uppfin-med påhittighet, flit,förknippas oftaoch detspråkbruket

uppmärksamhetväcktsamarbete.ningsrikedom och Det storsom
småföretagandetframgångsrikaoch detarbetslöshetenden lågaär

för hela lan-föregångskommunofta utpekatsoch Gnosjö har som
l982.° och invandrartät kom-Gnosjö litenWendeberg,det är en

i självainnevånare med 4 000 tät-10 000närmare personermun,
de flestai kommunen,tillverkningsföretagGnosjös 350orten.
unik.betraktats Entill kommunenförklaringsmå, är att somen

ochvecka både svenskaorganiserar varjekommunal tjänsteman
specifikt dragolika företag.studiebesök till Ettinternationella som

de intervjuadeGnosjö ochskildringarutpekas i mängd av aven
mellan företagarna,hjälpsamhetensamarbetet ochsjälva är en an-

betraktassin arbetsgivare ochfår hjälpvillställd egetstarta avsom
så små-i liten skala förkonkurrent.inte Företagen attstartassom

6 folkpartietssade Westerberg,Gnosjöanda i hela Sverige Bengt"Vi vill skapa
nyttig idealCiterad i Gnosjöandanvalkampanjen 1988.ledare under et av-

tidskrift sid. 21.Samhällsgeografisk 10, 1989NordiskElin Ojresaeter, nr
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ningom utöka, och riskfyllda investeringar det sällan talärstora
offentliga sektorn inte särskilt utbyggd i Gnosjö i jam-Den ärom.

kommunerna, det gäller både inomförelse med de övriga omsorg
och förvaltning. intervjuerna påpekas detta kan betrak-I ävenatt

uttryck för Gnosjö-mentaliteten och den dominerandetas ettsom
borgerliga ideologin.

manliga politikerna i Gnosjö företagare, detMånga de är ärav
för normala politikerrollen. Både i kommunsty-uttryck denett

fullmäktige många ledamöterna företagare ochrelsen och i är av
industrifolkets i Gnosjös kommunalpo-det röst vägerär tungtsom

litik.

inomGnosjö ska helst jobba industrin för räknasI attman
viktig maktfaktor Industritöreningen. Vissanågon. En ärsom

politiker har inte så uppdrag har inflytandeett storttunga men
ändå eftersom de kända duktiga företagsledare.är som

Gnosjö i utsträckning det manliga företa-Företagandet i är stor
företagfåtal kvinnor finns och förgandet, VDägareett som egna

Kvinnornas bidrag till företagandet be-de tillhör undantagen.men
finns i bakgrunden i företagen, de sköter kon-skrivs deattsom

hand hem ocharbetar i produktionen, barn ochtartor, om repre-
småföretagarhustruma oumbärliga för verksamhe-sentation. Att är

alla intervjuade. Häri ligger förklaring till kvin-betonasten enav
politiken, de kvinnliga familjeföretagamalåga deltagande i or-nors

har främst offent-inte. kvinnor uppdragkar och hinner De ärsom
anställda företagen. kvinnornas roll ieller i påliganställda I synen

till det lite tradi-både kvinnor ochGnosjö hänvisar män äratt
förhållandenavilltionellt. äldreDe gärnamännen en ge-se som

de ursäktande beskriver derasnerationsfråga där att genera-egen
tid till hem och bam. Bland kvinnornation inte ägnade mycket

erfarenhe-bilder, beroende på bakgrund och tidigarefinns lite olika
patriarkalt medanGnosjö traditionellt ochvissa ärter, attanser

inflytande i detkvinnor harandra ett tysta.attmenar
politiska kulturenGnosjö-andan också präglat denAtt är up-

beskrivningar i intervjuerna iåterkommandepenbart, är att
lite försiktigavi inte några skrytbyggen, viGnosjö på ärsatsar av

sambandoch i balans och det endast iEkonomin godoss. är var
iskattesystemet kommunen råkademed omläggningen av som

hårda, partiideologiska konflik-Avsaknadentrångmål 1992/93. av
samförstånd och kompromis-kännetecken, det ärärter ett annat

tydliga budge-partiskiljande frågor finns inte,gäller. Någraser som
sig isocialdemokraterna befinneri samförstånd ochten antas som

regelbundet till vissa käpphästaropposition återkommer t.ex.
differentierad bamomsorgstaxa.krav på
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beskrivs många intervjuadeDet kvinnorna i Gno-är attsom av
sjö inte i de offentliga sammanhangen, de aktiva ochärsyns enga-
gerade i förvärvsarbete, företag och föreningsliv de ärmen
osynliga. har emellertid börjatNu ändras och kvinnor-mönstret

börjat inträde i offentligheten.sitt Kristdemokraterna ochtana
socialdemokraterna har få frampå kvinnor på politiskasatsat att

vilket resulterat i kristdemokraterna har och40poster att procent
socialdemokraterna kvinnor i respektive46 partigrupp iprocent
fullmäktige. övriga partierna har fortfarande mycketDe lågen
kvinnorepresentation, omkring 20 medförDetta Gno-procent. att
sjö fortfarande tillhör de kommuner har relativt lågen av som en

i jämförelsekvinnorepresentationen, 32 med riksgenom-procent,
kristdemokraternasnittet på utmärker sig i jämfö-41 Attprocent.

borgerligare partiernarelse med de övriga beror medvetenen
satsning beskrivs mycket aktiva fördär två rekryteramän attsom
flera politiska uppdrag.kvinnor till

den enkönade politiken inte längre legitim iAtt är tra-ens en
ditionell kommun Gnosjö framkommer helt klart i kommen-som

nytillkomna kvinnliga politikerna. beskriver självade Detar om
hur välkomna och uppskattade de och bland tjänstemän, manligaär
politiker och allmänhet det enbart positiva omdömen fällsär som

kommit fler kvinnordet äntligen i Gnosjös kommu-attom
nalpolitik.

i Gnosjö kan tolkas kvinnlig köns-Förhållandena attsom en
förekommit inslag i politikenkodning inte underett nyttsom

l990-talen. patriarkala, manligt dominerade poli-1980- och Den
tiken synnerligen befást. politiska kulturen ihar varit Den är

avseenden lik den omtalade Gnosjö-andan, viss försiktig-många en
samarbete och kompromisser. intervjuadehet kombineras med De

Gnosjö kommer från andratjänstemännen i väl med-ärortersom
där fårdetta kommun skynda långsamtärvetna att en manom

med idéer samtidigt de uttrycker stark lojalitet med sinnya som en
politiska ledning. den tiden nått Gnosjö märksAtt påävennya

Visioner,språkbruket i de intervjuades mål, uppföljning,utsagor.
kunder och brukare exempel på vanliga uttryck.är

tydligaste organisationsförändringen i likhetDen med mångaär
genomförtandra kommuner antal nämndsammanslag-att ettman

ningar. Fritids- och kultumämndema har slagits ihop liksom bygg-
barn-nads- och miljönämnden. och ungdomsnämnd blev detEn

däremot konflikt omkring där förpolitisk moderaterna ochvar
övriga partier Bakgrunden till organisationsförändringarnaemot.

gjordes utifrån syftet renodla politiker- ochöversyn attvar en som
tjänstemannarollen. Politikerna i Gnosjö emellertid inte sär-var

60



makt isvenska kommunerKön,

skilt pigga avskaffa ordförandeberedningen,e enligtattpa en
tjänsteman. gamla formen kommunalpolitisk styrningDen av

politikerförslagdär tjänstemanna- och i praktiken går i varandra
utgjorde inte problem för de förtroendevalda för tjäns-samma som

nämndsammanslagningen kan betraktas utfrånAtttemännen. en
könsdimension emellertid uppenbart för manliga tjäns-deär en av

tidigare kvinnliga kultumämndsordföranden hadeDentemännen.
dragit igång för Gnosjo och mycket livaktivt kulturliv.nyttett

har lämnat sin och fritidsfrågoma blir istället pri-Hon postnu mer
oriterade i den nämnden.nya

kulturnämnden tycksfritids- och ha tagit kulturI männen över,
område fårkvinnornas träda tillbaka lite.ärsom nog

Förhållandet mellan politiker och tjänstemän beskrivs alla in-av
tervjuade mycket Några tendenser till kritik tjäns-gott. motsom

finns inte i Gnosjö.temannavälde önskar sig tjänste-Tvärtom
och tydligare politisk styrning och de förtroendevaldamännen mer

upplever det svårt leva till alla krav. generations-Enäratt att upp
och könsskillnad bland politikerna de kvinnliga politi-är att yngre,

tydligarekerna önskar sig både ideologisk profilering och politi-en
kerstyrning.

Min roll kan otäckt styrande. Min roll väl-nästan äregen vara
viktigdigt dominerande och i arbetar fram förutsätt-Jag

ningar och underlag och jag försöker neutral, det tyckeratt vara
jag viktigt tjänsteman. Politikerna litar väldigt mycketär som

skullepå Ibland det behövas lite starkare politisk ledning.en.
manlig tjänsteman

inte det några problem politikerstymingen.tycker medJag äratt
förändratsenda har så mycket lagar omkringDet är attsom

vi inte behärskar helt lagen offentlig upphand-t.ex.oss som om
ling och vad det har för konsekvenser för politiker.oss som
äldre manlig politiker

Tjänstemännen tycker jag bra jobb, de försöker lyssna.gör ett
politikerna ibland fega och inte vågar ställ-Det är är tanog som

ning, den här beslutsvåndan vill eniga och så.att man vara
Tjänstemännen vilja ha liteskulle styming. yngrenog mer
kvinnlig politiker

fråganPå till politikena varifrån de organisationsidéemaom nya
har kommit och oklara. inte riktigt hur deManär vetsvaren vaga
kommit hänvisar till besök ifrån Kommunförbundet ochupp men
till tjänstemännen. ordentlig och diskussion fördesEn genomgång
mellan politiker och tjänstemän vilket resulterade i nämndor-ny
ganisation, rambudgetering och budgetprocess. Resultatenheterny
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införs försök inom förvaltningar. dessapå Exakt vadettnu par re-
politikernasultatenheter kommer gå på inte helt detäratt ut

inte hellerklara med och det någon uttalad politisk vilja in-är att
föra det. Intiativet tycks komma från chefstjänstemännenen av
och försök.gör ettnu man

små, dehär företagarna inser inte företag medDe 50är att ett an-
ställda inte kan jämföras med kommun. har helt enkeltManen
inga ekonomiska styrrnodeller har kontoret fickan. Attutan
kommunen består olika enheter och behöver ha över-attav en

resultatenheter förstår inte riktigt.sikt tjänstemanav man

Intäktsfinansierade resultatenheter emellertid inte ipåtror man
Gnosjö. helt klart konkurrens drivkraft i denDet ärär attsom som

organisationen ingentingkommunala önskar sig. Bådeär man
politikertjänstemän och beställareutförar-överens attvar om en

organisation ville inte ha, den kvinnliga tjänstemannen tyck-man
emellertid med politikerna inteöverenstes attvara mer om se

företag.kommunen som ett

inte med i direktiven. Politikernaskulle inte in-BUM vara var
tresserade detta. Vi tjänstemän tyckte det konstlatatt ettav var

byråkrati.konkurrenstänkande med mycket Vi så små, viär pass
kommer aldrig i såna volymer. Vi konstaterade och hadeupp en

diskussion kommunväldigt bra där inget företag.ärattom en
kvinnlig tjänsteman

förtyckte vi lite byråkratiskt. skulle vilja haBUM Jagvar nog
blandmodell den kulturen finns inte här, det ska helsten men

inte för organiserat finns visst motståndDet ett mot attvara
byråkratisera. här kopplingen till näringslivet bådeDen positivär
och negativ. Bokföring kan de och vikten sund ekono-vet av en
mi. manlig tjänsteman

Bland de manliga politikerna helt det klara medär att ettman
konkurrenstänkande inom den kommunala verksamheten strider

Gnosjö-andans ideal samarbete, det inte hör hemmaemot attom
inom kommunal förvaltning likväl det frågaärsom en om vem
och vilka principer styr.som

urbota eftersomtycker dumt kan inte sittaJag BUM äratt man
och handla med sig själv, för det allt inomär trots samma or-
ganisation finns. ska användasDe till kommunin-som pengarna
vånamas bästa och då ska inte någon sitta och leka krämare. Det
tycker jag inte kan verksamheten det blir så bådautan attgynna

blir pengañxerade, den har något sälja ska säljaparterna attsom
det dyrt och den ska köpa ska köpa billigt. Verksamhetersom

skola och äldreomsorg alldeles för ömtåliga förär attsom man
fixerad vid schackrande med istället förska ägnaattvara pengar

sig sig bra verksamhet. kan inte driva kom-Manatt en en
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privat företag. jagDet övertygad eftersomärett attmun som om
de allra flesta politiker näringslivsmänniskor så insåg deär
snabbt de här profetema for omkring och troddeatt attsom man
kunde kommunen till näringsliv, det skulle inte gå ñgöra ett att
det såmed olika kulturer. manlig politikerstämma överensatt

så tyckte ville inflytandeDet ha frånatt attvar nog man man
dom valda till det och jobbar från folkets sida och inteär attsom

företagdet ska sitta och Halva kommunsty-ett styrasom oss.
relsen företagare och kring bord hälften före-AU:sär äregna

det ärju styrka föroch Gnosjöandan egentli-ärtagare en oss.
med knuten så får du ingenting i den intenäveatt engen men

heller nåt den, istället det så och manligär att tar.ur ger
politiker

Bland kvinnliga politikerna det främstde organisationsföränd-är
ringarna skolan och barnomsorgen har bestämda åsik-av som man

omkring. budgetprocessen upplevs positiv,Den äventer nya som
vi lite misstänksamma i början de intervjuadeoch kvin-om var

i kommunstyrelsen själva de tagit intiativ föratt attnorna uppger
formulera tydliga mål och inriktningar till olika nämnder och för-
valtningar. På den direkta frågan hur de bedömer sin roll i bud-om

de sig delaktiga.getarbetet beskriver Tjänstemännen däremotsom
generellttycker sig sig i frågormännenatt sett yttrarse mer som

ekonomi det finns några nytillkomna kvinnorrör även ärom som
aktiva.rätt

få uppföljning och utvärderingmålstyming, fungera harAtt att
helt lätt. främstemellertid inte varit sker i samband med resul-Det

bokslutet dåtatgenomgång har inriktningsdagävenmanav en
och diskuterar framtida mål och visioner. tjänstemännen be-En av

viktigaemellertid det få igång gårärtonar att at uten process som
på tänka till.att

Målstyming genomföra igenomhar försökt och gått delega-en
precistionsordning. det det blir för svårtMen såär näromsom

ingen i det. Vårt strategiska styrdokument fickorkar barata tag
fem minuter i slutet på sammanträdet fastän vi det ärattsa en

viktig punkt. här med uppföljning ochmycket utvärderingDet
försöker få fungera. svårt, diskuterar lite fiamDet äratt man

tillåtaoch tillbaka. Ibland kan sig lite subjektiv iattman vara
sin bedömning hellre inte tycka något alls, viktigtän att är att
tänka till vad och hur har gjort. kvinnlig tjänstemanman

inga komplex för inte framstårGnosjö har till-l attman man som
räckligt eller innovativ vad gällermodem organisationsföränd-
ringar. har skett tycks främst ha kommit till intiativDet påsom

tjänstemännen i dialog med de försiktiga Gnosjö-politiker-av men
latent näringslivskomplex där idealiseradNågot bild hurna. en av
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effektiviteten i offentlig förvaltning kan ökas via inspiration från
näringslivet finns inte. harTvärtom avvaktat och valt attman se
vad händer i omvärlden, i förvissningen företa-trygg attsom om
gande och politik olika verksamheter.är

Vi mycket skeptiska till sådana här nymodigheter ochär nog sen
vill jag påstå vi vill referensramarha iñån lyckade försökatt nog
innan själva kastar i något. manlig politikeross

Gislaved valde modell, moderaterna och drev igenomen annan
det. anställde infördeMan VD och i sinBUM mest extremaen
form. Min flu jobbade i skolan där och barnen blev produk-
tions-enheter, det helt vansinnigt. handladeDet kul-storavar om
turkrockar och fick avgå.VD:n positivaDet tving-attvar man
ades sina kostnader och bli medveten vad allting kos-överse om

manlig tjänsteman.tar.

9 Katrineholm starka kvinnor och politikerstyre-

Katrineholm kan beskrivas den medelstora industristaden ochsom
har i likhet Gnosjömed varit föremål för olika studier utförtssom
inom för Katrineholmsprojektet Drugge, 1990. Poli-ramen
tiskt domineras staden sedan lång tid tillbaka socialdemokrater-av

och ekonomiskt staden starkt beroende tillverknings-är trena av
industrier ingår i multinationella koncerner, SKF Mekan AB,som
Scania och Ericsson Telecom AB. Dessutom finns ytterligare ett
tiotal företag med 100 anställda. Kommunen mellanstoröver är en
kommun med drygt 33 000 innevånare 1996. Den allmänna be-
skrivning Katrineholm i Drugges Svallfors 1991av som ges
studie från slutet 1980-talet har inte förändrats Soci-nämnvärt.av
aldemokraternas starka väljarstöd forfarande intakt, den borger-är
liga oppositionen beskrivs flera intervjuade relativtav som svag
och splittrad med problem finna sin profil. Kulturellt beskrivsatt
Katrineholm präglad bruksanda, låg utbildningsnivå ochsom av en
försiktighet härör från statartiden. Ekonomiskt har Katrine-som
holm betraktats välskött kommun med budget i balanssom en
och kontroll finanserna. Hösten 1996 hann verklighetenöver
ikapp tjänstemanoss beskriver det och konstateradesom en man

underskott på 60 miljoner, budgetprocessen fick iett tas om
nämnderna och beslutet skjutas månad.upp en

hel delEn förändringar har skett i den lokala elit intervjua-som
des i Katrineholmsstudieni slutet 1980-talet, intervjuade19av av

finns kvar3 på ledande positioner. Många har igåttpersoner pen-
sion, några har flyttat, det gäller särskilt näringslivets företrädare.
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de denEn enda kvinna ingick i den tidigare undersök-ärtreav som
ningen, hon kommunstyrelsens ordförande. föränd-är De storanu
ringarna i Katrineholms politiska ledning innebär de fyraatt av
heltidsanställda politikerna kvinnor, två majo-är tre representerar
riteten och oppositionen. Totalt fem gruppledare i fullmäk-ären
tige kvinnor. fullmäktige andelen kvinnorI och i48är procent
kommunstyrelsen de 33 förvaltningenInomutgör ärprocent.
mansdominansen fortfarande förvaltningschef kvinna.stor, ären
Katrineholmsforskama konstaterade i sina intervjuer flera mänatt
uttryckte stark skepsis inför allt ökad kvinnorepresenta-prat om
tion och kvinnors förändring politikens innehåll. skriver:Deav

denna aspekt torde kommunen under de årenUr närmaste utgöra
idealisk experimentsituation för besvara frågannärmast atten om

vilken betydelse de politiska ledamas kön förhar den förda po-
litiken och för samarbete/konflikter inom eliten Drugge Svall-
fors, 1991:39.

i minDen bild i intervjuerna undersökning visar deattsom gavs
politiska haftledamas kön betydelse. Både kvinnor ochstor män

Katrineholms politik förändrats. Andra och heltär överens attom
områden har prioriterats under 1990-talet, ålderdomshem5nya

intehar byggts och det skulle ha skett under den tidigare
frågor, skolaperioden. Sociala och miljö har lyfts fram på ett

Kontakterna med näringslivet har minskat betydligt be-sätt.nytt
företrädare interoende på näringslivets längre kontakt påatt tar

följandetidigare. avsnitt ska jag redovisa hur deIsättsamma som
intervjuade kvinnorna och uppfattade dessa förändrademännen
förhållanden och i vad mån det tycks finnas könspolitisk di-en
mension i de organisationsförändringar genomförts i Katrine-som
holm.

poli-bild de två ledande kvinnligaDen gemensamma som ges av
tikerna de oerhört starka och sammansvetsade. Samti-ärär att

kompetensdigt betonas deras och skicklighet. fleraIstora sam-
manhang framtonar de betraktas något för starka ochatt attsom
det inte varken för andrahelt lätt politiker eller tjänstemänär att
hävda uppfattningarnasig. Bland olika, i vissa fall be-männen är
skrivs samarbetet väl fungerande i andra det uppenbartärsom men

det den situationen.svårt klara Under den tidigare,äratt att nya
lika starka, manligt dominerade politiska ledningen samarbetetvar
emellertid dynamiskt och oerhört stimulerande. kvinnaEn tyc-
ker sig finns osynligdet för hur långt kvinnligtgränsattse en
maktutövande tillåts gå.

Liksom i Gnosjö det uppenbart de organisationsföränd-är att
ringar genomförts likväl de ideéer skeptisk tillär ärsom som man
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kulturen finns blandförknippade med den politiska bådenära som
tjänstemän. Politikerstyre i den gamla be-förtroendevalda och

i relation till för-politikerna går in och itydelsen d.v.s. att styr
konstigt i Katrineholm.valtningen ingetär

i Katrineholm mycket medvet-blir chefstjänstemänDom ärsom
politisk styrning.här det tydlig och klar Enäratt enna om

sedan blir det så.där har haft majoritet 1921 därkommun man
vid politiska makten måste tjänste-det omväxling denDär är

politiken för kunna jobba.ibland bortse från Denmännen att
väldigt ihop med detpolitiska styrningen hängerstarka nära

politikermaktinnehavet. manliglånga

väldigt stark politikerstyming i Katrineholm.Vi har en
tycker jag. Viden för stark det inteMånga tycker äräratt men

ska gå till val fjärde år och ställas tillansvariga och vi vartut
och styrning verksamheten.då ska vi ha inflytandeoch avsvars

hävda målen ocksåstyrningen handlar inte baraFör att utanom
lilla människans behov. gammal kvinnatillvara den Enatt taom

kunde och handla längre fårmig och hon interingde till attsa
vila påtagit bort parkbänk och hon behövdede hade vägen.en

till förvaltningen och ditjag ringerklartDet sättsägerär attatt
detså kan gå och handla. henneparkbänken Föratt gumman var

liten jag inte skullefråga och för mig detjättestor somvar enen
medborgarföreüädaregjorde jag, vilägga mig detMen är

tjänstemamaföreträdare, de har sina fackliga organisa-inteoch
politikertioner. kvinnlig

förpersonliga egenskaper betydelseposition ochAtt är stor varav
ligger och därmed vilka prioriteringarmakten ekonominöver som

och skola varitäldreomsorg haruppenbart. Barnomsorg,görs är
besparingar tvingats har gåttprioriterade områden och de göraman
och administrationen. Katrineholmdet tekniska området Iöverut

manligkönsförhållandet råda där ledandetycks det omvända en
beva-hans roll i budgetprocessenpolitiker kommenterar äratt att

intresseområden. hastigt uppkomnasina och Detka un-ansvars-
fördröjdes hösten igjorde budgetprocessen 1996derskottet att men
fungerandebudgetarbetet väl någonbeskrivs storutanstort som

motsättningar. latent kritik framförsdramatik eller häftiga En
näringslivs-intervjuade gåremellertid flera män ut attsomav

frågorna uttryckertillbaka för de sociala ochpolitiken fått stå man
näringslivssatsningar äntligen prioriteratssin uppskattning över att

i budgetarbete.årets
Även återkommer det språkbruket häri Katrineholm nya men

kvinnliga politikernaretorik. särskilt dedet delvis Det ärär som
mål och visioner. Mâlstymingnöjer sig med formulerainte att

intervjuade det fungerarde flestafinns på attpappret ansermen
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strider traditionenlite och så i praktiken. den gamlaDet emot av
de intervjuadelägga sig i politiker. betonar honEn attatt avsom

mellan formulera och verk-inte motsättning mål hanågon attser
samhetskontakt.

gång politiker måste både ochRöde Börje ömatt en varasa en
jag det ligger mycket vi måste ha vi-mullvad. tyckerDet att

och målen och samtidigt ha fötterna jorden ochsionema veta
pågår i verksamheten. kvinnlig politikervad utesom

tilltro till renodlad mål-tycks däremot finnasDet störreen en
manliga politikersidan:styming på den

jag det vi inte har kommit tillallmänt uppleverRent som om
alla hållmålstymingen, det inteskott i ärnästa steg menav

förstått innebörden har varitoch kanter utanman mansom
fall. Därför det så braoch hackat i detaljer i allaframme är

börjat fullföl-kunniga chefen har gjort harmed den här attsom
poli-inte orkat med tidigare. manligvåra intentioner som

tiker

Katrineholms politi-andra kommuner brottasPrecis i mångasom
tjänstemän måluppfyllelsen ska utvärderas.med hur Deker och

ihär har inte kommit särskilt långtflesta erkänner att ut-att man
chefstjänstemännen medgerveckla metoder och öppet:aven

finns det mycket kvarurdåliga i Katrineholm, därhär viJa attär
vijobba med det härVi inte alls hunnit medhargöra. att som

borde göra.

inte någravaritLiksom i Gnosjö har överens göra sto-attomman
organisationsförändringar. politiskagäller Denexperiment vadra

pragmatism därpräglad samförstånd ochbeskrivskulturen avsom
för partipo-konstruktiva lösningar iställetförsöker finnaman

införa be-partiblocken intelitisering. Man överens över attvar
sittmoderaterna har det påmodellen ochställar-utförar trots att

driver. Folkpartiet aktiva i drivaingetdet ärär attmanprogram
motivet villkommunala bolagen därkampanj de är attmot manen

fyra kommunala bo-verksamheten. Frågan deha ökad insyn i om
laddad kommunalpolitisk frågaemellertid mycketlagen är somen

försiktighet ochvissmajoriteten undviker En atttaatt upp.
Katrineholms kultur,beskrivs delskynda långsamt som en av

förändringar.inte ha alltför snabbaKatrineholmsboma vill
skaorganisationsförändringarvilkaDiskussionerna manom

formavknoppning i Attvälja vad gällerpågår entrepenörer.av
förklarashållningen börjat luckrasrestriktivaden tidigare nu upp

det kani kommunen ochekonominmed den värtattsämre vara
lokalvård områ-Skolmåltider ochdet blir billigare. ärprövaatt om
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den där majoriteten lutar åt inta pragmatisk hållning ochattnu en
försök. förändringar gjortsDe i Katrineholm be-göra ett stora som

barnomsorg och skola. barn- ochEn ungdomsnämnd inrättadesrör
i samband med nämndsammanslagningar och geografiska skol-17
och bamomsorgsområden finns med budget- och resultat-egetnu

det finns olika vilkaAtt på intressen börsynsättansvar. som
främjas i tidigaresamband med de och planerade förändringarnanu

uppenbart.är
kvinnliga perspektivet innebärDet det viktigtäratt att nya

former kommer de kvinnliga anställda till godo. uttrycksDet som
städområde på entreprenad kan kvinnornaomprövasatt ett

själva vill kooperativ. Decentraliseringen inom barnom-göra ett
och skola handlar lyfta kvinnorna i verksamhe-att utesorg om

där beslut, befogenheter och intiativrätt ligger i arbetslagen tillten
skillnad hierarkiskaden här organisationen jag tyckermot ärsom
typiskt manlig. Vissa rationaliseringar och utebliven löneförhöj-
ning för lärare problem måste Beslutet inteär mötas.ett attsom

skolpersonalensnågot på kompetensutveckling fortbild-ochspara
ning, vi har ganska hög nivå på detta, vi lägger mycketrätten

beskrivspå det, nödvändig satsning.pengar som en

frågaOch det långsiktighet så inte detär att tror atten om man
inte farligt på skolans verksamhet för det jagär att tror attspara
det kvinnlig politikerär.

kvinnliga perspektivet på målstyming innebärDet ifråga-även ett
sättande det möjligt måluppfyllelsen kvantita-är mätaatt attav
tivt. utvärderingsmetoderNya behöver utvecklas och det är ut-en
veckling bara tagit sin början.som

perspektivetDet manliga annorlunda Ekonomin görut.ser
börjat föra ideologiskt där majoritetatt ettman nu resonemang

och opposition i idéerna lägga städning och skol-möts att utom
måltider på entrepenad. restriktiva hållningDen privatiseringmot
eller entreprenad inom äldrevård och finns i detomsorg som
kvinnliga perspektivet finns inte här. Istället betonas det äratt
bara skola- och barnomsorg bör behållas i kommunal regi, alltsom

skulle vi kunna knoppa av. Decentraliseringen ochannat omorga-
nisationen barnomsorg och skola beskrivs den ärattav som myc-
ket funktionell eftersom det lättare komma medöverensär att
de kvinnliga omsorgschefema med de gamla, manliga rekto-ännya
rerna.

såg vi redanDet rekryterade dem de jobbar precisnär att
vi ville chef eller ledare ska jobba, de väldigtatt ärsom en en
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flexibla och kan hitta lösningar på de komplicerademest pro-
blem. manlig politiker

perspektivetDet manliga på målstyming innebär fördelarnaatt
Politikernas förändrade roll upplevs inte någotöverväger. som

problem. tilltro finns tillstark det går lösaEn utvärderings-att att
problemet via den tekniken och expertisen hos förvaltnings-rätta
ledningen. har förvaltningschefNu tillträtt haren ny som en
mycket auktoritet och ingående plan för utvärderingstor en ny,

måluppfyllelsen har tagits jag unik för landet. Påärtrorav som
frågan politikernas styrning kan bli vid målstyming blirom svagare
svaret:

med tydliga ochJag mätbara mål och medtvärtomtror att en
såpiska i andra ändan med utvärdering så kommer desägaatt

inom organisationenverksamma inom citationstecken bli såatt
rädda för inte nå till målen det kommer bliatt att attupp en
mycket klar styrning.

förvaltningschefenDen flera intervjuade nå-omnämnsnye av som
i Katrineholm vad gäller förhållandet mellan politik ochgot nytt

förvaltning. det manliga perspektivetI det med beundran ochär
tillit hans kvalifikationer beskrivs, han nydanande ochärsom
har många idéer framförs med kraft och auktoritet. detIsom
kvinnliga perspektivet det med skepsis och kritisk distansär som
den ledarstilen kommenteras.nya

På och få den makten i kommunenväg växa störstaatt ärupp
kommer utifrån och oerhörtHan kompetent, det hanär gör att

håller på in och blir lyssnad till alla. han üväxa Ja,att av
mycket auktoritet. manlig politikerstor

chefen har snabbt fåttDen oerhört starkt inflytande ochettnya
framträder med pondus. till inteJagstor attsa om ser upp
så kommer han ledningen här i Katrineholm.översnart att ta

far fram med otroligtHan och kallas för turbotempo av per-
sonalen på förvaltningen och det tycker han själv smickrande.är
kvinnlig tjänsteman

KatrineholmI liksom i de flesta andra kommuner har resultatenhe-
införts och den relativt goda ekonomin har gjort inteter att man

behövt ställning till den svåra frågan överskott ska tillba-ta om
ka till enheterna eller Både underskott och överskott har förts

till kommande verksamhetsår och det alla intervjuadeöver är
det bra modell.överens ärattom en
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Örebro den moderna experimentkommunen10
-

Örebro, sina innevånare,med drygt 120 000 kan beskrivas densom
mellanstora servicekommunen. Liksom i många andra kommuner

Örebroshar näringsliv genomgått förändringar under efter-stora
Örebrokrigstiden. kändTidigare skostaden och 1945var som

arbetade industriarbetama i39 någon de skofab-84procent av av
rikema. snabba avvecklingen skoindustrin kompenseradesDen av
delvis utveckling skolstad och administrativt imot centrumav en

tilllänet. Regionsjukhuset kom 1964, flera högskoleutbildningar
inrättades 1960-talet delar Statistiskai slutet och centralby-av av

Örebro.rån utlokaliserades till strukturomvandling bidrogDenna
Örebroarbetstillfällena för kvinnor ökade krañigt.till denäratt

har den andelen offentligan-de kommunerna störstatreav som
ställda. Mönsterstaden har i många sammanhang betecknats som

sociala bostadspolitiskaföregångskommun på det och områdeten
Örebrooch blivit föremål för rad studier. har betecknatsen som en

kvinnovänlig kommun vad strukturellarelativt förhållan-avser
utbildning,den såsom tillgång till arbete, offentlig service och en

hög kvinnorepresentation i politiken Hedlund, Specifikt1996.
Örebroför den tidiga satsningen kommundelsnämnderpå ivar

början 1980-talet, något hållit fast vid oberoendesomav man av
majoritetsskiften och stagnerande intresse för liknande reformer

Örebroandra håll i landet Montin, Kulturellt beskrivspå se 1996.
Örebrokommun. Bildenrelativt modemsom av som enen

inte lika hållbarkvinnovänlig kommun i mitten 1990-taletär av
1980-talet. Arbetslösheten betydligt högre blandi början ärsom av

sparbeting för kommundelama har tvingat framkvinnor. Kraftiga
hel del försämringar i den och service särskilt berören omsorg som

Örebrokvinnor. politiska frågan i hösten rörde1996Den stora
försäljningen tredjedel det kommunägda energibolaget.av en av

för försäljning ansåg skulleFörespråkama använ-atten pengarna
låneskuld.7das till reducera kommunens deIatt prognoser som

framkom minusgjordes i september på miljoner vilket174ett re-
i kommunstyrelsen och nödstopp försulterade i krismöte ett

utgifter.kommunala

7 Örebro-Kuriren september 1996.ll
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Örebros KatrineholmGnosjö ochskiljer sig frånpolitiska kultur
ikonfrontationer ståttkonflikter ochpartipolitiskapå så sätt att

förklaras medkan delvispå Dettasätt. att styr-ett annatcentrum
varit jäm-majoritet och oppositionmellankeförhållandena mer

gjordesundersökningmajoritetsskiften. dennaNärbördiga p.g.a.
Örebro bud-svårpolitiska livet idetprägladeshösten 1996 av en

försäljningbudgetunderskott,hetsig debattmedgetprocess omen
blandoch nödstoppetkommunalägda elbolagetdet annatsomav

politiskain. nyhet i detkunde Envikarier intemedförde sättasatt
samverkanvaltekniskoppositionen ingåttpartierlivet är att tre ur
konfronta-uttaladutmärkt sig föruteslutit partioch ett ensom

etablerats mellansamarbetsklimatIstället hartionspolitik. nyttett
konfrontations-medanoppositionspartierfleramajoriteten och

har tvåpartier gåttdeutanför.partiet ställts Av tre sammansom
funge-samarbetsingenjöfmanligochkvinnliga ledare ett somen

klimatet.skapandet detlänk iviktigrat nyaavsom en
medandelen kvinnor1980-talet harbörjanTill skillnad mot av

Örebro, kommunal-de elvaökat ipositionerpolitiskatunga av
borgerligasärskilt dekvinnor.fem Detoppositionsrådenoch ärär

socialdemokratiska kvinnornasdekommit ikappkvinnorna som
kommunalrådenkvinnligade femförsprång, representerartre av

andelenharmoderaterna.centerpartiet och Dessutomfolkpartiet,
ordförandeskapet fort-ökatpresidieledamöterkvinnliga även om

kvin-nämnderi tjugofarande främst innehas ärmän, tre enavav
vice ordförande.kvinnor Dentolvordförande medan är om-na

tillbaka nå-fullmäktige har gåttikvinnomajoriteten 1991skrivna
fyrtiofemårs valutgjorde efter 1994kvinnoandelen procent.got,

chefer ökat påandelen kvinnligaförändringYtterligare är atten
bland kom-omorganiseringama,följddelvismellannivå, avsom en

sinaflera kvinnor lämnathar emellertidmundelsnämndschefema
blivit såjobbetförklaras medDetjobba och män. attersatts av

fattas.måsteoch svåra beslutnedskärningarallatuf somp.g.a.
mansdominansfinns fortfarandechefsbefattningarPå ledande en

kom-med denockså börjat brytasdetta mönsteräven nyaom
kvinna.mundirektören ärsom

intervjueribild framkommersamstämmingarelativtDen som
Katrineholm finns inteGnosjö ochpolitiker iochmed tjänstemän

ÖrebroÖrebro. Montinexempel vadpåkommuni är tvärtom ett
mängddärmultiorganisationenkommunaladenkallat1990 en

aktö-och där olikaexisterar samtidigtideologierkulturer ocholika
innovationsbenägnadenfinnshåll. kommunendrar olika Iåtrer

karaktär-för förnyelsestarkt intressemedförvaltning ärett som
Öre-kommuner. Attmedelstora urbanaochför vissaistiskt större
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bro kommit präglas omfattande experiment kanatt delvis till-av
skrivas det majoritetskifte inträdde i början 1990-talet dåsom av

borgerlig koalition den politiska ledningen.över Moderater-togen
dominans under denna period betonas många intervjuade,nas av

de knep allt möjligt, både vad gäller anslag och politis-som var
ka presidieposter och uppdrag och sånt.poster, Ett systemskifte

Örebroinleddes i med pengsystem i barnomsorg och skola,ett
avknoppningsprogram, konkurrens mellan skolor och daghem och
beställar-utförar inom delar den kommunala verksamhe-system av

tekniskaDen förvaltningen beskrivsten. den sektor gicksom som
längst, teknisk service dom kände sig verkligen bolag,ettsom

företag och dom jobbade så. förvaltningenAttett så snabbtsom
ställde sig och på många håll med entusiasm gick förstorom att
verkställa förändringarna överraskning för den tidigarevar en ma-
joriteten. de kvinnodomineradeI verksamheterna, barnom-t.ex.

entusiasmen inför förändringarna inte lika stor.sorg, var

den blevNär borgerligt styrd kommun jag mångatror atten var
förvånade den lojala förvaltningen så snabbtöver blev lika lo-att
jal med den ledningen, egentligen det professio-är rättnya men
nellt. egentligenDet berömär det kan kännasävensnarast om
irriterande organisation så snabbt ställeratt Att det hären om.
huset så snabbt ställde sig och kom med förslag skol-om om

avknoppning och sånt skedde väldigt smidigt. Sammapeng,
smidighet fanns kommundelskontoren, komute mot-sen
ståndet i verksamheten. Avknoppningen kom inte igångute så
snabbt tänkt sig, hade redan skapat resultatenhetersom man
så folk förstod inte vad det skulle bra för. socialdemokratiskvara
politiker

ÖrebrosKommundelsnämndema varit kännetecken sedansom
början 1980-talet fortfarande basen i den kommunalaär politis-av
ka och förvaltningsmässiga organisationen. Stora delar denav
centrala förvaltning fanns reformen inleddesnär avskaf-ärsom nu
fad, delvis via rationaliseringar och delvis via decentralisering till
kommundelama. Många centrala facknämnder har avskaffats eller
slagits Kommundelsnämndemas roll har under åren för-samman.
ändrats alltmer i takt med allt och befogenheterstörreatt ansvar
överförts till kommundelama. En genomgång förteckningenav

förtroendevalda efter valet visaröver 1991 många tungaatt
i egenskap seniorer med tidigare uppdrag i facknämndernanamn av

sitter i de utökade kommundelsnämndema. Fyra nämnder harnu
kommunalråd ordförande, vilket frigjort medel för utökaattsom
arvoderingen till de övriga ordförandena så kan arbetasättsom
politiskt 25 procent.
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Örebro kan betraktas politikerstyrdfråganPå som enom
politiska organisationen be-varierande.kommun Denär svaren

intervjuade diffus, de kommunalrådskrivs flera ärsomsomav
kommundelsnämndsordförande och ansvariga för antalbåde ett

till. intehar svårt få tiden räckaprogramområdena Det äratt att
vad den centrala, politiska rollenhelt lätt finna är näratt ut som
nämnd- och förvaltningorganisation arbe-saknar tydlig attman en

ta emot.

övriga kommunalråden. harsamarbetar med JagJag mest
arbete viför några driftsfrågor, det endainget gör är attansvar

nämnder och till drifien. har arbetatfördela till Därut pengar
programansvarig, detfördelningsmodell. jagfram För ären

målen blir kända, kdn-ordforande kännergäller till att attatt se
uppfylls socialdemokratisktoch de och utvärderas.till dem att

kommunalråd

kommunalråden och gårupplever blandDet är attman var en
finns ing-kanske band mellan dem detsin Det ärväg. menegen

inte de denenting Vi upplever äratt ett team,som ser.
finns också bland helt vanliga människor.uppfattningen

oppositionspolitiker

de flesta beslutproblem för tjänstemännenDet ärär attettsom
mellan socialdemokraterna och mitten-kompromissfattas via en

ibland framstår oklar. Samti-politiska viljanpartierna där den som
alltför starka och duktiga tjänstemändigt finns rädsla för en-en

tjänsteman tycker sig för-intervjuade.ligt vissa de En attseav
näringslivsoriente-förvaltningen denväntningarna från nya

tydligtönskan starkt ochrade kommundirektören är etten om
ledarskap:

förvaltningschefema riktigt kraf-relation till så önskar sigI man
har förvånat mig ibland vill hatigt chefsskap, det näs-ettatt man

riktigt auktoritärt chefsskap. beror säkertDet atttan ett man
förvaltningar med nämnder i osäker situation ochhamnat i en

direktiv, målinriktning och tydliga uppdrag.gärna emottarman
visa mig intresse och jag blir din. chefs-uppträderDe attsom

tjänsteman

hardet kommunstyrelsens ordförandebudgetprocessenI är som
i detmakten enligt flera räknarden tydligaste Hanpersoner.

för de partier ingått isista och några representantema ettsomav
inte nöjda formerna,med majoriteten helt medbudgetsamarbete är

informationen kunde bättre. Tjänstemännensden politiska vara
nöjd fler kvinnor kom-däremot mycket med.underlag Attär man

och hamnat i ansvarsfulla positioneri den politiska elitenmit
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har emellertid medfört ekonomiska frågor inte längreatt är en
övervägande manlig domän.

tycker det går riktigtJag bra med budgetberedningen,att närnu
jag kommit i utskottet har jag blivit tvungen att ta ansvar

Ekonomichefen väldigt bra ha medsätt.ett nytt är att göraatt
och bra underlag. kvinnlig politikerger oss

Jag många kvinnor politiken helt andratror att satsat av
skäl sitta och räkna siffror, det kan läggningsfrå-än att vara en

detJag handlar varför de satsade på politikentror attga. mer om
inte skulle kunna ha många kvinnor på detän att satsarman som

här. Vi såg budgetansvaret överlämnades till honnär att
lika engagerad i det hon andra områden.när övertogvar som

manlig politiker

oerhörd viktigtDet sitta med i de där ekonomin be-är att organ
handlas, det faran kvinnor bara väljer de mjuka bitarnaär om

Vi måste kunna påverka ekonomin, det denär styr.som
det skulle behövas särskildaJag utbildningar, den kundetror att

tvärpolitisk ekonomiutskottetsNär ordföran-sattvara som
de såg hon till vi fick utbildning vid varje sammanträde. Honatt
bjöd tjänstemännen så de fick lära de med böckeratt togoss,
och sånt. jag sitter ordförandeHon och jag dåligatt ärsa nu som

det här och jag behöver lära mig och hon det på varjetog upp
ekonomisammanträde och det jättebraHon fick hel delvar en spe
för det, de manliga politikerna tittade oss som om var
dumma i huvudet. starkt gjort,Det mycket starkt. detJagvar sa
till henne det kvinnlig politikeratt toppen.var

Även Örebroi brottas tjänstemän och politiker med frågan hurom
målstymingen ska förverkligas. Problemet gäller hur målstyrning-

ska i praktiken i kommun med starkt decentrali-omsättasen en en
serad organisation. tjänstemännen fåttAtt betydligt starkareen
roll sedan går åsikterna isär. vissa för-är Föröverensman om men
troendevalda strikt målstymingsmodell helt enkelt inte för-är en
enlig med politisk verksamhet medan andra den realistiskser som

den kombineras med starkt centraliserad styrning. tjäns-Iom en
temanna-kommentarerna påpekas dilemmat gäller hur politi-att
ken ska kuggas in i den Förvaltningsmässiga organisationen.

Till skillnad den privata sfären så det meningenärmot att
ska de politiska partierna har olika mål. Så detärvara osams,

inte i bolagsstyrelse, där det vinstmaximering gäl-ären som
ler. säkert enklare iDet VD privat företagär att ett än attvara

förvaltningschef sin politiska styrelse så därförgentemotvara
de efter upprätthålla gränslinje. for minJag delsträvar att troren

inte det varken bra eller riktigt. Politikerna inte baraäratt är en
styrelse. Vi måste ha fråga dyker i aflå-rätt att ta upp en som upp
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till poli-så förstör vi tilltronträffarvinär grarmarna annarsren
politikermanligöverhuvudtaget.tiken

värld.vi jobbar med Jagvärldar fastänolikaVi lever i samma
politiska rollen blevdenoerhört bradetskulle tycka att omvore

intresseorganisatio-ochtydlig medborgareochväldigt klar mot
och policy ochvisioner, målsigoch ägnade utsatte ossner

professio-visa vårDå skulle vi kunnatrycket.för dettjänstemän
kvinnlig tjänstemanfå utfall.kunnadet skullenalitet och ett

Frånmålstymingen skahurhandlar mätas.Svårighetema även om
politiskasig tydligareönskarsidaförvaltningsledningens pro-man

inblandningför mycketoch reviderasomarbetas utansomgram
finnstjänstemannakommentarervissasida. Ifrån tjänstemännens

fråganrationalitetstänkande därtekniskt-ekonomisktuttalatett
skiftandesnabbtomvandlarbästapågälla hur sätttycks enman

hanterbara styrpro-ideologier tillochviljorpolitiskaverklighet,
Örebro-politikemas koppling tillha kvarambitiongram. att en

därinriktningsbesluts.k.fattaverksamhetenreelladen attgenom
problemtillställermåleninriktningpolitisktydlig angesaven

särskildföljas upp. Ensig intebeslut låtersåna ut-eftersom
sysslarkritikernaenligti kommunenfinnsvärderingsenhet men

kvalitetenoch får ingetresultatuppföljningmedden veta omman
introducerasgångKvalitetsstymingverksamheten. är attpå nu

inbjudaförvaltningsledningen ochifrån attintitiativpå man avser
hållvissaFörhoppningamadiskussioner.till ärpolitiker stora

verksamhe-kvalitetenmetodfunnithar mätaattatt enman nu
och ansvariga.delaktigaanställda självadedär ärten

majo-samband medförändrats ifaktisktvadfråganPå somom
Örebro Socialde-klargörande.särskiltinteblirritetskiftet i svaren

ochavknoppningsprogrammetförharmokraterna satt stopp
mellakonkurrensoch barnomsorg,skolainompengsystemet ex-

betalning förochupphörtharinternaoch entreprenörerterna
overheadkostnader. Derasmedtjänster harcentralavissa ersatts

hurfastställakonkurrensutsättningfrågan är storlinje i att an-om
andelregi och huriska utförasverksamhetendel storegensomav

intefolkska vårtentreprenad. Numerapåska läggas egetutsom
vi lig-jämförelser förtävla däremotmed och att attgörs sevara

tjänste-från bådeiförvirring finnsvisspris.i Enrätt svarenger
ochfaktiskt harorganisationvilkenpolitikerochmän manom

strävar emot.

tydlig bild.ingenmig jag hardu frågarsjälvjag attJa, närser
avgifisfmansierad. kännerDeanslags- ochbådenämnden är

huvuddelennämndpolitisksitterlurade, delitesig mensom en
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köp- och säljverksamhet.är Nu nämnden själv eftersträver
tydlighet. politikermer

Idag har misch-masch och jag tycker inte kommunde-atten
lama någon bra marknad. Och aktörernaär uppträder ibland di-
rekt oetiskt. Så kritiken utifrån företagarna kan det ligga något
tjänsteman.

Bland borgerliga politiker och tjänstemännen finns spänn-storen
vidd i på vad möjligt och lämpligt utföra viaär att ent-synen som
reprenad. handlarYtterst det tilltron till hur marknadens servi-om

politisktill kan stå under kontroll.ce svaga grupper

måste handlaDet verksamheter har brukare kanom som som
tala de nöjda. tvivlar jagDär de äldreär kan det.att attom
Men utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, det ärsvaga grupper,
svårt konkurrensutsätta och bedömningar kvalitet.att göra Deav

finns utanför den kommunala verksamheten har vinst-ettsom
intresse, ska försiktig. ska inteMan utesluta det,ytterstman vara

måste med ingående diskussion, bra avtalmen man vara noga
och hur följer och får insyn. kvinnlig politikerveta man upp

Vi har ingen anledning ha sådan kompetens det finnsatt om
håll. Vi mår bra det sköts andra, det kan utveck-annat av om av

las något kan ha betydelse för regionen, någonstörre specia-som
litet kan både nationell internationelloch marknad.som
Jag skulle önska företagarna och kommunen kunde hittaatt en
bättre balans mellan vad ska ha och inte ha, vi kunde ha
mindre verksamhet och sociala entreprenader. kvinnligmer av
tjänsteman

socialdemokraternaFör innebär det decenniets snabba för-senaste
ändringar ideologiskt dilemma, resultatenheter och liteett köp-
och sälj något positivt för skapa kost-att ett nyttser man som
nadsmedvetande bland anställda och förtroendevalda beställar-men
utförar organisation har det varit tveksamhet inför. Juststor nu
finns, enligt tjänsteman, ingen självklar styrform majorite-en som

bekänner sig till har blandning allt. ideolo-ten Denutan man en av
giska motbild söker stöd i förär ettsom man nu program en om-
fattande brukarmedverkan bland inom skola och barnom-annat

Tanken medborgare och brukareär medatt ärsorg. om man som
och påverkar sitt daghem eller skola förlorarsåeget argumenteten

valfrihet sin ideologiska tyngd. harDet emellertid inte varitom
helt lätt vända trenden inom förvaltningen eller politi-att att som
ker ha åsikter vad realistiskt.ärom som

kritiseradeJag den där utredningen omorganisation ochom sa
jag förstod det inte alls och kommunchefen dåatt detattsa var

Sveriges bästa utredning. manlig politiker

76



makt svenska kommunerKön, i

vi tycker inte beställar-Vi har inte varit riktigt tydliga, om
vidare i kommande-modellen vi har låtit dem körautförar men

inte sluta med detdär de har såna Vi harlama sagt attsystem.
fyra alternativ därkdn-översyn meddär. har det gjortsNu manen

några törvaltningscheferriktigt, det finnsde inte gettatt uppser
i kommundelsnämndema.både centralt ochdriver det här,som

manlig politiker

det i andra ord.finns kvar klärVäldigt mycket men nu man
beställar-uttörar, det lite olika varianter.sälj eller IochKöp- är

kommundelama beställer.vi uppdragvår nämnd gör som
politikerkvinnlig

draoch tjänstemänbåde politikerlärdomarDe att manansersom
de positiva effekter-experimenterandede gångna årens är attav

anställda ochkostnadsmedvetande hosinneburit ökatettna
näringslivsanpassningtendens tillnämndpolitiker. Den som

poli-manlighar upphört1980-taletfanns i mitten nu menar enav
tiker.

fallskärmar och sånt började dykaVi hade det närett tag uppnog
ofia så hade min-dåhos tjånstemärmen, argumenten att manvar

det där har försvunnit kannäringslivet. Deti Mensann
marknad på den privata sidan. Vi troddehar ingenbero på deatt

också med på det det underpå det, jag även varomvar
kunna behålla och rekytera folk vi intevi inte skulleknot, att om

behöver inte duggdet här Mengjorde på sättet. ettvara
själva. snegladeupptäckt det vioroliga. Vi har När att ne-

deoch det visade sig de hade inte allskrytera folk externt att
på den nivån. ska mycket högrede tönnånerna Manlönerna och

från denden konkurrensen finns intefall. Vii så attvet nuupp
konkurrens inom den offentliga sektorninternprivata sidan. En

nå-varandra. Då arbetsmarknadensneglarfinns ju, varman
möjligheten fanns det inteannorlunda, så kanske ärgot men nu

de framför inte de därförsökerså. inte lönt deDet är att ar-nu,
manlig politikerpå 80-talet.längre, det i mittengumenten var

första förhandlingarefter de två årenserfarenheterAndra är att
kontraktsför-slentrian igåttbeställare och utförare har detmellan

från tjänsterofta avstått köpafarandet, kommundelama har att
inneburitpersonalen vilketdenoch i stället värnat attegnaom

de rationella aktö-blivit outnyttjad. Idénkompetent expertis om
fungeraderationalitetsformerohållbar olikavisade sigtema när

personalenvämande densamtidigt. Kommundelarnas om egna
koncern-sparbeting ledde inte till någonkombinerat med starka
passivamissnöje med denhelheten blev drabbad.och Ettnytta

märkbart och allt tyder påcentral nämndpolitikerrollen i är nuen
anslagsfmansierad verksamhet. Attåtergå tillkommeratt attman

uppenbart.verkliga behovbeställningar inte alltid mått på ärär ett
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Ungdomsenheten skulle kunna dubbelt, tredubbelt sågöra
mycket skulle bra de beroende vad kom-ärsom vara men av
mundelama beställer. Vi kan på individ- ochattse man sparar
familjeomsorgen. Men politiker i den centrala nämnden kansom
jag inte det det måste kommasäga från kommundelama.utan
kvinnlig politiker

ÖrebroI finns ingen urskiljbar manlig och kvinnlig profil i in-
ställningen till organisationsförändringama bland de ledande aktör-

finnsDär manliga tjänstemän med stark integritet fram-ema. som
härdat i omsorgsrationellt kommu-ett rört t.ex.resonemang som

anställda. finns kvinnligaDär tjänstemän med stortnens som en-
förespråkat och arbetat med införa de organisa-attgagemang nya

tionsmodeller kan betecknas uttryck för teknisk-eko-som som en
nomisk rationalitet och vad vissa forskare kallar företagise-en
ring kommunens verksamhet. Den kvinnliga kommundi-av nya
rektören rekryterad från näringslivet och beskrivsär mycketsom
näringslivsorienterad.

Några de centrala aktörerna kvinnor och det kanmestav var
bero de tjänstemän med uppdrag vissaatt utred-göraattvar
ningar. jagSen de blev lite förknippade med detta ochtror att att
de inte lämnade de här idéerna, dem har lämnat sinatre av
tjänster. jag inteMen det beror det här. fannsHärvet om
ingen könsuppdelning det tjänstemarma-utan var nog snarare en
kultur. manlig politiker.

klart kommunenHon företag. Hon otroligtett pratarser som
mycket vi ska marknadsföra själva och det känner jagattom oss
mig främmande för. såNästan jag känner det här medatt att
marknadsföring och hon kan prioritera det framförövertar att att

har bra ekonomienhet. kvinnlig politikeren

likhetI med Katrineholm det barnomsorgspersonalen fårär som
beröm det manliga kommunalrådet för samarbets-attav vara mer
villiga och flexibla i svåra besparingstider medan manliga skolche-
fer betydligt svårare handskas med. Blandär politikerna finnsatt
inte heller någon skiljelinje uttryck för könsskillnader,är ettsom
det partipolitisk ideologiär särskiljande. olikhetär Ensnarare som

emellertid de manliga politikernaär uttrycker sig medatt störreen
tvärsäkerhet styrformer och organisation vad de kvinnligaänom
politikerna, med undantag,ett gör.
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organisationochpolitik10 Kön,
komplicerat mönsterett—

iorganisationsförändringarvissaMina tidigare attomresonemang
uttryck förbetraktaskansvenska kommunernade ett ensom

kom-könskodning denförändradochmaskuliniseringsprocess av
beskriva vilkaförsökbörmunalpolitiska attettsomsesprocessen

kommunaladominera i dentenderatrationalitetsformer attsom
könvilketigentingolika nivåer. Detpåorganisationen säger om

finnskommunernahar. allafaktiskt I mände olika aktörerna som
och demodellernadeinför delarskepsisklaruttrycker av nyaen

därförnuftet detsundautifrån detinför erkännainte attväjer att
politi-manligai Gnosjösärskiltinte alls. Detbegriper jag är som

barnomsorgskola ochomsorgsrationelltförker ett resonemang,
schackrandefixerad vidskaömtålig förföralldeles attär varaman

ochKatrineholm Gno-traditionella kommunermed pengar". I som
försiktignegativtnågotintedetsjö betraktas att me-varasom

Örebro stämplasriskfinnsinnovationsbenägnadet i det attdan en
förändringinförtveksamhetoch där snarastbakåtsträvaresom

Katrinholmiemellertid på gångNågotnegativt.något ärnyttär
maskuliniseringspro-förvaltningschef. Endynamiskvia en ny,

in-bekräftar varandramanliga aktörerdär vissaskönjaskancess
ochför styrningmetoderrationellatilltilltrovia starkbördes en

kontroll.
Örebro vissabland1990-taleti börjanfanns iOmvänt av

teknisk-ekonomiskföreträdare förstarkatjänstemänkvinnliga en
organisationen lik-kommunaladenförändringarnarationalitet i av

de idé-främjandederasdärledarskapetstarkadet nyaavavsom
ståkomsynliga aktöreregenskapide attgjort att somaverna

emellertid förbundenauktoritetDennasymboler för varprocessen.
lämnatharsystemsskiftet och fleramoderatleddadetmed nu

Skeje 1994auktoritetpersonliga atttjänster.sina Den ansersom
därmedtycksnågot nytt näratillförafå viakvinnor kan att vara

kvinnliga tjänstemännensbehag. Deförbunden med nyhetens star-
inter-efterhand i vissaiframstårövertygelse ochka engagemang

och detkvinnlig idealitetföruttryck ärvjukommentarer ensom
personligdelförloradesatsade ochkvinnornauppenbart att en

Katrineholm Gnosjöochsytemskiftet stoppades. Iprestige när
avvaktande tillbetydligtkvinnliga tjänstemännen storade mervar

förändringar.
Övergången kommunal-denenlighet medmålstyming itill nya

underinneburithar1201985:28,SOUintentioner attlagens s.

79



Gun Hedlund

det decennium de kvinnliga kommunalpolitikema har för-som
stärkt sina formella positioner har politikerrollen blivit mycket
annorlunda jämfört med tidigare. Detaljerna idag ettanses vara an-

för tjänstemännen vilket innebär politikerna förväntasattsvar
sig utökadeägna medborgarkontakter formulera målsamt att

och visioner. Det pågår emellertid dragkamp i alla kommu-treen
där politikerna vill släppa kontaktenogärna med "verk-nerna

ligheten och den konkreta, praktiska kommunala verksamheten.
jämförelseEn mellan de kommunerna visar Katrineholmtre att

kan beskrivas starkt, kvinnor, politikersstyrd kommun,som en av
Gnosjö politikersstyrdmän, kommunsvagt, medansom en av
Örebro kan betecknas den kommunala multitorganisationen"som
där mängd olika aktörer inom både politik och förvaltning draren

olika håll.
Hur innovationsbenägen förvaltningen hänger tillär delstor

med den lokala förvaltningskulturen relaterat till den poli-samman
tiska Örebrokulturen och politiska styrkeförhållanden. I och Gno-
sjö har tjänstemännen haft betydelsefull roll pådrivare tillen som
vissa förändringar medan Katrineholm haft starkare politiker-ett
inflytande. Gnosjö harI tjänstemännen med lyhördhet och lo-stor
jalitet de försiktiga gnosjöpolitikemagentemot nöjt sig med att

Örebrogenomföra mindre förändringar. framstår tydligtettsom
exempel på förvaltningspolitikens dilemma där vissa ledande tjäns-

eftertemäns åtskiljandesträvan mellan politikett och förvaltning
kan försök skapa arbetsro, rutinerett att och regler därses som
den nyckfulla politiken hela tiden riskerar störa verksamhe-att
ten.

Att den ekonomiska makten förbundenär nära med senioritet
och position tydligt utifrån förhållandenaär i de kommunerna.tre
Den manlige ekonomichefen utpekas mäktig i allasom en person

Örebrokommunerna. Både i ochtre Katrineholm finns kvinnor i
ledande politiska positioner sig och spela roll isom anser anses en
de ekonomiska besluten. dennaAtt auktoritet tycks förbundennära
med naturlig manlig auktoritet emellertid uppenbart.är I Kat-en
rineholm det just kvinnornasär förmåga mycketutövaatt ett
starkt politiskt ledarskap i enlighet med den lokala politiska kultu-

tradition manliga tjänstemängör uttryckeratt iblandrens som en,
motvillig, beundran för de kvinnliga politikernas kompetens. I
Örebro kvinnliga politiker för förlöjligandeutsattes manligaav po-
litiker dåvarande ekonomiansvariganär kvinnliga kommunalrådet
begärde tjänstemännen skulle lära henneatt själv och övrigaupp
nybörjare. I Gnosjö spelar de kvinnliga politikerna i egenskap av
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underordnadpositioner så längenybörjare på sina tunga ännu en
ekonomiska diskussionerna.roll i de

Organisationsform skulle särskilthävda vissAtt att vara aven
ideologiska skiljelinjer mel-vanskligt. Vissaför kvinnorintresse är
samtidigt viss av-partier påtagligalan kvinnor olika är som enur

lika lad-reformer inte framstårskett där vissaideologisering som
urskiljaMontin, 1996. gårlängre Detdade se även att somsom

sociala1980-taletprecis på ärnämnare är att somen gemensam
emellertidhjärtefrågor.kvinnorsskola och kultur Nyttfrågor, är

betraktasfall näringslivspolitikekonomi och i ettatt som an-par
för-viss förvirring definnsalla kommunernagelägna. överI tre en

målstymingens inne-särskilt vad gällergenomförts,ändringar som
politikerborgerliga, kvinnligaBland dekonsekvenser.börd och

striktavknoppning, konkurrens ochför bådei princip ärsom
däromsorgsrationellasigmålstyming argument persona-smyger

dilemma. Bland bådebehovlens och utgör ett man-grupperssvaga
klar ståndpunkt i sin påpolitiker harkvinnligaliga och en synsom

inför de olikafinns ambivalens hurOrganisationsformviss enen
fogas i helhet.skullelösryckta delarna en

trycket påpolitikerna balanserar mellankvinnligadeAtt en
för konkretaoch sitt starka intresse denpolitikerrollförändrad

lösning på detta tycktesuppenbart. Enverkligheten attär vara
med in-och pågående förändringarnagenomfördafylla de eget
verkliga för-betraktas idealiseringdelvis kannehåll som en avsom

Gnosjö-politikema finns önskankvinnligahållanden. deFör omen
medmycket väl kan sammanfallapolitikerstyre vilketstarkareett

enligt denstarka politiska ledarskapetdetsatsning på nyaen
politiker-deras vision tydligaremanagement-filosofin. Om ettom

tjäns-till delegationsordningövergång deninnebär somenansvar
gammal-Katrineholms-politikemasellerönskar sigtemännen

Katrineholmframtiden utvisa.i får Idags roll lägga sigatt
politiker måste fåkvinnliga politikerna ide ledandeframhärdar att

decentraliseradmålstyming och starktsamtidigt bådestyra ensom
kvinnliga bilden förändringarnaorganisation genomförts. Den av

kvinnliga verk-roll och deljus där personalensmycketär nya
ochmycket positivtbefogenheter någotsamhetschefemas ses som

reformermansdominerade hierarkier. Sammatidigarebrott motett
eftersom kvinnligafunktionellabeskrivs män ytterstsomav

flexibla och lättstyrdaskola och barnomsorgchefer inom är mer
Öre-besparingar och rationaliseringar. Igällersärskilt vadän män,

sociala kom-politiker hur denkvinnligabro framhåller vissa även
ha viss måttlära ochmunala verksamheten kan nytta ett avav

Örebronyheten iKvalitetsstyming denkonkurrens. är senastesom
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betraktas kvinnovänlig reform där det positivt för deärsom en
anställda få självständigt för sitt arbete. Attatt ett eget utrymme
kvalitetsstymingen tenderar lägga för vårdensöveratt ansvaret
och kvalitet på hårt pressad, oftast kvinnlig,omsorgens en perso-
nal har små möjligheter påverka resursfördelningenattsom ryms
inte i den ljusa bilden.

Frågan de kvinnliga politikerna har haft reell maktom en som
kvinnor i samband med diskussioner och förändringar den kom-av
munala organisationen kan bara besvaras indirekt. Gnosjö denI var
kvinnliga nämndordföranden rädd för kulturen skulle drabbasatt
vid nämndsammanslagning och hennes farhågor tycks ha besan-en

Örebro de borgerligaI ledamötemas starka förnats. argumentvar
avknoppning skapa företag för kvinnor de manliga ak-att men

för näringslivsfrågor har förhindrattörer dennasom ansvarar am-
bition. socialdemokratin finnsInom manliga, självutnämnda ideo-
loger dominerar diskussionerna organisation och styrfor-som om

Katrineholm däremotI tycks de kvinnliga politikerna ha in-mer.
tagit ledande i diskussionerroller och beslut vilka förändringarom

ska där de deklarerar sitt för den kvinnligagöras öppetsom ansvar
personalen.
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Inledning1

skall kunna definieras jämställt krävs.vårt samhälleFör att som
införproposition Jämställdhetspolitiken 90-ta-enligt regeringens

för utföioch kvinnor ochlet, bl.a. män gemensamtatt ansvarar
framgår regeringerhemarbete. skrivningarnaoch Av attomsorgs-

mellan och kvinnor vad gällerjämn fördelning mänatt enmenar
föri närrelationer bäddar jämställdaomsorgsutövande och ansvar
kvinnoforsk-länge hävdats inomnågotmänniskor. Detta är som

vidare i avsikt uppnå målerpropositionen betonasningen. I att att
Förutsättningarna för människorsförändrarpolitiska beslutär som

individersbeslut reglerar enskildaframförval föredraatt som
inom vilka individer fattar sinesamhälleligahandlingar. De ramar

sådantpolitiska beslut förändrasbeslut skall sätt atiettgenom
undanröjaför jämställdhethinder

den övergri-politiska beslut kan dåVilka sägastyper vara avav
individuella människors hand-förändrarpande karaktären deatt

handlingardirekt reglera dessa Förlingsbenägenhet atiutan att
ha uppfattning vilkasådan fråga måstekunna en omensvara

utföraför människors valfaktorer centralaär att omsorgs-som
och hemarbete.

könsojämlikhetOmsorgsgivande och

äldreomsorgsarbete utförs i of-samhällets bam- ochOavsett om
i anhörigas hem eller i frivillig-inom hemvården,fentliga daghem,

huvudsakligen kvinnor står för utföran-detorganisationer är som
lönearbetare inom derutför omsorgsarbete bådedet. Kvinnor som

tio anställda kvin-där inte mindre åttaoffentliga sektorn, ärän av

s.9—1o.Prop 1987/882105,
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norz och mödrar, hustrur och döttrar i de familjekretsar-som egna
Även dagens småbarnspappor utför omsorgsrelateratna. om mer

fader gjordearbete vad deras det fortfarande kvinnorän äregna
utförtbär huvudansvaret för arbetet blirattsom

fråga, önskar förstå varför kvinnor ochcentral viEn mänom
väljer utföra respektive inte utföra omsorgsarbete fråganäratt om

förvilken funktion, någon, omsorgsarbete har vidmakt-om som
hållande rådande könsmaktsordningen. feministisk histo-den Urav

härledasriematerialistisk teori två teoritraditioner Medankan ar-
framhåller manliga hierarkiersbetskontrollteoretiker s.k. betydelse

för upprätthållandet könsmaktsskillnader betonar exploate-av
ringsteoretiker istället relevansen ojämnt byte kärlek-ar-ettav av
bete-skapelsekraft i de sociala relationernaägaantassom rum
mellan könen.

användning manligaarbetskontrollteoriI män,antas genom av
hierarkier, bestämma vilken arbete kvinnor bör ochkunna typ av

samhälle har manliga hierarki-får utföra. vårl män använttyp av
och för kvinnor ifackföreningar låsastaten, attt.ex.er, som

hushålls- och omsorgsarbete produceras kvin-sammanhang där av
individuellt denna tingens ordningfor tjänarMänmän. mennor

individuell nivå för-det kollektiv än mänsär snarare somen
upprätthålls.kvinnor skapas ochtryck av

exploateringsteori via ojämnt byte individ-I män ettantas
sig kvinnors kärlek-relationsnivå kunna tillägna överskottett av

omvandla tillarbete-skapelsekraft. överskott kanDetta män auto-
och makt. användasjälvständighetnomi, Det är över-attgenom

kollektiv och individer kan upprätthållabådeskottet män somsom
Äktenskapsinstitutioneni samhället. ochoch befästa sin makt

sig eller i kombination den institutionlönearbetet for är re-var
vilket de konstrueradestruktur det påspektive sätt ärsom genom

fri-tvingande villkor leder till kvinnor ochskapar de mänattsom
bytesforhållanden.villigt ingår i ojämna

exploateringsteoretikernas dis-fokus för arbetskontrolls- ochl
förkussion de mekanismer centrala köns-står antassom vara

maktsordningens upprätthållande och reproduktion. Därmed detär
teorierna iockså fullt möjligt härleda vilka förändringaratt ur

2 1992:l59f, m.f1., 1995:34Pettersson, Brorström
3 l996:48—70Bäck-Wiklund Bergsten,
4 Johansson 1996:30-49. Delphy 1984, 1992,För utförligare resonemang se

1986, Walby 1986, 1990, Jönasdöttir 1984a, 1984b, 1991,Hartmann 1979,
1979 m.f1. de teoretiker disku-1994, 1982, Zaretsky någraBarett är somav

könsmaktsordningenskönsarbetsdelning och materiella grunder.terar
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könsmaktsordningen nödvändiga, inte tillräckliga,är änsom om
för förutsättningarkönsjämlikhet skall utvecklas.att attges

I arbetskontrollteorier de manliga hierarkierna centrala förär
könsmaktsordningens upprätthållande vilket indikerar köns-att
jämlikhet först kan uppnås de manliga hierarkierna bryts sön-om
der. könsarbetsdelningen orsakarOm könsojämlikhet och deom
manliga hierarkierna faktorden det möjligtär gör upprätt-attsom
hålla könsarbetsdelningen bör, för underminera könsmaktsord-att
ningen, det viktigaste integrera och kvinnor imänattvara samma
arbetsuppgifter samtidigt kvinnor måste eller positionertasom ges
i de manliga hierarkierna. Ett graden eller förut-sätt mätaatt av
sättningarna för jämlikhet skulle då kunna hur kvinno-attvara se

hierarkierrepresentationen utvecklats i traditionellt manliga
Exploateringteoretiker det kvinnors ochär mänsattmenar

ojämna byte kärlek-arbete-skapelsekraft leder till ojäm-av som
likhet och arbetsdelning. komma de mekanismerFör åtatt som

ojämlikhet krävsskapar och upprätthåller därför de produk-att
tionsförhållanden möjliggör exploatering upplöses och ersättssom
med produktionsforhållanden skapar förutsättningar för jäm-som
lika relationer mellan kvinnor och exploateringsteoreti-Förmän.
ker äktenskapsinstitutionen och lönearbetet for sig eller iutgör var

faktorerkombination de strukturella skapar förutsättningarsom
kärlek-arbete-skapelsekraftför ojämnt byte omsorgsarbe-ett av

mellan och kvinnor. jämlikhet mellan könen skallte Förmän att
kunna krävs utgångspunkten i exploateringsteoriuppnås tasom
därmed äktenskapsinstitutionen, lönearbetet eller båda föränd-att

fortsatta analysenkommer i den min utgångspunkt iJag att taras.
teoritradition.denna

samhälleligaPolitiska förändringar av ramar

Vilka politiska åtgärder bör eller kan För förändrasättas attsom
de samhälleliga inom vilka enskilda individer väljer sinaramar

vilka antaganden vihandlingar beroende har hur verklig-är av om
den fungerar.heten och hur Om arbetskontrollteo-är sammansatt

5 Christina Bergqvist 1994 har i sin avhandling Mäns makt och kvinnors in-
kvinnors representation underundersökt hur 1900-talet utvecklats itressen.

bl.a. styrelser och intresseorganisationer.riksdag, statliga Resultatet under-av
sökningen visar kvinnorepresentationen i dessa institutionermånga ökat.att av
Om ifrån de manliga hierarkierna centrala för könsojämlikhetensutgår äratt
upprätthållande givet inte andra centralaskulle, manliga hierarkier till-att mer
kommit, avhandling tydaresultatet Bergqvists på könsmaktsordningenattav

vidare diskussionhåller försvagas. För Bergqvists avhandling minpå att om se
recension i KVT 1996:2.
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retikernas beskrivning och tolkning verkligheten korrektärav
måste, jämlikhet skall kunna uppnås, de manliga hierarkiernaom
brytas sönder. Politiska åtgärder kvotering i verksammat.ex.som
hierarkier då relevant åtgärd. Om däremot exploate-är yttersten
ringsteoretikemas ligger verkligheten kannärmareresonemang
jämlikhet mellan könen först uppnås äktenskapsinstitutionensom
funktion i könsmaktsordningen försvagas vilket innebär kvote-att
ringsåtgärder aldrig kan tillräckliga för åstadkomma köns-attvara
jämlikhet. Utgår vi från exploateringsteori det rimligtär göraatt
antagandet exploateringsgraden kan variera från samhälleatt ett
till i så ojämlikheten mellan könen börett annat motto att vara
högre desto högre andel samhällets omsorgsarbete för-ärav som
lagt till det konkreta äktenskapet och i obetalt arbete. Politiska åt-
gärder innebär produceras utanför det konkreta äk-attsom omsorg
tenskapet och i betalt lönearbete, i form daghem och äld-t.ex. av
reboende, bör-därmed föredra vi vill skapa förutsätt-attvara om
ningar för könsjämlika handlingar.

Samhällets nuvarande2 organisering av omsorg

Omsorgens organisering jag strukturellt förhållande.ettser som
strukturellaOmsorgens nuvarande organisering, eller med ett annat

ord omsorgsstrukturen, uppbyggd i samhälleär ett som genomsyras
och kvinnors underordning. Med jagmäns över-av omsorg avser

allt samhälleligt nödvändigt omsorgsarbete utförs i samhället,som
detta utförs. Med omsorgsstruktur jagoavsett varomsorgen avser
det vilket det samhälleligt nödvändiga omsorgsarbetetsätt är
organiserat. ifrånutgårJag omsorgsstruktursatt sammansätt-en
ning och uppbyggnad antingen kan förstärka eller underminera den
rådande könsmaktsordningen. Omsorgsstrukturen denutgöraantas

inom eller i relation till vilken människors faktiskaram omsorgs-
handlande och åsikter formeras.-

utformningEn omsorgsstrukturs konkreta till delär stor ett re-
sultat politiska beslut. Politiska förändringar omsorgsstruktu-av av

kan därför leda till kvinnors och handlingsutrymmemänsattren
och perceptionsfömåga antingen vidgas eller begränsas. Föränd-
ringar i människors verklighetsuppfattning och handlingsutrymme
kan i sin möjliggöra driva framockså handlingar och åsik-tur men

förändrar kollektiva handlings- och attitydmönster.ter som
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förhållandevis homogena. Kommu-kommunernasvenskaDe är
förspeciallagstiftning denochrättspraxisnallagen, sätter ramar

och får bedriva.måste Kommunernaverksamhet kommunerna är,
och äldreom-skyldiga anordna barn-socialtjänstlagen,enligt att

emellertid ramlag vilket innebärSocialtjänstlagen attär ensorg.
vilka omsorgsformersjälvamöjlighetkommunerna har avgöraatt

organisering ioch för Omsorgensfinnas hurskall när, envem.som
kommuns.därmed frånsigkommun skiljer en annan

bakgrund exploate-organisationsprinciper kan då,Vilka mot av
omsorgsstruktur6i Irelevantaringsteori, statsveten-antas envara

välfårdsproduktio-förändringar istudierforskning harskaplig om
privat-offentligt.dikotomin Iutgångspunkt itagit sinoftanen
varit två storheteroffentliga och det privatadetstudier hardessa

problematiserats eller diskuterats.utsträckningliteni allt försom
privat-offentligtfrån dikotominvill utgåforskare ärOm man som

vad med begreppenklargörviktdet central att som avsesmanav
teoretiskt moti-varför begreppenförklararsamtidigt ärmansom

motiveradteoretisktdikotomin inteverade. Jag äratt ommenar
lederförklara vadförökaundersökningsyftet med är att somen

modellerHuvudproblemet medkönsjämlikhet.fråneller bortmot
privatbegreppetprivat-offentligtdikotominbygger på är attsom

forskaresframgår olikakan, vilketflerdimensionellt. Privatär av
nätverks-såväl marknads-,innefattabegreppet,definitioner av
verksam-kan vidare betydahushållsproduktion. Privat att ensom

gratis.7 skillnadfaktiskaavgiftsbelagd Denhet såvälär somsom
hurför förståelsencentralprivathetermellan olikafinns är av

samhällets fak-påverkarorganiseringförändringar omsorgensav
underskilda villkoromsorgsgivare.potentiella Detiska likväl som

omsorgsformeroch offentligaolika privataomsorgsgivare ivilka
privat-of-dikotominanvändningenförlorade vidarbetar går av

fentligt.
exploateringsteori,frånvi utgåromsorgsstruktur kan,En om

ellerantingen förstärkerdensådantpå sätt attettsammansattvara
äktenskapsinstitutionenkönsmaktsordningen. Omförsvagar är

struk-upprätthållande börkönsmaktsordningenscentral för mäns
kvinnors omsorgsarbeteexploateraturella möjligheter att vara

6 Johansson 1996:50-77utförligareFör resonemang se
7 1991:208-l991:85—88, LundqvistDahlkvist 1995, SalonenZetterberg 1995,

1992:57—61.l984:196—206, DonahueHabermasMontin 1993:244—275,230,
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lägre samhälletsdetta arbete organiseras utanför det konkretaom
äktenskapet eller utanför samlevnadsformer liknar dettasom
överhuvudtaget. Om samhälleligt omsorgsarbete organiseras i kol-

former, förskolorlektiva daghem, eller boende-öppnat.ex.som
former för äldre, frigörs från individuella beroendeförhål-omsorg
landen samtidigt omsorgsarbetet synliggörs. Utför enskildasom
kvinnor omsorgsarbete för enskilda föreligger, givetmän att ex-

riskploateringsteori relevant, asymmetriska beroende-är stor att
och emellan och förstärks.maktförhållanden dem Omcementeras
däremot kvinnor och/eller utför omsorgsarbete i kollektivamän
omsorgsformer för människor bör förutsättningarnagrupper av
minska för i individuella relationer tillskansa sigenskilda män att

Orsaken det samhälleligaöverskott är attett omsorg. omsorgs-av
omsorgsformer inte bygger enskilda kvin-arbetet knyts till som

enskilda Omsorgsarbete utförsomsorgsarbete för män. somnors
kollektivt synliggör omsorgsarbete på så arbetet blirsätt att en re-

kvinnor och nyttjar kollektivaalitet samtidigt män som om-som
sorgsformer både sitt och andra och kvinnorskan iaktta mänseget

Synliggörandet medför människors möjligheteromsorgsarbete. att
ifrågasätta det på vilken omsorgsarbete på in-jämföra och sättatt

organiseras därmed finns också grogrunddividnivå förstärks och en
iakttagelserför förändring. Omsorgsgivare kan, samtal ochgenom

till insikt individuella erfaren-arbete, kommavarandras attomav
kollektiva vilket kan det lättare kräva detheter göra sättär att att

förändras. dimension iorganiseras centralpå vilket Enomsorgen
respekti-kan därmed individuellorganisering sägas varaomsorgens

kollektiv organisering.ve
obetalt och betalt arbete den andra centralaArbetets delning i är

könsmaktsord-central betydelse förfaktor jag är avmenarsom
ekonomi bygger på lönearbete.ningens upprätthållande i somen

omsorgsarbete medför detta förhål-exploaterar kvinnorsOm män
möjligheter kvinnorlande i realiteten har större änmän attatt

positioner i lönearbe-arbetskraft försvara sinasälja sin samt egna
idag, sig vi finner det önsk-betalda lönearbetetDet utgörtet. vare

ekonomiska fundament. Socialförsäkrings-eller samhälletsvärt
individuella heltidslönearbetetvanligtvis på detbyggersystemen

utförde människor, framförallt kvinnor,vilket innebär att som
obetalt arbete har förutsätt-samhälleligt nödvändigt sämremen

andras Kvinnors obe-individuell trygghetningar skapa änatt en
förutsättningar både iomsorgsarbetetalda män större att nuetger

individuell grundtrygghet samtidigtför framtiden skapa sigoch en

8 199023-25Anttonnen

91



Vicki Johansson

position, arbetstids- och lönemässigt, i lönear-starkaremänssom
förutsättningar kvinnor kollektivt för-betet änmän större attger

positioner både på individuell och kollek-och befästa sina ensvara
tiv nivå.

individuella kommunerKollektiva och

dimensionerna kollektiv-individuell organise-de tvåJag attmenar
dikotominring betalt-obetalt arbete bör centralaoch änvara mer

vilka förhållan-privat-offentligt, önskar förstå strukturellaom
relation till vilka och kvinnorden de i mänutgör ramarsom

samhälle allaomsorgsformer finns i vårthandlar. De är upp-som
dimensioner. omsorgsformerefter dessa tvâ Någrabyggda är ren-

individuellthelt och hållet obetalt arbeteodlade dvs., de bygger
arbete.huvudsak bygger betalt kollektivt Kom-medan andra i

omsorgsformer finnshög andel dedär utgörsav som avmuner en
definieraslönearbetsformer daghem kankollektiva t.ex. somsom

i andelmedan kommuner vilka högkollektiva kommuner en av
familjenfamiljedaghem och iomsorg iåterfinns i t.ex.omsorgen

förutsättningarna,definieras individuella. Då utgångs-kan omsom
for i individuella kom-exploateringsteori,punkten i män atttas

i kollektivakvinnors bör högreexploatera änomsorg varamuner
jämlikheten mellan könen lägre i indivi-kommuner bör också vara

duella kollektiva kommuner.iän

jämlikhetHypoteser om
tillrelaterade organiseringomsorgens

kan flera olika hypoteseri exploateringsteoriMed utgångspunkt
första hypotes och kvinnor i kollektivahärledas. En är mänatt

utsträckning och kvinnor i individuellakommuner i högre än män
för och utför omsorgsarbete.kommuner Engemensamt ansvarar

kollektivaandra hypotes och kvinnor i kommuner ärmänatt mer
reformer syftar till öka insatserpositiva till politiska mänsattsom

i det obetalda omsorgsarbetet. tredje kvinnore-betalda och En att
i kommunerpresentationen i politiskt valda med kollektivorgan

i individuella kommuner. fjärdeorganisering högre Enär än att ar-
betsmarknaden i kollektiva kommuner mindre segregeradär än ar-

samtidigtbetsmarknaden i individuella kommuner könsrela-.som
Över-tioner lönenivåer på arbetsplatser bör jämlika.och vara mer

och kvinnor lever i kollek-huvudtaget bör det så mänatt somvara
jämlika vad och individu-tiva kommuner kvinnor iär än mänmer
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ella kommuner kommer i denna redovisa dataJagär. uppsats att
de första stöd.hypotesematresom ger

Kommunala omsorgsstrukturer3

kunna klassificera kommuns omsorgsstruktur dataFör måsteatt en
möjliggör klassificering finnassådan tillgänglig. datama-Ursom en

terialet måste det vidare möjligt utläsa i vilken utsträck-attvara
ning de omsorgsformer finns i kommunen organiserade iärsom
kollektivt-individuellt respektive betalt-obetalt arbete.

min avhandling vad, och har jag klassifice-I Vem vargör när
fem kommuners omsorgsstrukturer utifrån datakällor: enkä-rat tre
officiell statistik intervjuer och dokument. fem kom-Deter, samt

studerats Lidköping, Grästorp, Kävlinge,närmare ärmuner som
stadsdelen i Göteborg.Luleå och Centrum enkäterDe använtssom

slumpmässigt urvalhar till 600 barn- respektive 650sänts ut ett av
äldrefamiljer i och de aktuella kommunerna. Använd-en avvar

varitningen enkätdata har nödvändig eftersom uppgifterav om
inteomsorgsformer organiserade kommunerna mycketärsom av

sällan återfinns i officiell statistik. Med utgångspunkt från isvaren
varit möjligtenkäterna har det skatta omfånget deatt grovt av

omsorgsformer bygger på obetalt kollektivt och individuelltsom
arbete.

frånMed utgångspunkt de datakällorna: officiellenkäter,tre
intervjuer och dokumentstatistik har jag byggt bildersamt upp av

äldreomsorgsstrukturengochkommunernas barn- teoretisktDe två
kollektivt-individuellthärledda dimensionerna och betalt-obetalt

tabellarbete har utgjort grunden för klassificeringen. Studeras l
kommunerna,finner vi i Luleå, Kävlinge och statsdelenatt tre av

mellan sjuCentrum i Göteborg, nyttjar och åtta bam daghem i nå-
form. skulle därmed kunna definierasDessa kommunertregon som

Studeraskollektiva. organisering tid visar det sigöveromsorgens
Kävlinge underkommun de åren gått från10äratt senasteen som
utpräglad individuell till kollektiv organisering Käv-en av omsorg.

linge har därför definierats mellankommun dvs. kom-som en en
i rörelse från individuell till kollektiv organisering.mun

9 Såväl intervjuerenkäter, offentlig statistik och dokument bildsom ger samma av
kommunernas kapomsorgsstrukturer. Se Kommunala omsorgsstrukturer 78-s.
105
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Tabell Nyttjande olika kombinationerI barnomsorgsformerav av
kommunerna procent.i

LuleåOlika omsorgsformer Kävlinge Grästorp CentrumLidköping
Barnets föräldrar enbart
Barnetsmor-farföräldrar 2 3 4 3 1
enbart
Dagmammaenbart 4 7 3
Daghemenbart 69 60 59
Dagmamma+nätverk 0 2 7 9 2
Daghem+ 8 5nätverk 9
Familjenätverk 3 4 8 6 9
Summa 101 100 11 100procent
Antal 370411 407 248 360

LidköpingI och Grästorp barnomsorgen organise-är merparten av
rad i individuellt arbete, antingen i form obetalt arbete i hemmetav
eller i form familjedaghem. kommuner har därmed defini-Dessaav

individuella. Frågan det faktum kommuner-ärerats attsom nu om
omsorgsstrukturer skiljer sig har betydelsenågon för det fa-nas

miljerelaterade åsikteromsorgsarbetet, i familjepolitiska frågor
för kvinnorepresentationen i fullmäktigeförsamlingarsamt

och familjerelateratOmsorgsstruktur omsorgsarbete

få reda vad i familjerelateratFör omsorgsarbe-göratt somvem
skickathar jag, tidigare enkät till små-3 000nämnts,te utsom en

barnsföräldrar i de fem kommunerna. Svarsfrekvensen 70är ca
Möjligheterna jämlikhet med frågor imätaprocent. att posten-en

jämliktkät begränsade. Graden handlande kan inte fastställasär av
få frågoruteslutande grundval några kring aktivitet i prak-av

tiskt omsorgsarbete. datamaterialDen påtyp posten-av som svar
käter kan dock, tjäna indikator faktiska för-är, som en grov
hållanden. Framförallt de skapar liknande, och iom svar som avges
enlighet med teoretiska utgångspunkter, förväntade Imönster.
postenkäten till föräldrar till förskolebarn finns fem frågor som
syftar till frågan vad och hur ofta detgör näratt ge svar vem
gäller omsorgsarbete förknippat med omsorgsformerär utan-som
för hemmet. fem frågornaDe är:

lämnar barnVem
hämtar barnVem

hemma för vård sjukt barnVem stannar av
med extrakläder till omsorgsformenVem tar
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deltar foräldramötenVem ev.
Givetvis dessa fem frågor på intet vis uttömmande for be-är att

småbamsfa-skriva eller beräkna hur andel kommunernasstor av
miljer jämlika. frågor mått för jämlikhetDessaär ettsom ger men

inte det enda möjliga måttet.är

utför alltid eller oftast den uppgiftTabell 2 Kvinnan mäts.som
efter könfördelat procentSvarsmönster

Kvinna Differens AntalUppgift Man
kvinnormän +

137330Lämnabarn -
137647 70 -23barnHämta

Vård 48 68 20 1374sjukt barnav -
94 1376Ta med kläderextra -
48 23 1146Delta föräldramöte -

tydlighetenkätundersökningen visar medfrågorna iSvaren på stor
de omsorgsarbetsuppgifterkvinnor utför merpartenatt somav

skattarkan jag konstateraVid analys mänmätts. attav svarenen
kvinnor och vice Påvadkvinnors aktivitet lägre än gör enversa.

emellertid och kvinnor skattar arbets-sigpunkt visar det mänatt
for extrakläder medgällerdelningen lika och det tasansvaret att

Samstämmigheten mellan och kvin-omsorgsgivare.till mänannan
barnförhållandevis hög. förpunkt Ansvaretdenna ettattärnor

kvinnorbehöver vilar enligt både ochfår med sig vad barnet män
faktum både och kvin-kvinnan.uteslutande på Det männästan att

extrakläder in-kvinnor medi är överens att tarstort sett omnor
koordinationsansva-också har planerings- ochkvinnordikerar att

omsorgsarbetet ofta för-delKoordinationsarbete ärret. somen av
Ävenväl fungerar.för hurbises. Arbetet centraltär omsorg om

kringdelaktiga i arbetekvinnorbåde och män ärmän attanger
kvin-denna fråga detpå påomsorgsgivande så tyder ärattsvaren

och koordinerar kringarbetet.for, fördelaransvararnorna som
både kvinnor och harskulle förklaraNågot kunna mänattsom

verklighetsuppfattningverklighetsuppfattning och bådasolika att
inte för koordina-verklighet. Dårimlig upplevd mänär är ansvarar

omsorgsarbetsuppgif-sannolikhet färrede medtionsarbete storser
arbetsuppgifter de med sindelarkvinnor. De mänän partnerter ser

arbetsuppgifter blir arbets-kvinnor flereftersom än mänsermen
kvinnors perspektiv ojämn. och kvinnorfördelningen Män gerur

den verklighet de lever Skillna-beskrivningbägge korrekt aven
olika verkligheter.lever i ochden emellertid deär att ser
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Jämförs det familjerelaterade omsorgsarbetet i kollektiva och
individuella kommuner framträder skilda omsorgsarbetsmönster.
Kvinnor och i kollektiva kommuner oftare ochmän än mänanger
kvinnor i individuella kommuner de föratt gemensamt ansvarar
och utför de arbetsuppgifter Omsorgsstrukturensmätts.som sam-
mansättning tycks således ha betydelse för omsorgsarbetsmönster i
både de individuella och kollektiva kommuntyperna. Generellt kan

andelen jämlika familjer och/eller andelen familjer i vilkasägas att
kvinnan högre i kollektiva kommuner.gör än ärmannen mer

Kommunurvalet emellertid slutsatsen måste nå-gör att nyanseras
På kommunnivå samvarierar det på vilketsättgot. äromsorgen

organiserad med utbildningsnivå och lönearbetsmönster bland små-
barnsföräldrar. de kollektiva kommunernaI har generellt högreen
andel hushållen hög utbildningsnivå samtidigt det ärav en som
mycket vanligare barns båda föräldrar förvärvsarbetar hel-ettatt
tid. Resultatet förblir dock, vilket framgår tabell oförändratav

vi kontrollerar för lönearbetsmönster och utbildningsnivå.om
familjetyp deSamma lever i olika kommuntyper skildaanger om

handlingsmönster vilket indikerar det omsorgsstrukturen ochäratt
inte individuella familjeförhållanden påverkar resultaten.som
Även förblir oförändraderesultaten går det emellertid inte attom
utesluta kollektiv organisering för leda tillatt atten av omsorg
ökad jämlikhet måste uppbyggd i samhälle med visstett ettvara
lönearbetsmönster och hög utbildningsnivå.en

Tabell Arbetsdelning mellan och kvinnor olika3 kommuntyper underimän
kontroll för heltidsarbete och utbildningsnivå procent.

Familjetyp
LågutbildadeHeltidsfamiljen Högutbildade

familjen familjen
Kommuntyp Kommuntyp Kommuntyp

Arbetsdelning K I Diff K DiffI K I Diff
Kvinnan 72 -12 72gör -10 74 88 -14mer
Lika 6 +10 +10 3 +11
Mannen 9 +3 8 8gör 0 9mer
Summa 100 11 11 11 11procent 100 11 100 11
Antal 152 129 202 113 228 99 87

kollektiv kommun, Individuell kommun.K I Arbetsdelning sammanvägning
de omsorgsuppgifier Heltidsfamiljen Både och kvinnanmätts.av som mannen

lönearbetar heltid, Lågutbildade familjen Bägge har grundskola, bägge har
gymnasium eller har grundskola och gymnasium, Högutbildade familjenen en

harBägge universitet eller har universitet och den andra har gymnasium.en
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Kävlinge kommun tioårsperiodenhar under den gått frånsenaste
individuell till kollektiv organisering barnomsorg. Utbild-en en av

ningsnivån i kommunen ligger nivå med deni i de kollektiva kom-
medan heltidslönearbetet bland kvinnor ligger i nivåmunerna mer

med det återfinns bland kvinnor i individuella kommuner. lsom
Kävlinge ligger andelen familjer i vilka både och kvinnan imannen
lika hög utsträckning utför omsorgsabetsuppgifter nivåpå samma

för familjermotsvarande i individuella kommuner. visarDetsom
sig andelen jämlika bland de i vilka bägge lönearbetaratt par, par
heltid, i Kävlinge ligger på ungefär nivå de kollektivaisamma som
kommunerna andelen jämlika bland de vilkenmedan ipar par en

deltid ligger klart under jämlikalönearbetar heltid och andelenen
i både individuella och kollektiva kommuner. Förhållandena ärpar

motsvarande det gäller utbildningsnivå hushållsnivå dvs.,när att
debland högutbildade svarande i Kävlinge jämlikhets-par anger en

i paritet med de kollektiva kommunerna medannivå liggersom
jämlikhetsnivån bland lågutbildade ligger klart under åter-den som
finns kommuner. förhållandenai kollektiva Jag i Käv-attmenar

organiseringlinge stöder har själv-atttesen om omsorgens en egen
för könsjämlikhetenständig betydelse i det familjerelaterade om-

sorgsarbetet. Omsorgsstrukturen i Kävlinge har förändrats i snabb
följd förändringartakt. Kävlinge har till i organise-I av omsorgens

jämlikhet initierats.ring tycks så hög-Detmot attvaraen process
heltidslönearbetandeutbildade och de först på dereageratär som

organisering lågutbilda-förändringar i skett medanomsorgens som
lönearbetar heltid och deltid inte på-de och i vilka en ännuenpar

förändringar dock inte heltverkats de Det gårägt attsom rum.av
utbildningsnivå och heltidslönearbete har själv-utesluta att en egen

för jämlikt handlandeständig betydelse i det familjerelaterade om-
sorgsarbetet. föreställa sig förändringar påDet svårtär att att
kommunnivå i organisering omedelbara effekter iomsorgens ger
människors handlande. rimligare människorsDet är att anta att

successivt. troligt förändringar ihandlande förändras Det är att
omsorgsstrukturen effekter för omsorgsarbetsmönster först dåger

kollektiva omsorgsformer ochförhållandevis andel nyttjarstoren
då och omsorgsgivama haft tid ochomsorgsmottagarna att reagera

Viktigttolka de förändringar skett. är, utöveratt attnoterasom
kollektiva i individuellaandelen jämlika högre i kommu-änärpar

andelen jämlika kommuntyp, högre i denäroavsettattner, par,
lågutbildade högutbildade familjetypen.i denän

jag hittills förts indikerar, jag, resulta-De attresonemang menar
generaliserbara utanför de kommunerfrån min undersökning ärten

har ingen tidigare undersöktingått i studien. Så vitt jag vet omsom
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det finns något samband mellan organisering och jäm-omsorgens
likt handlande. Björn GustafssonI och Urban Kjulin iuppsatsen av
vilken bl.a. tidsanvändning i barnomsorg och hushållsarbete under-
sökts konstaterar emellertid Författarna:

Our results give the opinion that the division betweensupport to
of time used for childcare and housework the homespouses

generated by children 2—7 old made somewhatyears more
placementequal by daya care

Även och Kjulin inteGustafsson jämfört sina resultat med detom
på vilket i olika kommuner organiserad indikerarsätt äromsorgen

resultaten organiserad utanför äktenskapet effekteratt omsorg ger
för arbetsdelningen mellan och kvinnor inom äktenskapet.män

Eller med andra ord: hög andel samhälletsom en av omsorg or-
ganiseras utanför det konkreta äktenskapet eller i samlevnadsfor-

liknar detta ökar sannolikheten för familjer väljeratt attmer som
för och utföra omsorgsarbete. faktumDetgemensamt attansvara
jag redogjort för blir resultatetmönster ävensamma som nu om

jämlikhet på olika tyder variabelkonstruktionenmäts sätt att
inte den faktor resultaten omsorgsstruktur fak-är utan attsom ger
tiskt självständig betydelse förhar arbetsdelningen mellanegenen
könen.

och åsikter familjepolitiska frågorOmsorgsstruktur i

individer sig positiva till kvoterad föräldraledighetsägersom vara
de ställer sig positiva till öka insatser deti obe-mänsatt attanger

talda kollektiva kommuner tredjedelomsorgsarbetet. I drygtär en
och i individuella kommuner ungefär fjärdedel alla ochmänen av

föräldraledighet.kvinnor positiva till kvoterad kön,Oavsett ut-
bildningsnivå, facktillhörighet, vänster-höger röstning och könsar-

svarande i kollektiva kommunerbetsdelning alltid positivaär mer
till kvoterad föräldraledighet svarande med likadana egenskaperän
i iindividuella kommuner. familj med högLever ut-en person en

omsorgsarbetsdelningbildningsnivå och jämn ökar sannolikheten
ytterligare för hon/han skall sig positiv till förslaget.att ange vara
Omsorgsstruktur har självständig betydelse för inställningen tillen
kvoterad föräldraledighet.

orimligt införandeinte vårdnadsbidrag iDet är att anta att av
könsarbetsdelningen hög kansamhälle där leda till dennaärett att

arbetsdelning ytterligare positiv inställning tillEncementeras.
vårdnadsbidrag indikerar därmed den svarande inte ställer sigatt

l° Björn Gustafsson och Urban Kjulin 1993:13
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för närvarande råder mellan kö-negativ till den arbetsdelning som
individuella kommuner i jämförelse medSvarande bor i ärnen. som

generellt, oberoende individ-svarande kollektiva kommuneri av
individuella kommu-positiva till vårdnadsbidrag.egenskaper, Imer

positiva till förslaget medan drygtfem tioär treuppemotner av
Skill-positiva till förslag.tio i kollektiva kommuner är sammaav

individuella kommuner kvarstårmellan kollektiva ochnaden även
kontroll för andra oberoende variabler. Enden minskar vid po-om

deltids-vårdnadsbidrag förklaras dockinställning tillsitiv mest av
Betydelsen högerröstninghögerröstande.arbete och ärav som
Kävlinge och lägst i kollektivahögst i mellankommunen som

organiseringvarför resultaten indikerarkommuner att omsorgens
för inställningen till vårdnadsbidrag.betydelsehar indirekt ävenen

vårdnadsbidragkvoterad föräldraledighet ochAndel tillTabell 4 positiva
kollektiva och individuella kommuneroch kvinnorbland imän

procent.

Individuell Effekt omsorgsstrukturKollektivKvoteradföräldraledighet av
+1336Män
+1234 22Kvinnor

+2Effekt könav

omsorgsstrukturVårdnadsbidrag Kollektiv Individuell Effekt av
-8KSMän
-146Kvinnor

-2 -5Effekt könav

samhälleiett konkretförekommeråsikterDe t.ex. ensomsom
relaterade till det vilket dettalandellerkommun är sättett

mål, gi-jämlikhet mellan könenorganiserat.samhälle Om är ettär
omsorgsarbetsdel-låg gradjämlikhet definierasattvet som en av

betydelsedetoch kvinnor,ning mellan ärmän omsorgenomav
organiseringindividuellt. kollektivkollektivt eller Enorganiseras
andel be-sannolikheten förökarutanför hemmet störreatt en av

för och utföraväljerfolkningen gemensamtatt omsorgs-ansvara
generellt positiv tillbefolkningenSamtidigtarbetsuppgifter. är mer

könsarbetsdel-traditionellabryta densyftar tillförslag attsom
ytterligaresannolikhetenkollektiv ökarningen. kommunenOm är

ökatpositiv inställning tillskallför ettatt ange enpersonen
lever iindividenomsorgsarbetedeltagande imanligt som svararom

jämliktett par.

99



Vicki Johansson

Omsorgsstruktur
och kvinnorepresentationen fullmäktigei

exploateringsteori relevant för förklara skillnaderOm mel-är att
lan och kvinnors handlande bör ökatmäns ett gemensamt ansvar
för och genomförande omsorgsarbete få effekter för kvin-ävenav

och deltagande och makt i samhället helhet. Detmänsnors som
finns indikerarforskningsresultat låg grad arbetsdel-attsom en av
ning leder till fler kvinnor plats i politiska Hedlundatt tar organ.
har funnit kommunalpolitiskt aktiva småbamsmödrar oftare änatt
andra kommunalpolitiskt aktiva kvinnor derasangett att partner

gör."utför hushålls- och omsorgsarbete vad de själva Omänmer
graddet så otraditionell eller låg könsarbetsdelning vadär att aven

hushållsuppgifter leder till och kvin-gäller och mänsattomsorgs-
möjligheter jäm-förutsättningar och makt blirutövaattnors mer

lika vikt samhällets organiseringdet centralär att av omsorgs-av
arbete utformas sådant och kvinnor väljerpå sätt mänett att att

utföra uppgifter.för och dessagemensamt ansvara
organisering betydelse för kvinnors politiskaOm haromsorgens

aktivitet rimligtvis så kvinnors kommunalpolitiskabör det attvara
i kollektiva i individuella kommu-bör högre änengagemang vara

jämföra omsorgsstrukturen tid med kvinnore-Genom överattner.
presentation i fullmäktige i samtliga svenska kommuner bör vi
kunna få indikator på organisering har någon be-omsorgensen om
tydelse. könsfördelning vid handen varderajämnEn antas vara om
kön har representation inte understiger 40 procent.somen

Studerar tabell finner vi i de kommuner5 45att procent av
perioden till har individuellunder 1990 1992som en omsorgs-

struktur kvinnorepresentationenöverstiger 40 deFörprocent.
kommuner under period gått från individuell tillsom samma en en
kollektiv organisering motsvarande siffra 70är procentav omsorg
och i de under hela perioden varit kollektiva harkommuner som
inte kvinnorepresentationmindre 88 överstigerän procent en som

organisering40 kollektiv tycks, resulta-Enprocent. av omsorg av
döma, ha betydelse för kvinnorepresentationen i Svenskaten att

fullmäktigeförsamlingar. Resultatet emellertid preliminärt ochär
det önskvärt studera det erhållna sambandet mellanattvore om

organisering och kvinnorepresentation kvarståromsorgens om
kontroll för andra faktorer medtages i analysen.

" Hedlund 1996:171
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Tabell Omsorgsstruktur mellan 1990-1992 och kvinnorepresentation5 i
svenska kommuners fullmäktigeförsamlingar 1994 procent.

Omsorgsstruktur tid 1990-1992över

Individuell KommunKvinnorepresentation1994 Kollektiv
kommun i rörelse kommun

%40 och under
% 45 7041 och över

Summa 100 100 100
Antal 87 162 24

Kollektiv kommun kommun i vilken minst 40 alla barn mellanprocent ettav
minstoch har daghemsplats 50 alla barn mellan ochår samt procent ettsex av sex

omsorgsforrn med lönearbetandehar barnomsorg i personal.år
kommun i vilken mindre 40 alla mellanIndividuell kommun barnprocent ettav

daghemsplats mindre 50 alla barn mellan ochoch harår änsamt procent ettavsex
i omsorgsforrn med lönearbetande personal.har barnomsorgårsex

rörelse kommun i periodens början definieras individuellKommun i som som
och i periodens slut kollektiv.som

omsorgsstrukturenFörändringar4 av

barnomsorgen i kommun organiserad harvilketDet ärsätt en
för i vilken utsträckning och kvinnorvisat sig ha betydelse män

för och utför omsorgsarbete for inställ-samtgemensamt ansvarar
samhällets bör organiseras. Vidare visarningen till hur omsorg en

andelen kvinnor i fullmäktigeförsamlingarinledande analys äratt
definieras kollektiva i dekanhögre i de kommuner änsom som

individuella. resultat redovisats pådefinierats De ärsom somsom
kollektiva fa-samstämmiga. kommuner andelendenna punkt I är

individegenskaper, i vilka både ochmiljer, oberoende mannenav
omsorgsarbetet högre i individuella kommu-kvinnan aktiva i änär

jämlik fördelningalla kommunerl kan motprocess en merner. en
könen skönjas.omsorgsarbete mellan Denna är mestprocessav

organiserade kommunerna. Vidare kanframträdande i de kollektivt
kollektivakonstateras småbarnsföräldrar i kommuner haratt en

positiv inställning till kvoterad föräldraledighet ochmer en mer
negativ inställning till vårdnadsbidrag vad föräldrar i individuelltän
organiserade kommuner har.

förutsättningarna fordå politiska beslut ändra omsorgsgi-Kan
vande. politiska beslut förändra den strukturella dvs.Kan ramen

kvinnorsorganisering sådant ochsätt mänsett attomsorgens
förändrashandlings- och perceptionsmönster
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Rörelsebeslut

Beslut effekter sig beslut fattas folkvalda församlingar,ger vare av
styrelseledamöter i internationella företag, till mindre före-ägare

medlemmarna i förening eller enskilda individer. Hurtag, en av
omfattande besluts verkningar blir beroende hur mångaärett av

berörs beslutet, hur beslutet faktiskt genomförs ochsom av av
eventuella brukares handlande. Vidare kan effekter beslutettav
motverkas beslut fattas eller individer i omgiv-av som av grupper
ande institutioner. Med utgångspunkt från beslut fattade i
kommunala fullmäktigeförsamlingar, styrelser och nämnder i de
undersökta kommunerna har jag identifierat beslutgrupper av som
direkt eller indirekt kan leda till förändringar i omsorgsstruk-antas

beslut jag sökt har varitDe den karaktären de kan ini-turen. attav
tiera rörelser mellan omsorgsformer sådant sättett att
relationen mellan omsorgsformer i kollektivt-individuellt och/eller
betalt-obetalt arbete förändras. rörelseEn uppstår om en om-

till följd politiskt beslut väljer och/eller ärsorgsmottagare ettav
tvingad från omsorgsform tillgå Min avsikt medatt en en annan.
beslutsgenomgången har inte varit uttala mig vilka de fak-att om
tiska effekterna besluten blir. iställetUtan mitt syfteär att motav
bakgrund undersökningens resultat, diskutera vilka möjliga ef-av
fekter och utvecklingslinjer kan bli följden olika typersom av av
lokala politiska beslut.

Syftet med beslutsgenomgången har varit identifieraatt grupper
politiska syftarbeslut till eller i realiteten kan initiera rö-av som

relser omsorgsforrner.mellan olika Genom relatera olikaatt typer
rörelser mellan omsorgsformer till hur omsorgsarbetet delasav

mellan och kvinnor i kollektiva respektive individuella kom-män
möjligheter diskutera och analysera vilka effekterattmuner ges

olika beslut kan få för och kvinnors val utföramäns att omsorgs-
arbete. särskilt intresse beslutAv de kan, oberoendeär som av m0-
tiv, leda till människor beroende flyttas elleräratt som av omsorg
själva väljer från omsorgsform till Rörelseratt en en annan.
mellan omsorgsformer leder till omsorgsstrukturen förändrasatt
vilket i sin leder till för människors handlande för-tur att ramarna
ändras. redan kunnatSom konstateras ökar vissa kollektivaramar
omsorgsstrukturer sannolikheten för människor väljer delaatt att
omsorgsarbetsuppgifter, ställer sig positiva till reformermer som
syftar till öka insatser i hemarbete ökar sannolikhe-mänsatt samt

för kvinnorepresentationhög i fullmäktige, medan andraten en
individuella omsorgsstrukturer leder till resultat.motsatt
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befogen-för deinomhar möjligheterKommunerna att, ramen
special-kommunallagen ochregleras iskyldigheterheter och som

Regler,rörelsebeslut.flera olikalagstiftningen, fatta typer av-av
verktyg föranvändasinvesteringar kangifter och styraattsom

fattakanomsorgsform.val Kommunenkommunmedlemmarnas av
el-omsorgsformvälja visstvingar medlemmarnabeslut att ensom

omsorgsformför väljaincitamentskaparler fatta beslut att ensom
framför en annan.

deåterfinnsrättighetsdefinitioner,beslut,förstaI grupp aven
vidgas eller begränsas.beslut i vilka kretsen omsorgsmottagareav

kriterier skallförändra dekanKommunen att varasomgenom
skall kunna kommaöverhuvudtagetföruppfyllda att personen

denhöja eller sänkaorganiseradkommunaltförifråga om-omsorg
råda.behovstäckningfullvid vilkensorgsnivå sägs

återfinns beslutefterfrågepåverkande beslut,andral grupp,en
efterfrågaförminska incitamentenellersyfte öka attär attvars

kommunalefterfråganomsorgsform eller över-viss omsorgen
avgif-differentieringhär användasmedel kanhuvudtaget. Som av

nyttjande.och/ellerter
tillgången påomfattningsbeslut, reglerastredjel om-grupp,en

användashärhelhet. medel kanSomi kommunensorgsformer som
eller nedläggningar.tjänsterinvesteringar, köp avegna

syf-besluteffektiviseringsbeslut, återfinnsfjärdeI somgrupp,en
minskadeoförändrade elleromsorgsplatser medtill få fleratt uttar

medelgruppstorleksförändringar tvåPersonal- och är somresurser.
effektiviteten.användas för ökalokal nivå kanpå att

återfinns beslut begränsarinnehållsbeslut,femtel somgrupp,en
kankommunmedlemmarnai denökar innehålleteller omsorg som

uppgiftFramförallt gäller det beslutfå tillträde till. gör att ensom
privat intresse.allmänt ellervarandedefinieras avsom

för-återfinns beslutorganisationsbeslut,sistaI somgrupp,en
produktionsledet.organisation i Fram-omsorgsformernasändrar

kommunalsyftar till läggavi beslutförallt talar utattsomom
entreprenad.verksamhet på

förstaidentifierats de femde beslutsgrupper ärAv avsomsex
initiera rörelser mellaneller kaninitierarden karaktären deatt

förde får effekteromsorgsformer på sådant sätt attett omsorgs-
inte omsorgsstrukturensista förändrarsjätte ochstrukturen. Den

för omsorgsarbetetsfå relevansdet kanpå sådant sätt antasattett
förändringar dedessakankönsarbetsdelning. Däremot typer omav

rörelseeffek-beslutstyp givetviskombineras med någon geannan
ter.
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Är5 könsjämlikhet hotadvägen mot

Omsorgens organisering har betydelse för i vilken utsträckning
och kvinnormän för och utförgemensamt ochansvarar omsorgs-

hushållsarbetsuppgifter, för åsikter i familjepolitiska frågor och för
kvinnorepresentation i fullmäktige. En överföring omsorgsarbe-av

från kollektivt och betalt arbete till individuelltte och obetalt ar-
bete skulle förändra omsorgsstrukturen på sådant desättett att
strukturella förutsättningarna för och kvinnorsmäns val att ge-

för och utföra hem- ochmensamt omsorgsarbete skulleansvara
försämras.

denI genomgång omsorgsbeslut i fyra de undersöktaav av
kommunerna jag gjort framträder visarmönsterettsom attsom
flertalet de lokala politiska beslut fattats och/eller initieratsav som
syftar till eller i realiteten initierar rörelser från omsorgsforrner i
kollektivt lönearbetet till omsorgsformer i individuellt obetalt ar-
bete. Rättighetsdefmitioner förändras på sådant kretsenett sätt att

potentiella begränsas exempel så-omsorgsmottagareav som-
dana beslut kan barns tillnämnas omsorgsplats försvagasatt rätt

barnets föräldrar blir arbetslösa. Genom införa nyttjande-om att
grads- och avgiftsdifferentierade försöker kommunernasystern
minska efterfrågan kommunaltpå organiserad vilket kanomsorg
leda till föräldrar söker minimera sitt barns tid i barnomsorgen.att
Innehållet i kommunal verksamhet skärs samtidigt kom-ner som

förväntar sig obetalda omsorgsgivare skall ökaatt sina in-muner
Varje enskilt beslut oftast beslutsatser. är marginalenett men

kan marginella beslut skapa starkasammantaget rörelser. vilkenI
utsträckning organisering faktiskt kommer föränd-attomsorgens

och vilka exakta effekter detta får för och kvinnors möj-mänsras
ligheter välja för och utföraatt att gemensamt ansvara omsorgsar-
bete kan jag med utgångspunkt från denna studie inte förutsäga.
Men de beslut fattats i mina undersökningkommuner ärom som
representativa för de beslut fattats och i dag fattas i vårasom
svenska kommuner kan, bakgrund undersökningens huvud-mot av
resultat, den jämlikhet mellan könen finns imot vårtprocess som
land och i våra kommuner hotad.vara
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och frigörelsemaktHandlingssystem,
rättssociologisk studieen-

uppfattningar hos kvinnor ochnonnativa mänav

ELLINOR PLATZER

Inledningl

det finns hierarkier ochpräglasRådande samhällssystem att enav
biologiska könen iIndelningen dekönshierarkin.dessa är avav

överordnad ochsociala kön, har skapatkönsroller, dvs. engenus:
konsekvens ochvilket fått tillkategori,underordnad mänatten

enligtmakttillgâng. Könsordningenkvinnor har olika är,stor
bestämd och tidsbun-konstruerad, kulturelltsocialtdenna ansats,

understrykadärför viktigtföränderlig.och därmed Detden, är att
respektivetill manligtfortsättningsvis refererarjagnäratt

konstruerade kategoriernade socialtdet justkvinnligt är som
åsyftas.

förutsätter under-rådande förhållandeförändringEn att manav
männi-vilka i utsträckninginformellasöker hur stor styrnormer,

konstituerar den ekono-praktik, tillsammanshandlande ochskors
makttillgångenutgångspunkten för den totalamakten.miska Om

leda tillinflytandet så kan detekonomiskakonkretadetär en
ekonomiska mak-denmaktdefmition. vi däremotSerganska snäv

alla plan sårådande maktförhållandenresultatettten avsom
komma undersöka hur dessamekanismemaåtkan attgenomman

och oavsedda kon-både deras avseddaoch studerafaktiskt verkar
relationerhar varje nätverkMichel FoucaultEnligtsekvenser. av

autonomi. Maktanalysen måsterelativochsitt mönstereget en
och har sinmekanismemafrån de småstigande, ensom varvara

sedan blir omvandladedessa mekanismerhurbana, för att seegen
alltså hete-mekanismer. Maktengenerellatill exempel ärmerav

konkreta undersökningarspårasrörlig och kanoch genomrogen
fbestämda fält. Foucault, 1980:99samhälleligttill exempel i

professor rättssociologi vid LundsHydén, itacka Håkanvill påJag attpassa
har utgjort under arbetets gång.och det stöd hanför inspirationuniversitet,
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förvandlingIRätten skriver Håkan Hydén och Anderbergi Eva
rättsreglerna produkt genererade ochäratt spontanten av normer

bidrar också till konstituera de inom vilkaatt system normerna
etableras. bidrar också tillRätten skapas och därföratt nya normer
kan den normativa utvecklingen växelspel mellanettses som

framvuxna och formellt fastslagna rättsregler.spontant normer
Samhället kan delas i handlingssystem, vilka olika sätt är
rättsligt relevanta. handlingssystemDessa det ekonomiska, soci-är
ala, politiska, administrativa och naturgivna. de respektiveInom

pågår olika intra-systemkonflikter Hydén Anderberg,systemen
1995:217 ff, könskonflikten Könskonflikten, eller deärvarav en.

motsättningarnaz,könsexistentiella bestämmer de könsspecifika
och påverkar därmed lösningen intra-systemkonflik-normerna av

Intra-systemkonflikterna kan olika dels beroende påten. utse
inom vilket handlingssystem de förekommer också inom vil-men
ken sfär i de utspelar sig. Samtidigt varje harsystemet systemsom
sina unika könsspecifika finnsså också övergripande såda-normer

vilka skär igenom samtliga alltså inteDet bara inomärsystem.na
det ekonomiska handlingssystemet den ekonomiska maktensom
skapas. Min frågeställning därmed: Vilka könsspecifika meka-är

konstituerarnismer/ kvinnors och ekonomiska maktmänsnormer
fungerarHur dessa och mellan de olika handlings-inomnormer

systemen

empiriska undersökningenDen

Under våren genomförde jag elva olika djupintervjuer1997 med
lika många och kvinna inom varje hand-personer en man en-
lingssystem förutom det gäller det ekonomiska inomnär systemet
vilket jag intervjuade kvinnortvå och Valentre personer, en man.

intervjupersoner kan slumpmässiga inomsägasav vara men en
strategisk Vissa har jag fått på via telefonkatalogen ochtagram.
andra kontakter. Personerna skiljer sig från varandragenom egna
avseende ålder de mellan 30 och år, klass- och utbildnings-55är-
bakgrund, geografisk med råddeDet olika förutsättningarort mera.
vid intervjutillfállena; intervjumiljöerna varierade och likaså graden

störande inslag och därmed koncentration. Intervjutillfällenaav
varade i genomsnitt och halv timme. använde migJagen en av
bandspelare och vid utskriften intervjuerna jag med attav var noga
få med allt, sådantdvs. vid första anblicken verkade ir-även som

2 begreppDetta har utvecklats och Anna G. Jönasdöttir, inled-använts av se
ningen i denna antologi.
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anonymitet och deSamtliga intervjuade harrelevant. garanterats
fingerade.3här därförnämns ärnamn som

intervjumanualinte fast frågelistaanvände någonJag utan en
efter varje dock medanpassades möns-gemensamtettperson,som

antal huvudfrågor med tänkbaramanualen fannsför alla. I ettter
förkastades eller ändrades beroen-vilka ibland ställdes,följdfrågor,

varitfrågor har jag blandinnan. minade på vad I annatsagtssom
respektivesituationer de manligavilka konkretainriktad på i som

mellanofta skillnadblir tydliga.kvinnliga Det är ennormerna
vad de ochpraktik, dvs. mellanretorik och derasmänniskors säger

uppfattashandlingarna kan antyda vadfaktiskavad de Degör. som
och därför de värdenoch självklartnaturligt änsäger sommersom

försöka uttyda hurdärför meningsfulltuttrycks, detverbalt är att
formellt jäm-praktik. Sverige råderi sin Imänniskor settagerar

bristenhandlingeni den praktiskadet kanställdhet, somvaramen
sig till känna.jämställdhetpå reell ger

det omöjligtstudiedenna kvalitativa avgöraI är att om respon-
representativa för sina sfärer ellerkandenterna sys-anses vara

bildsin verklighet och sinde beskrivereftersomtem, avegenmen
sfårer ochdetta färgat dejag ifråndensamma utgår är systematt av

struk-Enligt Pierre Bourdieu försvinnersig.inom vilka de befinner
dolda i mångfaldenblickfältet, deenhetligheteroch ärturer avur

särskildapraktiker. Varje fält har sinskildade sociala fältens egen
prak-formeln habitus, kapital fältdärmed, enligtochlogik gör +

sönderdelande måste delarnaEfterformer.tik, sina ett sam-egna
Bourdieu, 1987återfinna helheten/strukturen.förmanfogas att

detlåter jag i redovisningenmed dettaff enlighet243 I em-avs.
tala för sig själva, dvs.intervjupersonernapiriska materialet genom

utgångspunkter beskrivs den köns-derasspråk ochderas eget egna
de mekanismerstudie handlarproblematiken.mässiga Denna om

konstitutivakönshierarkin, vad detreproducerar ärsommensom
entydigt det tillinte likaför denna hierarkielementet närär som

produktionsförhål-klassmässiga hierarkin, dvs.gäller denexempel
i köns-finns något grundläggandeproduktivkrafter.landen och Det

kvinnans reproduktiva förmågahierarki, det ärsystemets men om
kontrollbehov densamma elleroch det ekonomiska systemets av

lyfta fram det konkreta ochmå Genomnågot osagt. attannat vara
tillundersökning tänkt bidragdennadet vardagliga utgöraär att ett

konstitutiva element.könshierarkinsdiskussionen om

3 Överhuvudtaget kände mig väl bemött, intervjupersonernakan jag jagsäga att
fler vad här finns tillför åsikter, mångauttryck många än utrymme attsom re-gav

sin tidde ställde sig själva ochdovisa. oerhört tacksam såJag över generöstär att
till förfogande.
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Intervjuerna redovisas i begränsad omfattning varje hand-som
lingssystem för sig och den första preliminärtolkningen materi-av
alet återfinns i delanalysema respektive tolkningenIsystem.av
har jag utgått ifrån antal så kallade könsdikotomi-ett motsatspar,

för urskiljakunna manliga respektive kvinnligaatter, normer.
jag inte i syfteDetta dock beskriva skillnader mellan könengör att

för vid det, då jag dessa inte komplementä-att ärstanna attmenar
hierarkiska. kan därför inte fungera i balansDeutan utanra snarare

istället grogrund för konflikter intra-systemkonflikter,utgör en
bristande förståelse och distans. Dikotomierna befinner inomsig
två huvudkategorier; kultur-natur och ordning-kaos. Billy Ehn och

LöfgrenOrvar skriver kaoset och något skaäratt naturen som
motarbetas, betvingas, transformeras imen kaoset och iäven na-

finns ordning, det ordning annorlundaär ärturen en men en som
den traditionella ordningen och därför inte, denän äraccepteras

onormal och avvikande. Ordningen och kulturen däremot, visar
vad önskvärt i kultur och vad dominerar, dominan-ärsom en som

dock aldrig total den hela tiden kaoset ochär utan utmanassen av
Ehn Löfgren, l982:kap 1naturen.

Övergripande analys

tredje underkastas tolkningarnaSom det konkretaett steg mate-av
rialet övergripande analys i försök finna möjliga under-ett atten
liggande strukturer. sker i efterDetta finna hand-strävan atten
lingslinjer och därför exempel på hur struktur utgörsystemensges
hinder för kvinnors makttillgång. vetenskapligaDen relevansen
för den jag därmed har skapat, visar sig i fruktbarheten, dvs.ram
möjligheten frånkomma bort könsexistentiella motsättningaratt
och orättvisa maktförhållanden.

synliggöra de könsspecifika kan också bidra tillAtt normerna
könskategorins vilka hindrar människor frångränser, utövaatt att

sin fulla potential individer, kan uppluckras. samband medIsom
detta viktigt understryka sinadet respektive prak-är attatt genom
tiker bidrar båda könen till könsordningen upprätthålls ochatt re-
produceras. bort från könskategoriernaEtt kan alltså innebärasteg

frigörande både och kvinnor från deras respektivemänett av
könsroller.
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Handlingssystemen2

handlingssystemetekonomiskaDet

Presentation

vidkollektivsidananställda påtvå 300HeikkiPirjo och är caav
positio-har olikaår, han 55. De38industriföretag. Hon ärärett

kollektivanställdasför deordförandehanarbetsplatsen; ärner
arbetarkollek-sig i självabefinnermedan honfackföreninglokala

1979,hon sedanlänge,företagetanställdavaritBåda hartivet.
arbetat påsedanårfram till förharsedan 1976. Honhan ett par

arbetsuppgifteravdelningar medkvinnodomineradeolikatvå som
därför betalasföretaget ochavancerademinstde somanses vara

påkvinnadocksighonbefinnerminst. Numera en av-ensamsom
arbetathararbetsuppgifter. Hanmanligatraditionelltdelning med

avdelningar,mansdominerade nämnts,ärtvå olikapå sommen nu,
fackföreningsordförande.årsedan några

lönesystemetarbetsvärderingen ochArbetsfördelningen, som
Däref-arbetsplatsen.könsordningen påtillsammansbeskrivs utgör
ilönefördelningenochlönenden stortmaktenberörs överter egna

arbetssituation.båda könensdesamt

arbetsplatsenKönsordningen på

arbetsupp-kvinnornasinnebärarbetsplatsenKönsordningen på att
lö-därför lägstbelönasavancerade ochminstgifter värderas som

arbetsuppgifterdehar mestnemässigt, männen varaansessom
arbets-Fördelningenföljaktligentjänaroch deavancerade mest. av
tidiga-ochkvinnor 75 män,ungefär 25 procentstyrkan procentär

turordning-frånundantagHeikki: ...helt jämn.den nästanvarre
ochproduktionenfåtthadedärförhar gjorts stoppamanannarsen

positioner harstrategiskadom iblivit arbetslösahaskulle alladå
med domfylla luckornaförsöktharvarit undantagna, re-somman

kvinnorpå detinte hoppathar ärtjejerna motfinnsdan men
sökaskulle kunnakvinnordetoch justsjälvasig äratt somunga

harvissa kvinnorkvinnornaäldreinte domdet tyckeroch om
domjobb,bättre ärganskadom fåraktiva ochvarit snart sommen

plat-dommycketinte såvillkvinnorpassiva vissa ta ansvar
kvinna ellerroll detspela nåninteinte ska ärDet enenomsar

personligheten ...ochkunskapen skafår jobbet, avgörakille som
ganskadetjobbet ochkillar påövervägande ärPirjo: Det är sen
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kvalificerade arbeten och jag inte jag väl tjejer-vet tror attmen
skulle klara det också.na
Ett antal överskridningar könsgränsema har dock skett,av

Pirjo: I och med dom har med folk,att så fårsagt upp massor
killarna ståäven med tjejjobben. Gränsöverskridningar från mot-

håll har dock varit ovanligt, Pirjosatt Jag intesäger: detvet om
så tjejerna harär svårt få fot domatt inteatt påtroren nog

tjejema. Hon kvinnorna aktar sig försäger söka sig tillatt deatt
mansdominerade avdelningarna eftersom ... det inte finns några
andra tjejer där. Första gången Pirjo försökte sigta en
mansdominerad avdelning gick det inte så bra:... jag provade en
gång, ska lyfta dom där det finns dåligt medtungamen man
hjälpmedel. Men det fanns hjälpmedel då skulle klaraom man
det, slapp lyfta så mycket. Pirjo blev illa behandladom man av

där; dommännen undan mig lite så där liksomstötte det här är
det bråttom med, det lika bra jag detär så fick aldrigtar man
nån chans ... Pirjo lyckadesMen till slut sigatt påatt ta en
mansdominerad avdelning, först hade hon tagit saken medmen upp

på denna avdelning: ... jag pratade med först:M vaden man tror
du jag ska söka det här jobbet Tror duatt jag klarar detom att
Jaa, han, jagså sökte ju. har utgjortM stöd efterett ävensa att
hon fick jobbet: ... har det varit nåt harså jag alltid kunnat till
honom och det kan jag idag. Om någongöra än hade fun-Msom
nits på den första mansdominerade avdelningen så hade jag nog
haft det jobbet idag.

Pirjo beskriver arbetsledningens skepticism henne: det...mot
tid innan jag fick jobbet, jag inte vilkatog litevet som var

tveksamma så hade det varit kille till så hade killen allaen
gånger fått jobbet, i och med jag den enda sökandeattmen var
basama jaaa neej så gick dom och frågade grabbarnautsa va
ja, vadå dom, henne chans. Det sånt jag har hört efteråtärsa ge en

39

Makten den lönenöver egna

tillämpasDet individuellt lönesättningssystem på företaget,ett
grundlönen densamma för alla flerär arbetsuppgiftermen man
behärskar desto högre lön. Med hjälp detta finns alltsåsystemav
möjlighet påverka sin lön. Pirjo: fåratt Man för varjeegen mer

klarar, grundlönen biträdesjobben,steg är och duman sen om
kanske vill lära dig jag med truckförarutbildningen, dåsom nu
ligger jag på högre ... Generellt harett steg be-männensettupp
tydligt högre genomsnittslön kvinnorna och det förklarasän med

behärskar fler arbetsuppgiftermännenatt Pirjo tycker allaattmen
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dockarbetsledningen kanpåverka sin lön,möjlighethar att egen
finnsdet kanske intefinns tillfälle,kanske inteifrån, detsäga

där jagbehöver nån justkanske interäcker, dompersonal så det
vidareutbildamöjlighetinteså alla harutbilda mig ellervill att

ska ha det.domisig fast det står attäven papprena
andra kommenterarhögre lönarbetsuppgiftervissa änAtt ger

arbets-kanske orättvisdetandra ställenpåHeikki: ... ärute en
finnsskillnad detgjort nånvi intehär harvärdering men

vioftadet ganskautarbetat såharmycket praxis är som ar-som
alla ska havi harefter den sägerbetar attett system som

tyckerskilja kanske mångakan detgrundlön, senmensamma
måsteutbildning och erfarenhetidag,för småskillnaderna äratt

högt ...värderas
har högre löntillanledningen änEnligt Pirjo männenattär

domifrån vadkanskedom gör,kvinnorna ... änsägeratt mer
vi kanskelika mycket,inte ifrånVisinmåna sägerrätt.är om

klararintefinns karlarfel nästannåt Detvi görtror att som
dom kanskulle klara bättrekvinnormånganånting, mensom

räddatjejerJag ärhöja på sätt atttrorrösten annatett mernog
tänkförutseendekanske litevisigbortför ärgöraatt mera

kil-i fråganeej, jag skiteroch det,mig detfrågarhan att menom
och vioch frågarbara går på tän-inte tänkerlarna kanske utan

kvin-finns säkertdetHeikki...mycket alltsåker för attmenar
hardom intedetdet kandiskriminerade attär men varasomnor

påverka självaaktivatillräckligtintedomvilja,någon attäregen
självväljer ...man

ochför kvinnornaArbetssituationen männen

lägrelönernainte baraavdelningarnakvinnodomineradePå de är
tänkerPirjo: oftabetydligtocksåarbetssituationen sämre,ärutan

gamla avdel-denkvar påskulletrist detjag på vad att varavara
ochtänker jag,kvar där,inte sitterjaggud vilkenningen, tur att

till dentillbakatänker kommaaldrig nånsinavdelning jag ärden
varit på, stårjag haravdelningdenförsta detallra värstaär man

verkli-andra, därtill detdet benetfrån ärdär och väger manena
förtråkigt detoch tänka på hurinte ståfår ärfånge mangen

Rationali-iväg ...måste liksomintedå svävastår ut, manman
in-harföretagetproduktivitetskravenökadeoch deseringama

tje-fort ochdom kör såför kvinnorna, ...neburit förändringar
ingenstans,kommermaskinerna domvidsitter därjerna som

och dådetochplockar ifrån, stängerochdom sitter är rastsen
dom bråttomoch då harslutochmaskinendom är rastensenav
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till maskinen för gubbarna har igång detså finns ingen tidsatt
till nånting ...över

Sitt nuvarande arbete på den mansdominerade avdelningen be-
skriver Pirjo här:så Det världens skillnad på det jobb jagär har

kan jag planera min dag själv så fort jag har fått minautnu, nu
listor på hur mycket och vad jag ska köra på kajen kanut sen
jag själv lägga plan och jag kan jag vill och jagnärta rastupp en
kan sitta hur länge jag tycker jag kan sitta jag styr själv ...

Makt påverka lönefördelningen fackföreningeniatt stort genom
deAv ordinarie i den lokala fackföreningsstyrelsen åtta ochär män

kvinna, Heikki: det... väldigt fåsvårt med kvinnornaär atten
få dom intresserade facket det måsteatt accepteraav man

det svårt jobba inte intresseradär efter två, åräratt treom man
försvinner dom, dom det krävs för mycket kunskap ochsäger att
så har dom inte tid dom flesta kan skaffa sig kunskapen detmen
går mycket tid, inte bara arbetstid och familjen viktigär

spelar ingen rollDet ordförande eller i styrelsen, detärvem som
spelar ingen roll det kvinna eller kille, det viktigasteär ärom en en

dom sitt bästa.göratt
Efter Pirjo hade gått till den mansdominerade avdel-överatt

ningen så blev hon vald till suppleant i den lokala fackföreningen,
dom kom och frågade jag intresserad neej, det jagvetom var
inte jag jag kan väl fårså jag med iJagsa men prova se var

år och kände jag det inget för mig ...j hade inteett attsen var ag
tillräckligt med intresse frågorna intressanta delvar men en av
frågorna knöligaså och svåra ...det går inte sitta ochattvar

på nånting inte vadrösta skavet pratarsom man man om man
inte måste jag kände det det klarar jagtro, veta attman

inte så jag hoppade av.
Hon tycker hon blev bemött bra styrelsen,att sättett av

hennes förslag och idéer blev bemötta positivt, detmen sen om
blev nånting med det eller inte, det helt sak detär en annan men

ingen nånting eller gjorde fula miner eller nåt såntvar som sa
... Heikki: Säkert kan jag påverka mycket jag känner intemen

någon makt, jag verktyg andra kan använda,är ettav men som
själv känner jag nån gång jag lite för demokratisk, det skulleäratt

lite inte diktatur vill inteJag driva min linje,vara mera men
naturligtvis jag förslag, precis alla andragör jag haregna som
många gånger till styrelsen dom dåligaså på för-ärsagt att göraatt
slag, de: blir så ensidigt det hela tidenär samma personer som
lägger förslag ...
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fackföreningsarbetet Pirjo:det gäller formen för såNär säger
ordet, sin och så härdet här med begära på"Det är vänta turatt

falla i dis-mycket jobbigare baradå det änär genast att enva,
bli lite halvnervös liksom och hinnakussion då hinner man

och jag det såvad ska tyckerglömma bort ärsäga senman
fattar, då gårhimla invecklade så intemånga ord så därär mansom

det nå-brukade inte frågadet inte hänga med ... Honatt om var
inte då kanske dominte förstod, "dethon gör trorgot man

jag hade suttit i rökrum-jag i huvudetdumäratt men om nere
inte sitterhade jag frågat direktpå dåmet rasten men om man

nej, det ska litehimla ordentligt dåallt ska så vara merva
har åsikt då skafriare och ledigare på nåt Omsätt manman en

bra...om det skapå bordet så det låterverkligen lägga fram den
med personlig-Heikki: det mycket det därhända nånting. ... är

inför det formella,osäkra kvinnornaKillarna likaheten. är som
protokollföra och hamåstedet ingen skillnadär enmen man

dokument,gäller hardetdagordning är att annarsmansom
inte har beslutat.riskskulle det göratt man som manvara en

skyddsombud, inte detengageradPirjo ärattär men ansersom
för-har lyckats åstadkommatycker honfackligt arbete. Hon att

där intemkontrollernavi har domändringar, till exempel
dom såna därmin förra avdelning, där haroch då det påvar

under med be-kommer aldrig riktigtsorteringsbord och man
och det påpekade jag såhimla obekvämt,satt nunen, man

hartycker jag jättekulbord. Så detfåtthar dom ärnyttett nu
dit jagförstoringsglas, dom skajag varit på dom att monteraom

jag domoch med domverkstanhar varit på mutarpratatnere
ja, såjag, javisst domdu halite godis skamed säger sägeren,

vill jag det och det ...

Delanalys

verkar fastaktuella företagetKönsarbetsfördelningen på det vara
och fack-arbetsgivaren, arbetstagarnasamtliga håll,etablerad från

denna ordning. arbetsupp-upprätthåller tillsammans Deföreningen
lönemäs-kvinnorna värderas lägstsammankopplas medgifter som

tilltydligt kanskemycket Detstatusmässigt påsigt och sätt.ett
förstärkerstarka hierarkinden oerhörtmed såoch är att snarare

bara reproducerar densamma.könsordningensamhälleligaden än
och deni kvinnorollenligger latentunderordning över-Den som

schabloner köns-mansrollen, delatent iordning ligger somsom
påbetonas särskilt mycketöverdrivs ochrollema har skapat,

passivitetaktivitet och kvinnornasarbetsplats,denna männens
förstärks till exempel.
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faktumofta påvisat kvinnans roll arbetsmark-Det påär ett att
naden inte lika självklar och vid förändringar, oftaär som mannens
orsakade ekonomiska krafterna,de det oftast hon på-ärav som
verkas liknande skede iakttaskan på denna arbetsplatsEttmest. -
kvinnogruppen har i det blivit utmanövrerad, antaletnärmaste
kvinnor har sjunkit drastiskt medan antalet i princip kon-män är

förklaring kvinnornaDen saknar den utbild-ärstant. attsom ges
ning krävs för de alltmer avancerade arbetsuppgifterna. Mensom
könsordningen i samhället i allmänhet och denna arbetsplats i
synnerhet förhindrar kvinnor skaffa den utbildning krävs.att som

På arbetsplatsen spelar arbetsgivaren central roll beträffandeen
könskonstruktionen denne skapar jobb, lönenivåer,när sätternya
organiserar hur arbetet ska utföras, bestämmer arbetsförhållanden

den formella hierarkiska organisationen arbetsgivarenIetc. som
ofrånkomligthar skapat det kvinnorna hamnar längst påär att ner

position degrund den underordnade redan har i samhället. Attav
befinna sig längst på denna arbetsplats innebär bland annat attner
inte sinkunna sina arbetstider, arbetstakt, hur utföran-styra egen
det arbetsuppgifterna ska till eller möjligheten till social kon-av
takt med arbetskamraterna. Kvinnornas underordning blir dubbel,
dels då de inte har någon makt den kroppens rörelseröver egna -
maskinen skabestämmer kroppen ska vridasnär röras, närarmen

dels brist på rörlighet mellan arbetsuppgifter kvinnornaosv, en -
låsta vid sin arbetsuppgift, rörligheten uppåt till bättre posi-är en

tion och högre lön hindras effektivt rådande arbetsorga-en genom
nisation. kvinnorna då dettaLönesystemet männen ängynnar mer
utgår från alla beredda lära sig får högre lön.är attatt som mer

karaktär intekönsneutrala hänsyn till förut-Lönesystemets tar att
sättningarna olika.är

arbetsgivaren ska lastas förMen inte enbart denna könsordning
fackföreningen verkar också ha sin del i det hela. visarDettautan

intervjun Heikki uttrycker demokratiskt jämlikhets-med ettsom
ideal, vilket alla individer och allagår på harärut att att samma
möjligheter. kan här tänka sig Heikkis roll formellMan att som

för arbetarkollektiv förutsätter han bildrepresentant ett att ger en
det absolut jämställdhet. förhållningssättråder Detta kanattav

dock ha sina risker då det inte bara kan osynliggöra de könsskillna-
der faktiskt existerar kan leda tillockså kvinnor dis-utan attsom
krimineras grund sitt kön. Vid sidan den offentligapå retori-av av
ken förHeikki dock uttryck han betraktar och kvin-mänattger

olika; kvinnor passiva, de inte tillräckligt intresseradeär ärnor av
blir lätt absurt det jämförs med PirjosDetta näratt ta ansvar osv.

beskrivning motstånd hondet och kvinnornasmöttsav som av
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orimliga arbetssituation. sin bildI verkligheten tolkar Heikkiav
kvinnornas försiktiga och återhållsamma beteende passivitet,som
till skillnad från den manliga aktiviteten, den förra i självatrots att
verket uttryck för underordning. får blandDettaär ett annat som
konsekvens kvinnorna diskrimineras lönemässigt.att

har överskridit könsgränsemaDe på arbetsplatsen,män som
dvs. vid behov i degår traditionella kvinnojobben, har varitsom
passiva i den meningen rationaliseringama har inneburit för-att en
ändrad struktur och i enlighet med denna struktur tvingas dessa

i arbeten de egentligen inte velat ha. fåtalDet kvinnormän som
har skridit könsgränsema däremot, aktörer då de haröver ärsom

den gällande strukturen istället för i enlighet med den-agerat mot
Intervjun med Pirjo pekar på den vandring i hi-uppåtattsamma.

erarkin hon gjort den naturliga könsordning-tvärtemotsom var
på arbetsplatsen. varför gjorde just PirjoMen genusresaen en

kan möjligt kopplaDet detta till hennes sociala situation;attvara
hon ensamstående med barn. Detta innebär dels hon inte in-är att

i könshierarkigår i hemmet vilket kan leda till viss frigörelseen en
från könshierarkin på arbetsplatsen. viktig faktorEnäven annan
kan på grund frånvaron i hemmet så måsteattvara av av en man
försörjarrollen Pirjo själv, detta kan leda till starkareövertas av en
drift tjäna och därför incitament till skaffa sigatt attmer pengar
andra, avancerade och välbetalda arbetsuppgifter. byteHennesmer
till förbättrad position har skett det strukturella hindertrotsen

hennes föräldraskap innebär. bekräftelseDen ochsom ensamma
framför allt den legitimitet hon har fått från denen man nya
avdelningen har förmodligen underlättat hennes genomförande av

"genusresan.
hierarkiskaFörutom den ordningen i allmänhet och köns-att

ordningen i synnerhet berövar de anställda deras fulla potential och
skapar diskriminering och vantrivsel, så könsarbetsfördelningenär

bekräftelse rådande informella vilka påverkar till-aven normer
gången till de ekonomiska och makttillgången iävenresurserna
stort.

politiskaDet handlingssystemet

Presentation

del har sin källa intervjuerDenna med två politiker. Akade-som
mikern år,Hanna, 49 vänsterpartist och ordförande i kom-är en
munal fritidspolitikernämnd, hon sedan år tillbaka.20 Social-är
demokraten Olle, kommer från arbetarklassen, år och41ärsom
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ordförande i kommunstyrelse heltid, dess-sedan valet 1994 en
verksam fritidspolitiker under år.förinnan han Deett parsomvar

handlar främstintervjuerna härcentrala delarna tassom upp omav
och den politiskapolitiker, olika tillvägagångssättrollen or-som

ganisationen.

politikerrollentillAnpassningen

kände föraktiv i kvinnorörelsen60-taletPå Hanna attmenvar
i partipoliti-det nödvändigt gåpåverka såkunna attatt varmer

nödvändigt våga stå pådetken, tyckteHanna att torgetatt var
ochi talarstol ... Männenoch tala i megafon, stå prata varen

hon vågade helt ärliguppmuntrandemycket när uppmunt-agera,
skulle ha varandradompå sätt uppmuntrat mansomran samma

behöver stöd så till slut blev jagochblir glad för uppmuntran
till yrket jobbat kvin-sjuksköterskadom. Olle: Jag ärsom

leva i sånoch mig vid arbeta ochnodominerade arbeten vant att en
väldigt viktigt. jag börjadekaffesnacketorganisation, där Närär

kul-fler herrar och det blevpolitiskt så blev detmig enengagera
faktiskt jag blev ganskaturchock för mig attsnart varse om po-

inte vid har fort-viktiga och det jagsitionerna i sig vanvarvar
kallar orrspel.farande för det jagsvårt

ochMakt, arbetssätt strategi

ansvarig förmakt eftersom honhon hartyckerHanna äratt
jag välverksamhetsområden, visst skullekommunensmånga av

makt har sån negativmakt eftersomjag inte harvilja säga att en
det få tillå-gäller kvinnor måstesärskilt detklang, när varamen

har faktiska möjlighetermakthar ... Hannasägatet att att man
initiera ochjag har möjlighetresursfördelningen,påverka attatt

hon har fåttförverkliga del idéer. Närhar också lyckats egnaen
förankra denna hosinformellthonidé försöker sätt attetten

åsikterderas synpunkter ochmed det får jagde i ochberörs,som
det finnsutifrån detta. viktigtidén Detoch kan utforma är att en

fattas, ha dialogformella beslutetförankring innan detbred att en
odemokratiskt sådetkanskedel tyckerEn är göraattatt men

självklart har jageffektivt. Olle konstaterarfalldet i allaär att
aviseras kom-ska till fullmäktige skafrågormakt alla avsom

inflytande-tänker aldrig i maktordförandemunstyrelsens Jag -
förjag själv ställningtänker innanjag påbanor Det är att tar

diskussionerna Förankringväckt Atteller vill jag hasåemot,
framflyterföre i debatten såhela tiden ligga två, atttre steg man

jag vad vi tycker ...då vet
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antagligen sigAtt Hanna beter annorlunda vad skulleän en man
ha gjort i motsvarande position har hon fått höra: får du slåNuen

i bordet och börja litebestämma förvånadeDetta Hannanäven
eftersom hon tyckte hon redan bestämde ganska mycketatt men
hon hon gjorde det vad skullesätt äntror att ett annat en man
ha gjort. konstaterar hon kvinnlig politiker har bli-Hanna att som
vit behandlad annorlunda hon hade varit jag harän om man,
tvingats i mansroll och den skaver, hon. Till visssägeren
del har hon sig till rollen, ibland beter hon siganpassat men an-
norlunda vad skulle ha gjort, till exempel tycker honän en man
inte det tillräckligt sitta på och besluta och därförär mötenatt att

vi träffasbrukar hon tjata måste och diskutera, bilda stöd-attom
det saknas diskussionsforum. dom jag tjatar domMen pågrupper

bara och bra karl reder sig själv. Olle har förändratär män
arbetssättet: försöker jobba i mindre istället förJag attgrupper
föra diskussioner bland så har delat i30-50 småpersoner oss

så då har varit 5-6 har suttit där med ettgrupper personer som
frågor det innebär lämnar och kännermötetatttre attper man

fått med ochfaktiskt har uttryck därför det ärattvara geman
ställa sig framförinte alla förunnat 20-30 och sägaatt personer

skillnadvad tycker. i klasstillhörighetDet är ärenman man
uttryck forinte verbalt sina åsikter bland människorattvan ge

varjejag fruktansvärt måndag det fullmäktige,är nervös när är
oerhört spänd ...

Bemötanden

särbehandlingför på grund hon kvinna,Hanna ärutsätts attav
i denna behandling sällan tydlig, det förekommernämnden ärmen

inte lyssnar jaginte dom andra talar, inte heller det klassis-näratt
ka efter kvinna relaterar tillden talar talaren dess-att ensom—

finnsförinnan. exempel inte heller i det parti-Den typen av egna
iFörtrycket subtilt andra sammanhang, medMenäret. mer

från ofta kvinnoförtryckandra partier, förekommermän öppet
har själv Olle tycker inte blirblivit för det. han bemöttutsatt att
på något speciellt för han till syvende sistsätt är äratt man og
det och personligheten det viktiga det har häntärpersonen som

hel del enskildes kunnande ochdet den och kompetensären
mindre formell nivå i hierarkin manligt kvinnligt vil-avgörsom-
ket inflytande så här, jag har blivithar sägerman om man an-
norlunda det uppdrag jag harbemött grund ...av
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politiskaDen organisationen

mycket manligt, strukturen formadPolitikeruppdraget ärär av
hur beslut manligaför Detmän män, möten, tatypen ge-av

sig tillhela alltet, detta måste ... sägerman anpassanomsyrar
inte längreoch honHanna ärmötenaatt ty-att reagerarmenar

började med politiken förpiskt manliga, jag så van. honNärär
partiet till hälften kvinnor och hälftenår sedan bestod20 män,av

medan kvinnornaidag samtliga dessa kvarär män nästan utan un-
de långadantag försvunnit. olika skäl har inte orkat med,har Av

sitta med på.ganska ointressanta måstemöten är som mansom
hemma så blir kombinationen tillhar barnOm väntarsomman

hon blivit mil-blir för star tyckerslut omöjlig, Hon attpressen
hoppat den hierar-skulle jag också hajöskadad av. Attannars

kvinnor dock inteskulle skrämma bortkiska mötesordningen tror
ordning, det mindre dennapraktiskdetHanna; är om var aven

snabbast och högst kunna sinordning skulle dom görapratarsom
viktigt finess medhörd. det haMen ärstämma ännu attmera

ochlite dom orutineradekänslighet kan äruppmuntra somman
kvinna förmåga detta. Olle:tycker hon harHanna göraattatt som

mycket hierarkisk...detpolitiska organisationenDen är är en
i huvudsak har sig politisktkonsekvens män engageratattav

typiskt manligt vi harInnehållet i jobbet inte mänär men som
arbetethur det politiska bedrivs detprägeln ärsatt som

Kvinnor kan sällan tillåta sighar skapat 60-timmarsveckan att
tydligen jagfixad medan kan det, kanha markservicen män göra

gäller beslutsordningen så han:det det Det... När sägergöra som
demokratiska bryta åsikterkittlingen denärär attprocessen

framoch försöka skalaoch uppfattningar övertygasnarare
kompromisser själva beslutsprocessenandra uppnå ärän men

inte det roligaste.

verksamhetenKönsfördelningen den politiskai

könsfördelningen inämnden jämn, fem kvinnor ochTrots äratt
det märks inte eftersomså Hanna nästanmän, attsex menar

ingeting medan mycket.kvinnorna Honmännensäger pratar
spelar någon roll hon kvinna för hennestycker inte det ärattatt

det stämningsammanträdena, men det braleda sägs ärsätt attatt
konflikter, prestigelöst. har kanske haftinämnden, inga Jag ett

har blivit. konstaterarvisst inflytande hur det Honöver att om
hade varit ordförande såvice ordförande i nämnden, ärsom man,

inte för det speciellhade det annorlunda ärattsett ut, en person
chefen förför administrationendet Att ärärutan att en man

hennesbetydelse för stämningen ledakvinna har sätt attstor
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annorlunda Olle: vi... ... gjorde oerhördmöten är kraftan-en
strängning i början 90-talet, vi satsade väldigt på försöka fåattav
tjejer sig lyckades väl delvis Samtalsklima-att engagera men

blir förändrat tjejerna kommer in, reflektioner,tet när mer av
mindre påståenden perspektivet blir annorlunda, samtalet blirav

konkret vardagsnära och mindre teknokratiskt kvanti-Denmer
tativa jämställdheten kvalitativa effekter fler kvinnorger om
och tjejer inflytandepositionernår kommer den mentala barriä-

manligt kvinnligt suddas bort och den kvalitativa jäm-attren -
ställdheten kommer då öka ...att

Delanalys

Både och Olle kritiska tillHanna den politiska strukturen deär som
betecknar manlig. sigHon dock ha sig ochsäger anpassatsom

också detta nödvändigt villär göraatt att stannamenar om man
kvar i den. Olle talar förändring anpassning ochänmer om om en
förklaring till det kan möjligtvis han har vistats betydligtattvara
kortare tid inom politiken vad hon har gjort. kan ocksåän Det

så den manliga strukturen så massiv det handlaräratt attvara om
antingen finna sig eller försvinna den sittatt samt att som genom

kön har naturlig plats i struktur har fördelaktigen mer en en mer
utgångspunkt vilket kan underlätta förändringstänkande.ett

Båda konstaterar beslutsfattandet med nödvändighet skaatt
formellt, betonar detHanna positiva med formaliteterna dåvara

det medger alla uttrycka sin åsikt jämfört med ordningenatt om
hade varit informell-, vilket skulle ha skapat klimatett som gynnar
de redan starka. Olle formaliteterna något nödvändigtatt äranser

precis Hanna han ordning före oordning.sätter Be-ont, sommen
slutsprocessen dvs.däremot, fram till själva beslutet,vägen menar
båda hierarkisk därföroch formell och inte bra. har för-är Hanna
sökt förändra detta indirekt honpå tjatar sinapå manli-sätt;ett

partikamrater det skapas diskussionsforum,måste harattga men
inte uppnått några resultat. Olle däremot har på handlingskraf-ett
tigt lyckats omforma de sammanträdena till mindre dis-sätt stora
kussionsgrupper, ordning honom själv då han påen som gynnar
grund sin klassbakgrund tycker det mycketär nervöst att prataav
inför församling. har sigHon kvinnlig kon-använtstoren av en
sensusmetod för försöka nå informell beslutsprocessatt en mera
och hon verkar uttrycka sin önskan hon kännernärspontant att
behovet uppstår. däremot harHan sig manliganvänt av en mer
metod, individuellt genomförande för uppnå den önskadeett att
ordningen. kan leda till fråganDetta det möjligt skapaär attom
kvinnliga strukturer med manliga metoder. Olle kanskeär änmer
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grund han har be-strukturer påkvinnligaprägladHanna attavav
tid.arbetsplats under längrekvinnodomineradfunnit sig på enen

manlig struktur längesig ibefunnitdäremot, harHon genomen
för-lättare åstadkommakan möjligenuppdrag.sina politiska Han

legitimi-grund denandra strukturer,riktningändringar i mot av
motarbetassådan kanske han inteåtnjuter Somhantet som man.

kvinna kan upplevamisstänksamhet deneller bemöts omsomav
situation.och medsystramassinförsökerhon egengynna

till be-idéer innan dessa gårförankraföra dialog,Sättet attatt
tyckastillvägagångssätt kanbåda.för Dettaslut är gemensamt vara
till deleder i praktikenrationellt,irrationellt attän menmer

därför effek-genomförandet undanröjs ochhindren för ärstörsta
räckaalla det kaninte hosbehövertivt. Förankringen göras utan

meningennyckelpersoner. denvissa Isympatisörer och ärmed
irrationell.rationellstrategin änmer

handlingssystemetadministrativaDet

Presentation

tjänstemannahem, honfrånursprungligenViola, år, kommer52 ett
och harförvaltningschef. giftHonkommunalsocionom och ärär

kommunalekonomichefoch påakademikerbam. Sven ärtre en
föräldrarbarn och hansgift medår,förvaltning. 51Han är tre var
arbetsplatser.kvinnodomineradeBåda arbetar påföretagare.egna

främst Violas och SvensbehandlarintervjuernaBeskrivningen av
påarbetsmiljön deraskönsrollerna iarbetssituation, samt syn

chefsirollen och makten.

Arbetssituationen

detveckan, Violatimmar iomkring 50 ärBåda arbetar säger att
förut-tid, Jobbets karaktärunder ledigarbetetkopplasvårt att av

tillledig tid jag drömmerunderävensätter ett stort engagemang
ofta hit tidigtkommeribland. Jagjobbet Sven:och med omom

kvällen. Omofta kvar till framåtsitter jagoch såsenmornarna
jag helstoch då sitterblir det på helgernasåjag måste jobba över

jagsläpa hem allaför jobbigtdethär på kontoret, pärmarär att
behöver.

iinitiativmöjligheterharViola tycker hon taattstoraatt egna
detvad hon ska menocksåbestämmer ärarbetet andra göra,men

arbetetstyrande för detkravinte nödvändigt yttreatt egnasomse
idéer.föder tankar och Detkravså dessa ärdet kan att nyavara

arbetsuppgifter kräver mångasamarbete. Svensnågon form av
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myckettankearbete detmycketinitiativ han, och ärsägeregna
med de ochvilja sysslaskulle. Sven storagärna meravancera

detvid tidigarejaglångsiktiga frågorna, det är menvan senmer
det svårti knäthopparmycket smått skit är attär uppsom

båda delama.hinna med

Chefsrollen
hade domsin chefsposition: Jagfickvarför honViola förklarar

jagkrävdes och så ansågsoch kompetenskunskapegenskaper, som
detvi fick söka...ledaregenskaper. Sven:ha bra utannonse-

hanså fick jag det. Hanochsökte jagrades och så attmenar
styckenvi bara tvåeftersom häregentlig meningchef i ärinte är

jagbehålla titelnfickoch så ärchef innanjag mermanvar
expert.

mittchefer under delenmanligahafthar störreSven: "Jag av
kvinnliga che-dessförinnan har jagjobbetoch påyrkesliv, men nu

cheferbättreskillnaddetfer jag tycker män ärär somen
heltpondusharchefsrollennaturligt i mände går mermer

i den.bättrei dag såchefsrollen mänklart. Som ut passarser
kvinnahaproblemnågotinte dettycker är attHan att somen

Violaandra män.aversion frånmärktjag harchef ... enmen
chefframgångmanligt, Minchefsskapintetycker äratt som

kvin-det finns mångamittjobbat påjag har sättkommer attav
beteendemanligtadopterakarriär att ettgör mengenomsomnor

naturligt för mig ...aldrig käntssånt harnåt
faktiskt intejag harViola, mendumkanske sägerJag är

för jagannorlundablivit behandladhar ärjagmärkt attom
misstänksamhetmedhon harhäntharkvinna. möttsDet att men

jagbemötskvinna, för dethondet beror ärinte mestaatttror
jag intekorkadkanske såjagmycket respektmed är attmen

varit medViola har dockbemött.jag blivit illa attförstått omom
överordnade, detkvinnorhamedha problemkan attmän som

detdet har gåttmotståndsubtilthar varit att prataett ommen
kvinnligt,manligt ochinte irakt och utantermer sna-avner,upp

anställd. Då har detchefförhållandetbetonaatt ac-genomrare -
cepterats.

förchef intebliför större änMöjlighetema äratt enen man
påandelen kvinnorförklaring tillViola, Enkvinna attsäger

mellanspecielltråderdetlitenchefsjobb så systemär ettär att
dess-dig. planerarkliar jag Mänsåmigdu kliarmän: ryggenom

kvinnor, domhelt ärsin karriär på sätt änannatettutom mer
fak-kvinnor villså allakan detmålmedvetna attvarasen

chefer.intetiskt vara
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Makt och strategi

Viola tycker hon har makt, skälenett till vilja chefatt attav vara
vilja ha makt. Sven: detär ... politikerna fattaratt be-är som

sluten, eftersom har erfarenheten så har visstettmen man man
inflytande på hur dom beslutar i drag har dom faktiskt be-stora
slutat i enlighet med det jag har framfört många ochärmen nya
dom fritidspolitiker chefVår har sinaär kvalitéer, påmen
ekonomisidan honhar inte så många kvalitéer så såsägaatt
jag kan mycket själv.styra

Viola inte det okvinnligt ha makt eftersomär detatt attanser
jag och många andra praktiserar kvinnligt ledarskap.är Menett
många rädda för kvinnor med makt mångaär tycker maktmän

okvinnligt. Kvinnor kan tycka illaär andra kvinnor skaf-om som
far sig makt snåla skator ofta duktiga systrar.stoppar

Makttillgången bestäms rad olika faktorer hon,av en menar
... makt, alltså riktig makt, inte utslagnapratar mänom man om

går hem och slår sina fruar, innehav ledande såutan poster,som av
det främst från dom skiktenär innehar dennamän övre som

makt det kanske handlar klasstillhörighet änom snarare
könstillhörighet.

Viola hon reflekterandeen jagsäger tänkeräratt person,
mycket och hela tiden till mig det jag hör och Dettar ärser. nog

typiskt kvinnligt beteende. skulleDet helt främmande förett vara
mig driva igenom idé på sammanträde för med-att ett atten sen
dela medarbetarna beslutet och förvänta mig dom verkställer,att
det manligt beteende". Om fårSven idé:är Att sprida idéerett en

informellt kan effektivt självklartsätt har jagett vara men
med chefen innan kommer det fram i olikapratat sen grupper

OrganisationemaSven: har inte hierarkier tidigare,samma som
det plattare Min nuvarande chef delegeratär mycketnu men
det inte bra delegera allt heller detär viktigt med detatt är
övergripande Viola:... Det viktigt delegeraansvaret är att ar-
betsuppgifter och utgå från det fungerar, ansvarsmodellenattsen

medarbetarna frihet samarbeta i olika konstella-att sortersge
tioner och på det dom bäst.sätt som passar

Könsrollerna arbetsmiljöni

Sven: Jag lite provokativ, jag försöker stärkaär min roll som
det lite i det ... tycker inteHan detär viktigtsport ärman, att ge

könsneutralt intryck, varför skulle detett kangöraman vara
viktigt lyfta fram det typiskt för det könet, detatt är görsom egna
jag här markering. Jag jag är Viola, ochär sägersom en som
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mini mitt arbete,min kvinnlighetanvänder migjag även yttreav
mig ...har jagkvinnlighet använt av

vissa saker ochkvinnor talarVisst det så mänär att omom
hanbara ocharbetsplats fanns detförraminvissa På en man

kvinno-Eftersomhon,mycket kvinnopratfick medstå sägerut
kvinnligadetpräglas arbetsplatsenhärsådominansen är stor av

Å kanandra sidandet manliga.lite mjukarejobba, änsättet att
infamakvinnor kantutti-nuttigtdet motvaramerman se som

lättarekakorbakar Dettävla ärvarandra och mestsomvemom
kan där-kvinnormedkommunikationrakhaatt manenen

kan dusnyftande hurdom,rak säga att:när är motemot, varaman
jag har hemma,mycketdu hurhård mig göraså attnär vetmot

de gångerViola tyckermartyrglorian ...dom påoch så attputsar
frågorprivatadetkvinnormeddet lätt ha rörgöra är närattär att

detför varandraställer barakvinnorockså närsäger att uppmen
dockhongråterskorna. Meninfinner sigdå attkrisär menar

mycket demokra-folk, jagfolk ochskillnad påjag inte ärgör en
tisk person.

såarbetsplatsenvarit jämn påkönsfördelningen hadeOm mer
detViola.stämning, Svenbra ärhade det varit säger attmenaren

blirsaker och tingarbetsplatserblandning allabra med en
jobbetblandning härjämnareliksom. Enallsidigt belystamer

detarbetssituationenfor självarollskulle inte spela någon utan
mycketkvinnorsituationenden socialagäller pratar ommer
tänka: inteibland jag kanför mycketkan blimatlagning det

mig, domsig tillkvinnornainteigen jag atttror ge-anpassarnu
tål det.jagsig inte mennerar

Sammanträden

dom ijag känneri ominteViola tycker centrumatt menvaraom
detvissa grupperingar kännsjag slappna Iså kan somav.gruppen

andra kan det kännasallvar, imycket tvärtom,jag på storttasom
självförtro-mittdet kan bero pådet ochjag jobbar på atttrormen

den formellaså stort. Honinteende i vissa är tror attgrupper
för-mötesformenväldigt mycket,död påmötesformen ärtar

kvinnor Kännerpåverkaroch dettryckande än män. manmer
ska for-inte säkrareblirfrån början såsig osäker när manman

vi-mötesordning och såkänna tillbestämtmulera sig på sätt,ett
sitta tyst.det lättaredare. Då är att

försig imed befinnaproblemingaharSven centrumatt upp-
detekonomi då detdet ärmärksamheten, när ärär man men

hållaoch fårlågtdå liggerverksamhetsfrågor var enmanom
infor-smidigare detkompetensområde. Detsig till sitt när ärär
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mellt det får inte bli så har bara förmöteatt mötetsman egen
skull har inte tid springa förpå mycket sånt ...attman

Delanalys

Viola med betona hon tillräckligtär kompetent föräratt attnoga
sin position, hon motiverar varför just hon blev utvald, medan
Sven verkar anledningen till han fick den position hanatt attanse
har självklar, något objektivt riktigt.är Det dessutom möjligtär att
uttyda han till och med sig överkvalificerad föratt anser vara
många de arbetsuppgifter han tvingas utföra. Han inte baratarav
sin position för given, han i själva verket värdär något ännu
bättre. däremot framhållerHon det positiva med positionen.

bemötandeDet Viola ibland fåtthar på grund sitt kön honav -
har till exempel märkt subtilt motstånd från manliga medarbet-ett

och bemöts ibland med bristande respekt tillsammans medare en-
osäkerhet imötessammanhang, kan tecken på honatt trotsvara
sin position befinner sig i underläge i och med hon sittmedatt
kvinnliga tänkande inte har självklar plats i chefsrollen. Menen
istället för kritisera strukturen så hon själv på sig skulden,att tar
hon till exempel hon måste jobba på förbättra sittatt attmenar
självförtroende. Sven däremot, känner sig hemma i den manliga
strukturen, han trivs till exempel med i påatt centrumvara sam-
manträden. Hans bekräftelse den manliga strukturen visar sigav
bland i kritik kvinnliga arbetssätt, vilka han beskri-annat en av

obenägenhet övergripande och föransvaratt ta ettver som
mycket delegering. verkar hanDetta inte tycka förenligt medär

bra ledarskap. kvinnligaDet ledarskap Viola sigett säger utöva
har kanske inte legitimitet typiskt manligt ledar-ettsamma som
skap. jagorienteradeSvens och hierarkiska förhållningssätt i kom-
bination med Violas relationella och kollektivistiska egenskaper
kan leda till missförstånd och konflikter. Men det inte bara deär
olika arbetssätten krockar den respektive under-över-utansom
ordning ligger latent i könsrollema vilket detgör attsom ena ar-
betssättet högre det andra. Något pekarsätts Violaän attsom
till viss del har sig till den manliga strukturen honanpassat är när
konstaterar alla kvinnor inte vill ha makt, vilket utesluteratt att
det finns inte skulle vilja ha makt.män Detta kan betyda attsom
hon inser den manliga könsrollen förenligatt med viljaär attmer
ha makt den kvinnliga. Någotän pekar på hennesannat som an-
passning hon riktig maktär ledarskap,att att är utövaattmenar
hon alltså inte de maktförhållanden helaser som genomsyrar sam-
hället vilket tänkande i enlighet med denär manliga strukturen,ett
dvs. osynliggörande den rådande maktordningen.ett av
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han sinrespektive makttillgång bygger påDeras att tarsyn
konstigtinte tycka dethan verkarmakt självklar, är attattsom

politikerna fat-vilka beslututsträckning kanhan i styrastor som
givenkönsroll han förfinns inbyggd i hansmaktDen tartar. som

väl medvetendäremot mycketden.och har naturaliserat Hon är
bryter strukturer-vilket antyder honmakthon har motattattom

överordningvissunderordning istället nårsinhonnär trots enna
sin position.tack vare

handlingssystemetsocialaDet

Presentation

och botthaft förhållande i årharoch Lina 33årPer 32 ett sex
gymnasieut-tekniskarbetarklassbakgrund,harihop i fem. Han en

kontorsvaktmästaretillbakasedan årbildning och arbetar sex som
hemtjänstenvårdbiträde inomintresseorganisation. HonFör ären

fyraoch har i årfrån arbetarklasshemsedan tio år, kommer ett
blandför intervjumaterialet berörRedogörelsendeltid.studerat på

verksamhe-arbetsfördelningen i hemmet,fritiden,bostaden,annat
relationen.och påutanför hemmetten synen

utanför hemmetVerksamhet

arbetsuppgifternahan trivs medsitt arbete,trivs mycket bra påPer
stöttande och det harväldigtarbetskamraternaoch dessutom är

Eftersom han har halvvarit sjuk mycket.harjag behövt för jag
orkade skullejagbara 50 omsjukpension arbetar han procent men

roligt jobba. Lina däremot,detvilja jobbajag är attgärna mer,
hinner inteså stressigt,sitt arbete, dettrivs inte på göraär man

tillfreds med sig själv, hinnersig intedet vill känner manman
stämningenNeddragningar personalen påverkarinte bry sig ... av

arbetslust blirvi ingen Manarbetsplatsen, harpå tröttstörre av
hon står ochriktigt nöjd. kännersig Honinte känna stam-attatt
utvecklas och hartycker inte honställe ochpå attpar samma

från arbetet har intekomma bortbörjat studera för ännuatt men
vilja det händeheltidsstudier, jag skulleblivit till några attantagen

klarjobbet jag börjar blijag det här någotnånting, tycker ärattnu
med.

honom "nutjänade hon PerFrån början än säger attmenmer
efter detnöjd blir aldrighar jag hennegått nog men se-manom

aldrig jag har haft så brajag överlycklig,löneavtalet trornaste var
utsla-själv och Förhandla och kunde påverkalön. Kunde sitta med

nöjd sin jag tycker jagdäremot inte med lön,Lina... är attget
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förtjänar ha jämförelsevis tjänar jag bra, de iatt mer men nog
affär och inom hotell och tjänar mycket mindre.restaurang rätt
Det många tjänar mindre.är som

läggerPer timmar30-40 i veckan föreningsarbete. Hanner
tycker det viktigt något konkret, jag trivsär med före-göraatt
ningsarbetet och det märks dom andra trivs med mig. Innanatt
han träffade Lina så höll han knappt alls på med ideell verksamhet
och därför hemma ibland längtar jag efterän ledigvar mer nu, en
helkväll. Lina tio timmar i veckan föreningsarbete,ägnar ca
förut det det hinner jag inte eftersom jag studerar.var mer men nu

intressantDet med föreningsarbete iblandär har jag mörkamen
stunder det känns det jag inte någranär resultatgör ...som ger

Inledandet förhållandetav
Både Per och Lina nöjda med sin relation, hanär jagsäger: är sä-
ker på vi kommer fortsätta tillsammans Det skaatt vara
mycket till för vi ska på vi behöver varandra.säraatt Honoss,

också på deras förhållande och jag trivs med honomtror isäger
alla fall. De umgicks ganska länge innan de blev Förstaett par.
gången de sågs på hand han bjöd hem henne tillnär sig,tu man var
när hon gick kände jag det något det svårtatt attvar mer var

den jag låg och funderade på jag måstenatten att sägasomna
något till henne gång Lina:... Han välnästa sägatvungen attvar
nåt, han han tyckte mig Varför du jag springeratt tror attsa om
här för, svarade jag blev vi tillsammans. Hon hade haftsen
vissa funderingar något själv kändesäga mig inte rik-att men
tigt säker på han också intresserad.att var

och Lina förlovade,Per han Minns inteär säger: togvem som
initiativet, det gjorde vi båda två jag ville förlovagärnanog
mig. Hon Vet inte initiativ däremotsäger: Pertogvem som sa

vi skulle bestämma datum, han visste vilket han tyckteatt ett var
bäst, jag samma. kan tänka sigDe det blir giftermål också,attsa
Per: vill jagHon ska fria, inte varför hon vill detatt In-vet

inne hon väldigt romantiskär tänker signerst attnog som man
det ska Lina: inte... Vet jag vill han ska fria,attvara om men
jag har i alla fall inte tänkt det. Inte så det skulle kännasgöra att
fel det jag inte jag skullegöra komma påatt det.tror göraattmen

Bostaden

Ungefär år efter förhållandet inletts blev Perett att tvungen, av
hälsoskäl, skaffa bostad och fick på trerumslägen-att tagen ny en
het, han frågade Lina de skulle på flytta ihop. Linaattom passa
tyckte det lämpligt jag flyttade hit tvekadeatt ävenattvar
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inte eftersom varit ihop Inredningen bosta-vi då hade tag.ett av
jag korn hit två dar föreden blev till automatiskt, Per,säger

tillhenne och blev smidigast hadet att ett av rummen sovrum
vardagsrum självklart ochvilket skulle fungera som varrum som

inte så mycket välja pålikaså möbleringen, det fanns attannat
harmöbleringen naturligt. tycker hanPå nåt föll sig Persätt att

börjanjag hon också tycker ibättre smak Lina, detän atttror
ha vilka tavlor du har med digsajag...nej, det där kan vi inte

lite luftigareplockat lite vartefter. det väljag har bort Nu utser sa
Lina inte så mycket förjag, hon höll med det. Jagsäger: ärom

fårdet inte hur helstmig hemmetägna utatt sommen se
idéer jag brukar komma i sista stundOfta har jag medmassor

innan jagfråga vad han tycker bestämmer nåtjag måsteatt en
videon ochbrukar han tycka bra.del mina idéer TVn,är ste-av

början, hon hade inget sånt, han. Honhans från sägerreon var
jag hade den sålde jaghade ingenJag TV,säger: stereoen men

med tvådet verkade lite lyxigt stereoapparater.

Arbetsfördelningen hemmeti

När arbetsfördelningen i hemmet så Lina: Jag hardet gäller säger
vi flyttade ihop så den kommerdet så bra för när attsa som

börja förförst från jobbet kan och det tyckte jag jättebrahem var
diskar medalltid han jag också och gårdet gör utmen sopor-

eftersomhan det han hemmadet gör ärär mest som merna, men
ska komma hem till då brukar vi påbra nånDet närär passaoss,

Ävendet startskott. det gäller denoch städa, närär ett mer ore-
städningen så det han Lina: hargelbundna Hanär gör mest,som

för fönstrenmed tagit ... Dentill och ut semester att putsa som
och ork sköter städningen det låterhar tid Per,över sägermest

det faktiskt, farkanske nånting, honhon inte görgör mensom
fönstren jag aldrigmed iblanddammsugaren tvättatrunt trormen

städning: ...det viktigthon har gjort vikten... Per är attom av
nån.det bra det ska kommanärutser

känsla det han ihan harPer är görsäger att mestatt en av som
hemmet eftersom det jag lagar all så blirtotalt är matsett, som

hand inköpen väldigt in-det automatiskt jag ... Per äratt tar om
jag ledig sitter jag helst och läsertresserad matlagning, när ärav

älskar handla så detkokböcker. Lina konstaterar Per äratt att
affären,han gå omkring i flera timmar ihan sköter den biten,som

kuponger Lina tycker det roligtjämför priser, klipper ... ärut
matintresse: jag hans försökskanin, hon harmed Pers ... är pro-

inte hade hört talas tidigare.mycket honvat som ens om
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gällerNär det inköp så de dessa tillsammans, Linastörre gör
bilen sådant, banklån förPer köpa dennämner ett tog ett attsom

bilen det så bra ha bil vi åker och storhandlar. Iär närattnya
bilinköpet passadesamband med de också på köpa Per:säng,att ny

gamla knarrade bara tittadeDen på den dag jagEn närman
kom hem så skruvade jag isär och hon kom hem såsängen när
konstaterade hon jaha, det den ville haHonsängenatt: var en

jag jag inte ville havattensäng vattensängattmen sen sa en
fräschadom där ja, det tycker jag ocksåträsängama ut,sermen sa
främmande förhon. hade inte varit helt domJag vattensäng men

och vi köpte viså dyra så. Den sängrätt överensvar som sen var
båda två.om

Fritiden

Lina: mindre på musik jämfört med jag boddeJag lyssnar närnu
mindre anledning.det har blivit nån såPer: Det ärensam av

förskönt det musik vad jagHon Detär än är. ärnär är tyst. mer
ofta vi hemma båda två ...när ärtyst

alltid gillat läsa böcker, han läser sällanLina har menatt
böcker det så skönt tidigare, ligga och läsa innan jagattvar
skulle blir det så knöligt med ha lampan tänd ochattsova, men nu

tycker det jobbigt sitta med hel bok.så. Per är att ner en
oftastPå de det Lina ordnar detgärna, ärsemestern somreser

eftersom enligtpraktiska hon, hur hon skaPer "vetrunt resan
hon har det intresset. Lina: han brukar han ald-...göra, säga att

rig kommit iväg det inte hade varit för mig.skulle ha om

Olikheter

förrLina bättre på organisera, drällde jag jämtPer ärsäger att att
han fick ofta hjälpa mig leta efteröverallt, såntattpapper som

kommit har jag blivit bättre det handlar egentligenbort. Nu
bara lära sig hand sak i han har lärtatt att ta tagetom enom
mig väldigt mycket det han han är. Perär ärtur att som
tycker borde tänka sigLina ... Det så mycketär röratt mer. som
i hennes huvud, hon glömmer ställa mjölktetran i kylen, glöm-

sig saker, leta efter sånt kommitmed måste bort ...tamer som
tycker han dålig på hålla försökerPer Honäratt att tyst.

plugga henne hela förhemma jag tiden jag kommer påstörmen
saker detjag bara måste inte nånting, honHonsäga. säger göratt

avbrutenhar kanske lättare för bli vad jag har, jag skulle bliänatt
hemskt irriterad Lina tycker illa sin brist koncentra-... påom
tionsförmåga, det kan bero på jag på mig för mycketatt tar att

det ovana.göra, är en
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jag hade litevanligare förr vi bråkade,Lina detsäger attatt var
fundera lite innandet viktigthetsigare humör tidigare är att man

meningslöst redadet kännsväldigt lugn. OmPer utattärreagerar.
jag märktediskussionen. ...lämna Per:saken så det bättreär att

knäppte till hoshur helst, detkundeinte pratasnart att somman
lugnare. videt mycket Omhenne, det bara Men ärnupang sa

diskussionen.i fortsättasåinte är överens attstruntar
inte sådom behöverochhon hennesPer: . sägamor..

andra vadhalv mening så förstår denmedmycket, det räcker en
hondet i börjanklarade inteJag sägermen nuavsom menas.

halvavi fick gå var.hela meningar vägen
...

Delanalys

indivi-leda tillparrelation kan kanbekräftelseDen attgesom en
fall kan hansoch Linas såsjälvförtroende.får I Persden större

börja studera föroch hennes beslutarbetebyte till bättre attattett
exempelotillfredsställande arbetssituationenifrån denkomma vara

de in-vinster i och medsjälvförtroende. Båda har gjortpå ökat att
intresseområdenupptäcktparrelationen, de hargick mat,somnya

också inne-haranpassningsprocessenoch Menföreningsliv resor.
ståtthon hardet verkar främstkostnader ochburit del vara somen
honböcker så läserhon tycker mycketför dessa. Trots att om

bökigt ha sänglampangrund det såmindre på är attattavnu
detmusik han föredrarförtasintresse ärtänd, hennes attattav av

han påhan ha ifrånenda verkar avståtthemma. Det är atttyst
inte kanomfattande föreningsliv ochgrund semesterresorettav

Å andra sidan be-han skulle önska.myckethemma så somvara
i positiva ordalag såochföreningsarbetetskrivs semesterresoma

förlust.vinstfrågadet förmodligendärför än enom en snarare
har där-sitt detförändrahar inte behövtHan sätt att menvara

sig blihon haruppenbarthon gjort, det attär att anpassatemot
börjantyckte hon iska Hanhan tycker ut-attatt vara:mansom

hantalar hon påoch luddigt,tryckte sig oklart sättettnu sommen
Bådade har gått halva var.dockförstår. tyckerHan vägenatt

hade häftigtibörjankonstaterar hon sägertemperamentatt men
inneburitRelationen harsig, vilket bra.harhon lugnat äratt nu ner

anpassning har varithennesförändringar för båda, större änmen
underordnaduppfattningen denoch detta stärkerhans äratt som

överordnad.sig dentvingas än ärsomanpassa mer
avvikai hemmet så verkar denVad gäller arbetsfördelningen

han utfördet främstfrån det traditionella ärmönstret, som syss-
skullebåda fördelningentvåloma ihemmet sägeräven attom-

detlönearbetade i utsträckning. Menjämn de sammaomvara mer
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framgår också fåde ska så blir det startskott, dånär gästeratt ett
brukar vi på städa. Det kanske så den bild ho-äratt attpassa av

huvudansvarig för hemmet inte lika tydlig i praktiken.ärnom som
finnsDet komplicerar bilden. det första utförFöräven annat som

han det arbetet innebär han kan bejaka sitt intresse,att storasom
matlagning. Han verkar dessutom den har behovstörstvara som av
ordning i hemmet, detta kanske förklaring till han sköterär atten
huvuddelen städningen medan hon bara drar med dammsu-runtav

ibland. rutiner utförs och den ordningDe präglargaren som som
hemmet, kan till för reproducera dels den ordning hanattvara som
föredrar och dels den kulturella förespråkar ordning.norm som

kulturella också könsmässigaDen dikotomin ordning kaos ärmen -
därför relevant här. Relevant också dikotomin planeringär spon--
tanitet; Lina lämnar sak för gå vidare till oplane-atten en annan,

avslutar inte den tidigare sysslan. beteendeHennesrat, spontant,
blir till kaos och oordning i hans Han hon bordeögon. säger att
tänka hållermer och reda på hennes saker i strävande efterett

upprätthålla ordningen. detHon han ord-sägeratt är äratt tur att
ningsam och det pekar på hon har gjort hans till sin,att norm me-
dan hennes beteende betraktas båda avvikelse. bru-Perav som en
kar henne hon studerar och hon klagar hon harstöra när över att
dålig koncentrationsförmåga detta exempel hurpåär ett en-

hos honom förskjuts till bli dålig egenskap hos henne.attovana en
Med andra ord hon själv sig skulden förpå något hantar gör.

den uttrycker sigHan självsäkert deras relation,är som om me-
dan hon lite osäker. självförtroendeDet han har ochär mer som

hon till viss del saknar kan dels inbyggt i deras respektivesom vara
könsroller och dels avspegling deras positioner utanförvara en av
hemmet. den harHan tagit initiativ till de flyttade ihop,är attsom
till förlovningen och det meningen han ska denär att tarvara som

frågan giftennål. Hans roll aktiv och hennes rollupp om som som
passiv blir tydlig här, det viktigt understrykaär ävenatt attmen
hon aktiv sina förväntningar hur han börär genom agera som

vilket bidrar till könsordningen upprätthålls.attman,
det gällerNär respektive inflytande i relationen i övrigtparets

så kan det meningsfullt hur bostaden med dess inredningattvara se
och ordning har utformats. kunde tackPer han flyttade inattvare
två dagar före henne och på grund sin praktiska kunskap, in-av
stallera sin vilket ledde till hon sålde sin då det verkadestereo, att
lite lyxigt med två stereoapparater. På handlingskraftigtett sätt
skruvade isär denPer gamla så de blev köpasängen tvungna att en

hon bemötte detta enbart med passivitet. De desäger attny, var
hur lägenheten skulle inredas,överens han själv möb-trots attom
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lerade kändes naturligt. agerande i hemmetHanssättett som
hör ihop med den manliga könsrollen,tyder på aktiviteten som

han i saker och ting tänka efter särskilt mycket in-tar tag utan att
Lina god egenskap hos henne själv hontycker äratt attnan. en

har idéer, på sig själv med hon måste frågamånga kommer attmen
han alltså hennes idéer subjektivavad tycker, hon är vär-attanser

genomfört många sina idéerderingar. däremot, harPer utan attav
Ef-just idéer något objektivt riktigt.dessa utan snarare somse som

könsroll honom till uttolkare vad denhans ärgörtersom av som
behandlas hans idéer objektivt riktigaordningen sårätta som

hennes synpunkter reduceras till eller bibehålls justmedan som
idéer, i diskussioner ibland bifalles och ibland avslås.vilka

båda två de och det inteoch Lina betonarPer är överensatt att
finns konflikter, de kompromissar och diskuterar alltnågra som

visar det sig angivitska genomföras. själva verket han har vadI att
hon sedan sig till det. Vad gäller derasgäller och att anpassarsom

hade hon till början hetsigt humör.diskussionskultur så Honen
och båda detta positivt.har blivit lugn Derasärattmenar sam-nu

ochtal sansade något hotar lugnet så lämnar de dis-är numera om
Känsloutbrott intekussionen. tillåtna, behärska sina känslorär att

utifrån samhällelig och kulturell önskvärt, diko-någotär en norm
blir därför tydlig här.tomin kultur natur-

Det naturgivna systemet

Presentation

Adam arbetaroch 30, i relativt miljöpro-Ann, 42 år ett nystartat
i vilketjekt i mindre kommun, han sedan några år ordförandeären

tillmedan hennes delaktighet uppgår några månader. harHon en
mångsidig yrkesbakgrund, han har främst arbetatutbildnings- och

arbetarklassbakgrund.med social verksamhet. Båda har Hon är en-
samstående, han gift och har bam. delar jag har valtDeär tre att ta

förhållningssättberör och Adams till och tillAnns naturenupp ar-
betet med miljöprojektet, bland i syfte begreppannat att se om

exploatering ekologi kan knytas till dikotomin manligtkontrasom
kvinnligt.-

Projektet

inriktatAdam beskriver projektet praktisk kunskap ochsom
handling möbeltillverkninghar bland och han... De sägerannat

soffan egentligen gammal ladugårddärborta ... Dennaäratt en
knoppa iverksamhet kan komma verksamhet och dåatt av egen
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kommer företagsamhet i projektet också, det lite vår filo-är av
sofi projektet ska bli så det kan knoppa sig detatt stort att av

inget detta leder till konkurrens eftersom främstavårtgör om
syfte förbättra miljön coo,’är att

jobbar i sånt här projektNär så måste kännaettman man av
med dom övriga Adam, det har... ... hänt jag har gjortsäger att
det fömuftigtkänts fast jag kände det felmest attsom som var

har det visat sig jag skulle ha gjort jag kände detattsen som var
bästa på så har lärt känna sig själv känna eftersätt attman

fick idé på miljöprojektets markom-Ann teaterscenen om en
råde, "jaaa, alla vid fikabordet vi förankrade det i teaterföre-sa
ningens och miljöprojektetsstyrelse styrelse hade jag inte fått
stöd med gång hade jag låtit idénså hos mig själven nog mogna
jag skulle försökt driva igenom idénha ändå har det förmån-Jag
ligt eftersom jag har mycket kontakter.så Adam: harMan upp-
täckt resultatet ofta blir bättre det inte finns nån styrningatt om

det finns alltid punkt med övrigt och där sker brain-sortsen en
storming inte innangår styrelsemöten och förankratruntman
sina idéer. Styrelsemötena formella jag upplever dom inteär men

så Adam. styrelsemötena... Förutom förekommersägersom
också informella sammankomster, Adam: och med detI äratt ett
ganska så omfattande projekt, totalt,30 så har vica personer

i månaden och veckomötegång och då får varjestormöten en
projektgrupp gruppledare Alla... har budget,utse en grupper en
berättar till exempel växtetableringsgruppenAnn, blir tillsag-när
da här ska det planteras örtagård, ni ska ha härväxteratt en
skyltar till varje trycka broschyr, allt detta har styrel-växt, upp en

bestämt, detta får kosta Därefter70 000. får självsen gruppen
hur dessa ska fördelas.avgöra pengar

Adam tycker det bra det finns arbetsfördelning iäratt att en
miljöprojektet, till exempel det bättre bara sköterär att en person
kontakten med media, kan det bli snedvriden bild. Detannars en
finns traditionell könsarbetsfördelning inom projektet, sägeren

han ordförande han harAnn, ... huvudansvarär mestsom
kille maskinparkenhåller i sågen, kvinnorna haren en annan

hand bokföringen och växtetableringen Adam... attom menar
försöker ändra könsuppdelade,på omärattman grupperna men

får könsblandningen kaninte så blanda projekten iställetman man
det inte så bra ha med enbart grabbar, därförär att en grupp unga

det bättre med blandad dockgrupp". Han inte kvin-är atten anser
skulle ha fördelar för sig själva iattnorna av vara egna grupper,
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ihär detnågonför detjag kan inte tala hur ärär annanstans, men
alla fall inte så.

miIj¢frc"zgorEngagemanget i

sig in-ohejdad Annoch vana,grund födsel säger... varaav
mycket och aktatvi har varitmiljöfrågortresserad natu-uteav

intres-hade personligaAdam:varit roligt. Jagoch det harren
domi skärgårdmycket aktiv vårvariteftersom jag har settsen

skett ...förändringar som
åtgärdas ...miljöproblemen måste attAnn att genommenar

styrmedel kanpolitiskakontrollpolitikerna ska ha mangenom
ekonomiekologi och Ettmellanmotsättningenfå bort annat

börjas redangenerationen det skamed denbörjasätt är att nya
dombarnen ochmärker pådagis Adam: "Man ävenpå ... vuxna

sinnenanvända allapraktisktfår nåtdomnär göra mer
partiernafå dom politiskaocksåvillmottagliga att sam-man

miljöprojektettyckerfrågorna -on’, Handom härverka kring att
viekonomiskadepolitikernapåverka hurkan satsar resurserna,

ganska friskt.dagordningenpåhar stått
medvetandetomgivning det gällersinpåverkaförsöker närAnn

det förväldigt mycketjagmiljöfrågor, ... vännerpratar omom
Adam däremotsprida kunskapen ...för säger:bekantaoch att

aktivt minainte påverkaförsöker inte vännerJag styra
nyfikenhetderas ...domdet styr,är sommer
miljöförstöringen så Annförhindradet gäller attNär att anser

kärnkraften istäl-och vrålagåintefår"man att stoppaut
människavill jag sånfel, fel sålet för det äratt somvara en

ändan såbörjar i denAdam: ...alternativ ...visar på enaom man
glo-automatiskt Tänkproblem kan lösa sigmångajag atttror

närsamhällen ...påbalt, handla lokalt. Bygga

Förhållandet till naturen

idet sitteridet härharvi människor ryggmärgen...Ann:
harindustrialismenbara detdetleva med är attatt naturenoss

kän-människorflestasnabbt hos Detagit bort detta väldigt oss
tilldrar sigmiljö folkfor bättrearbetadet är rättatt att enner

...flesta har krukväxter Honparker domoch tillvatten
jagoch dricka vinväder, sittasol, vackertfortsätter: ... ute

regnkläder ochmed ilyckligare gåinte bli mat-kan ute ungarna
idet sköntmig självijag får ärsäck och att utevaraen ro

ifrån denkommainnebärikommanaturen. Att attut naturen
densamtidigt har jagAdam, "menvardagliga stressen, na-menar

med det, ijageftersomför fisketkänslan ärturliga enuppvuxen
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miljö del mig allting påverkarär detvartannatsom en av
jag drack i det kanske Gustav Vasa drack på sin tidvatten morse

och hundra år kanske det står kines och dricker del detom en en av

Adam Egentligen det människansäger bör sinäratt rättasom
logik efter det blir svårt har byggt vårnaturens men som upp
struktur det inteså det skulle kunna uppnås. Annutser som om

det människan ska sig till inteäratt naturen,menar som anpassa
Jag inte vi ska tillbakatvärtom: och ha torrdass ochattmenar

diska i kallt handlar inteDet vi ska lämna jordenvatten attom
orörd det handlar kretslopp.utan ettom

Motsättningen ekologi-ekonomi

Ekologi läran huset och huset våran jord vi leverär påärom som
och det kretslopp och den kunskapen måste förär haett attman
bli hel människa Allting påverkar orsak ochvartannat,en ver-
kan, Ann.säger

skadatsHon har grund ekonomisk vin-att naturenanser av
ning det harmåste spårat nånstans det fråganärur om pen-
ningsystemet dom andra fick det bättre ochänsmartaresom var

blev det maktkänslan mår bra haattsen rena rama man av en
maktkänsla maktkänsla väl också någon lyssnar tillär att
mina åsikter jag tycker jag använder makten på ...sättett gott
Adam: Det dom ekonomiska krafterna ligger bakom miljö-är som
förstöringen konsumtionen Naturen har återhämtnings-stor
kraft, det finns vissa aldrig kommer kommaarter attmen som
tillbaka behållaDet går det materiella tänkandet iatt änom
mindre omfattning behöver inte återställa till detän nu man ur-
sprungliga med hjälp kompromisser ... Han hanutan attav menar
har makt när jag står med fiskespöet i handenöver naturen,

..
finnsså det makt på högre nivåer ekonomiska in-men sen

Människorna har känt makttressen. över naturenen men nu
har på detta.naturen reagerat

Ann det går hitta ekologiskt samhällssystemtror att att ett
inom marknadsekonomin, jag inte det så mycket handlartror om
samhällssystemet tänka någon formsättet blandeko-attsom av
nomi kan skaplig grund bara det mentaliteten ochattvara en
åsikterna hos människorna ändras så maktbegäret försvinneratt
det behövs ekonomisk resurs. Honatt naturense som en menar

kan läka sina skador precis vi människor kanatt naturen som om
vi vill ... behöver hjälpMen på ... vi metallervägen:naturen tar

och så vi konservburk och så kastar vi den soptippengör påen
istället för till det återvinns och blir växter.att attse nya
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för ska där i allAdam: inte träden domMan sätter att varaupp
fällning år.framtid det ska 30-40utan vara en ny om

Delanalys

kollektiv förespråkarAdam sig själv del i ochettser som en
förstatyder på miljöarbetet kommer igränslöshet. hel delEn att

vilket blandekonomiska intressen underordnade,är annatrummet,
icke-protektionistiskt förhållningssätt. bemö-sig iett Hansyttrar

partierna i kommunen tydertande de politiska ettav
ståndpunkter,konsensussträvande framför hävdandeett egnaav

indirektomgivningen sker påhans påverkan på den närmaste ett
samtidigttraditionellt kvinnligaegenskaperDessa ärsätt. men

handlingskraftig och hans speci-mycket aktiv ochverkar han vara
vuxitkan bero på han harella förhållande till attnaturen uppmer

efter-benämnas typiskt kvinnligtännära naturen snarare som ——
mellan människa och berör deden distans skapats natursomsom

di-förhållningssätt verkar präglas justflesta kön. Annsoavsett av
till tillsammansnågot hon besöker, exempeldvs. ärstans, naturen

samhörighet medflaska vin. beskriva människansmed Fören att
bland dom flesta har krukväxterhonsäger annat attnaturen

sig till parker.och drarman
handlingskraftig och genomför sina idéer mål-Ann är ett

inte får för idé så låter hon denhonmedvetet sätt, respons enom
för sedanvill tänker strategidetmogna, säga attut en ny ge-

Å förmånligtandra sidan konstaterar hon detnomföra idén. äratt
ska genomföra vilket kankontakter någotha många näratt man

själv i honsig relation till andra ochhonpeka på attatt ge-ser
idéer kollektiv inte individuella projekt.nomför påsina väg, som

tenderar framställas de ob-ståndpunkterHennes att som om vore
exempel och ond makttill god maktjektivt riktiga, talarhon om

den förra. försökerinnehavare Annoch hon själv äratt avmenar
miljöfrågor di-bli medveten påpåverka sin omgivning ettatt om

manligt.brukar typisktrekt alltså påsätt, sättett varasom anses
kärnkraf-fel gå och vrålaHon det är att ut att stoppaattmenar

dettill visaistället vill hon gåten, sätt,väga ett sansat attmer
hennes praktik präglasfinns alternativ. kan tyda påDetta att mer

kaos.behärskning känsloutbrott ochkontroll och änav av
det möjligt införaAdam hävdarBåde ochAnn är ettatt att

nuvarande ekonomiska före-ekologiskt tänkande inom Desystem.
samhälleliga, strukturella förändringarspråkar alltså inga utan me-

fömuftigt önskanutnyttjas på Adamskan sätt.ettatt naturennar
tillnärsamhället torde dock stå i motsättningdet ekologiskaom

förglobala marknadssystemet. Målet miljöprojektetdet rådande är
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tydligt och mycket pekar på dit kantas kvinnligavägenatt av
metoder. Verksamheten relativt nystartad och det finnsär sådant

kan antyda organisationsstruktur någotatt ärsom en som annor-
lunda den traditionella kan ha skapats.än Både Adam och Ann
verkar förankring något skaffar beslutandenivåpåärattanse man
och det möjligt detta leder till mindreär spontanitet och in-att
formalism vad de i sin retorik förespråkar. samtligaän Trots att
beslut fattas styrelsen så verkar personalen ändå ha vissa påver-av
kansmöjligheter. inflytandeDet Adam uppenbarligen har, genom
sin roll ordförande, kan tillsammans med hans till vissa delarsom
kvinnliga praktik ha bidragit till horisontell struktur. Deten mer
råder dock tydlig könsarbetsfördelning, vilket har uppmärk-en

problem, detta problem verkar främst utgåsammats ettsom men
från den behov blandademännensunga av grupper.

Intervjuerna med och AdamAnn visar inte något samband
mellan kvinnligt och ekologi eller manligt och ekonomi, sna-

uttrycker inte baraAnn åsikter brukar be-tvärtomrare som
tecknas manliga framför allt så hon det manligautan utövarsom
beteendet i sin praktik, vilket skulle kunna utgöra ett argument

de könsspecifika egenskaperna biologiska. överskri-Detmot att är
dande könsgränsen kanAnn möjligen indikera könskate-gör attav
gorierna social konstruerade. Adam å sin sida framför allt iär ger
sin retorik, också i sin praktik, på gränsöverskridan-ettmen prov
de könskategoriema från håll. slutsats kanEn drasmotsattav som

detta närheten och förhållningssättet tillär att ärnaturenur mer
avgörande för vad först; ekologi eller ekonomi, bevaran-sättssom
de eller exploatering, könstillhörigheten.än

Övergripande3 analys

Teoretisk utgångspunkt

Bourdieu skriver den enande principen bakom människors prak-att
tik habitus den förkroppsligade formen betingelsema ochär av—
vad detta frambringar. Bourdieu, 1987:243 ff Relaterat till detta
skriver Toril Moi på det intemaliseradesättatt syste-samma som

oskrivna lagar socialt fält bestämmer strategier ochmet ettav
handlingssätt, kommer fälts habitus förbli oartikulerat. Fäl-ett att

måste struktureras serie outtalade och oskrivna reglertet genom en
för vad legitimt kan eller uppfattas inom fältet. Enligtsägassom
Bourdieu fungerar hela fältet fältetInomsorts ärsom en censur.
varje diskurs omskrivande i den meningen den måste hänsynatt ta
till de korrekta formerna, bestämda fältet. Moi, 1994:6av
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habitusbegreppet till klasstillhö-hänförBourdieu främstDet är
mellan klass och till exempelfinns likheterrigheten. detMen stora

mellanmånga andra, parallellerWikander preciskön. Ulla somser,
di-dessa har utvecklatrasism ochsexism, klassism och attmenar

männi-för rangordnaekonomiskakotomier inom det systemet att
Wikander,respektive egenskaper.ochskor utifrån social grupp

Även klassdikotomier ochLöfgren liknarff Ehn och1993:84
de påvi-och visar detta schematiskt,vid varandrakönsdikotomier
Löfgren,motsägelsefullhet. Ehndikotomiemasdessutomsar

människor hu-klassindelningenBourdieu är1982 att avmenar
till exempelsociala egenskaper,medan andravudvariabeln som

modifi-dock haEnligt Moi verkar hanvariabler.kön, sekundäraär
tillproduktioner. användersina Hananing idettaerat senareen

mellanför beskriva relationenterminologiexempel attsamma
klas-dominerade och dominerandemellanochkvinnor män som

Moi, 1994ser.
Bourdieu struktur,enligtsocialaDet är systemettrummet aven

habitus be-ochskillnader. Människorsochrelationer gruppers
social position ellersocialapositionerna i det Enrummet.stämmer

ochförhåller sig tillmening tack denfår sinlivsstil attvareen
Strukturema har ingenpositioner/ livsstilar.andraskiljer sig från

sinmänniskor fåttfinns där fördesjälvständig existens, att som
sina prak-sociala betingelserbestämdaformad underhabitus genom

fBourdieu,strukturerna. 1987:17 Dettaåterskaparständigttiker
ochkönsrollemamin undersökning,appliceras påkanresonemang

inbör-avgörande för derasderas habitus,specifikaderas ärnormer,
emel-maktförhâllandet demdärmed också förochdes positioner

strukturenkönenpraktiker reproducerar de bådasinalan. Genom
därför.fortleverkönsordningenoch

Diskussion resultatav

soci-könsspecifika i dedeUndersökningen har visat att normerna
reproducerandefungerarinte bararummen/handlingssystemenala

överdrivs ochkönsrollemakonstrueraskan också attutan genom
ekonomiska och dettydligt i detmycket.betonas särskilt Detta är

medvid intervjuernaframkomsociala handlingssystemet. Det som
samhälleligakvinnornaspåpekarbåda industriarbetamade att un-

därmed konstruerasarbetsplats ochdennaöverdrivs påderordning
denorättvismellan könenmaktordning änär ännu mersomen

ii positionernaavspeglasblandsamhälleliga. kanDetta annat
med och Linaintervjuernabekräftas Perhemmet vilket vars re-av

maktrelationbidra till deras inbördeskanspektive arbetssituationer
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ihemmet hans starka position på arbetet och aktiva beteende-
hemma, hennes vantrivsel och maktlöshet arbetetpå och passivi-

hemma. positionernaMen idet sociala kan ocksåteten systemet
reflekteras i arbetslivet och intervjun med Pirjo kan ettvara ex-
empel det- hennes genusresa kan möjligen härröras hennesur
sociala position ensamstående. Det viktigt här under-är attsom
stryka frigörelse från underordnad position inteatt ären en en
frigörelse i egentlig bemärkelse, det handlar förskjutningarmer om

maktpositionema. kvinnasEn ekonomiska oberoende kan ledaav
till ökad imakt det sociala livet och sin själv-störretur generera
förtroende för hennes agerande i samhällslivet i detMenstort.
räcker kanske inte med ekonomiskt oberoende, åtminstone inteett

det bygger på lönearbete, eftersom kvinna kan ingå iom en en
strikt könshierarki arbetsplatsenpå vilket kan resultera i passivitet
och maktlöshet både där och i det privata livet. intervjuEn med en
kvinna egenföretagare har visat hennes oberoende iär attsom ar-
betslivet ändock inte har lett till högre grad jämställdhet ien av
hennes liv i övrigt. bland beroendeDetta hon i huvud-annat att
sak vistas mansdominerade arbetsplatser. Fönnodligen måste
flera förutsättningar ingå för förskjutningattgynnsamma en av
maktförhållandena ska kunna iakttas, till exempel medve-ettsom
tande maktrelationen mellan könen både hos kvinnan själv ochom
människor i hennes omgivning; kanske också mindrenärmaste en
manligt strukturerad arbetsmiljö, vilket torde ovanligt.vara

politiska och det administrativaDet också relevan-ärsystemet
i sammanhanget, till skillnad från det ekonomiska och detta men

sociala inte alla människor aktörer i dessa tillärsystemet, system,
exempel förhindrar det representativa inom politiken desystemet
allra flesta från aktivt delta i beslutsfattandet. Men alla männi-att
skor påverkas den maktordning råder i dessa Sam-system.av som
hället och institutioner,dess till exempel de administrativa och
politiska, präglas manliga strukturer. bekräftadesDetta deav av
fyra intervjupersoner befinner sig inom dessa Detsystem.som
framkom dock det finns medvetande vilka konsekven-att ett om

detta för verksamheten och det framfördes också i viss månser ger
tankar strukturerna bör förändras for kunnaatt attom mer passa
alla, både kvinnor och ifrågasatteIngen dock det justmän. äratt
kvinnor ska igå de manliga strukturerna, och förändra dessasom

tillföra sina ledaregenskaper och strategier, och detatt ärgenom
väl kanske inte så konstigt helt avstånd från de manligaatt ta-

och låta sig i kvinnliga strukturer omöj-männen ta ärnormema
ligt eftersom det inte finns några kvinnliga samhälleliga institutio-

140



och frigörelseHandl maktingssystem,

förändringrevolutionär/ paradigmatiskendasti dagsläget, enner
skulle kunna skapa sådana.

deni sig produkterpolitikerrollenChefsrollen och är av
ansvarsmodellerochorganisationerplattaremanliga strukturen,

Intervjun medhierarkiska ordningen.från denbortkan vägvara en
manliga metodermöjligt meddetpolitikern Olle visar är attatt

riktning. Intervjun medkvinnligiförändra struktur merenen
med hjälpvisar på svårigheternadäremot,politikern Hanna att av

kvinnlig struktur.skapakvinnliga metoder en mer
inte baraoch makttillgång handlarjämställdhetmått påMen ett

iden positioninflytande harkarriär vilketgöra utanatt manom
samhällshierarkin. kvinnai Denbefinner sig, oavsett somvarman

de flestahar maktpå uppåtgjort karriär ellerhar änvägär mer
kraft sin posi-imångaoch ocksåandra kvinnor än män, avmer

därföraldrig karriär ochmänniskorallra flesta ärtion. deMen gör
Kvin-makttillgång dessa har.vilkentitta pådet viktigt ävenatt

makt sinibland intetill exempel, harindustrini överensnoma
ekonomiska fördelningen.mindre denochkropp överännuegen

möjlighet öka sinhennes endaPirjo visarIntervjun med att sta-att
hierarkin vilketförflytta sig uppår ioch inflytande atttus var

rådande strukturen.godkännande deninnebarockså ett av
från detill kan tyckas skilja sigslutnaturgivnaDet systemet

för handlingssystemgrundenläggerandra, ettnaturen sommen
tillFörhållningssättethandlande.människornaspåverkar naturen

ochekologiska hänsynexploatering ellerpräglaskan antingen av
den distans rådandemöjligen hänföras tillförradet kan sam-som

denmänniska och medanskapat mellanharhällssystem natur, se-
återvändande tillframkallaskankanske ett ett meraavnare

intervjuadevisat sig detill harförhållande Det attnära naturen.
dvs. tvånaturgivnainom det systemet, sompersonerpersonerna

värderingaruttryckermiljöfrågor,aktivt arbetar med ärsom an-
ekonomiska utnyttjandetpräglar detnorlunda deän somnormer

praktikerochVissa detill exempel naturresursema. normeravav
både tolkasintervjuer kandessakan uttydas som engenomsom

överskridandeocksåochminskad distans till naturen av ge-som
i förändrings-intressantDärför detta ettnusgränsema. är system

perspektiv.
i allmänhetjämställdhet och könsrollersamtliga intervjuer harI

diskus-andra könet diskuterats.och det Idetpåsamt egnasynen
framförts, och de erfarenhetersynpunktersionerna har de som

tycktmycket jag inte harvarandra såbeskrivits, liknat attattsom
i respektive handlingssystem.dettafanns anledningdet att ta upp

till kvinnors egenskaperkritiskabåda könenGemensamt ärär att

141



Ellinor Platzer

och beteenden och det främst kvinnornaär och utförligöppetsom
kritiserar andra kvinnor då dessa alltför känslomässiga,anses vara
avundsjuka och för benägna dra det privata i arbetetatt etc,
medan har uttryckt sig i försiktiga ordalag.männen Endast vidmer
två tillfällen har kritiserats och i båda dessa fallmän rörsom grupp
det sig inkompetens i samband med utförandet arbetsuppgif-om av

kan tydaDetta på den jämställdhet påståster. haatt, trots som
uppnåtts i Sverige, fortfarandeså egenskaper och bete-är mannens
ende i hög utsträckning för vad korrekt ochnorm som anses vara
riktigt. Den avviker lever inte till sin rollman som upp som
riktig eftersom han inte har tillräcklig förmåga levaattman upp
till sin viktiga funktion på arbetsmarknaden. Den massiva kritik

riktas kvinnor kommer de i sin praktik avvikermot attsom av
från den manliga normen.

sin retorik intervjupersonernaI uttryck för relativtett stortger
medvetande dels kvinnor och olika jäm-att män är samt attom
ställdhet viktig samhällsfråga, politikerna tillär en en av sa exem-
pel idag det inopportunt inte tycka jämställdhets-äratt att att
och miljöfrågor finnasbör högt på dagordningen. det vi-Menupp

sig i intervjupersonemas praktik ofta inte hänsyn tillatt tassar
olikheterna, fortfarande verkar utgångspunkten för många attvara
människor framför allt individer med förutsättningar ochär samma
behov. Om och kvinnors olikheter ändå uppmärksammas såmäns
hänförs skillnaderna till biologistiska förklaringar, detäven om
ibland framskymtar insikt könssocialiseringen kan spelaatten om

viss roll. Framför allt analyseras dock sällan vilka konsekvenseren
könsordningen kan få beträffande makttillgången mellan kvinnor
och jämställdhetpåDen majoriteten de intervjuademän. syn av
har kan relateras till de politiska strävanden har funnits i detsom
svenska samhället under de decennierna och blandsenaste som an-

har lett till den könsneutrala jämställdhetslagstiñningen.nat
Denna bygger på individerna jämställda, vilket har fått tilläratt
resultat könens socialt konstruerade skillnader har osynlig-att
gjorts. frånGenom utgå alla lika så har också utgåttäratt att man
från allas behov och förutsättningar lika och resultatet haräratt
blivit falsk jämställdhet inte har sin motsvarighet i verklig-en som
heten. kvinnorsNär och praktik synliggör olikheterna fram-mäns
står klyftan mellan formella och informella stor.normer som

Strukturell makt handlingssystemeni

Handlingssystemen har specifika strukturella grunder, vilka med-
verkar till könsexistentiella ojämlikheter. Nedan följer exempel på
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könsdikotomintill den sidaihur strukturerna kan stå motsats av
min fråge-redogörelse besvararkvinnlig.kallas ävenDennasom

ställning.
ekonomiskalönesättning i detKönsarbetsfördelning och syste-

till bättrekvinnor bytahinder förstrukturellakan attutgöramet
förutsättereftersom strukturenlön,arbetsuppgifter och få högre

framförsida. Dettaaktivitet från arbetstagarnas männengynnaren
passiva.gjort de Denkönsrollen hareftersomkvinnorna senare

aktörer-strukturen förutsätteradministrativaoch denpolitiska att
in-kvinnornasdirekt och därför lederochrationellpraktik ärnas

detMiljöprojektet imisslyckande.ofta tillagerandedirekta ett na-
nödvändigtvis krä-struktur intevisarturgivna systemet somen

irrationellarationell, denuppnå målförstrategin ärattattver
lika ef-förnuft, kankänsla påbygger påstrategin än varamersom

beteendeaktivtstruktur kanfektiv. det socialaI ettsystemets
önskad ordning påochupprätthållandeett egna vanoravgynna

till-då får ståintressen, vilkapassivadenbekostnad partnernsav
hurförväntningar påockså leda tilldockPassiviteten kanbaka.

upprätthålla köns-det gällerbörden aktiva när attpartnern agera
ordningen.

vill hadenkräver strukturenekonomiskadetI attsystemet som
ordningen,hierarkiskadenarbetsuppgifter ocksåbättre accepterar

hi-kollektivistiska.icke-hierarkiska och Denoftadockkvinnor är
förutsätteradministrativai detstrukturenerarkiska attsystemet

förvän-sin positiondvs.stark,chefen är genomen person som
debeslutverkställer fattadepersonalen änsig atttar att snarare

delegeringoftakvinnlig chef praktiserarsjälva. Entillåts tänka
motarbetas.till hon Iansvarsmodeller, vilket kan ledaoch att

könsar-finns visserligennaturgivnadetstrukturen i systemet en
könsdominanshar,samtligabetsfördelning oavsettgruppermen

för verksamheten. Detjämförbartoch arbetsuppgifter, ett ansvar
bådeprojektet gällerhar irelativt inflytandestora gruppernasom

påverkanochekonomiskafördelningen de genomresursernaav
tenderakan detdiskussionsforum. Dock männenatt gynnasenare

relativtfrågan Denoftakvinnorna då det storrnöten.ärän ommer
dock kvinnorna.tordehorisontella strukturen gynna

verksamhetpräglas fackföreningensdet ekonomiskaI systemet
dessutombehandlas i styrelsenfrågorformella regler. De ärsomav

förutsättningarnastrukturellakonkret Deabstrakt än art.av mer
praktik bästeftersom derasord kvinnormed andramissgynnar ger

synpunkterkan uttrycka sinadär deinformella strukturerresultat i
frågor.vardagsnära Denofta konkreta,föredrar ocksådespontant,

och ord-arbetet formalismpolitiskagrunden för detstrukturella är
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ning. Kvinnors informella förhållningssätt kan därför uppfattas
kaos och oordning. det administrativaI struktursystemets ärsom

individens kompetens det primära och mötesordningen striktär
formell. Kvinnor har ofta överdrivna kompetenskrav sigpå själva

eftersomoch oftade känner sig osäkra i den formella strukturen
tenderar de passivt dra sig tillbaka istället för framföra sinaatt att

Ävenåsikter; i strukturen i det naturgivna ingår be-systemet att
slutsfattandet sker formellapå grunder, dessutom förespråkas sans
och förnuft det gäller tillvägagångssätt. formellanär Den ord-
ningen förekommer alltså här dennaäven struktur i andratrots att
avseenden kan otraditionell. Det förnuft föresprå-anses vara som
kas kan det missgynna kvinnor eftersom derasäven förnuft ofta är
annorlunda detI socialaän männens. struktur be-ärsystemets
härskning viktigt för stävja känsloutbrott. bör ocksåDet rådaatt

viss ordning, vilken ofta i enlighet med kulturellaär och tradi-en
tionella regler. Idéer ska uttryckas de objektiva fakta.som om vore
Kvinnor ofta känslosamma och avviker därför frånär normen om

attbehärskning, vilket kan leda till de tvingas ändra sitt beteende
eller de betraktas besvärliga. Den ordning kvinnor villatt som som
ha kanske inte alltid i enlighetär med den ordning framhållssom

den och därför fel. Kvinnanrätta uttrycker sig ofta ettsom
subjektivt vilket kan resultera i derassätt synpunkter inte haratt
lika högt värde åsikter vilka uttrycks desom mannens som om

objektivt riktiga.vore
Strukturen oftast i enlighet med de manligaär praktikema, vil-

ket leder till de kvinnliga praktikema missgynnas då dessa be-att
traktas avvikande från Därmed dock inteär sagt attsom normen.
det alltid uttrycker manligaär män och kvinnorsom normer som
uttrycker kvinnliga det förekommer vissa överskridningarnormer,

könsgränsen. kanDessutom det så egenskap inteattav vara en
nödvändigtvis behöver till nackdel bara för den kvinn-ärattvara
lig, det informella tillvägagångssättet till exempel kan ibland vara
effektivt kan detta möjligen tecken på strukturenett ärattvara—
på förändras i vissa avseendenväg Att kvinnor iatt sin praktik
ofta på i den strukturellasätt än ordning-ett männenannatagerar

får till konsekvens kvinnornas makttillgång mindreatt är änen,
iMen samband medmännens. medvetandet det ojämnaatt om

maktförhållandet ökar kan strukturens legitimitet minska i kvin-
tillsammansDetta med vissaögon. i enlighetmänattnornas agerar

med kvinnliga och vissa kvinnor i enlighet med manliga,normer
kan på sikt leda till förskjutning maktpositionerna. Enligten av
denna studie så verkar det i alla fall klart kvinnor främstattvara
använder sig kvinnliga metoder och manliga metodermänav av
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bekräfta den manliga strukturen el-de har måloavsett attom som
försöka kvinnlig struktur.ler skapa en mer

ÖrändringsperspektivetF

skapasBourdieu strukturernanämndes tidigareSom att ge-menar
för legitimtoskrivna regler vadserie outtalade och somnom en

och hela fältet fungerarinom fältetkan eller uppfattassägas som
praktiker reproducerasindividernas olikaGenomsortsen censur.

därför. kan tyckasmaktordningen fortlever Detstrukturen och att
detta har statisk påi och medBourdieus ut-en synresonemang

feministisktmöjligheterna iveckling, Moi diskuterar att ettmen
Bourdieu. deförändringsperspektiv använda sig Hon attmenarav

särskilt högt jämfört med tillrangordnasmänniskor inte ex-som
kvinnor, kandvs. arbetare ochborgarklass ochempel utgöramän,

den ordningdoxa, vilkenheterodoxa utgörutmanar somsomen
Å anti-andra sidan borde ambitionennaturlig.förefaller varavara

för-makten iinte ligger idoxisk då utmaningen överta utan attatt
i ordningen, förFörändringen ligger självaändra attsystemet. er-

först erkännandenaturliga, måstedoxa, detkänna attett av
till stånd. Enligt Bourdieu detsjälvklar kommaordningen inte ärär

komma till stånduppstå for förändring skakris måste attsomen
klassisktkris praxis. Klasskampentypiskt föroch ärär ett exem-

exempel kvinnor kan bilda kantillpel ut-även somgruppermen
maktför-ökat medvetandespecifika maktstrukturer. Ett ommana

komma förändra människornasmellan könen kanhållandena att
finns möjligheten till allvarligt ifrågasät-därmedpraktik, och ett

skapassocial förändring kommer dethävdartande. Moi attatt av
härledda i relationKritiska diskurser blir inte barapraktiker.nya

förhållanden skapat dem,praktiskatill de materiella och utansom
praktiska effekter.materiella ochskapade kommer i sig själva att

Moi, ff1994:10
vad skulle denkunna skapas Ochskulle diskursdåHur en ny

männi-underlätta förkaninnehålla Jag sättett atttror att vara
absolut fast i tilldvs. inteskor byta kategorier, attatt exem-vara

klasskategorierna, raskategorierna ellerpel könskategorierna, ge-
i specifika livsstilar,allt vad det innebärnerationskategoriema med

reglering kan kvinnorshjälp rättsligpraktiker Medetc. avnormer,
könskategorin öka,i den manligamöjligheter sigatt ta genom

arbetsmarknaden,behandling påtill exempel; rättvisare rätt-enen
könskvotering till tradi-lönesättning,visare arbetsvärdering och

till traditionelltkvinnor tillträdetionella mansarbeten, att ges
politiska ochvillkormanliga utbildningar män, attsamma som
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andra organisationer arbetsplatser med informell ochsamt en mer
horisontell Vandringenstruktur till den könskatego-andragynnas.
rin frånmåste också ske håll, kommamåsteäven männenmotsatt

i den kvinnliga kategorin, detta kan till exempel ske attgenom
föräldraförsäkringen i praktiken omfattaräven männen, att en

utjämnad arbetsvärdering och lönesättning kan fungeramer som
incitament till beger sig i traditionella kvinnoarbetenmänatt

Överhuvudtagettillhörandemed utbildningar. kan förändringar i de
offentliga positiva återverkningar i det socialasystemen ge sys-
temet.

Några de jag har intervjuat har gjort så kalladeav personer ge-
begett sig strukturdvs. de har i inte iärnusresor, en vars normer

enlighet med det könet eller med de harDettaegna egna normerna.
i viss omfattning förändrat dessa praktik. Pirjo gickpersoners

den starkt manliga strukturen på sin arbetsplats ochemot genom-
förde byte arbetsuppgifter, vilket har lett till hon dels fårett attav

högre och trivs mycketlön hon bättre på sin arbetsplats.atten
har i sin henne bättreDetta självförtroende, vilkettur gett ett

konkret sig i praktik i viss .förbättrar situatio-månyttrar en som
för de kvinnor befinner sig kvar i den lägre positionen.nen som

Huruvida Adam, i sin praktik, har gjort svårtär atten genusresa
kan det hans arbete med miljöfrågor och social verk-avgöra, vara

samhet Positiva effektereller något annat i alla fall hanär att
starkt skapahar bidragit till organisation äratt en som gynnsam
för människor har svårt hävda sig i strikt formella och hi-attsom
erarkiska sammanhang, till exempel kvinnor. Olle har intesom
bara genuin arbetarklassbakgrund han har också befunnit sigutanen
på starkt kvinnodominerad arbetsplats i många erfa-år. Dessaen
renheter verkar ha präglat honom och vissa reflektioner. Hangett
har till exempel sig manliga metoder för uppnåanvänt attav en
struktur i flera avseenden kan kvinnlig, den föränd-som anses vara
ring det politiska arbetet han har genomfört i allaav som gynnar
fall de framföra sinahar svårt synpunkter i formella ochattsom
hierarkiska sammanhang.

Könssocialiseringen och könsrollerna fortfarande starka ochär
maktförhållandedet ojämna detta bland leder till kom-annatsom

bli mycket förändra.svårt de uppräknade exemplenMenattmer
jag talande förtycker ändå överskridande köns-är att ettovan av

kan leda till förändrad praktik och därmed förskju-gränsema etten
tande de könsspeciñka inledningen citerade jagI Hy-av normerna.
dén och Anderberg skriver den normativa utvecklingenattsom
kan växelspel mellan framvuxna ochett spontantses som normer
formellt fastslagna rättsregler. Hydén Anderberg, 1995:217 ff
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Med detta för rimligtdet utgå från de könsspe-ögonen att attvore
cifika möjligen på förändras, kan fåär väg attnormerna, som en

vilken i sinmotsvarighet i lagstiftningen kan åstadkommatur yt-
förändringenterligare förändringar. Initiativet till måste dock alltid

komma från det informella systemet.
ligger till hands hävda de könsexistentiellaDet nära att att mot-

sättningarna i första hand måste motarbetas kvinnorna själva, iav
deras egenskap den manliga maktstrukturen,utmanareav av men

flytta framhar positionernaEttäven sättmännen attansvar.
tycks finna för könen identifikationspunkt-att gemensammavara

exemplet med miljöarbete inom det naturgivnaså systemeter, som
givit vid handen i denna studie. tycks detta arbete utvecklas iBäst

varigenom utbyte erfarenheter tjänaprojekt kangemensamma av
referensram och därmed verka upplösande desom gemensam
motsättningarna. får dock aldrig glömmakönsexistentiella Man att

attde olikamotsättningarna så djupt rotade i handlingssystemenär
förändring de könsexistentiella motsättningarna också ären av en

förändring handlingssystemen själva.av
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hindrar ochMän som

främjar jämställdhetsarbetemän som

INGRID PINCUS

Inledning1

viktig i utvecklingen jämställdhetenStatens ärengagemang av
samhällslivet. samtidigtmellan kvinnor och i Detmän är uppen-

mycket beroende andra aktörerbart i mångt ochäratt staten av
för realisera sina jämställdhetspolitiska måloch organisationer att

den initierar skaolika jämställdhetsåtgärderoch för deatt som ge-
jämställdhetsreformergäller statliga det såle-nomföras. detNär är

vad alternativtöka kunskapen händer,des intresse att om somav
genomföras i olika organisa-inte sådana reformer skahänder, när

jämställdhetsreformersförutsättning förtioner. viktigEn genom-
vi-i vilken omfattning organisationsledningenförande ochär om

stödjer reformerna. Ledningsgrupper i bådeintresse för ochettsar
framföralltoffentliga organisationer bestårprivata och mänav

stöd från deras sida till jämställdhetsrefor-samtidigt bristandesom
ofta förekommande problem. dettaallmänt känt och Iär ettmer

i politiska och administrativa lednings-kapitel redovisas hur män
handlade för antingenpositioner i svenska kommuner atttre

genomförandet olika jämställdhetsreformer.främja hindraeller av
genomföran-manliga ledares roll iSyftet öka kunskapenär att om

erfaren-jämställdhetsreforrner för utifrån dessadet statliga attav
jämställdhetsarbetet i organisationer.vidare medheter komma

och jämställdhetenStaten

talet, jämställdhet på den politiskaSedan början 1970 när sattesav
i regeringens jämställdhets-dagordningen, har grundbultamaen av

jämställdheten mellan kvinnor och ipolitik varit öka mänatt ar-
jämställdhetslagen, ekonomiska inci-betslivet. åtgärderTrots som

informa-arbetsgivare, otaliga jämställdhetsprojekt ochtilltament
opåverkade ojämlikheterna mel-fortlever relativttionskampanjer
arbets- och maktförhållanden.lan könen i fråga bl.a. löne-, Iom
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detta inte Sverigeär särskilt unikt. Däremot den svenska jim-är
ställdhetslagen innovativ internationellt i det den innehåller,att

förbudetutöver diskriminering på grund kön,mot skyldighetav en
för arbetsgivare bedriva aktivt jämställdhetsarbete.att Stats-ett
maktema griper härmed i arbetsorganisationen och jäm-gör
ställdhet mellan könen till personalpolitisk och arbetsorganisa-en
torisk angelägenhet.

När jämställdhetsminister Karin Andersson 1978 presenterade
Jämställdhetskommitténs första förslag till jämställdhetslag uppfat-
tades den mycket kontroversiell. Särskilt förslaget det ak-som om
tiva jämställdhetsarbetet väckte häftig debatt och stort mot-en
stånd från både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema samt
flertalet riksdagspartier Widerberg, 1980:166ff. Innan jämställd-
hetslagen fastställdes 1979 SFS 1979:1118 också lagförsla-sattes

föreskrifter det aktiva jämställdhetsarbetetgets spelom ur genom
överföra för jämställdhetsfrågomaatt till arbetsmark-ansvaret

nadspartema och de avtal dessa upprättade på området Dahl-som
berg, 1984:174ff. Frågan det aktiva jämställdhetsarbetet för-om
des härmed bort från insyn och kontroll och frånstatens 1980 till
1994, då jämställdhetslagen reviderades, det få arbetsgivarevar

jämställdhetsfråganägnade tanke. Förändringarna i jäm-som en
ställdhetslagen fastställdes i riksdagen 1992 och 1994 innebarsom
dock möjligheterna för arbetsgivare ignoreraatt statsmakternasatt
intentioner försämrades. Den jämställdhetslagen innebar blandnya

arbetsmarknadspartemas möjligheterannat kollek-att: att genom
tivavtal frångå reglerna i jämställdhetslagen upphävdes, bestäm-
melserna det aktiva jämställdhetsarbetets form och innehållom
skärptes och tillsyn och kontrollmöjligheter stärktesstatens
Prop. 1993/94:l47. Staten har härmed ökat sina krav och för-
väntningar vad gäller utvecklingen jämställdheten mellan könenav
i arbetslivet. Detta det också angeläget öka kunskapengör att om
vad händer, alternativt inte händer, statliga jämställdhets-närsom
åtgärder ska genomföras i organisationer. blirHär också de manliga
ledamas roll i utvecklingen dessa reformer särskilt intressant.av

Kommunerna och jämställdheten

Kommunerna spelar viktig iroll verkställandet den inomen av
riksdagen och regeringen fastställda politiken. Detta gäller alla po-
litikområden och inte bara jämställdhetsfrågoma. Sedan den första
jämställdhetslagen fastställdes har1979 dock kommunerna gene-
rellt visat mycket lite intresse för förändringar syftatsett tillsom

öka jämställdheten inom den organisationen.att På det for-egna
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i rollenåtgärder genomförts. harrad Demella planet har t.ex.en
personalorganisationernaavtal medarbetsgivare upprättat omav
inom organisationen. Ansvarjämställdhetenför ökaarbeta attatt

och verk-inom förvaltningutvecklingjämställdhetsfrågansför
och i vissa kommunerpå olika nivåertjänstemänsamhet har ålagts

föreslagits. Såoch åtgärderskrivitsjämställdhetsplanerhar också
det få kommunerplanet. realitetenformella Ilångt det är som

jämställdhetsarbetet haraktivahandling och detiplanöversatt
fortfarandedetkommunernade svenskauteblivit. männenI är som

politi-Eklund, 1996.1992:5; Iledningsskikten SCB,dominerar
ledadministrationensiled oftast överstakens män,mötsöversta

politikermellan ledandeoch iuteslutande mötetmänmöts nästan
dominerad.manligtåterigenoch tjänstemän är arenan

inbju-jämställdhetsminister Ingela Thalénsändejuni 1988I en
femårigtdelta iansökakommunertill Sverigesdan att ettatt om

Pilotkommunprojek-pilotkommunprojektet.jämställdhetsprojekt;
passivitet vadpå kommunernasbetraktaskan statenstet svarsom

jämställdhetsarbetet Prop.det aktivautvecklingengäller av
bara 39det ocksåkommunerlandets 2861987/882105. Av var

Södertäljevaldes Umeå,slutet 1988intresse.anmälde sitt I avsom
utvärde-material från minkapitel bygger påBengtsfors.och Detta

under-omfattandepå denpilotkommunprojektetring samt merav
jämställdhetsarbetet i dessautvecklingengjortsökning jag treavav

1997b.Pincus, l997a;kommuner
fyra olikautvecklingenundersöktesutvärderingen typerI avav

jämställd-jämställdhetskommittéer,nämligen:jämställdhtsâtgärder
och in-pilotkommunprojektetjämställdhetsprojekthetsplaner,

jämställdhets-utvecklaförtjänsterolikarättande atttyper avav
Jämställdhetsåtgärderprojektledare.ombud,frågan handläggare,

för-utvecklaochframförallt tillsyftarslagdessa startaatt enav
i organisa-jämställdhetsfråganföraändringsprocess attgenom

frå-syftar tillbeslutsprocess. Deoch sättaplanerings-tionens att
synliggöra dessolikafördagordningen sättkön på attgan om

iochmakt, arbetefördelningengällerbetydelse vad resurser or-av
jäm-för ökautveckla insatserutifrån dettaganisationen och att

i följandefinns redovisadePilotkommunprojektetResultaten från rapporter:
utvecklingplats ochJämställdhetsfrågans il997bl997a,Pincus, Ingrid tre

till jämställdhetsm-och ambivalensmotståndManligtochsvenska kommuner,
kommun-aktörer i demed centralaintervjuerbygger påUtvärderingen treformer.

intervjuer ochregelbundnaorganisationer,administrativapolitiska ochernas
enkätundersökningdokumentstudier ochprojektledarna,medkontakter somen

avslutats.pilotkommunprojektet hadeeftermånader1994genomfördes några att
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ställdheten. Också i pilotkommunema rådde manlig dominans i led-
ningsskikten.

Manliga ledare och jämställdheten

Under de trettio år jämställdhetsfråganän har funnits påmer som
den politiska dagordningen har få ställt sigmän negativa tillöppet
denna utveckling. Samtidigt har det under tidsperiod varitsamma

få ställt sig positivaytterst män tillöppet eller aktivtsom engage-
sig i detta förändringsarbete. Flertalet harrat istället förhållit sig

eller tillmötesgående på till intet förpliktandetysta ett Inomsätt.
politiken Bengt Westerberg ochär Carl Tham de undantagenstora
till den manliga tystnaden och inaktiviteten idag. Ojämställdheten
mellan kvinnor och har dock definieratsmän samhälls-ettsom
problem och policyområde Sveriges riksdagett och regering.av
Som sådan, inte på några andra grunder, den ocksåärom en ange-
lägenhet för män.

framträdandeEtt drag vad gällde jämställdhetsarbetet i de tre
pilotkommunema undersöktes jämställdhet och jäm-attsom var
ställdhetsåtgärder betraktades kvinnofrågor och kvinnoange-som
lägenheter. Samtidigt menade samtliga intervjuades förmän som
utvärderingen de positiva till förändringaratt syftade tillvar som

öka jämställdheten mellan kvinnor ochatt och demän att var
orättfärdigheter bottnade i kön. Undersökningen,emot som som

spände femton år 1980-1994,över nästan visade däremot att
under denna period det endast fåtal visadeett män ettvar som po-
sitivt intresse för jämställdhetsfrågor och färreännu omsattesom
sitt intresse i offentligt och aktivt i syfteett att ut-engagemang
veckla jämställdhetsarbetet inom sina verksamhetsområden. Fler-
talet gjorde inget och några motarbetade på olika utvecklingensätt

de jämställdhetsåtgärder initierades. När utvecklingenav som av
ovannämnda jämställdhetsåtgärder undersöktes tydliggjordes orga-
nisationsledningens roll i jämställdhetsarbetets utveckling. Då
blottlades också vad i ledningspositioner i praktikenmän gör när
de främjar eller hindrar detta förändringsarbete, dvs. vilka former
deras stöd och motstånd tar.

Följande redovisning består avsnitt. förstaDet handlartreav
hur manliga ledare i pilotkommunema handlade för hindraom att

utvecklingen jämställdhetsarbetet i pilotkommunema hand-av -
lingar här betraktas motståndsformer. detI andra avsnit-som som

beskrivs hur några manliga ledare handladetet för främjaatt ut-
vecklingen jämställdhetsarbetet i kommunerna. Detta avsnitt ärav
betydligt kortare det första framförallt därförän exemplenatt är
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diskus-sammanfattning och kortavslutas medfå. Kapitlet enen
ledarevarför manligaförståvi ska kunna sägersionen hur somom

dettaintemellan könenjämställdhetpositiva till omsätterde äratt
förhindrarnämligendetoftasthandling ut-i gör motsattautan

sina arbetsplatser.jämställdhetsarbetet påvecklingen av

jämställdhetsarbetehindrar2 Män som

värdefullt olikamotståndledningsgruppersSynliggörandet är urav
motstånd deförsta dennadetperspektiv. mestFör ettär avgrupps

könen ijämställdheten mellanökai arbetethindrenavgörande att
devanligtdärför detviktigtocksåarbetslivet. ärDet attattär

fått kläunder årenhar initieratsjämställdhetsåtgärderolika som
jämställdhetskommit-dvs.i arbetslivet.händerför ingetskott att

kriti-jämställdhetshandläggartjänster harjämställdhetsplaner,téer,
stymingsinstrumentotillräckliga näroch ansettsserats pro-som

faktorer,andrasällan har handlatinteverketblemen i själva om
helaTydliggörandetmotstånd.ledaresmanligat.ex. pro-avsom

jämställdhetsåt-förhindraför det förstasåledesblembilden kan att
utveck-andra bidra tilloch för detfel orsakavvecklasgärder av

jämställdhetsarbe-vidare istrategier för kommalingen attnyaav
särskiltföregående, detkopplat till detochtredje, ärdetFörtet.

arbetsvillkor. Detjämställdhetsarbetamassynliggöraangeläget att
uppgifter, be-tilldelasindivider/grupperrimligtsig knappast attter

straffasiblandmotarbetas ochsedanfördessaförtalas göra attatt
det de ska.deöverordnadesina görnärav

kan,motståndanvända ordetsammanhangeti det härValet att
exempeltillprovokativt. Dettyckas något ärsomliga,för mera

iolika problembeskrivaanvänds förhinderordetvanligt attatt
lig-problemenjämställdhetsåtgärder, ocksågenomförandet närav

och kopp-neutralt ordHinderhos ledningsgrupper. är ett merger
likahinder inteoch företeelsenkonkreta ärmellanlingen personer

motstånd.företeelsenochmellankopplingentydlig personersom
i utvecklingenbristernaovanligt läsainteDet attattär t.ex. av

ochchefershar handlatorganisationerijämställdhetsreformer om
harinformationsbroschyerochrad böckerokunskap. Enpolitikers

regisåväl iutformatsutbildningar harskrivits och statens som av
med detta hin-tillrättaför kommakvinnoorganisationerolika att
jämställdhets-kunskapolikaökaförder. Insatser att omgruppers

det gällerviktiga.nödvändiga och Närbådeproblematikfrågans är
före-organisationer ochledningspositioner ibesitterindivider som

följa deoch derasskyldighetderasdock bådedet attärtag ansvar
informa-skaffa sig kunskap ochland ochfinns i vårtlagar attsom
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tion innebörden och intentionerna i dessa lagar, vilket inbegri-om
jämställdhetslagen. lagarNär inte efterlevs iper dessaav personer

befattningar bör detta betraktas, och lyftas fram, formsom en av
motstånd.

olikaDe motståndsätt utövaatt manliga ledare användesom
jämställdhetsreformer imot pilotkommunema kategoriserades

först i två passiva och aktiva motståndsformer.grova grupper;
Därefter urskiljdes olika uttrycksformer inom respektive kategori.
Det kan tyckas något vanskligt använda ordet passivatt om en
handling/företeelse beskrivs motstånd. Motståndsom som rymmer
implicit handling och ordet passivitet implicit avsaknadrymmer av
handling. Detta dock endast skenbarär motsättning, passiviteten
och handling utesluter inte nödvändigtvis varandra. Det är t.ex.
inte ovanligt avstå från handla föratt motivet, för-att, oavsett
hindra forändring. kommunalaNär ledningsgrupper inte handlar
och förhåller sig passiva till jämställdhetsinitiativ förhind-statens

de utvecklingen förändringsarbete.ett Dettarar ärav sättett att
makt och kontroll Lukes,utöva 1979:18—19.

I nedanstående tabell finns översiktlig karta de passivaöveren
och aktiva motståndsformerna förekom i pilotkommunemasom
för förhindra utvecklingen jämställdhetsarbetet.att De använ-av
des i olika stadier organisationenstre genomförandeprocess.av
Motstånd i genomforandeprocessens första stadie handlade attom
förhindra jämställdhetsfrågan huvudatt över komtaget en
kommuns eller förvaltnings dagordning. I genomförandeproces-en

andra stadie hade jämställdhetsfrågan kommit på dagord-sens
ningen handladeoch motståndet på olika förhindraatt sättnu om

åtgärden fick något genomslag iatt organisationen. det tredjeI sta-
diet hade jämställdhetsarbete kommit igångett och motståndet
handlade hålla forändringspotentialdess lägsta möjliga nivå.om

Manliga ledares motståndsformer jämställdhetsreformersmot
genomförande pilotkommunema.i

MOTSTÅNDSFORMER: PASSIVA AKTIVA
GENOMFÖRANDEPROCESSEN:STEGI

Steg Jämställdhetsfrågan Tystnad :
finns inte dagordningen.

Steg Jämställdhetsfråganfinns Tystnad Motargument
dagordningen. Skenhandlingar

Steg pågår.Jämställdhetsarbete Tystnad Motargument
Skenhandlingar Urhotkning
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motståndetDet passiva

vanligadetmotståndet varit sättet attpassivadet mestHittills har
organisationer,utvecklas ijämställdhetsarbeteförhindra ettatt

i lednings-offentliga. Detsåväl utövasprivata personeravsom
stadieriallaochindividerfunktioner, tre ge-avgrupp,somsom

jäm-förhindraföranvändsdvs. det attnomförandeprocessen, att
beslutförhindradagordningen,på attkommerställdhetsfrågan upp

ochdagordningenväl påfråganhandlingtillomvandlas när satts
kommit igång.dettaförändringsarbetetillbaka närhållaför ettatt

ochtystnadvanligast formermotståndets ärpassivadetTvå av
skenhandlingar.

Tystnad

uttrycksform. EttvanligastemotståndetspassivadetTystnad är
genomförande-motståndsform itystnadexempel påutbrett som

i relationagerandekommunerssvenskaförsta steg varprocessens
jäm-jämställdhetsarbetet. Trotsaktivadetavtallag ochtill om

arbets-mellanjämställdhetsavtalenochfrån 1980ställdhetslagen
hade såfrån 1977arbetstagarorganisationema sentochgivare som

i Sve-hälften kommunernanågotendast änfebruari 1994i avmer
dvs.Mårtensson,1994. nästanjämställdhetsplanerrige upprättat

betecknaskanbedrev vadkommunerlandetshälften somsomav
Såjämställdhetsinitiativ. ävenmotståndpassivt statensmot varett

förvalt-kommunensdärpilotkommunernafallet i en aven av
fråganväckakommit påharingenmenade attningschefer att:

intedettycksFörhållningssättet attjämställdhet. omvaraom
området.avtal påochlagardet intefinnsdet så oavsetttalas om

ochdagordningenkommunledningar sätterdetEftersom är om
harfrågor,i olikalegitimitetundanhållerellerdettapå sätt gersom

undereffektivtmycketsigvisatstyrinstrumentdetta envara
formdennaarbetgivareför utövaMöjligheterna attlång rad år. av

1994skärptesjämställdhetslagendockförsämrades närmotstånd
kommuner.samtligalandetsijämställdhetsplanerfinnsoch idag

nöd-innebär intejämställdhetsplanBeslut upprättaatt enom
sakfrågalegitimbetraktasjämställdhetvändigtvis av enatt ensom

ledaåtgärd skadennaavsikteneller ärorganisationsledning attatt
imotståndetpassivadettillämpahandling.till Ett sätt genom-att

återinföranämligenochtvå attärförandeprocessens tresteg
och/ellertagitsjämställdhetsåtgärd harbeslutettystnad efter enom

ifrågordessamedarbetaförfått attvissa ansvaretnär personer
förpliktande for-till intetbetraktasBeslutenorganisationen. som

arbets-sinmöjligtvis de tarallamaliteter utom sompersonerav

154



hindrarMän som

utveckla jämställdhetsarbetet iuppgift på allvar och försöker orga-
ochnisationen. förväntar sig inte något skaLedningen görasatt

frågar efteri dessa led någraoftast det inte heller någonär re-som
kommunfullmäk-talet beslutadesultat. Redan i slutet 1970 t.ex.av

jämställdhetskommittéerbildatige i två pilotkommunerna attav
utveck-för jämställdhetsfrågornasför det hette,att, ansvarasom

fastställde också jäm-Båda kommunernaling i organisationen.
riktlinjer för jämställdhetsarbetet.med mål ochställdhetsplaner

ingen denifattats inträdde tystnaden ochbeslut hadedessaNär
jämställd-intresserade sig för eller följdeledningenpolitiska upp

Kommunledning-jämställdhetsplanen.hetskommitténs arbete eller
dessa jämställdhetsåtgärder signalera-i relation till bådatystnadens

jämställdhet betraktadesförvaltningsledningende till att som en
organisationen.förpliktande företeelse imarginell och till intet

jäm-legitimt för cheferna glömmadet ocksåHärmed blev att
jämställdhetskommittén, vilket deoch ignoreraställdhetsplanen

jämställdhetskommit-politiska beslut bådeockså gjorde. Trots om
således heller jämställd-jämställdhetsplan påbörjades inteochté

då.i dessa två kommunerhetsarbetet
politiker ochgenomförandeprocessen använderI steg tre av

tilldelatsmotståndsfonn dechefer tystnad mot sompersonersom
jämställdhetsåtgärder iolikagenomföraför typeransvaret att av

flertalet jäm-form motstånd kännerorganisationen. Denna av
för projektledarna i pilotkommunernaigenställdhetsarbetare men

anställts föröverraskning. hadenågot Dedenkom attenavsom
övrigahade konkurrerat medi kommunerleda projekt tre som

för-delta i pilotkommunprojektet. Delandetikommuner attom
från kommunernasdärför visst intresse och stödväntade sig ett

olikakonsulter ellervanligtledningar. Det närär experteratt av
organisationsförändringarideltaför leda ellerslag anlitas attatt

utveckling-till underlättaomfattningarolikaledningen bidrar i att
gälldeförväntningar vadöverdrivnaingaProjektledarna hadeen.

i projektenchefemaspolitikernas och överras-menengagemang
stödointresse och uteblivetpå detomfattningenallakades tre av

projektti-visade underfå undantag,meddessa någrasom grupper,
drivafå tillfälleglädjeperiodförstaden. När över att ettattaven

förvirringglädjen förstprojekt detta slag över, ersattes avvarav
sammanfattarSå häroch ilska.besvikelseoch sedan både en avav

inom dengäller förhållandenaerfarenhet vadsinprojektledarna
arbetade:där honförvaltningenkommunala

jämställdhetsarbe-lyssnad till och förför blifick arbetaJag attatt
tidenjag ñck föra helarespekteras./ / Kampenskulletet som

kraft ocharbete, mycketsjälv och mittmigsynliggöraför togatt
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arbetsglädje. började tvivlaJag min förmåga eftersom jag ald-
rig blev uppmuntrad någon chefsperson. Aldrig under femav
fick jag erkännande jag skötte mitt jobb bra/ / Hade jagett att
varit projektledare för ekonomisk besparingsrefonn elleren en
omorganisation kommunstyrelseförvaltningen hade det varitav
helt dåannorlunda, hade projektet tillförts alla upptänkliga resur-

och fått stöd. Nu handlade det jämställdhet, begreppettser om
inte kunde definierasom man ens.

Tystnad motståndsform i genomförandeprocessensteg tresom av
uttrycker sig inte frånvarobara intresse och uteblivet stödsom av

i exemplet tillämpasDen också jämställdhetsarbeta-närsom ovan.
eller andra med kompetens i dessa frågor hålls bortare personer

från de sammanhang där organisations- och personalfrågor diskute-
planeras och beslutas. tydligtEtt exempel på denna motstånds-ras,

form arbetsgrupper tillsätts för diskuteraär och planera fö-när att
restående organisationsförändringar och med kompetens ipersoner
jämställdhetsfrågor inte ombeds delta. Under projekttiden genom-
fördes relativt genomgripande organisationsförändringar i de tre
pilotkommunema i inget fall ombads projektledama deltaattmen
och bidra med sin kompetens. dettaNär påpekades för två ansvari-

chefer i olika pilotkommuner menade projektledarensattga en
deltagande i dessa sammanhang intressant idé avstodvar en men
från något åt saken. andra hävdadeDengöraatt att gruppen var
redan så fannsdet inte plats för ytterligare deltagare.stor att en

frånEtt exempel omorganisation i pilotkommunemaen en av
innan pilotkommunprojektet började får illustrera vad kansom
hända med kunskap jämställdhetsfrågor ingår inär en person om
planeringen omorganisationen.aven Några år innan pilotkom-
munprojektet startade påbörjades planeringen kommundels-av en
reform och arbetsgrupp bildades för planera dess verkställan-atten
de. På uppmaning kommunens jämställdhetsombud beslutadeav
kommunchefen i denna kommun jämställdhetshandläggarenatt
skulle ingå i denna arbetsgrupp. Jämställdhetshandläggarens närvaro
bidrog till vissa betydelsefulla insatser genomfördes för ökaatt att
jämställdheten i organisationen i samband med omorganisationen.

kommundelsreformenNär genomförd fanns kvinnor påt.ex.var
hälften kommundelschefspostema. Järnställdhetshandläggarenav
påpekade i intervju hennes blotta räckte ofta förnärvaroatt atten
jämställdhetsaspekter på olika frågor skulle itas upp gruppen.

Skenhandlingar

Gränsen mellan motståndsformerna tystnad och skenhandlingar
kan flytande. Skenhandlingar kan dock betraktasvara som mera
instrumentella till sin karaktär motståndsformen tystnad. dvs.än
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beslut jämställdhetsâtgärder syftar aldrig till utveckla jim-attom
ställdheten iorganisationen syftar till något mångaIutan annat.
kommuner idag jämställdhetsplaner enbart detupprättas t.ex. av
skälet vill undvika böter. kan sken-Detta sägasatt man vara en
handling. och till intet förpliktande formuleringar jäm-Vaga om
ställdhet i personalpolitiska eller andra måldokumentt.ex. program

också skenhandlingar. dessa fallexempel på används beslutIär om
olika jämställdhetsåtgärder skydd anklagelsentyper ett motsomav

inget för utveckla jämställdheten i organisationen.görsatt att
jämställdhetsåtgärdBeslutet införa i organisationenatt en en

främja helt intressenkan handla andra öka jäm-även änatt attom
ställdheten mellan kvinnor och två pilotkommunernaImän. av
beslutade kommunledningama ansöka delta i pilot-t.ex. att attom
kommunprojektet andra skäl utveckla arbetet med jäm-än attav
ställdhetsfrågoma i organisationen. den kommunen hoppadesl ena

ansvariga deltagandet i dettade regeringsinitierade projektatt
skulle leda till kommunen synliggjordes på pilot-sätt;att ett nytt

skulle kommunenkommunprojektet på kartan såsätta säga.att
Ytterligare skäl handlade kommunen attraktivgöraett attom mer

för förhindraför kvinnor ytterligare utflyttning och sjun-attunga
kande invånarantal. handlade det inte förbättraHär möjlig-attom

kvinnor tillheterna för självständigt liv därmedochettunga mer
mellan kvinnoröka jämställdheten och i kommunen. denImän
betraktadesandra kommunen kommunstyrelsens beslut attom

skriva under ansökningen till intet förpliktande sättett attsom
sedan flerakommunens år marginaliserade jämställd-uppmuntra
nämligenhetskommitté. De ansåg kommunen, olika anled-att av

skulle väljas deltaningar i pilotkommunprojektet blevochinte att
överraskade det positivamycket beskedet kom.när

i form organisationsledningarsDet passiva motståndet tyst-av
nad och skenhandlingar det vanliga förhindrasättetär mest attatt
statliga jämställdhetsinitiativ genomförs i arbetslivet idag. Dessa
motståndsformer skapar också problem för de bådestora personer,
kvinnor åtagit sig arbeta med utvecklingenoch män, attsom av
jämställdheten mellan kvinnor och i organisationen. Detmän upp-
står vad beskrivas jäm-skulle kunna mellanett tomrumsom som
ställdhetsarbetare övriga organisationen.och den projektle-En av
dama beskrev situationen i sändare ochtermer mottagare:av
Jämställdhetsinsikt på alla nivåer, kunskapsför-saknas förmen
medling med sändare.räcker det inte Det måste också finnasen en

och den ska påslagen. tilldelas uppgiftenAttmottagare attvara
sändare både station och situationärutan mottagarevara en som

jämställdhetsarbetare i organisationer företagmånga och säkert
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känner igen. Jämställdhetsansvarig personal handläggare, ombud,
bekräftelse eller från sina överord-projektledare får varken gehör
omvandla mål-nade de försöker och planeringsdokumentnär att

till praktiskt handling.
tystnad och ointresse kan också påverka den övrigaLedningens

organisationen och tystnaden sprida sig. Projektleda-personalen i
besvärandei pilotkommunema berättade hurt.ex.ren en av om en

olikakunde uppstå hon personalgruppertystnad när mötte t.ex.
kände sig tyngd det kompak-luncher eller fikapauser. En annan av

arbetade i hennes fy-ointresset närmasteta som personerna som
för arbete projektet.siska omgivning visade hennes med

och arbetskamrater behöverTystnad och ointresse hos kolleger
negativnaturligtvis inte alltid bero hållning hos ledningen.en

luften grundar sig erfa-Sambandet dock inte helt påär taget utanur
dvs. individer i ledningspositionerrenheterna det närmotsatta,av

för-positiv hållning till jämställdhetsarbetet kan sådanaintar en
förändras. illustreras medmotverkas och kanhållanden både Detta

pilotkommunema. hälften projekt-exempel från Närett av aven
kommun stadsdirektör intres-tiden hade gått fick denna en ny som

med projektledaren aktivt ägnade sigserade sig for och som resurs,
jämställdhetsarbetet i organisationen. Jämställdhets-utvecklaatt

jämställdhetsprojektets och projektledarens ställning ochfrågans,
iorganisationen och intresset för dessa frågorlegitimitet stärktes

blev legitimtpersonal och kolleger och det bådeökade bland att
jämställdhet. Tystnadenfråga ifrågasätta bröts.ochom

aktiva motståndetDet

intill omöjligt för någon i ledande ställning idag iDet är näst att
aktivt avfärda frågan jämställdhet mellanord eller handling om

och så sig frågan kommer inkvinnor och på sätt motsättamän att
framgång. aktiva motståndetdagordningen. Detpå Detta är ut-en

först efter beslut tagits jäm-vecklas oftastockså att ett om en
genomförandeprocessens jäm-ställdhetsåtgärd, dvs. i två, närsteg

dagordningen, eller i arbetetställdhetsfrågan finns på närtresteg
påbörjats. aktiva motståndets olika for-med dessa frågor har Det

hålla utvecklingen jämställdhetsarbe-kan gå påsägas attut avmer
organisationen på lägsta möjliga nivå. nedanståendei Itet

det aktiva motståndets olikaredovisning ingår exempel tre av
jämställdhetsreformer,nämligen;former 1 argumentera motatt

ochjämställdhetsåtgärders förändringspotential 3urholka2 att
urholka jämställdhetsarbetarnasdet personriktade motståndet att

auktoritet.legitimitet och
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jämställdhetsåtgärderArgument mot

intervjuerna politikerl med manliga och chefer i pilotkommuner-
de flesta olika insatser bådeöverens att typerna var om av var

viktiga och förändranödvändiga för ojämställdheten mellanatt
kvinnor och menade dockMånga jämställdhetsproblemenmän. att

oåtkomliga organisationssammanhangi och de själva stodattvar
relativt maktlösa vad gällde påverka sådana förändringar. Andraatt
menade insatser i organisationen möjlig för föränd-vägatt var en
ring ofta oförenligadessa med andra viktigare åtagan-attmen var
den. båda fallen användes förevändningar förI argumenten attsom

själva skulle for beslut jämställdhetsåtgärderattta ansvar om
/ handling eller föri praktisk stödja andras insatser på/iomsattes att
området.

problemen egentligen föransåg oåtkomliga de-De att varsom
handskades inte sällan jämställdhetinflytande medras som om

och deras lösning enbart handlade människors atti-problemen om
tyder. förändring i relationerna mellan kvinnor och skulleEn män
åstadkommas så naturligt möjligt menade redan under desom man,

utvecklades från barn tillår då skedde bäst i fa-Dettaman vuxen.
miljen, dagis och i skolan. Hämied förlades också förändringsåt-

de sammanhang där de själva arbetadegärder bortom och verkade.
Åtgärder jämställdhetslagen och jämställdhetsplaner tolkadessom

forvidare instrument ändra människors attityder ochattsom
den åsikten kan inte förändra männi-manmånga attvar av
med lagar och regler.skors attityder

teoretiskt skulle också kunna för-Andra menade att sett vuxna
attityder, de arbetade i den kommunalaändra sina även som orga-

praktiken docknisationen. problemen många och känsligal var
alldeles förimplicit och svåra för dem råoch egentligen stora att

Vissa ledarna intervjuades såg det helapå. de manligaav som som
generationsfråga. lyfte fram de kvinnliga kontoristernaNågraen

och menade förändring skulle ske i samband medatt en en genera-
tionsväxling ofta själva i ålderi denna Degrupp. var samma som
dessa kvinnor antydde inte de själva eller deras kollegorattmen
hade problem härvidlag. ansåg vissa chefer lik-några Däremot att
nande problem fanns politiken medan politikerna menadei att

Icheferna.problemet låg hos vissa av
problematiska vik-Jämställdhetsfrågor kan det ärvara men som
särskilt komplicerat. riktigttigt i detta sammanhang inte Detär är

attityder viktig faktor i förändringar relationen mellanäratt aven
intervjuadekvinnor vad de cheferna ochoch Ochmän. oavsett

åtgärder jämställdhetskommittéer,politikerna kanansåg t.ex.som
bidra till åstadkomma attitydförändringar.jämställdhetsplaner att
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dessa åtgärders syfte inte i förstaMen hand ändra attityder.är att
ska framföralltDe synliga förhållanden i organisationengöra som

oftast dolda löne- ocht utvecklingsmöjligheter och de skaär ex
förändra organisatoriska rutiner och därmed också individers/grup-

handlingar. Sådana förändringar kan åstadkommas oavsettpers
vilka attityder eller inställningar ledningen eller andra kansom
tänkas ha i denna fråga.

inte behöva befatta sigEtt med jämställdhetsåt-sätt attannat
gärder dessa oförenliga med andra organisatoriska mål,är göraatt

effektivitet. artikelnl Mens in organizations:t.ex.som power
equal Cynthiaopportunities Cockbum 1990intervenes ger ex-
empel på denna manligt motståndtyp motav
jämställdhetsåtgärder i företag inom den privata sektorn iett stort
England. fann jämställdhetsreformer,Hon ökaatt t.ex. attsom
andelen kvinnliga chefer, framställdes oförenliga med organi-som

effektivitet.sationens mål ekonomi och Vissa menade attom
kvinnors höga frånvaro för familj och skullebarnp.g.a. ansvar

Andrahota företagets effektivitet. hävdade förekomstenatt av
kvinnliga chefer skulle innebära problem för inombådemännen
och utanför företaget. skulle i sin skulle negativaDetta leda tilltur
konsekvenser för företaget störningar i produktionen påt.ex.som

relationsproblem eller försäljningssiffror.grund sämreav
i offentliga organisationer iManliga ledare Sverige skulle knap-
refererade föranvändapast att argumentera motovan resonemang

pilotkommunema förekomjämställdhetsåtgärder. dock andraI ty-
jämställdhetsåtgärderoförenligheter och tidnärt.ex.somper av

i motsatsförhållande. chef förklarade problemetEn såsattes ett
här:

förTidsbristen problem. Svårt förvaltningschef harär ett en som
skjuta undan andra viktiga arbetsuppgiftermycket göraatt att

förde skyldiga klara kunna sig det här.ägnaär attatt avsom

arbetsbelastade människorChefer hårt det prioriterings-är är en-
fråga.

menade tidsnöden skulledenna chef så deDet att stor attvar var
jämställdhetsfrågan skulle de tvingassig försumma andraägna

andra frågor inteviktiga frågor. Och dessa vilka frågorvar som
skyldigahelst sådana de sig realitetenI ärattutan tasom var an.

också tillde skyldiga, enligt lag, jämställdhetsarbeteatt att ettse
bedrivs. för övrigt inte heller skyldiga själva utföra deDe är att

arbetsuppgifterna oftast behöverkonkreta de inte någotgörautan
olika stödja det arbete andrapå sättän gör.annat att som
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finnsDet många olika på och förhålla sigsätt till jäm-att se
ställdhetsfrågan. Frågorna chefer och politikertas ärsom upp av
varken oviktiga eller oproblematiska och tål ventileras och dis-att
kuteras. Det problematiska dessa mycket privataär när personers
uppfattningar jämställdhetsfrågan förvandlas till auktoritativaom
sakargument på grund deras positioner i organisationen ochav an-
vänds sedan, i förtäckta eller oförtäckta ordalag, jämställd-mot
hetsreformerna. kanDet svårt för individer/instanser i under-vara
ordnade positioner ställa sig kritiska till påståenden fram-att som
förs överordnade. det förstaFör kan det problematisktav attvara
urskilja vad fakta eller inte i påståendenaär organisatoris-som om

Ävenka frågor. detta skulle låta sig finns det, för detgörasom
andra, andra skäl för jämställdhetsarbetare avhålla sig frånatt att

ifrågasätta och ställa sig kritiskaöppet till påståenden fram-som
förs deras överordnade. Individer i överordnade positioner harav
möjlighet olikapå använda sin positionsätt dem ifrå-att mot som

i löne- utbildnings-gasätter, och utvecklingsfrågor.t.ex. Detta
gäller generellt jämställdhetsfrågor har stark laddning ochmen en
olika åsikter kan relativt lätt leda till eller mindre påtagligamer
spänningar. harDessvärre också jämställdhetsarbetare, både i pi-
lotkommunema och annorstädes, fått erfara hur sådana spänningar
påverkat möjligheterderas till utveckling i organisationen.

Problemet med motståndsform kan någotmotargument som
tillspetsat sammanfattas så här: påståenden jämställdhets-när om
frågor framförs individer i överordnade positioner skyddar derasav
ställning organisationeni dem ifrån kritik och ifrågasättande. För
underordnade gäller det omvända de förhindras singrupper av-
ställning framföra sådan kritik därför de känner sig och of-att att

oskyddade. Uttalanden individerär i ledningsställning får,tast av
sakinnehåll och riktighet, ökad auktoritet derasoavsett p.g.a. av

position det omvända gäller för individer befinner sig isom un--
derordnade positioner.

Urholkning

Urholkning aktiv motståndsstrategi riktasär dels åt-moten som
gärder, initieras för utveckla jämställdhetsarbetet och delsattsom

får för bedriva aktivt jämställd-mot ansvaret att ettpersoner som
hetsarbete i organisationen. Denna motståndsform handlar attom
begränsa både åtgärders och förutsättningar påverkaattpersoners
förhållandena i organisationen dem på föränd-tömmaattgenom
ringspotential. pilotkommunemaI användes denna motståndsform

i ledningspositioner både olikamän åtgärder initieradesmotav som
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organisationenijämställdhetsarbetetutvecklaochför startaatt
med jämställdhetsfrågoma.arbetadeoch mot personerna som

jämställdhetsåtgärderUrholkning av-
förjämställdhetskommittéer,lokalainrättaAtt t.ex.somorgan,

första handjämställdhet kan iökadutvecklingenpåverka motatt
jämställdhethandlingsplan föriförpliktelse FN:stillhärledas en

etable-medlemsländeruppmanades samtligadennafrån 1975. attI
perio-nivå. Underjämställdhetsmaskineri på lokaloffentligtettra

nordiska län-initiativ i samtligasådanaocksåden 1976-1981 togs
Även styrelsernafl., 1983:209ff.Haavio-MannilaRed.der m.

rekommenderade 1977Landstingsförbundetochfor Kommun-
förbättraaktiva åtgärder förvidtalandstingochkommuner attatt
kvinnorjämställdhet mellanökadoch skapasituationkvinnornas

kommittéerlokalanämndestjänst. Bl.a.kommunalioch män som
in-hörsammades dessaSverige1984:176. IDahlberg,möjlighet

handi förstarekommendationernationellaochternationella av
deltog ide kommunernatvåpolitiker ochkvinnliga tre somav

i Sverigekommunerde femtioblandpilotkommunprojektet cavar
l970-talet.i slutetjämställdhetskommittéerinrättade avsom

ovannämndade tvåsamband mediUtvecklingen att en av
påjämställdhetskommitté illustrerarbildade ettkommunerna en

jämställdhetsåtgär-"urholkningmotståndsstrategintydligt sätt av
jämställd-jämställdhetskommittén ochbådefalletdet härder, i

beslutade ifrågaiKommunfullmäktige i kommunenhetsplanen.
leda-kvinnligapå denämndesl970-talet,slutet attovan,somav

bildarekommendationFN:sinitiativ hörsamma attmötemas en
jämställdhets-radeårjämställdhetskommitté. Ett presentsenare

jämställdhetsplan.ambitiösmyckettillförslagkommittén ett en
jäm-för kommunensriktlinjermål ochförutominnehöllDenna

jämställdhets-inrättaförslagdelsställdhetsarbete attett enom
jäm-lokalaförslagoch delshalvtidpåhandläggartjänst attett

skulle lokala jim-förvaltningarna.på Deställdhetsplaner upprättas
rekryte-innehålla insatser påskullebl.a.ställdhetsplanema, som

ochskulle följasutvecklingsområdetochutbildnings-rings-, upp
hadeförslagettreårsperiod. Omvarjevid utgångenutvärderas av

jämställdhets-inneburitförstaför detbeslutethadegodkänts att
förmandatkommunledningensfåttkommittén hade att ansvara

andraoch för detjämställdhetsarbetekommunensutvecklingen av
utvecklingen ipåverkaförutsättningarhaft godahadeden attatt

jämställd-ochjämställdhetshandläggaremed bådeorganisationen
. trettiointe fallet. Avblev dockSåstyrinstrument.hetsplaner som

jämställd-invändningarhadetvådetremissinstanser motsomvar
administrativapolitiska ochnämligen deförslaghetskommitténs
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personalfrågor.för kommunensansvarigainstansema som var
jämställdhetsplanerbehövdes lokalainteansåg bl.a. detDessa att

jämställdhetssynpunktereftersom:jämställdhetshandläggareeller
den pågåendeplanering och ikommunal över-skall läggas på all

naturligtvis jäm-ingårpersonalpolitiskadet programmetsyn av
därförfårväsentlig del.mycket Detställdhetsfrågoma an-som en

jim-förvaltningarnasfastställa hurredanfelaktigt att nusomses
dessaKommunstyrelsen godtogutformas."skallställdhetsarbete

kommunfullmäktige: attbeslutade1981-01-26ochinvändningar
jim-bådeUrholkningenförslag.kommunstyrelsensbifalla av

jämställdhetsplanförslag tilldennesochställdhetskommittén var
faktum.härmed ett

enligthärefter i stågickjämställdhetsarbetekommunsDenna
jämställdhetskommitténsföljtunder årennågra sompersonernaav

tycktåren hadehon underberättadepolitikerutveckling. En att
ochsakerkommittén intemärkligtdet reageratattatt var

eko-personella ellervarkenmedpåpekade,honting. Men, som
förutsättningarnalegitimitetpolitiskochnomiska utan varresurser

Vidsmå.organisationenijämställdhetsarbetetutveckla enatt
tioorganisation åradministrativakommunensgranskning sena-av

jämställdhetsåtgär-förtaladeheller någotdet intefanns attsomre
do-personalpolitiken. Männendel’naturligder ingått avensom

domineradekvinnornaochchefsposterkommunensminerade på
kanslis-lägsta lönernaoch med dearbetenrutinartadedepå mest

kommunfullmäktigeKommunstyrelsen ochmm.assistenterter,
jämställdhetskommit-invändningamaföljabeslutade motattsom

jam-utlovadedeteller hurhellerinteföljdeförslagténs upp om
förvaltningama.ibedrevsfaktisktställdhetsarbetet

projektsbegränsaurholkning för ut-Motståndsformen ettatt
kanLedningsgrupperolikapåkan sätt.vecklingsmöjligheter göras

ellerprojektanslagenprojekttid reducera ent-under pågåendet.ex.
Sådanaprojektuppdrag.sinafrånprojektdeltagareviktigalediga

pilotkommunprojektet.ledaremanligametoder användes motav
itillämpadesmotståndformdennaEtt utövasätt attannat somav

förut-projektetsbegränsapågickpilotkommunema attuten av
handladeprojektledarfunktionen. Härurholkasättningar attgenom

jäm-imed kompetensförhindramotståndet attatt personenom
tjänstenochprojektledare närtjänstenñckställdhetsfrågor som

ochsjälvständighetprojektledarensdentillsattes begränsa nya
ideltavaldesaktuella kommunenden atthandlingsutrymme. När

handladeofficielltkonfliktutbrötpilotkommunprojektet somen
projektledaretillsättasskullekandidatertvå somsomvem avom

organisa-fackligadeochjämställdhetskommitténsprojektet;för
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tionernas kandidat eller personalkontorets. frågal kompetensom
båda kandidater likvärdiga i allaparternas avseendenvar utom ett.

Båda hade akademiska utbildningar, välmeriterade yrkesmässigtvar
och hade erfarenheter arbeta projektledare.att Detav som som
skilde de två sökande i fråga kompetens den hadeattom var ena
både utbildning i och erfarenhet arbeta med jämställdhetsfrå-attav

vilket den andra inte hade.gor,
Jämställdhetskommittén, hade tagit initiativet till ansökan,som

planerat och utvecklat projektets mål och organisation, önskade
projekt med goda möjligheter bedrivaett aktivt jämställd-att ett

hetsarbete och förordade därför kandidaten med kunskap ochom
erfarenhet från jämställdhetsarbete. Personalkontoret, inte ti-som
digare profilerat intresse för jämställdhetsfrågor förordadeett kan-
didaten erfarenhet jämställdhetsfrågor. Starkautan viljor ochav en
hel del prestige i rörelse i denna konflikt undersattes någrasom
månader fördes framförallt i lokalpressen. Kommunens politiska
ledning beslutade inte stödja jämställdhetskommittén ochatt valde
istället tredje kandidat. Denna, liksom personalkontorets kandi-en
dat, saknade kunskap och erfarenhet arbeta med dessaattom av
frågor. Härmed avgick jämställdhetskommitténs ordförande och
halva jämställdhetskommittén i och den projektle-närprotest nya
daren tillträdde sin tjänst fanns varken projektorganisation eller

hade varitmerparten engagerade i projektetsav personerna som
tillblivelse och planering.

Konflikten skulle leda kommunens jämställdhets-om vem som
projekt kan tolkas maktkamp mellan två intressentersom en om

skulle och kontrollera jämställdhetsprojektetsstyravem som ut-
veckling; jämställdhetskommittén eller personalkontoret. Frågan
gällde förutsättningarna stärka eller begränsa jämställdhetspro-att
jektets möjligheter bedriva förändringsarbete i organisatio-att ett

Kompetens på jämställdhetsområdet konfliktens utlösan-nen. var
de faktor och makt den avgörande faktorn för utfallet. För att yt-
terligare begränsa projektets möjligheter omvandlades också pro-
jektledarbefattningen från den kvalificerad tjänst hade utlystssom
till relativt osjälvständig arbetsuppgift kanslistnivåen perso-
nalkontoret. Häri kom projektledarfunktionen i denna kommun

skilja sig från dessa befattningar i de andraatt två pilotkommuner-
där projektledarna placerades på motsvarande handläggar- ellerna

chefsnivå och hade både för projektens ekonomi och storansvar
självständighet vad gällde utveckla projekten.att

Ide båda redovisade fallen urholkning motstånds-ovan av som
form finns Motståndet jämställdhetsinitiativenmönster.ett mot
drevs i första hand individer och kopplade tillav organ som var or-
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personalpolitiska frågor. framträder potenti-ganisationens Här en
behov synliggöras ochreell och iell motsättning är attavsom

mellan jämställdhetsföreträ-ventileras. förekom ocksåSpänningar
and-kommunernas personalfrågor i de tvådare och företrädare för

de inte drevs till konflikter.kommunerna Per-öppnaäven omra
ochsonalpolitik jämställdhetspolitik griper in i varandra häroch

problematiskafinnas gränsdragningsproblem. kankan Dessa vara
det finns vilja arbeta för ökaknappast olösliga att attom enmen

i organisationerna. vilja sak-mellan könenjämställdheten Denna
ledningar i båda de ovanstående fallen. Svå-nades i kommunernas

eller jämställdhetspro-jämställdhetskommittérigheten for etten
sådana omständigheter uppenbar.profilera sig underjekt äratt

jämställdhetsarbetareUrholkning av-
somjämställdhetsarbetare motståndsformUrholkning är en an-av

auktoritetenavsiktligt eller oavsiktligt undergrävavänds för att
arbetar med jämställdhetsfrå-legitimiteten hosoch personer som

jämställdhetarbetarnasorganisationen. Ofta undergrävsigorna
motståndsform såledessjälvförtroende i Denna ärprocessen. mera

jämställdhetsarbetetuttrycks i form kritikpersonlig ock motav
i form negativa omdömenpågår eller om personerna somavsom

uppgifter. Med detta inte inte kanmed dessaarbetar att manmenas
jämställdhetsåtgärder el-uppfattningar i frågor berörha olika som

både jämställdhetsprojektrimlig kritik kan riktasinteler motatt
frånkritik återges här, hämtadprojektledare.och Den utvär-som

sådantpilotkommunprojektet, dock intederingen ettvar avav
pågickfem pilotkommunprojektetde årslag. Under utsattessom

form motstånd från vissa si-projektledarna för dennade tre av av
olika slag fälldes jäm-överordnade. Negativa uttalanden av omna

och demställdhetsprojektet, deras arbetsinsatserom om som per-
ledningspositioner skulleiosannoliktDet mänär att agerasoner.

för be-konsulter projektanställspå liknade attsättemotett som
slag.driva förändringsarbete annatett av

kommunens högsta tjäns-ifrågasattekommunernaI t.ex.en av
lämplighetenoch till olikai olika sammanhangteman, personer,

placering i organisatio-form och dessjämställdhetsprojektetsav
ordföranden i jäm-tillsammans medhade,Projektledarennen.

kommunchefen, formulerattidigareställdhetskommittén och den
godkänts kommun-organisation, vilka hadeprojektets mål och av

kommunchefen, enligtdenstyrelsen. detta ansågTrots nya som
helhet,begrepp projektet i desshade relativtutsago, vaga omegen

inte tillräckligttiden, dvs. det mo-projektet liteatt varvar ur
dernt. menade:Han
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jämställdhetsarbete bedriver annorlunda 90-taletatt änman
vad gjorde på 70-talet det mig folk har tänktsägsman av som
det här. inte säker på viJag bedriver det 90-tals-är att ett
mässigt inte riktigt vad detJag betydersätt. vet men

hadeDet varit bättre, menade denna chef, projektet hadeom orga-
niserats i former och,andra direkt, underställts honom. Dettamera
användes också förklaring till han inte kunde föratt tasom ansvar
projektets utveckling och anledning till hans bristandesom enga-

Bland denna inställning till projektet,annatgemang. genom som
inte i kunskapgrundade sig dess mål eller arbete, bidrog dennaom
chef till projektet och projektledarens arbete på mycket på-att ett
tagligt ifrågasättaskom och nedvärderas andra i organi-sätt att av
sationen projekttiden.under

de andra pilotkommunernaI hävdade förvaltnings-en av en av
cheferna sammanhangi olika det hade varit bättre hansatt om
förvaltning hade fått anslogs till jämställdhetspro-pengarna som
jektet. Andemeningen jämställdhetsprojektet sköttes dåligtattvar
och han, och hans förvaltning, skulle kunnat bättreatt göra ett ar-
bete projektledaren. specielltDetta anmärkningsvärt efter-än var

denna chef, under projektåren, sig alla jämställdhets-motsattesom
åtgärder föreslogs projektdeltagare och projektledaren in-som av

hans verksamhetsområde, där för övrigt inget jämställdhetsar-om
bete pågick. projektledaren försökte initieraNär sammanträf-ett
fande för diskutera vari problemen låg avvisades hon.att

Ovanstående exempel gällde negativa omdömen fällda led-av
ningsansvariga projekten i deras helhet. Kritik enskilda in-om av

dock vanliga. chef menadeEn många in-satser t.ex. attvar mer av
Åtgär-genomfördes i hans kommun felriktade.satserna som var

derna behövdes inte antingen därför de slog dörraröppnaatt
eller också därför de riktad sig till redanatt personer som var
frälsta. kommun ansåg några individer i ledningsställningI atten
vissa projektinslag fåniga de tycktes skämmas vad andraövervar -
skulle tycka och tänka dessa inslag. Irritationen dettaom som
väckte riktades sedan projektledaren.mot

Negativa fälldaomdömen överordnade chefer och politikerav
projektledarna förekom också i pilotkommuner-om som personer

under projekttiden. Projektledarna kritiserades för ha vissaattna
brister eller karaktärsfel, vilka befarade skulle ha negativa ef-man
fekter projektets utveckling.på Häri låg implicit frågan deom
egentligen de för justrätta detta arbete. Kriteri-var personerna

för vilka egenskaper eller drag ansågs de rättaerna som vara var
däremot inte uttalade tycktes växla från tillutan person person

frånoch situation till situation. projektledare kunde kritiserasEn
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framställdeshonallvarligtillräckligt t.ex.för inteatt somvara -
all-förhonkritiken gällakundeandraför flamsig. Av att var

menadeförutsättning,viktigsaknade humorvarlig och man,en-
till-projektledare inteansågVissadetta arbete.förjust att varen

gick på förhonansågandramedandrivandeframåt ochräckligt att
projektledaren ihan ansågberättadepolitiker atthårt. En attt.ex.

hade:kommunhans

motståndarehar varithär jagsammanhangdeliprovocerat en -
tillnå vänderförsökthardet- domtill att ryggenmansom

medhardet skit. Jagtyckerochfjärmar sig pratatistället, äratt
anledningen.denframtoningmjukarenågot utavenom

sindiskuteradeochpolitikerdennafalletsistnämndadetI tog upp
detovanligt. Fördetta mestaprojektledaren,medkritik varmen

informellai olikaomdömenkritik ochnegativframfördes sam-
kaf-vidi korridoren,tillfälligtvid möttemanhang ett ent.ex.som
Kri-sammanträde.lämnademedsambandeller i ettferast att man

hade tidigarefrågaivanligtvis inteföregickstiken att personenav
el-projektetförjämställdhetsfrågan,förpositivt intressevisat ett

med någonaldrigföljdes i detoch närmasteprojektledarenler upp
negativadehellerOfta fälldes intefrågan.diskussion iseriös om-

projektledarna.tilldirektprojektledareochprojektdömena om
di-projektledarentillfälldesanmärkningarsådanaMen oavsett om

med den knappastprojektledarnalämnadeseller interekt upp-
överordnadevad hennesfunderauppgiftenbyggliga överatt mena-

vadochtill kritikenförhålla sigskullehur honuttalandet,medde
det.skullehon göra

motståndsstrategierpassivaochaktivaledamasmanligaDe var
jämställd-ökaförförändringsarbetetgälldevadhinder attstortett

förstadetpilotkommunerna. Föriochkvinnormellan mänheten
villledningen ochhoslegitimitetjämställdhetsfrågansaknade vem

impopulärtnågotmedarbetar ärsig med någonalliera somsom
påbär frågandet andrapolitiker. Förellercheferöverordnadehos

orättvi-synliggörochhandlardenspänning eftersom omegenen
uppmärk-frånvärjer sigKvinnorisin grund kön. attharsor som

underordnade kö-detitillhörighetutifrån sin gruppensammas
tillhörig-sinutifrånuppmärksammasfrånvärjer signet. Män att

privilegierdeochöverordnade könetdetihet somgruppen
jäm-sällaninteblirFöljdendem.för attinnebärkönssystemet

förändringsinstru-dåligaförbeskyllsställdhetsåtgärdema att vara
de-bådebesvärligaupplevsjämställdhetsarbetareoch avment som

proble-egentligaarbetskamrater. Detoch derasöverordnaderas
dolt.förblirsittinteorganisationsledningen tar ansvar,met, att
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3 Män främjar jämställdhetsarbetesom

Det manliga motståndet framgick betydandeettvar, som ovan,
hinder i utvecklingen jämställdhetsarbetet i organisationer. Mestav
tydligt blir detta hinder det jämförsnär med dvs.motsatsen när-

i ledningspositionermän på olika stödjersätt pågående jäm-ett
ställdhetsarbete. pilotkommunernaI förekom några exempel på
manliga ledares främja jämställdhetsarbetetsätt iatt organisatio-

Dessa exempel har, på sätt motståndsformernanen. samma som
redovisades delats i aktiva och passiva uttrycksfor-som ovan,
Stödet, det aktivt elleroavsett passivt, utspeladesmer. om var

enbart i genomförandeprocessens tredje dvs. jämställd-steg, när
hetsfrågan fanns på dagordningen och vidare det fanns enskildanär

eller arbetade med dessa frågor i organisatio-personer grupper som
Samtliga exempel därutöver hämtadeär från kommunernasnen.

administrativa ledning. ingenI pilotkommunerna förekom näm-av
ligen exempel på manlig politiker aktivtatt engagerade sig ien ut-
vecklingen kommunens jämställdhetsarbete. Huruvida manligaav
politiker passivt främjade jämställdhetsfrågoma eller inte framkom
inte i utvärderingsmaterialet. Däremot pekade intervjuerna med
kvinnliga politiker på sådant stöd förekom.att ett

aktivtEtt stöd ansågs föreligga i ledningspositionnär en man
för det första offentligt visade positivt intresse för utveckling-ett

jämställdheten i organisationen, för det andra aktivt främja-en av
de utvecklingen jämställdhetsarbetet i organisationen inom denav

verksamheten och i de ledningssammanhang där han medver-egna
kade och för det tredje bidrog till stärka jämställdhetsarbetarensatt
roll i detta förändringsarbete. Ett passivt stöd ansågs föreligga när

i ledningsposition främjade jämställdhetsarbetet framförallten man
stödja jämställdhetsarbetaren ochatt dennes arbete. Detgenom

passiva stödet kombinerades däremot oftast inte med offentligtett
för utvecklingen jämställdhetsarbetet i organisatio-engagemang av

eller med försök främja jämställdhetsarbetetatt i de, oftastnen
manligt dominerade, ledningssammanhang där dessa deltog.män

aktivaDet stödet

Under den femtonårsperiod utvärderingen pilotkommuner-som av
sträckte sig fanns endastöver exempel på i lednings-ettna en man

befattning aktivt engagerade sig i utvecklingen jämställd-som av
heten i organisationen. Denna tillträdde kommunchefspostenman
i kommunerna pilotkommunprojektetnär inne i sitten av var
tredje år. Med tanke på hur sällsynt det iytterst kraftär mänatt
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mellanväljer främja jämställdhetensina ledningspositioner attav
överraskande intressant påbåde ochkvinnor och detmän attvar

för utvecklingen.sådant stödhåll få inblick i betydelsennära ettav
uttryckaaktivt kanillustrerar hurExemplet dels ett engagemang

do-med makt i manligtsig praktiskt och dels hur ettrent en man
förändrings-påverka organisatoriskminerat kansammanhang en

attityderolika inställningar ochFörekomstenoavsett avprocess
till själva sakfrågan.

kommunchefen började sitt arbete hade kommunendenNär nya
jämställdhetskommitté och jäm-bådesedan flera år tillbaka enen

pilotkommunprojektet, nämndesställdhetsplan och ovan, varsom
politiker hade beslutatkommunensi sitt tredje år.inne Trots att

jämställdhetsfrågan legiti-jämställdhetsåtgärder saknadedessaom
gick påledning och jämställdhetsarbetetorganisationensmitet i

bådekommunchefen väl medvetensparlåga. Den mot-omvarnya
förknippade med jäm-svårigheteroch deståndet mot som var

chefstjäns-kommunens högstaoch hanställdhetsarbetet att som
för-utifrån sin position påverka dessamöjlighethade attteman
haninte skulle råda någon tvekandethållanden. För att om var

hållning vadoffentlig och offensivfråga intog hanstod i denna en
markerade sinjämställdhetsarbetet.utvecklingen Hangällde av

informellai både formella ochuppfattning bl.a. att sam-genom
utvecklingen kom-jämställdhetsfrågan ochdiskuteramanhang av

frågorjämställdhetsarbete. lyfte fram dessaHan närt.ex.munens
in-personaltidning, i kommunensi kommunensintervjuadeshan

i lokala och i andrasåväl denformationstidning mass-som pressen
projektledarensbeslutade också, påsammanhang. Hanmediala

fem-po-chefstjänstemän skulle delta iinitiativ, kommunensatt en
Utbildningssatsningarmakt och kön.universitetskurs tematängs

jämställdhetsfrå-kunskapviktiga för öka dessaär att omgruppers
i detta mycketinsikt och insynoch för öka derasatt om-omgor

genomfört radProjektledaren hadekunskapsfált.fattande ut-en
under projektets första tvâpersonalchefer ochbildningar för både

personalgrup-de kvinnligaframföralltuppskattadesår. Dessa av
utbild-chefer uteblev från deflertalet kommunensmedanpema av

kommunche-dem. förstför Detningsträffar ordnades närvarsom
förordadeprojektledarenmedtillsammansfen meddelade hanatt

förändrades. Detchefemas frånvaromönsterdenna utbildning som
kommunchefen innebarförordadesutbildningenfaktum attatt av

"he made theminformellt obligatorisk, dvs.uppfattadesden som
omfattade och be-Utbildningenrefuse.couldntoffer they varan

ochförlades till både arbets-timmarsammanlagtstod 39 somav
också litteratur-föreläsningarinnehöll förutomarbetstid.icke Den
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studier och hemuppgifter. Samtliga förvaltningschefer ytterli-samt
från respektive förvaltning, vanligtvis jäm-representantgare en

ställdhetsombudet, deltog i utbildningen. utbildningenNär avsluta-
des under våren 1993 flertalet deltagare, enligt projektledaren,var
mycket nöjda. Flera från både chefsgruppen ochrepresentanter
jämställdhetsombudsgruppen nämnde utbildningen i enkäten som
genomfördes för utvärderingen under våren 1994. bekräftadeDe
projektledarens uppfattning och menade vidare utbildningenatt
hade fått positiva konsekvenser för jämställdhetsarbetet i kommu-

nen.
Kommunchefens offentliggörande sin uppfattning i jäm-av

ställdhetsfrågan viktig vad gällde uppmärksamma och ökaattvar
jämställdhetsfrågan legitimitet i organisationen. Budskapet som
han förmedlade han ansåg jämställdhet angelägenatt attvar var en
fråga och det viktigt både han och övriga chefstjänste-att attvar

ökade sina kunskaper på området. förlitadeHan sigmän däremot
inte på legitimerande- och utbildningsinsatser tillräckligaatt var
för överlämna de enskilda cheferna föra jämställdhets-att att
aspekter i planerings- och utvecklingsarbetet. För sådantatt ett
förändringsarbete skulle komma igång satsade han på utvecklaatt
jämställdhetsarbetet redan pågick i organisationen. För attsom
stärka jämställdhetsåtgärdema stymingsinstrument genomför-som
des två viktiga förändringar. handladeDen tydliggöraattena om
politikens för frågordessa i organisationen. Efter mångaansvar
diskussioner med de berörda lyftes för jämställd-parterna ansvaret
hetsfrâgoma från jämställdhetskommittén, avvecklades, tillsom
kommunstyrelsen där särskilt utskott bildades för dessa frågor.ett
Kommunchefen ingick i utskottet tillsammans med bl.a. en av
kommunens kommunalråd. andra förändringenDen handlade om

stärka kommunens jämställdhetsplan stymingsinstrumentatt som
och stärka projektledarens roll i kommunens jämställdhetsarbe-att

fastställde jämställdhetsplanKommunen och till dennate. en ny
kopplades relativt genomlysande och uppföljningsinsatser.täta
Under projekttidenslutet genomfördes enkätundersök-tex.av en

därning och sedan intervjuundersökning förvaltningschefernaen
fick på frågor hur arbetet fortskred. Dessa utvärderadessvara om

kommunchefen, projektledaren dem politisktsamtav som var an-
svariga för jämställdhetsfrågoma. Resultaten sammanställdes i rap-

distribuerades till de olika förvaltningarna. Härmedporter som
synliggjordes hur jämställdhetsarbetet organiserades respektivepå
förvaltning, vilka åtgärder bedrevs och hur planerade attsom man
gå vidare. tyder flertaletRapporterna på förvaltningscheferatt tog
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deras personliga inställningjämställdhetsarbetet allvarpå oavsett
till frågan.

för jämställdhets-det politiskaarbetet med stärkaI ansvaretatt
kom-förändringspotential valdejämställdhetsplanensarbetet och

kompetens området.projektledarensmunchefen tillvaraatt ta
relativt eftermed projektledarenkontaktHan attsnarttog t.ex.

få information kom-kommunchef förtillträddehan att omsom
organise-jämställdhetsarbetetsjämställdhetsprojekt ochmunens

medi samarbete med henneDärefter arbetade hanringen. nära att
organisationen.jämställdhetsarbetet ifölja vidareutvecklaochupp

kommunfullmäktigeslut beslutadeprojekttiden led sittNär attmot
formaliserajämställdhetshandläggartjänst förhalvtidsinrätta atten

förvaltningen vad gällde jam-politiken ochkopplingen mellan
tillträddeprojektledaren,betraktadesställdhetsfrågoma. Då som

jämställdhetsfrågor.organisationens i Hontjänsten, expertsom
förvaltningar, vilka ock-förankring i organisationensbredhade en

jämställdhets-och erfarenheter ikunskaperefterfrågade hennesså
lämnade kommunen förårhon någotfrågor. När nyttettsenare

heltid.jämställdhetshandläggartjänsten,arbete utlystes men nu
dig-jämställdhetsarbetet fåttavslutades hadeprojektetNär nyen

helt problemfri.bilden inteorganisationennitet i även varom
för jämställdhetsar-och insatserKommunchefens engagemang

kan betraktas någoti denna kommunutvecklingbetets som av en
arbetadejämställdhetssammanhang. demi Försolskenshistoria som

värdethansjämställdhetsfrågoma innebarmed attengagemang av
jämställdhets-dem intresseradeökade. Förderas arbete avsom var

innebardessa frågor tidigarehade arbetat medintefrågoma men
handling.intresse i praktiskde kundehans insatser omsättaatt nu

jämställdhet innebarintresseradeintechefer ut-För var avsom
möj-försämringprioriteringsordning ochvecklingen avenen ny

motstånd.aktivtpassivt ellerlighetema utövaatt ett

stödetDet passiva

chefsposi-ovanligt idet högstnämndesSom att en manvarovan
engagerade sigaktivtpåpilotkommunemation i någon sättettav

inomorganisationen ellerjämställdhetsarbetet ii utvecklingen av
manligaoftareförekom någotverksamheten.den Det attegna

oftast kvinnor,till dehållningstödjandechefer intog personer,en
organisationen.ijämställdhetsfrågans utvecklingarbetade medsom

förchefer själva någotdessaförekomStödet togutan att ansvar
handlade oftastarbete ochsig i dettaengageradeeller aktivt om

i allaheller självklartStödet inteinsatser.marginellarelativt var
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situationer det viktigt för det bidrog till öka jäm-att attmen var
ställdhetsarbetets legitimitet hos den övriga personalen. Uteblivet
stöd från manliga ledare tolkas inte sällan dess dvs.motsats,som

jämställdhetsfrågan saknar legitimitet. kan fåDettaattsom nega-
tiva konsekvenser för jämställdhetsarbetet, vilket framgick i av-
snittet de olika motståndsformerna. Det passiva stödet där-ärom
för särskilt viktigt för jämställdhetsarbetare ska ha rimligaatt ar-
betsvillkor och för deras redan problematiska arbetsuppgift inteatt
ska ytterligare försvåras.

Kopplingen mellan maktposition och stödets positiva konsek-
för jämställdhetsarbetet påtaglig det gällde detäven närvenser var

passiva stödet, vilket illustreras med exempel hämtas frånett som
pilotkommunerna innan pilotkommunprojektet startade.en av

Stödet kom från kommunchefen i denna kommun och utspelades i
samband med planeringen omfattande omorganisation. Iav en
denna kommun pågick redan jämställdhetsarbete. fannsDetett en
jämställdhetskommitté med kvinnlig ordförande ocksåen som var

kommunens kommunalråd, vilket förmodligen inte bety-en av var
delselöst för utvecklingen. denI centrala administrationen fanns en
kvinnlig personalkonsulent på initiativ hade åtagit sigeget attsom

jämställdhetskommitténs sekreterare och hon fungerade ivara
praktiken kommunens inofficiella jämställdhetshandläggare.som

fannsDet jämställdhetsombud kommunens samtliga förvalt-
ningar, vilka hade på personalkonsulentens initiativ genomgått en
rad utbildningar på jämställdhetsområdet. år innanEtt par omorga-
nisationen skulle genomföras bildades central arbetsgrupp för atten
förbereda dess verkställande. jämställdhetsombudenNär fick kän-
nedom det inte fanns någon i denna arbetsgrupp med uppgiftatt att
bevaka jämställdhetsfrågorna skrev de skrivelse tillen gemensam
kommunchefen. skrivelsenI rekommenderade de personalkon-att
sulenten skulle delta i för inte jämställdhetsaspekternaattgruppen
skulle glömmas bort i planeringen omorganisationen. Kommun-av
chefen, tidigare inte hade visat intresse för jämställdhets-ettsom
frågan, ställde sig positiv till skrivelsen och erkände förbise-att ett
ende hade begåtts. Personalkonsulenten deltog i under degruppen
två år planeringen pågick. berättadeHon i intervju några årsom en

hennes blotta i i mångt och mycketnärvaroattsenare gruppen
fungerade ständig påminnelse jämställdhetsfrågoma.som en om
Jämställdhetsaspekten viktig kommunens kom-närt.ex.var nya
mundelschefsposter skulle tillsättas. Med hjälp riktadeav annonser
och headhunters uppnåddes jämn fördelning kvinnor ochen av

på dessa Kvinnliga kanslister arbetade i denmän poster. cent-som
rala förvaltningen innan omorganisationen ägde kunde medrum
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hjälp de utbildningssatsningar utvecklades för demav som avancera
och tillsättas handläggamivå i de kommundels-på tjänster på nya
förvaltningama. fråga dessa och andra insatserDet är öppenen om
hade genomförts kommunchefen hade följt jämställd-inteom
hetsombudens råd personalkonsulenten skulle ingå i plane-attom
ringsgruppen. sannoliktinsats hade legitimerande effekt iHans en
denna högre tjänstemän. bidrog också med all säker-Dengrupp av
het till personalkonsulentens kompetens på jämställdhetsområ-att

kanskedet till på inte hade varit falletsätttogs ett utansomvara
hans stöd.

cheferpassiva stödet från på andra nivåer i organisationenDet
har oftast påtagliga effekt idetinte redovisadesamma som ovan
exemplet därför, inte oviktig. passiva stödetDetär sagt,men som
från chefer dessa nivåer kan olika former och handlar fram-ta
förallt olika tillerkänna jämställdhetsfrågan posi-på sättatt ettom
tivt på relativt enklavärde. kanDetta göras sätt t.ex.som genom

personalen inom den verksamheten delta iatt uppmuntra attegna
utbildningssatsningar initierasolika jämställdhetsarbetare.som av

också personalHärmed får sällan erbjuds utbildningarsom annars
möjlighet till lärande och utveckling. ingetDetta på sätten var en

självklarhet för flertalet manliga chefer i pilotkommunema när ut-
studiecirklar initierades förbildningar och de kvinnliga kans-t.ex.

andra personalgrupper. Vissa ställde sig negativalistema eller öppet
utbildningssatsningar. fannstill sådana Det dock några kon-som

sekvent till deras personal deltog i utbildningar olika slag.såg att av
uppmuntrade därutöver för-kommunerna de manligaI en aven av

valtningschefema sin kvinnliga personal på basis sina ökadeatt av
området utvecklakunskaper jämställdhetsplan, vilketegenen

påpekade intervjude också gjorde. Han han egentligenatten var
relativt jämställdhetsfrågan hanokunnig vad gällde ansågattmen

det bereda stöd och för kvinnornaviktigtatt utrymme attattvar
i denna fråga.agera

också i formpassiva stödet uttrycktes positivtDet ettav er-
kännande projektledarnas kompetens jämställdhetsomrâdet.av

pilotkommunema efterfrågade förvaltningschefI t.ex.en av en
projektledarens kunskaper hans förvaltning skulle organiserasnär

delta i den diskuterade och pla-Hon ombads då attom. grupp som
nerade förändringama. förekom också projektledarnaDet att om-
bads och sina vissa frågor.remissinstans synpunkter påatt gevara
Ytterligare stödja jämställdhetsarbetet handladesättett att attom

personligt stödja jämställdhetsarbetaren i hennespå sättett mera
ofta kunde olikasvåra arbete. påDetta göras sätt t.ex. attsom
bjuda samtal hur arbetet fortlöpte, erkänna ochtill attett om
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bekräfta de svårigheter och problem ingick i jämställdhetsar-som
betet och allmänt uppmuntrande och goda förslag.att vara ge
Dessvärre fanns det inte några tecken på dessa chefer förmed-att
lade de problem projektledarna i dessa samtal till sinatogsom upp
kollegor i de ledningssammanhang där andra organisationsfrågor
diskuterades.

Sammanfattning och diskussion4

den utvärdering detta kapitel byggerI på bedömdes detsom som
särskilt viktigt granska ledningens roll vad gällde jämställdhets-att
frågans plats och utveckling i kommunerna under den femtonårs-
period undersöktes. Ledningsgrupper har särskilt iettsom ansvar
fråga följa lagarna och genomföra reformerna beslutasattom som
i regeringen och riksdagen. Vad de och vad de inte hargör gör
också betydelse i fråga främja eller hindra utvecklingenstor attom

förändringsarbete just grund deraspå positioner i organi-ettav av
sation. dessutom viktigt tydliggöra ledningsgruppers rollDet är att
idetta arbete dels för förhindra jämställdhetsåtgärderatt att av-
vecklas fel orsak och dels för bidra till utvecklingenattav av nya
strategier för komma vidare i jämställdhetsarbetet. slut-Det äratt

jämställdhetsarbetamas förligen viktigt synliggöra villkoratt att
bedriva jämställdhetsarbete i organisationer. knappast rim-Det är
ligt jämställdhetshandläggare, jämställdhetsombud och jäm-att

tilldelas uppgifter, betalas skattemedelställdhetskommittéer med
för för sedan motarbetas och ibland straffasdessagöraatt att av

försöker sitt jobb. pilotkom-sina överordnade de deInär göra tre
liksom i flertalet andra organisationer, det framför-munerna, var

i ledningsskikten.allt dominerade demän övresom
jämställdhetsarbetetUndersökningen visade att tog stora steg

framåt i kommunens högsta ledning aktivt engageradenär en man
sig i detta vilket fallet i kommunerna.arbete, Detsammavar en av

position sitt passivagällde därutöver i denna endastnär gaven man
bedrev jämställdhetsområdet.stöd till det arbete andra på Isom

båda fallen handlade det stöd till redan påbörjat jämställd-ettom
hetsarbete. aktivt eller passiv stöd från i den högstaEtt mänett
ledningen signalerade till övriga chefer i organisationen jam-att
ställdhetsarbetet inte fråga kunde ignoreras de-oavsettvar en som

i frågan. Jämställdhetsfrågans legitimitetpersonliga åsikter öka-ras
de i hela organisationen, jämställdhetsåtgärdernas styrningskapaci-

stärktes och jämställdhetsarbetamas kunnande erkändestet ettsom
passivt stöd från chefer eller poli-legitimt kompetensområde. Ett

organisationen också betydelsefullttiker på lägre nivåer i ävenvar
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organisatio-förändringseffekt ipåtagligadet inte hade sammaom
oftast kvinnor,viktig för dedock mycketDen personer,nen. var

jämställdhetsfrågorna.arbetade medsom
motståndsstrategieroch passivamanliga ledarnas aktivaDe var

i pilot-utveckla jämställdhetsarbetetvad gälldehinder attett stort
jämfördes med dessblev detta detsynligtkommunema. Mest när

för stödjaledningspositioner handladeidvs. attnär mänmotsats,
förmedlade bud-passiva och aktiva stödetjämställdhetsarbetet. Det

jämställdhetsfrågan legitimbetraktadeledningenskapet att som en
Övriga led i organisationen påpåverkadefråga, vilket sättett som

utveckling. passiva ochjämställdhetsarbetetsför Detpositivtvar
med påföljdförmedlade det omvända budskapetaktiva motståndet

medoch arbetadejämställdhetsåtgärdemabådeatt personerna som
skepsis och ibland uppfattadesdessa frågor möttes som provo-av

arbetskamrater. Följden blevöverordnade ochcerande sina attav
dåliga förändringsinstru-betraktadesjämställdhetsåtgärdema som

besvärliga och detupplevdesjämställdhetsarbetetareochment som
sittorganisationsledningeninteegentliga problemet, togatt an-

osynliggjordes.svar,
visade detpilotkommunprojektetUtvärderingen öppnaattav

jämställdhetsåtgärder endast utövadesmotståndetoch aktiva mot
aktivadessvärre detkanfåtal Detsamma stö-sägasmän.ett omav

jämställdhetsinitia-motstånd olikaaktivadet. Förutom mäns mot
jämställdhets-för utvecklingenhindersåledestiv tycks ett stort av

flertaletpassivitet och tystnaddenarbetslivetarbetet i somvara
jämställdhetsinitiativ.till Derasrelation statligaiuppvisarmän

motståndsform i dettabetraktadestystnadochpassivitet som en
intervjuer och iställas i relation till de iocksåkankapitel. Den att

mellanpositiva till jämställdhetdesammanhangandra ärsäger att
tillrättaviktigt kommadetoch ochkvinnor är attmän attanser

samhälls-såväl iorganisationenimed de rådande orättvisorna som
livet för övrigt.

samband med utvärde-mig iintresserafråga komEn attsom
mellan det dessaglappetringen handlade hur sägermänsomom

framförallt inte i dettaochdetjämställdhet och de görgör, av-om
demed manliga ledareseende, ska tolkas Problemet säger attsom

jämställdhetsarbe-försvårarsedanpositiva till jämställdhetär men
bland jämställdhetsar-återkommandeiarbetslivet, är temaetttet

i princip-män,kalla dessaovanligtbetare. inteDet män ettär att
svenskaJalmert imyntades Denbegrepp Lars mannenavsom

ochmellan detglappettolkasJalmert,l984. Här männen säger
hardet de Deegentligen intedede säger.det gör att menarsom

ordetliktoffentlig principrådandesig tillanpassat som,ensnarare
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demokrati, blivit honnörsbegrepp. Ett vanligtett sättannat att
förhålla sig till problemet det generationsfråga.är att se som en
Denna uppfattning bygger föreställningen det försvårtäratt
äldre ändra sina attityder kvinnormän och deras roll i livetatt om
och bara de i tid, kommermännen, framunga uppvuxna en annan
blir det lättare. Båda dessa förklaringar, ofta sammanfaller, harsom
säkert visst fog för sig bilden från utvärderingen såvälmen som
från forskning inte entydig. pilotkommunernaIär detannan var

i första hand äldre på olika engagerade sig i ocht.ex. män sättsom
backade jämställdhetsarbetet. kanUnga ocksåmän t.ex. mot-upp

sig den ökade konkurrens arbete ochsätta position kvin-om som
deltagande i arbetslivet innebär Kvande Rasmussen, 1993.nors

Bilden tycks således komplicerad och därför också viktig attvara
forska vidare i vi vill öka kunskapen varför män sägerom om som

de positiva till jämställdhet inte handlar därefter.är utvärde-att I
ringen behandlades glappet mellan ord och handling formsom en

ambivalens uppstod de manliga ledarnas positiva värde-närav som
ringar jämställdheten mellan könen ställdes eller kom iemotom
konflikt med andra intressen nämligen; 1 stärka sina positio-att

och utvecklingsmöjligheter inom organisationen och 2 attner
stärka och upprätthålla framförallt inte hota deras värdighetmen-

kön, dvs. deras manliga könsidentitet. det förstaI fallet hand-som
lar det de beroendeförhållanden skapas mellan individer iom som
ledningsgrupper på olika nivåer i hierarkiska organisationer, som

kommuner. det andra fallet handlarI det de principer ellert.ex. om
mekanismer i mångt och mycket påverkar relationer tillmänssom
andra i mansdominerade sammanhang. Intresse karriärut-män av
veckling och bekräftelse den manligheten kan i det härav egna
perspektivet ikomma konflikt med positiv hållning till jäm-en
ställdhet. det här perspektivet blir detI också lättare förståatt var-
för de få manliga ledarna både sade de positiva till jäm-attsom var
ställdhetsfrågan och handlade därefter sådana befannsom var som
sig i organisationens led. inteDe längre beroendeöversta var av
andra för komma vidare i karriären och demän relativtatt var
oberoende andra godkännande och bekräftelse förmäns attav upp-
rätthålla sina identiteter Andra manliga ledaremän. sadesom som

de positiva till jämställdhet hade makt ioch vissaatt statusvar
sammanhang medan de i andra sammanhang underordnadevar
andra fallende befann deI sig i beroendeförhål-män. ettsenare
lande och kunde känna sig relativt maktlösa. Dessa upplevdemän
olika former krav på anpassning för komma vidare i karriä-attav

och for undvika de ifrågasattes ock förlöjligades i led-att attren
ningsgrupper dominerades och manliga värderingar.mänsom av
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arbeta jämställdhetsfrågor uppfattades inteAtt med merite-som
rande dessa varken i fråga karriärutveckling eller imän,av om
fråga vad förväntades dem män.om som av som

den kvinnovetenskapliga forskningen det framföralltI kvin-är
noförtryck och kvinnors underordning har i fokus.stått Härsom
framträder manligheten i dessoch negativa former. Imännen mest
den traditionella detforskningen den implicitaär ärmannen som
utgångspunkten. det oftastDå är ärmannen som norm snarare
verklighetens lyfts fram med påföljd indivi-män mänattsom som
der och varken eller problematiseras. blir allt-Detsom grupp syns

jämställdhetenuppenbart mellan kvinnor och skamänattmer om
arbetslivöka inom organisationer och måste även männen engage-

i denna fråga. Kvinnor kan inte driva jämställdheten i mål utanras
komma vidare det därför viktigtFörmännens ärattengagemang.

undersöka och synliggöra den manliga världen på delvisatt ett nytt
Kvinnorsoch och arbete har in-sätt.nyanserat engagemangmera

fråganeburit framsteg både i öka jämställdheten mel-attstora om
lan könen och i fråga öka jämställdhetsfrågans betydelse påattom
samhällslivets samtliga områden. synliggöra manliga ledaresAtt
roll i genomförandet statliga jämställdhetsåtgärder tydli-ettav

led ikansätt strävan.ettses som sammagare
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iämlikhetslogiken EG-rätten.J

kvoteringsmålet Kalanke.feministisk analysEn av

LUNDSTRÖMKARIN

Sverige.könsjämlikhet iförbetydelse1 EG-rättens

undertecknan-bildadesGemenskapemaEuropiskaSedan de genom
stadgan-EG-rättsligtfunnitshar detRomfordraget 1957det ettav

könenÅ översättningarnasvenskademellan Ijämlikhetde avom
detöversättningenjämställdhet, ianvänds ordetdirektivEGs av

Stadgandet ijämlikhet.artikel ordetdennaijag analyserarmål
ha likakvinnor skaochartikel 119Romfördragets mänattanger

rättsakterradartikel har långUtifrån dennaarbete.för likalön en
föremålsin blivitRättsaktema har iantagits.könsjämlikhet turom

i Luxemburg.domstoltolkningsutlåtanden EGsför drygt 100 av
undertecknadebildandedecennier efterfyra EGsSverigeNär nästan

gemenskapermedlem i deblevoch årEES-avtalet, ett somsenare
blevunion,omvandlats tillhadeMaastrichtfördraget engenom

domstolsutlåtandenallaochrättsakter över nattsamtliga EGs en
överordnade alldet ocksåoch inte barasvenskdel rätt, utanen av

rättspraxis.lagstiftning ochsvensk
hög-EG-domstolenrättsakteruttolkare EGsegenskap ärI avav

könsjämlikhetskapandetinstitution inonnbildandejuridiskasta av
vadanalyseraangelägetvarför detEU-ländema,i noggrantär att

realisera.efterdomstolenkönsjämlikhet det strävarför slags attär
rättsaktertolkamed enbart EGssignöjerDomstolen inteAtt att

sysslarbland demallom bekantskapar EG-rätt, ärävenutan som
verksamheträttsskapandeDomstolensHittills harmed EG-rätt.

könsjämlikhet.jagjämställdhet användersvenska ordetstället för det termen
liberalismensprägladrättsområde starktdettaEG-rätten på ärOrsaken är att av

just mellan könen. Inteord for jämlikhetsärskiltdet inte finns någotidéer i vilka
språk. könenEU-ländemas Attsådan páheller existerar någon merpartenterm av

engelska,ömsesidigt utbytbara. Ideidétraditionliberaljämlika betyder i ärattär
likhets-betydelsesemantiskajämlikhettyska harfranska och tennen somsamma

grund för detligger tilluppfattningdentillvilkettecknet, är motsatsen som
olikaväsentligtkvinnor ochnämligenjämställdhet, män ärsvenska ordet att men
309-310.1995Nousiainenskyldigheter,rättigheter ochska hade s.att samma
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framförallt varit inriktad på EG-rätten effektiv genomslags-att ge
kraft rättspraxisi nationell lagstiftning och det rättsfallI jag ska
analysera i denna artikel målet Kalanke könskvoterings till-om-

EG-rätten3låtlighet enligt gick Domstolen längre; den utnyttjade-
den genomslagskraft den själv EG-rätten till underkännagett att en
nationell bestämmelse, vilken enligt högsta nationella specialdom-
stol stod i överensstämmelse med nationell grundlag. innebärDet

Domstolen antingen underkände den nationella domstolensatt
tolkning nationell grundlag vilket den inte har kompetens attav -

eller den underkände den nationellagöra grundlagen. Måletatt-
Kalanke anmärkningsvärt bakgrundär Domstolensmot av egen
praxis i vilken den har konstaterat medlemssländemas grundla-att

minstaEGs i frågautgör mänskliganämnaregar gemensamma om
rättigheter4, med tanke på subsidiaritetsprincipenäven harattmen
fått uttryckligt stöd i Romfördraget Maastrichtfördraget5genom

Kalanke-målet det första mål i vilket Domstolenär behandlar
könskvotering medel nå jämlikhet mellan kvinnor ochett attsom

Målet har varit föremål för intensiva diskussionermän. och för-
anlett EG-kommissionen vidta högst ovanlig åtgärd, nämli-att en

föreslå ändring den artikel Domstolen tolkade i måletattgen en av
Kalanke.6 föreslagnaDen ändringen har inte blivitännu antagen
och det tveksamt den någonsin kommer bliär det eftersomattom

ändring bestämmelsen kräver enhälligt beslut råd.EGsetten av av
denna artikelI ska jag analysera Kalanke-målet utifrån den me-

tod jag använder i min doktorsavhandling titel Jämlikhetärvars
mellan kvinnor och i EG-rätten. feministiskEn analys.män Ef-

Domstolensutlåtande i målet Kalanke inte tillhandahållertersom
så många analysera och eftersom Domstolen följdeargument att
generaladvokatens förslag till utlåtande fokuserar analysen general-
advokatens rättsliga utlåtande.

Artikeln inleds med kortfattad beskrivning de teorier ochen av
metoder jag använder. Därefter följer referat Kalanke-måletett av
och beskrivning de EG-rättsliga stadganden målet aktualise-en av

varefter jag analyserar generaladvoketens förslag till domsto-rar,

zExempelvis det EG-domstolen beslutat EG-rättenär ska överordnadattsom vara
nationell lagstiftning och rättspraxis målen 26/62 Gend Loos 1963van en
ECR l och 43/75 Defrenne 1976 ECR 455.
3Mål C-450/93 Kalanke 1995-I ECR 3051.
4Mål 11/70 Intemationale Handelsgesellschaft 1970 ECR 1125, premiss
5Bestämmelsen införd i artikel 3b i Romfördragetär och bland EGannat attanger
inte ska vidta åtgärder går vad nödvändigt förutöver målenär uppnåattsom som
i fördraget.
6Den föreslagna ändringen publicerad i OJ C 179/96är s.
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lens utlåtande. avslutar artikeln medutlåtande domstolens Jagsamt
min uppfattning könskvotering skulle kunna användas ihurom

det fanns medvetenhet ienlighet med gällande EG-rätt om en
könsdiskrimi-Domstolen komplex och allvarlig fråganhurom om

emellertid nödvändigtnering Allra först det någotsägaär. är att
jämlikhetsbegreppen.de olika juridiskaom

Jämlikhetsbegrepp liberal tradition.i

liberal idétradition utgår den abstrakta betydelsen begreppetI av
jämlikhet från Aristoteles definition: lika ska behandlas lika, olika
olika.7 kvinnor ansågs väsentligt olika skulle de be-Eftersom män

hälftenhandlas olika. Under den andra 1800-talet argumentera-av
Mill för det inte fanns några egentliga könsskill-de John Stuart att

rättfärdiga olik behandling kvinnor. Följ-nader kunde ensom av
kvinnor ha civila och politiska rättigheteraktligen skulle samma

Mills argumentation den historiska grunden för be-ärmän.som
formell jämlikhet i den liberala idétraditionen: eftersom detgreppet

inte finns egentliga, substantiella skillnader mellan könennågra
män.3behandlafinns det inga skäl kvinnor Försätt änatt annat

denjuridiskt effektuera liberala idén formell könsjämlikhetatt om
könsdiskriminering introducerats ihar lagstiftning mångamot

neka någon lika behandling med hänvisning till könvästländer. Att
direkt diskriminering. Eftersom det jämförelsebenämns krävs en

det förmed könet kunna konstatera di-motsatta atten person av
implicitdiskriminering, har det i de juridiska begreppen for-rekt

och direkt diskriminering kommit liggamell jämlikhet att ett anta-
den eftergande vilken kvinnor ska behand-ärmänatt normom

las.9 jämlikhet har därmed kommitFormell betyda kvinnoratt att
lika behandlas inte kvinnor ochoch ska män, mänär män attsom
lika lika.och ska behandlasär

framstående feministiskaUnder och 90-talen har många1980-
rättsteoretiker olika utgångspunkter kritiserat den liberalafrån
jämlikhetsformeln för den inte något könsjämlikt resultat,att ger

sig eller form. Könsneutral lagstiftning ochavseende innehållvare
förbud grund förändrar inte samhäl-diskriminering könmot av
lets juridiska strukturerna eller de ekonomis-strukturer, sig devare

religiösa.ka, kulturella, politiska eller Lagstiftning hänvis-utan
till intryck förhålla sig neutral till kön,ning kön attger av men

7Scales 1993 4041.s.
sKrieger och 1993 162-163.Cooney s.
9a.a. 165.s.
10Frug1992 6-7.s.
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döljer dess fundament byggt maskulina forestall-på gamla,äratt
ningar moral och rättvisa och det subjekt rättigheterom om vars

reglera.och skyldigheter den syftar till samhällets struk-Attatt
till följdinte förändras könsneutral lagstiftning beror påturer av

den inte ändrar fördelningen den sociala makten mellanatt av
samhället.kvinnor ioch män

Insikten förbud direkt diskriminering otill-äratt mot ettom
räckligt medel för nå reell jämlikhet har lett till begreppetatt att
indirekt diskriminering har introducerats. bakom den-Argumenten

förstaanvändes gången 1971 USAs högsta domstol iterm ettna av
rasdiskrimineringsmål. målet konstaterade högstaI domstolen att
formellt könsneutrala bestämmelser ioch praktiken kan haras-
diskriminerande verkan, och den diskriminerande verkan inträ-att

haftder obereonde svaranden uppsåt diskriminera. Där-attav om
för, konstaterade högsta domstolen, åvilar det svaranden bevisaatt

till objektiva, icke-diskriminerande villkor, i prakti-att synes som
ken har diskriminerande verkan, relevanta i förhållande till dessär
syfte. denna dold diskriminering introducerades iNär Stor-typ av

discrimination.‘4benämningen indirectbritannien fick det Den
införlivats ibrittiska har sedan EG-rätten på initiativtermen av

Storbritannien.
diskrimineringJuridiskt begreppet indirekt innovationär en av-

bevisbördan mellan käranden ochseende fördelningen av svaran-
hela bevisbördan, i indirekt dis-den. Normalt har käranden mål om

svaranden tillkriminering övergår den till käranden visatnär att
könsneutrala och objektiva villkor, sedvanor eller bestäm-synes
i praktiken har diskriminerande verkan för någon tillhöran-melser

de indirekt diskriminering därmeddet könet. Begreppet öppnarena
för bevisa till objektiva och könsneutralamöjligheten attatt synes

praktiken inte objektiva och könsneutralabestämmelser i är utan
filosofiska föreställningar. Finnsvilar maskulint konstrueradepå

begreppet indirekt diskrimine-det därtill medvetenhet attomen
oavsiktlig diskriminering, det villring omfattar systematiskäven

indirektstrukturell diskriminering, kan begreppt diskrimine-säga

Rättens maskulina eller patriarkala strukturer genomgående i femi-är ett tema
nistisk rättsteori, de antologierna med titel Feminist Legal Theorytvå sammase
utgivna respektive Olsen 1995.Weisberg 1993av
Frug MacKinnon 19931992 30-31, 437-453.s.s.
‘3Griggs Co, 401 us 424 1971.Duke Powervs
Bindman Fredman och Szyszczak 1995 214.1995 51, s.s.
‘5Hoskyns mål 96/80 Jenkins, 1981 ECR 911, åberopade den1996 104. 1s.
brittiska det amerikanska Griggs-målet och EG-domstolen accepteradekäranden

icke uppsåtlig diskriminering och omvänd bevisbörda.argumenteringen om
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ring innehålla förändringspotential.verklig Avgörande för vil-en
ket innehåll begreppet får hur domstolar tillämpar det.är

2 Reproduktion könskategorierav
i postmodern feministisk teori.

postmodernismen inspirerade feministiskaDen teoribildning jagav
utgår från fokuserar språkets betydelse för den komplexa fråge-
ställningen varför maskulinitetsprincipens primat består medom
konsekvensen överordning och kvinnors underordningmänsatt
ständigt återskapas. Utångspunkterna kön artificiellär äratt en

kategoriseringlö,grund for det inte finns och aldrig har funnitsatt
några homogena och tiden konstanta kan be-över grupper som

kvinnor respektive det språketnämnas män ärutan att genom
omkonstrueras.dessa könskategorier konstrueras och ständigt Ef-

lagstiftning könsjämlikhet använder könskategorierna itersom om
syfte upphäva deras relevans det angelägetäratt att noggrant
analysera huruvida kategorierna verkligen upphävs eller deom
istället reproduceras.

definierat fyra interagerandehar beståndsdelarJoan Scott ge-
könskategorierna reproduceras:vilka 1 kulturellt tillgängliganom

normativa begrepp, socialasymboler, 2 3 institutioner och orga-
identitet.subjektivnisationer Enligt de kulturella4 Scott ärsamt

för många och oftasymbolerna tolkningar medanöppna motsatta
tolkningar symboler, varigenom dessa begränsasutgör avnormer

sina metaforiska möjligheter.och förlorar normativa begrep-De
ijuridisk religiösåterfinns såväl i och politisk doktrin.sompen

Normativa begrepp sig typiskt uttryck i bestämda binäratar mot-
kategoriskt och otvetydigt slår fast betydelsensatser som av ex-

empelvis kvinna, manligt och kvinnligt. analysoch Enman av
innefatta hänvisningar till den tredjemåste enligt Scottnormerna

beståndsdelen: institutioner ochsociala organisationer. Scotts mo-
dell feministiska rättsliga eftersomanvändbar i analyserär rättssys-

skapar det juridiska språket bygger dikotomier,ochtem normer
och konfliketer.motsatser

hänvisaranalyser normativa begrepp till Ferdinand deI Scottav
lingvistik tillSaussures strukturella Derridas teorierJacquessamt

Foucault 1980.
Riley 1988, 1992 125-153.Frug s.
13scon1988 43414.s.
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hur mening har skapats i den västerländska filosofiska traditio-om
nen.

de hävdatSaussure har varje positiv definition något vilaratt av
undertryckandepå negation eller något förkla-ett annaten av som

definieradesdet positivt Bestämdamotsats. motsatserras vara
döljer det faktum de egentligen ömsesidigt beroendeäratt av var-
andra. har fått mening speciellt vedertagnaMotsaterna genom
kontraster, inte från några naturliga eller antiteser.rena

ömsesidigtEnligt Derrida de beroende hier-är ävenmotsatsema
arkiska. första den dominerande eller primäraDen ärtermen me-

sekundär.underordnad ellerdan dess västerländ-Denärmotsats
filosofiska traditionen vilar enligtska Derridas på binärasynsätt

enhet/mångfald, likhet/olikhet, närvaro/frånvarosåsommotsatser
feministiskaoch universell/speciell. Till dessa har teoretiker lagt

förnuft/känsla, kultur/natur, själ/kropp, aktiv/passiv,bland andra
sol/måne. första hävdar Derrida, till-dag/natt och De termerna,

medan deras makar framställs ellerdelas dominans som svagare av-
Ändå första beroende och härleder sinvikande. deär termerna av

i sådan utsträckning demening de andra atttermerna en senareur
första.kan definitionerna desägas avgenerera

Dikotomier i EG-rätten.3

jämlikhet mellan och kvinnor innehållerPå området EG-rät-män
ordpar. Syftet med analysen i denna artikellång rad är attten en
till varandras och inbördes hierar-visa hur de görs motsatser ges en

målet Kalanke framförallt aktualise-kisk ordparordning. De som
män/kvinnor individ/kollektiv, direkt diskrimine-följande:ärrar

diskriminering, formell jämlikhet/reell jämlikhetring/indirekt samt
åtgärder/positiva åtgärder.rättsliga

Målet Kalanke.

följande:i målet Kalanke Eckhard KalankeOmständigheterna var
parkförvaltningenlandskapsarkitekt anställd i staden Bre-avvar

högre befattning inom förvaltningenhade söktHan en menmen.
medsök-det fanns kvinnligfick med motiveringenden inte att en

scott 1995 36-37.s.
Demda 1976.
lcixous 1996 63-65.Clément s.
221 hommes/femmes,könen i ordningen men/women,direktiv de tvåEGs anges

de svenska översättningarnaMänner/Frauen. Imaend/kvinder, uomini/donne, av
omvänd ordning: kvinnor ochgenomgående fåttdirektiven har ordparet män.en
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ande lika meriterad han Enligt delstatens Lan-som var som var.
desgleichstellungsgesetz skulle nämligen kvinnor företräde tillges
utlysta tjänster förutsatt a de lika meriterade manligaatt: var som
sökanden och b de utgjorde mindre hälften personalen i denän av
relevanta personalgruppen inom avdelning. Kalanke överklaga-en
de utnämningen den kvinnliga medsökanden till Arbeitsgericht,av
Landesarbeitsgericht och Bundesarbeitsgericht, intemen vann ge-
hör för sitt käromål. Sista instans konstaterade den omtvistadeatt
delstatslagen i överensstämmelse med tysk grundlag, vän-var men
de sig till EG-domstolen för få fråganpå den ocksåatt svar om var
i överensstämmelse med artiklarna 21 och 24 i direktiv 76/207

genomförandet principen likabehandling ochmänom av om av
kvinnor i fråga tillgång till anställning, yrkesutbildning och be-om

arbetsvillkor.fordran samt

Relevant lagstiftning.

Artikel 21 i direktiv 76/207 innehåller definition principenen av
likabehandling och kvinnor. Principenmän innebär detom attav

inte får lov förekomma någon helst diskrimineringatt påsom
grund kön, sig direkt eller indirekt, och särskilt inte medav vare
hänvisning till äktenskaplig eller familjestatus. Då detta di-status
rektiv för 21 år sedan det första gången indirektantogs diskri-var
minering uttryckligen förbjöds i rättsakt. Varken detta elleren se-

direktiv innehåller emellertid någon definition de tvânare ty-av
diskriminering. Genom läsa direktivets går detattperna textav

inte tillkomma någon slutsats deatt tvåän att typernaannan av
diskriminering likvärdiga, det villär indirekt diskriminering.säga att

lika otillåten direkt diskriminering.är som
Direkt diskriminering har Domstolens praxis kommit attgenom

få betydelsen all diskriminering sker med uttrycklig hänvisningsom
kön.till Innebörden indirekt diskriminering har Dom-termenav

stolen successivt utvecklat i sin praxis. viktigasteDet målet i detta
Bilka-Kaufhaus.25avseende slårdetär I Domstolen fast tillatt en

objektiv bestämmelse kan indirekt diskrimineringutgörasynes om
statistisk undersökning visar betydligt fler kvinnoratt än mänen

missgynnas bestämmelsen. Bevisbördan övergår då tillav svaran-
den anföra objektiva skäl kan rättfärdiga den indi-attsom genom

diskrimineringen.rekta indirektTermen diskriminering har såle-

Direktivet publicerat i OJ 39/76 40.Lär s.
Exempelvis mål C-177/88 Dekker 1990-1 ECR 3941.
25Mål 170/84 Bilka Kaufhaus 1986 ECR 1607.
26a.a.premiss 31.
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den ifrågasätterbetydelsefulla innebördendes fått den rättsreg-att
likabehandling.realisera reellsyftar tillobjektivitet ochlernas att

den indi-begränsninginnehåller begreppetSamtidigt attgenomen
inte har medmed skälrättfärdigasdiskrimineringen kanrekta som

objektiva.därför benämskön ochgöraatt som
in-i artikel 21likabehandlingsprincipenArtikel 24 attanger

och kvin-möjligheter förfrämjar likaåtgärder mänhindrarte som
ojämlik-befintligagäller avlägsnadetsynnerhet intei när attnor,

områdenmöjligheter på depåverkar kvinnorsheter om-somsom
likabehandlingsprincipenfrånundantagdirektivet. Dettafattas av

inte finns någravarför detantagningsprocessen,ilanserades sent
akterna.förberedandedet i detillkommentarer

1982-198528 kommissio-åtogaktionsprogrammetdet förstaI
innehåll.åtgärderpositivauppgiftensig etttermenatt genen

och deiaffirmative actions USAtillhänvisadeKommissionen
begrän-sådansedan begreppetländerna,skandinaviska enmen gav

be-skilja mellannödvändigtdetjagsad innebörd attatt varaanser
detsärbehandling, och EG-actions/positivafñrmativegreppen

åtgärder. kommissionens hand-Avpositivarättsliga begreppet
positiva åtgärdertydligtnämligendet ärframgårlingsprogram att

syf-rättsliga åtgärderMedanåtgärder.rättsliganågonting änannat
åtgärderpositivainnebärrättigheter,individersstärkatill atttar

hindericke-rättsligaövervinnasyfteåtgärderpraktiska är attvars
attityder. Informa-exempelvisarbetsmarknaden,kvinnor påför

posi-deutbildning någraochundersökningar ärtionskampanjer, av
aktionsprogram-i det förstaförordadekommissionenåtgärdertiva

andraåtgärder och årättsligasidanåmellanTudelningmet. ena
sidan sedankommissionenharåtgärder upprätt-praktiskapositiva,

aktionsprgrammen.3följandehållit i de tre
för kvinnoråtgärderpostivarekommendationrådetsI om

åtgärder och åjuridiskasidanmellan åtudelningframgår denna ena
preamblen.32 positivaredan Deåtgärderpraktiskaandra sidan av

271-loskyns 104.1996 s.
28A opportunitiesof equalthe promotionactioncommunity programme onnew

final.758COM 811982-1985,for women
291 Kalanke-málctochdirektivsbestämmelsenöversättningenden svenska av

talasengelska versionernadet i desärbehandling medanpositivanvänds termen
women.for andopportunityequal"measures promoteto menom

3°Aktionsprogrammet 6 och1982-1985 s.
3Aktionsprogrammen 901991-1995, COM801 final,COM 851986-1990,

final.95 3811996-2000 COMoch449 final
Council foractionof positivepromotionRecommendation the womenon

tredje34, utgången.198484/635/EEC OJ L s.
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åtgärder sedan rekommenderas inte juridiska till sitt slag:är attsom
informera och öka medvetenhet, kvalitativa och kvantitativa un-
dersökningar och analyser, anpassning och så vidare.uppmuntran,

Artikel 6 i det sociala3 avtal socialt protokollettsom genom
fogades till Maastrichtfördraget innehåller också stadgandeett om
positiva åtgärder. Enligt denna artikel hindrar likalöneprincipen
inte medlemsstaterna från upprätthålla eller vidta åtgärderatt som

kvinnor särskilda fördelar i syfte underlätta kvinnors yrkes-attger
arbetande eller förhindra eller kompensera dem för nackdelar i de-

yrkeskarriärer. detta stadgande det inteI lika tydligt posi-är attras
tiva åtgärder något rättsliga åtgärder.änannatavser

Domstolens utlåtande.

Domstolens utlåtande i målet Kalanke knapphändigt. Den kon-är
nationell bestämmelse automatiskt kvinnorstaterar att en som ger

könsdiskriminering33företräde Frågan denna könsdis-utgör om
kriminering tillåten med stöd 24 besvarar domstolenär av genom

citera tidigare utlåtande, i vilket den slagit fastatt ett eget, att ar-
tikel har till precist och24 syfte tillåta de åtgärderavgränsat att

visserligen enligt sin utformning diskriminerandeärsom men som
syftar avskaffa ellertill begränsa faktiska ojämlikheter kanatt som

isamhället.34förekomma Eftersom artikel 24 undantagär ett
restriktivt.från individuell rättighet ska den tolkas Därför,en

slår Domstolen sonika fast, nationella bestämmelser,är som un-
dantagslöst och ovillkorligt kvinnor företräde, inte till-garanterar
låtna eftersom de överskrider för undantaget i artikelgränsen
24.35 tillägger Domstolen,Dessutom, det så den tyska ord-är att
ningen eftersom den har till syfte uppnå lika andel kvin-att en-

och samtliga löneskalorinom och tjänstenivåermän ersätternor -
det befrämjande lika möjligheter föreskrivs i artikel 24av som
med det endast kanresultat uppnås sådan jäm-attsom genom en

förverkligaslikhet
innebär könskvotering strider likabehandlingsprin-Det att mot

cipen i artikel kvinnliga sökanden lika meriterade21 även när är

33Má| C-450/93 Kalanke, premiss 16.
34a.a. premiss refererar16. mål Domstolen till mål 312/86 KommissionenDet är
Frankrike 1988 6315.ECR
35Mål C-450/93 Kalanke premiss 21. Domstolen hänvisar till mål 222/84
Johnston 1986 ECR 1651. Detta mål behandlade undantagen i artiklarna 22

könsspeciñka yrken och 23 skydd kvinnor vid graviditet ochom om av
moderskap.
Mai C-450/93 Kalanke premiss 22.
37a.a. premiss 23.
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kvinn-könskvotering detdärförmedsökanden görmanliga attsom
könskvoteringhellerfaktorn.avgörande Intetill denliga könet är

positivade endaeftersomi artikel 24undantagetenlighet medi
hinder för kvin-eliminerarsådanatillåtnaåtgärder ärär somsom

konkurrera påkvinnormöjligheter förlikaskapai syfte attattnor
utanförlängre,Könskvotering gårarbetsmarknaden. ett steg un-

likaåstadkommasyftar tillkvoteringräckvidd, dådantagets att re-
arbetsmarknaden. Likakvinnor påochpresentation män repre-av

konkurre-lika möjligheteremellertid resultatetsentation attär av
kopp-automatisk.det finnssåledesförutsätterDomstolen att enra.

representation.och likakonkurreramöjlighetermellan likaling att
den inteförståutlåtande svårdettaArgumentationen i är att om

förslaggeneraladvokaten Tesaurositalienskedeni ljusetläses av
till utlåtande.

utlåtande.rättsligaGeneraladvokatens

rättsliga utlåtandeGeneraladvokat Tesauros engenomsyras av
domstolar.svenskaanvändsknappastretorikkänsloladdad avsom

deknapphändigaofta såsidanandradomar åSvenska attär myc-
väl gömdadärmedkänslor, vilkabaserade på ärväl kanket vara

tilljag analysenkoncentrerartidigareanalyser.för Som nämnts ge-
jämlik-formellordpar, särskiltanvändaneraladvokatens sätt att

jämlikhet, individ/kollektivmän/kvinnor,het/reell ävenmen
åtgärder.åtgärder/positivarättsligasamt

jämlikhetreellformell ochTermerna
inkonsekven-delvisanvänder många ochGeneraladvokat Tesauros

definitionutlåtande medinleder sittjämlikhetsbegrepp. Hanta en
tidigare. Enligtinte uttrycktsjämlikhetoch reellformell somav

individer till-likabehandlingformell jämlikhetbetyderTesauro av
likabehandlingjämlikhetreellmedanhörande olika avsergrupper

sitt fortsattageneraladvokaten byggerEftersom reso-grupper.av
och kopp-gruppjämlikhetjämlikhet kontraindividuellpånemang

indirekt dis-respektivetill direktjämlikhetlar de två typerna av
det tycksangeläget härdetkriminering, poängtera attär att som

381 equalityformalanvändsKalanke-måletengelska versionenden tennernaav
faktiskformell ochversionensvenskaequality, i densubstantiveoch termerna

jämliket i denlanserargeneraladvokatenEftersomjämlikhet. typ somaven ny
reell jäm-formell ochanvänder jagactualengelska versionen benämns termerna

nylanserade jämlik-jämlikhet. Dende olikahålla isärlikhet i syfte typernaatt av
jämlikhet.med faktiskjagheten översätter

Generaladvokatens utlåtande, premissrättsliga
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generaladvokat Tesauro inte insett innebörden indirekt dis-om av
kriminering och reell jämlikhet. statistiskaDet material om grup-

och kvinnormän krävs för bevisa indirektattpen gruppen som
diskriminering enbart undersökningsmetod. dennaär Om statis-en
tiska undersökning visar kvinnor i högre omfattningatt gruppen

missgynnas tillän objektivmän bestämmelse,gruppen av en synes
innebär det lång rad individuella kvinnor for direktatt utsättsen
diskriminering till följd bestämmelsen. Kännetecknet for indi-av
rekt diskriminering det form diskrimineringär äratt en av som
inte uppsåtlig oavsiktlig ochär omedveten. Individer drabbasutan
inte i mindra grad diskriminering enbart för den inte ärattav av-
siktlig. Kopplat till begreppet indirekt diskriminering bortser dess-

antagandet reell jämlikhet jämlikhetutom mellanattom avser
från existensen strukturell diskriminering. Bindmangrupper ut-av

trycker det på följande sätt:

the assumption obscures the frequent existence of andpatterns
practices of systemic direct discrimiation. Bindman, 1995:62

Generaladvokat Tesauro sedan första, outtaladgör rangordningen
de två formell och reell jämlikhet konsta-termerna attav genom

varje åtgärd syftar till förmånertera att attsom ge en grupp
jämlikhet.strider principen formell Ommot termernaom vore

likvärdiga skulle han också ha konstaterat varje fonnell likabe-att
handling leder till indirekt diskriminering strider princi-motsom

reell jämlikhet.pen om
Enligt generaladvokatens definition betyder positiva åtgärder
under tidsbegränsad period undanröja hinder iatt står vägenen som

för skapandet lika möjligheter kvinnorfför ochmän Hanav
kopplar positiva åtgärder till den sekundära formen jämlikhetav

hävda syftet med positiva åtgärder realiseraatt att är attgenom
jämlikhet.reell Samtidigt deklarerar han de enda tillåtna åt-att

gärderna i syfte reellrealisera jämlikhet sådana nöd-att är ärsom
vändiga för undanröja de hinder det omöjligt för kvin-göratt som

på lika villkor uppnå resultatatt Skälet tillmän.nor samma som
enbart sådana åtgärder tillåtna det enbartatt dessaär är att är som
skenbart diskriminerande.är hänvisarTesauro här till målsamma

som citerade.Domstolen
sittI rättsliga utlåtande fortskrider sedan generaladvokaten med

rangordnauttryckligen formell ochatt reell jämlikhet;termerna

40a.a.premiss 1
41a.a.premiss 20.
42a.a.premiss l5.
Mal 312/86 Kommissionen Frankrike.
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for-principenkompletterarreell jämlikhetprincipen omom
jcimlikhet44 Därför, Tesauro,kursivering.minmell argumenterar

formell jämlik-principenavvika frånenbart tillåtetdetär att om
enligt general-jämlikhet, vilketfaktiskuppnåsyftethet är attom

mellanjämlikhetbetyderadvokaten personer.
lanseradjämlikhetjämlikhetFaktisk är typ av gene-ny aven

gäl-likabehandlingsprincipemaLikalöne- ochraladvokat Tesauro.
förutsätterprinciperrättigheter.sociala Dessaekonomiska ochler

jämlik-syfte skapaNågotoch kvinnor.könskategorierna attmän
sociala rättigheterekonomiska ochi frågamellanhet ompersoner

förbudmindre någotinte i EG-rätten,nämligenexisterar än mot
det tillåtetSåledesavseenden.i dessa ärdiskriminering personerav

i liberaljämlikhet, vilkenformellfrån principenavvikaatt om
syftetjämlikhet, enbartindividuellbetyder ärtradition att rea-om

existerar i EG-rätten.jämlikhet intesocialformliser någon somav
omvänd dis-introducerarGeneraladvokat Tesauro även termen

mel-jämlikhetområdetintehittillsvilkenkriminering, använts
frågorofta förekommer idäremotkvinnor,lan ochmän sommen

nationalitet. det sammanhangetgrund Idiskriminering på avom
hu-frågeställningdiskrimineringomvändinnehåller termen omen

medborgarebehandla landets sämre ändet tillåtetruvida är att egna
exempelvis i frågaandra EU-länder,frånmigrerade arbetstagare

omvänd dis-definierar intesociala förmåner. Tesauro termenom
konstaterarkönsjämlikhet. baraHanrättsområdetkriminering på

vid tjän-kvinnor företrädediskrimineringomvänddet attäratt ge
detkvinnor. Innebärdeförstetillsättningar enbart är attatt gene-

egentliga med-faktiskt betraktar EUsmänraladvokat Tesauro som
falletsåmigranter Omslagskvinnor någon är ärmedanborgare är
subjek-plats:slutsats på sin HanberömdaBeauvoirs ärSimone de

Andra.46dethonAbsolutadet ärtet, -
ele-viktigtuppsåtbevisningkrav påAvsaknaden är ettomav

general-Kalankediskriminering. falletIindirekti tartermenment
övervägande. konstaterari Hanuppsåtetändåadvokaten att un-

arbetsmarkna-i visstkvinnorderrepresentation segmentettav
ojämlikhet mellan könen,påindiciumkanden utgöra ett men me-

finns uppsåtinnebär det någotnödvändigtvisdet inte attattattnar
drar han slut-dettaarbetsmarknaden. Avpåmarginalisera kvinnor

inneboende i allagodtycklighetinslagdet finns ettattsatsen av

Generaladvokatens premiss 16.utlåtande,rättsliga
45a.a. premiss 22.
de Beauvoir 1995 13.s.
Generaladvokatens premiss 24.utlåtande,rättsliga
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könskvoteringssystem. Med andra ord: har inte nöd-typer mänav
vändigtvis för avsikt diskriminera kvinnor. Därför ska mänsatt

till anställning inte kränkas kvotering kvinnor.rätt Ge-genom av
neraladvokat således associationTesauro skapar mellan köns-en
kvotering och godtycklighet, tillsammans med blandtermen som
andra känslomässighet tillskrivits det feminina medan det maskuli-

påståtts förnuftigt, rationellt och därmed förutsägbart, vil-na vara
ket till godtyckligt.är motsatsen

Slutligen generaladvokaten kovändning i fråga dengör en om
inbördes rangordningen begreppen formell och reell jämlikhet.av
Till skillnad från genuina undantag från principen formell jam-om
likhet, vilka syftar till undanröja hinder, den tyska lag-utgöratt
stiftningen falskt undantag eftersom dess syfte skapa likaärett att

kvinnor.43representation och Sådan numerisk jämlikhetmän ärav
enbart formell jämlikhet, illusorisk och innehållslös. Alltså: dennär
formella syftar tilljämlikheten lika meriterade kvinnliga sö-att ge

inte blikanden individuell diskriminerade, den enligträtt äratten
ochillusorisk och måste därför underordnadTesauro tom, vara re-

ell jämlikhet.
generaladvokatenfaktum några premisser tidigare kon-Det att

syftetdet med skapa lika möjligheter förstaterat att yttersta att
befordraoch kvinnor kvinnors representation påärmän att ar-

och således realiserabetsmarknaden reell jämlikhet, tycks inte be-
motsägelsefulltfkomma honom

Generaladvokat hävdar detTesauro grundläggande ochatt
med jämlikhetokränkbara målet verklig jämlikhet och inte den—

inteenbart talar kan uppnås la-änannat attomsom man genom-
respekteras.5°grundläggandefall princip,i detta för-Hangen, en

vilken denna grundläggande principklarar inte han måsteär, men
individuell jämlikhetprincipen formell, eftersom det äravse om

avvika frånden princip det tillåtet med mindre måletinte ärär att
skapa faktisk jämlikhet mellan villdet socialsägaatt personer,

jämlikhet. övertygad kvinnan inte förtjänarTesauro är att attom
uppnå enkel sifferrnässig jämlikhet, jämlikhet såledesen en som
inte formell, och för övrigt har skapats till prisetär änannat som

obestridligt brott värdering grundläggande förärett motav en som
varje civiliserat samhälle: lika rättigheter och lika behandling av

en.5loch Underförstått i uttryck och liggerTesauros var envar
det vill och lika rättigheter och lika be-sägaman, var en mans

48 premisserna l7 och 28.a.a.
49 premiss l4.a.a.
50a.a.premiss 27.
a.a. premiss 28.
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handling eftersom diskriminering individuella formkvinnor iav av
attityder och sociala strukturer uppenbarligen inte brottutgör mot
någon grundläggande värdering i civiliserade samhällen.

exempelDetta på generaladvokat tänkan-Tesaurosär annatett
de i subjekt och objekt. definition subjektMän ärtermer av per

individuella,med okränkbara rättigheter. Kvinnor objekt förär en
lagstiftning möjligen syftar till indi-dematt statussom ge som- -

rättighetervider med individuella i vissa avseenden, nämligen som
kan kvinnor inte erhålla individerarbetstagare. Dock status som

med individuella rättigheter till priset individuella rättighe-mänsav
kränker individuellaKönskvotering rättigheter tillmänster. an-

ställning.
känsloladdade retorik for-generaladvokatens delas begreppetI

mell jämlikhet i två delar implicit genusspecifrka. Dengörssom
feminina, formella jämlikhetengodtyckliga, simpel numeriskär en

slags låtsas-jämlikhet så värdelös den underordnad den sekun-äratt
jämlikhet, den reella, medan den for-dära maskulina,typen av

mella jämlikheten individuell och grundläggande värdeutgörär ett
civilisation, det vill den maskulina kulturkännetecknar sägasom
tänkande gjorts till feminini västerländskt tillmotstats natur.som

döljer den formella, numeriska jämlik-Generaladvokat Tesauro
sociala maktfördelningenhetens potential förändra den mellanatt

känsloladdade invektiv. Formell, numerisk jämlikhetkönen bakom
värdelös den inte något kvinnan förtjänarså ärär att attens

eller just grund den formella,uppnå. Trots, attsnarare av, nu-
illusoriskmeriska jämlikheten beskrivs och innehållslös harsom

maskulina, formellakapacitet kränka den och individuelladen att
Därför den feminina formella, numeriska jämlik-jämlikheten. är

heten i strid med EG-rätten.
framförallt nödvändigt för skapaVad enligt Tesauro är attsom

för kvinnor omvälvning i grunden dengenuin jämlikhet enär av
och kulturella modell till skill-ekonomiska, sociala upphovärsom

omvälvning låter sig sannerligen förverkli-intenaderna. sådanEn
eller föråldrade intellektuella du-siffrorgas genom genom numera

eller.52
förändringar förespråkar bru-revolutionerande Tesauro härDe

liberalakar inte heller förverkligas i enlighet med lag, särskilt inte i
just grund individersrättsliga såsom EGs, på manligasystem av
det grundläggande och okränkbaraokränkbara rättigheter. Men

52a.a.premiss 28.
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målet med jämlikhet kan inte uppnås la-änannat attgenom
respekteras.53gen

således kvinnor iDet tycks generaladvokat Tesaurossom om
Åföreställningsvärld sitter i sidan kan kvinnor interävsax.en ena

förvänta sig genuin eller reell jämlikhet inom för EGs rätts-ramen
liga å andra sidan den jämlikhet kvinnor skulle kunnaärsystem,

revolution inte någon grundläggande och okränk-uppnå genom en
bar jämlikhet eftersom den inte uppnådd i enlighet med lagen.är

Män/kvinnor och individ/kollektiv.

Skall individs rättighet inte för könsdiskrimine-varje utsättasatt
framför syftet kompensera kvinnorring företräde attges gruppen

förflutna frågaför diskriminering i det Det generaladvoka-är en
utlåtande.ställer i början sitt Frågan intressant formule-ärten av

rad. ställer individ kollektiv: den individuelleDen mot motmannen
kollektivet kvinnor, och det förflutna, vilket förutsätternuet mot

könsdiskrimineringdet inte längre existerar någon kvinnor.att av
generaladvokatens uppfattning det effekternaocksåDet ärär att
diskrimineringen kvinnor lever vidareden forna ännuav somav

i marginalisering kvinnor arbets-och sig uttryck påtar avsom
marknaden. tillfälle finnsVid medger han dock det ännuett att

straffar kvinnor, särskilt grundsärskilda sociala strukturer påsom
roller. betraktar könskvoteringderas dubbla det hanTrots somav

historisk revansch.slags kollektiv,en
avseende generaladvokaten talar kvinnorenbart iDet är ett om

då han jämför undantaget i artikelindivider, nämligen 24som
skydd för kvinnor vid graviditet och moder-med undantaget till

23.57 artikeln enligt generaladvoka-skap i artikel Den senare ger,
undantag från principenmedlemsstaterna rätt göraattten, om

i syfte skydda kvinnan vid graviditet ochformell jämlikhet att
undanröja de ofördelaktiga följdermoderskap äratt somgenom

förutsättningarbiologiska Undantagethänföra till kvinnansatt
motiverat hänsyn till kvinnansiartikel däremot inte med24 är

alla kvinnor i deras allmänt missgyn-särskilda vilkor rör rentutan
med faktum kvinnor isituation, vilken har detnade göra attatt

för diskriminering faktiska svårig-det förgångna har utsatts samt

53a.a.premiss 27.
54a.a.premiss
55a.a.premiss 19.
56a.a.premiss l4.
57a.a.premisserna och 18.l7
58a.a.premiss 17.
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göra.59kvinnans dubbla rollerheter har med Attatt mannensom
kan fader och således också ha dubbla roller föresvävar intevara
generaladvokat Tesauro.

skillnadframträder ordpar: biologisk och socialHär ett annat
biologiska skillnaden från blir kvin-skillnad. denGenom mannen

biologiska skillnad motiverar vissa undantagindividuell. Dennanan
jämlikhet vilket sociala skillnadenfrån principen formell denom

den biologiska skillnaden i siginte emellertid inteDetgör. är som
manifesterarför undantag det skillnaden sig:grund sättutgör utan

moderskap. den gravida kvinnan sedan blirgraviditet och När mo-
svårigheterroller och därför påder och hon får dubbla möter ar-

hon inte längre individbetsmarknaden, då betraktas utan somsom
det inte den biologiska skillna-kvinnor. Dåtillhörande ärgruppen
orsakar diskriminering och densociala skillnadenden denutan som

de speciella undantag frånskillnaden motiverar intesistnämnda
förstnämnda skillnadenformell jämlikhet denprincipen somom

gor.
biologiska, barnafödan-kvinnor såsomtycks alltsåDet som om

till formell jämlikhet, medanindivider medde människor rättär
betingad modersroll tillhör kol-och kulturelltkvinnor i socialten

jämlikhet.motsvarande till formell Up-kvinnorlektivet rättutan
generaladvokat soci-intepenbarligen Tesauro attnoterar gruppen

individuella kvinnor. Följdaktli-antalala mödrar består ett stortav
individuellaformell jämlikhet meddem intetilldelar han rät-gen

tigheter.

åtgärder./positivaRättsliga åtgärder

icke-juri-positiva åtgärdergeneraladvokat TesauroAtt ärattanser
olikaframgår då han beskriver depraktiska åtgärderdiska, typerna
följandeväljer den han beskriver pååtgärder ochpositiva sätt:av

karaktäriserar kvinnor-ställningeftersattaavhjälpa denatt som
inte diskriminering i rättsligarbetsmarknaden ochsituation pånas

barnomsorgél,mening.5° arbetstiden,arbetet ochOrganisering av
yrkesutbildning mödrarbidrag tillochyrkesvägledning samt som

bamomsorg53 åtgärderexempel positivamåste betala för är ge-
tillåtna.neraladvokaten varaanser

59a.a.premiss 18.
60a.a.premiss
aa premiss 18.
62a.a.premiss 19.
63aa. premiss 21.
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Positiva åtgärder har således inte kapacitet undanröja dis-att
kriminering i rättslig betydelse och måste alltså underordnadevara
det första begreppet rättsliga åtgärder.

fråga ordparet rättsliga åtgärder och positiva åtgärderI om upp-
generaladvokat den innebörd det fått kommissio-Tesaurorepar av

iaktionsprogrammen och rådet i rekommendationenavnen om
kvinnor.54positiva åtgärder for

Kalanke-målet.Könslogiken z

Efter denna analys generaladvokat rättsliga utlåtandeTesaurosav
det lättare förstå den logik ligger till grund för Domsto-är att som

lens utlåtande i målet Kalanke.
okränkbara, individuella rättig-betraktas subjekt medMän som

underordnade objekt för jämlik-heter medan kvinnor enses som
eventuella syfte förvandla dem till sub-hetslagstiftning är attvars
subjekt individer medan kvin-jekt. egenskapI mänanses varaav

till kollektiv. rättigheter skyddasobjekt Mänsgörs ettnor som
jämlikhetsprincip förklarats den överord-därför den som varaav

formell, individuell jämlikhet,nade, det vill principensäga om me-
hierarkiskt grupp-jämlikhets-dan kvinnor hänvisas till den lägre

reell jämlikhet under vilken denprincipen, principen sorterarom
formell, numerisk jämlikhet.lägre principenän om

åtgärder riktade åtoch könskvotering tillPositiva åtgärder görs
principendärför syfta till realisera den lägreoch påstås attgrupper

därmed gjorts underord-Positiva åtgärder harreell jämlikhet.om
rättsliga åtgärder ochde underordnadenade i dubbel bemärkelse: är

underordnade principen reell jim-densyftar till garanteraatt om
likhet.

för kvinnors likahinder står iSlutligen betraktas de vägensom
åtgärder syftar tillarbetsmarknaden, vilka positivamöjligheter på

biologiskadefekter till följd kvinnorsundanröja,att av repro-som
således kvinnors handi-Hindrenduktionsförrnåga. utgörs av egna
sidan tabellen nedan.tillhör därför den högrakapp och av

avgörande betydelse för för-ordnade ordparenhierarkisktDe av
rättsliga utlåtande och dengeneraladvokatståelsen Tesauros avav

tabellenDomstolens dom framgårlogiken iunderliggande av
nedan.

Aktionsprogrammen final, 1986-1990, COM 851982-1985, COM 81 758
final,final och 1996-2000 COM 95 381COM 90 449801 final, 1991-1995,

84/635/EEC OJ L 1984 34.rådets rekommendationsamt s.
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Män
Kvinnor

subjekt
omen

den absoluta normen
den handikappade andra

individ
kollektiv

formell jämlikhet
reell jämlikhet

åtgärderrättsliga
åtgärderpositiva

Könskvotering i enlighet med EG-rätten.

Kommissionen tolkat målet Kalanke de enda formernahar så att
strid medkönskvotering i EG-rätten de undan-är är somav som

kvinnor företräde vid tjänste-tagslöst och ovillkorligt garanterar
tillsättningar. kommissionen inte själv trodde sinpåSom om egen

föreslagit ändring artikeltolkning målet har den även enav av
ändringen könskvotering uttryckli-Enligt den föreslagna24. är

försåvitttillåten positiv åtgärd sådana åtgärder inte hindrargen en
fal1et.55bedömningen individuella omständigheter i det enskildaav

könskvotering generaladvokat introdu-modell förDen Tesauro
cerade i Kalanke-målet, det vill under tidsbegränsadsäga att en pe-

förriod undanröja hinder står i skapandet lika möj-vägensom av
arbetsmarknaden,ligheter för och kvinnor på skulle emeller-män

tid tillämpats i enlighet med existerande artiklars ordaly-kunna ha
funnits medvetenhet i EG-domstolen hurdelser det hade en omom

allvarlig frågan könsdiskriminering hinderkomplex och Deär.om
undanröja rådande diskriminerande socialakvotering ärattavser

strukturer och attityder. Diskriminerande sociala strukturer och at-
indirekt diskrimineringtityder form enligt artikelär somen av

i strid med likabehandlingsprincipen. den-21 uttryckligen Omär
sin ordalydelse innebär den indirekt diskrimi-artikel läses i attna

diskriminering,nering lika otillåten direkt Könskvoteringär som

Ändring rådets direktiv 76/207 genomtöranet principen likabe-om av omav
frågahandling och kvinnor i tillgång till anställning, yrkesutbildningmän omav

arbetsvillkor, 179/96och befordran EGT Csamt s.
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medel undanröja indirekt diskriminering i syfte uppnåär ett att att
reell likabehandling i fråga tillgång till anställning och beford-om

Därför könskvotering i överensstämmelse med artikel 21ärran.
och inte frånnågot undantag den.

Vill Domstolen nödvändigtvis betrakta könskvotering ettsom
undantag från likabehandlingsprincipen går det utmärkt tilläm-att

artikel 24 i sin nuvarande lydelse. hinder positivaDe åt-ävenpa
gärder syftar till undanröja desamma, nämligen diskrimine-äratt
rande sociala strukturer och attityder, de lika möjligheter positiva
åtgärder kvinnor likaavsedda möjligheter till reell lika-är äratt ge

tillbehandling i fråga tillgång anställning och befordran. Attom
själva tillgången till anställning och befordran omfattas direkti-av

rubrik,framgår redan dess generaladvokaten och Dom-vet av men
stolen benämnde tillgången resultatet och representationen och de-
klarerade tillgången faller utanför direktivets tillämpningsom-att
råde.

denEmellertid förutsätter argumentationsmodell jag förespråkar
förståelse Derridas teorier hur mening har ikonstrueratsen av om

den filosofiska traditionen. Derridavästerländska har visat hur me-
ning har konstruerats hierarkiskt organiserade binära mot-genom

vilka i praktiken inte ömsesidigt beroendeär motsatsersatser, utan
varandra. män/kvinnor, individ/kollektiv, formellTermernaav

jämlikhet/reell jämlikhet rättsliga åtgärder/positiva åtgärdersamt
beskriverinte varandras skillnader inomär utanmotsatser termer-

formulerarsjälva. Barbara Johnson det så här:na

oñen binary differenceThe starting point that subsequentlya
illusionshown be created by the working of differences muchto an

harder pin down. The differences between entities shownto are
based repression of differences withinbe entities,to on a ways

differs from itselfwhich entity The deconstruction of bi-an a
opposition thus annihilation of all differen-valuesnotnary an or

follow the subtle, powerful effects of differen-attempt toces; an
already work within the illusion of opposition.binaryatces a

citerad i 1995:38Johnson Scott,

Följdaktligen såväl kvinnor individuella subjekt tillhö-är mänsom
rande kollektivet människor. Formell jämlikhet nödvändigär en

inte tillräcklig förutsättning för reell jämlikhet, varför formellmen
jämlikhet del det vidare begreppetenbart reell jämlik-utgör en av
het, medan rättsliga åtgärder och positiva åtgärder del allaär en av
tillgängliga medel syfte skapa jämlikheti mellan könen.att
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Demokrati på 1990-talet

CAROLE PATEMAN

slutet DilemmaI An American 1962:1024 skrev Gunnarav
Myrdal övertygelsen institutioner kan förbättras ochatt görasom
starkare samhällsforskningens drivkraft. dagens västlän-Isom
der finns betydande opinion ställer sig starkt skeptisk tillen som
sådana förbättringar eller tycks ha givit denna övertygel-som upp

politiska filosofer,Många och feminister inräknade,statsvetarese.
tveksamma till eller tillbakavisar universalistiskaär argument,

många sig metafilosofiska eller kunskapsteoretiska frågorägnar
eller har litteraturvetenskaplig metod de haranammat vänt-
samhällsforskning i Myrdals mening ryggen.

Samtidigt del dessa forskaretalar fortfarande demo-en av om
krati, radikal demokrati. uppkommer fråganHär huruvidat.0.m.
samhällsforskning, inågot påminner Myrdals använd-som om
ning ordet, undvaras i diskussionerkan demokrati. Frågan ärav om
särskilt relevant eftersom drivkraften till förbättringar under
de årtiondena härrör från förhållandettvå förespråkaresenaste att
för den neoklassiska nationalekonomins 1800-talsdogmer segrat
politiskt. Förbättring tolkas organisering institutio-allasom av

på marknadens välfärdsstatens och de offentligaänner snarare
trygghetssystemens grund. ska i det följandeJag förargumentge

vi från nationalekonomiskbör distansera teori och återatt oss
politiska teorin, förden återvändande tillnärma samt ettoss

samhällsforskningen. sammanför härJag del undersökningaren
jag arbetat med på tid och belyser frågorantal ärettsenare som
väsentliga för den ofullbordade demokratiseringens problem. Min
framställning i den anda Myrdal uttryck för han i kapitelär närger

iBeyond the Welfare hoppas6 State 1960 på decentraliserad,en
participatorisk demokrati.

I

Demokrati teknik för fria och rättvisa val med tillhöran-som en
civila politiska rättigheter har idagde och bättre anseende och har
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slagit i fler världenländer i någonsin tidigare i historien.änrot
Samtidigt demokrati också starkare någonsin kopplad till denär än
kapitalistiska marknaden, inte bara i länder nyligen genomgåttsom

demokratisering i sedanockså länge etablerade demokrati-utanen
Privatisering och marknadsanpassning det sociala livetser. av

alla aspekter inom brett åsiktsspektrum grundläg-ettses som en
gande förutsättning för demokrati.

Mycket retorikdagens kring marknaden handlar inteav om
ekonomi i mening hänför sig till slags politisksnäv utan ettsnarare
ordning mänskliga samhälletdär det blir bihang till det eko-ett
nomiska för tala med Polanyisystemet 1957:75. Termenatt
marknaden synnerligen missvisande; denna beteckning inne-är
fattar många olika marknader, verksamheter och institutioner. Jag
ifrågasätter inte det fömuftiga i organisera vissa aspekteratt av

dessasamhällslivet kring del marknader. Vad jag diskuterar ären av
institutionmarknad och enligt min mening, på etten en som, av-

görande skiljer sig från andra marknader; nämligen arbets-sätt
anställningsförhållandetmarknaden och institution.som

och demokrati förbindsFörvärvsarbete allt starkare med var-
andra i rika länderna samtidigt arbetsmarknaderde byggssom upp
och arbetet organiseras världen företag och internationellaöver av

Viekonomiska aktörer. lärs och arbetsmarkna-uppmuntras att se
den marknad för tjänster eller vilken helst,som en en vara, som

uthyrningförsäljningoch anställning eller dessa tjänster.som av
århundrade eller harUnder uppmärksamheten riktatsett motmer

arbetets egenheter den fulla innebörden dessaävensom vara om av
inte specificerasegenheter oftast tillräckligt. ska jagHär nytt

alternativt arbetsmarknaden inte kanochsynsätt:pröva ärett att
marknad förnågonting människor inte föränannat envara -

tjänster. jag granska några andra näraliggande frågorska ocksåMen
kring förvärvsarbetet demokratin knappast alls diskuteras;och som
frågor medborgarskap och och bidra.ägaattom

Frågan medborgarskap har anmärkningsvärt återsättettom
tillväckts liv 1990-talet. medborgarskap användspå Termen nu

i alla läger; högsta mode bland akademiker och blir före-ämnet är
mål för statliga i vilken meningutredningar talas det dåmen om-
medborgarskap Storbritannien och Australien där mark-I t ex,
nads- och kontraktsretoriken allmänt utbredd, tilltalas medbor-är

konsumenter kommunalakunder och myndighetergarna som av
och tillhandahåller samhällsservice. visadem Dettaav som anses

tillerkänner värde oberoendedem aktöreratt nyttman som som
träffar val. kund och medborgare inteMen ären en sammaegna
sak. konsument ekonomisk varelse med ellerEn är en egna resurser
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egendom, och visar sina preferenser allokera dessaattsom genom
medborgare medpå marknaderna. En ärresurser en person samma
alla andra och deltarställning i offentligheten medborgaresom som

i styrelsen kollektiva livet på politikens olika plan.detav
således självstyre och demokratiskt med-Medborgare utövar ett

alla medborgare sig själva ochborgarskap förutsätter överstyratt
Alla medborgare måste, ändamålsenligajämställda. rät-är genom

offentliga politiska åtgärder, möjlighet itigheter och attgesgenom
politiskade vill delta i alla delar det sociala ochden utsträckning av

Sammanblandningen konsument- och medborgarbegrep-livet. av
uppfattning och själv-demokratiskinnebär statusatt ompen en

innebörd.förlorar sinstyre
växande in-sammanblandning återspeglar till viss del detDenna

demokrati, i sinekonomiska teorier åter-flytandet tursomomav
under de två decennierna.speglar utvecklingen Justsenaste sam-

och konsumentbegreppenmedborgar-mansmältningen är cen-av
ekonomiska teorier i striktchoice-teorier, dvstral irational me-

modell den rationelle aktören i neoklas-ning bygger avensom
jag centralt dragteori. fram diskuterarsisk ekonomisk Längre ett

ägande sig själv pro-aktör, nämligenhos denne som personav
the person.inperty

Nord Syd inomsåväl globalt mellan ochOjämlikheten sett som
deunder de decennierna. Underländerna har ökatde rika senaste

befolk-fattigaste femtedelen världenshar densista trettio åren av
tillglobala inkomsterna från 2,3 %andel dening minskat sin av

ökat från tillfemtedelens andel 70 %medan den rikaste1,4 %
ökatländerna har ojämlikhetende rika%FN 1996:2. I85 mest

marknadsbaserade för-kraftfullt verkat fördär regeringama mest
USA.‘Zeeland, Storbritannien och Hem-särskilt ibättringar, Nya

de tydligaste tecknentigger påbor ochlösa ärgatorna ett avsom
rika och fattiga i Nord.klyftorna mellande ökande

sociala ojämlikheten denbakom denavgörande faktor ärEn
Myrdals för-råder sedan antal år.massarbetslöshet åter ettsom nu

folken iBeyond the Welfarestate l960:69 attutsägelse i väst-
nå-tolerera massarbetslöshet underkommervärlden aldrig attmer

Cirkasig ligga långt från sanningen. 30period har visatlängregon
deOECD-ländema saknar arbete. Mångamänniskor imiljoner av

dessutomi och Storbritannienskapats USAjobb ärnya som

Denna CaroleMyrdalföreläsning Patemanden Gunnarartikel bygger på som
höll hösten 1996.

fattigaste idödligheten bland deframgick 1994Storbritannien att grupperna
l940-talet. Jury 1994.låg lika höga nivåer pådelarna landet påav somnorra
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skräpjobb, dvs. lågt betalda eller tidsbegränsade arbeten. Mängder
medborgare lever därmed i ständig osäkerhet och delarstoraav av

västvärldens befolkning håller på marginaliseras medborga-att som
Fattiga människor saknar privata och i tid of-dåre. resurser en

fentliga bidrag minskar leder detta till de alltför lätt och be-att ses,
handlas, de saknar medborgerlig allt intresseTrotsstatus.som om
för medborgarskap försvagas förstärks demokratin ochänsnarare
medborgarnas politiska ställning fokuseringen medborgarenpåav

konsument och på privat ägande och privatasom resurser.
dockDet knappast överraskande anknytningen till demo-är att

krati den politiska teorin överskuggas tanketradi-närtunnas ut av
tioner bygger ekonomiskapå begrepp. Ett problem medstortsom
medborgarskapsbegreppet det under de två seklenär att senaste va-
rit exkluderande både i fråga nationellt medlemskap ioch frågaom

kategoriervilka olika innevånare skulle innefattas ochom av som
sådan ställning i dessa Två de inflytelserika eko-stater. mestges av

nomiska teoretiker diskuterat demokrati, Schumpeter och Ha-som
yek, förespråkade exkluderande kriterier för medborgarskap; men

entusiasmhar ofta förbisett deras bristande för allmän rösträttman
sammanhangetgrundläggande indikator inkluderingpå ien-

Joseph Schumpeter 1942 hävdade bestämt begränsningatt en
förenlig med hans berömda karaktäriseringrösträttenav var av

demokrati inget viss metod för val regering,änannatsom en av
där politiska eliter konkurrerade på fö-röster sättom samma som

gjorde konsumenternas Friedrich Hayek,retagare om pengar. von
Östeuropai då kommunistregimema i föll,ropet ärvars namn var

Shumpeter.3enig Särskildamed villkor för basis ål-pårösträtt av
der, ekonomisk ställning, hushâllsföreståndarskap, läskunnnighet,
kön, understödstagande eller statstjänst hans synvinkel till-var ur

Hurlåtna. förlänas endast fråga lämplighet; ...rösträtt var en om
allmän för kanske framstår det bästarösträtt vuxna som arrange-

inget bevis fördet det följer någonutgörmanget, attmen ur
grundläggande princip 1960:105; 443 4.not

Hayek väckte explicit frågan och ekonomiskt obe-rösträttom
roende viktigt kriteriummycket för inkludering både histo-ett-

ZEtt problem med har framgått i Downs An Economic Theory ofrösträttenannant
Democracy 1957. Logiken i det individuella privata intresset och cost-benefit-
analyser visr det irrationellt för individ Eller, för formuleraär rösta.att att atten
det för varje individ det alltid rationellt fripassa-på sätt, ärett annat attmer vara

dock falla tillbakaDowns på röstandetatttvungen ett annat argument:gerare. var
försäkring kollapsade.systemetmot attvar en
Constitution‘The of Liberty 1960220 Hayek den märkliga anmärkningengör

fri endast vilkenslav inte blir rösta märklig slavrätten attatt en genom som-
kan tillsammans med sin herre.rösta
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idag.4 granskade det gamlariskt och argumentetHan att
pension eller andra bidrag frånalla hadestatsanställda och som

detfrån 19; han ansågskulle rösta l979:lutestängas attstaten
uttryckteeftersom deras inteoklokt dem röströsträttatt enge

direkt intresse spende-uppfattning istället härrörde ettutan avur
formulera dettaring offentliga medel. Ett sättannat att argu-av

statliga medel skaalla beroendeär säga är ute-ment att att avsom
slutas från rätten rösta.att

statsanställda skaföreslårfinns idag få, någon,Det attom som
skade får statliga bidrag berövasfråntas ellersin rösträtt att som

från välfärdsstatens kriti-retorik utgårsin politiskaDenröst. som
skapaskring frågan det beroendeemellertidker utvecklas somom

understöd. Med nuvarande politiksocialthos dem görsmottarsom
avhängigt de har anställ-människorunderstöd till fattiga omav

omvandlas till plikten arbeta.ning: till välfärdrätten att
särskilt i där väl-beroende verksam USARetoriken kring är

i och i tillandra associationerfärd alltid givit Europaän motsats
förbetraktats politik demi huvudsaksocial trygghet somsom en
federalasociallagstiftning har detsjälva. sä-inte klarar sig l senare

Lagstiftningen har medfattiga avskaffats.kerhetsnätet för de
välfärdfrån utformats forpresident Clintons ord 1992 ersättaatt

beroendet.arbetsplikt och därmed slut påi mening medvår göra
börjar alltså nyckel tillanställningArbetsplikt och enses som

hävdade Mead i sin in-tio år sedan Lawrencemedborgarskap. För
endastBeyond Entitlement 1986flytelserika bok att man genom

fattiga till dugliga medborgare. medbor-förvandla de Itvång kunde
mindre fria och tvingas in i arbete,degarskapets måste görasnamn

ståndpunktbetalt arbete.nödvändigt lågt Dagensäven att ar-om
tanken medborgar-medborgare bygger påbetsplikt kan skapa att

för de flesta innebäroch oberoendekräver oberoendeskap attatt
anställning.tjäna sitt uppehälle genom

mödrar hand sinaockså omfattaGenom taratt unga som om
amerikanska politiken his-arbetslinjen i denbarn innebär ettegna

allmän inriktning. Tidigare ansågtoriskt i hållning ochskifte man
skulle förvärvsarbeta; deras arbetesmåbamsmödrar inte attatt var

förvärvsarbete börjar betraktashand barnen. Allmäntta nuom

formulerar HayekLegislation and Liberty 1979:117volym 3 Law, en mo-av
skulleargumenterade för kamrar. Den andra kammarendellkonstitution. tvåHan

rättiádigt uppträdan-allmänna regler försig formuleraatägna att styra ettatt rent
utvaldakammare skulle mellan 45 och 60 år ochvaldes till dennade. De varasom

sådana kunde bil-åldersgrupper. Hanmänniskor noterar att gruppersammaav ur
med praktfull patriarkal formu-skolan ochdas från den ålder då gär ut enman -

frånattaktiva åldersgruppskulle troligenlering "de mänatt om sammavara mer-
cirka yngre.sammanfördes kvinnor två årmed som var
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lika nödvändigt villkor för medborgarskap och demokratiettsom
allmän rösträtt.som

Men verkligen allmänt förvärvsarbete lämplig politik förär en
det tjugoförsta århundradet Paradoxalt utvecklas dennanog nya
koppling mellan förvärvsarbete och demokrati vid tidpunkt dåen
det tveksamt generell sysselsättning, i bemärkelsen avlö-är om en

arbete anständig levnadsstandard, möjlignat är attsom ger en upp-
förnå alla de flesta utveckladeI länder har med fullvuxna. man

sysselsättning faktiskt inte förvärvsarbete för allaavsett vuxna
arbetstagare.5endast för manliga Dessutom har dagensutan pro-

duktivitetsökning och höjda levnadsstandard i delarstora av
världen varit exempel på det i Human Development Reportsom
1996 kallas ekonomisk tillväxt sysselsättning. globalaDenutan
omstruktureringen kapitalismen och alla förändringar gårav som
under globalisering leder inte nödvändigtvis flertillnamnet att
jobb skapas. utveckling anledningDenna samban-att nytt tager
det mellan arbete och demokrati under övervägande.

förnyadEn prövning emellertid nödvändig full syssel-är även om
sättning visar sig möjlig åstadkomma. På 1990-talet betraktasatt
förvärvsarbete det enda medborgarna kan bidra med tillsom sam-
hällets fromma. blirDetta uppenbart vi återvänder till deom unga
mödrarna och arbetsplikten i USA. Under delen detta år-större av
hundrade har den offentliga välfärdspolitiken i de flesta västländer
inklusive inbegripit understöd tillUSA hemarbetande kvinnor som

hand sina barn, dvs deras arbete har i någon mening kunnattar som
värdefullt viktigt.och den välkändaI Social In-rapportenses som
ana Allied frånServices 1942, där grunden lades för densurance

brittiska välfárdsstaten, såg William Beveridge hemmafrun som
fullvärdig samarbeteti med särskilt mödrarna hadepart mannen; en
betydelsefull uppgift. Innebörden i dagens amerikanska arbets-
pliktslinje det arbete mödrarna utför inte har någotär att som
värde och dessa inte har något bidra med. Endast förvärvs-att att
arbete räknas, endast anställning sådant arbete kan skapaär som
medborgare.

kan invända detta överdrift;Man arbetsplikt behöveräratt en
inte nödvändigtvis inbegripa värdering det arbete utförsen av som

gifta hemarbetande kvinnor och mödrar i allmänhet, eftersomav

Nedeländerna fullhar sysselsättning betytt endast befolkning-59 %t.ex. att av
mellan och 65 hade arbete. Adrianssens15 år 1994:69.en
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mödrar manligriktar sig till fattigapolitiken endast partner.utan
ansvarigabeskrivs idag allmänt imödrarDessa pressen somunga

Problemetdrabbarför sociala problem USA.mängd ärsom nuen
till aldriguttalanden i Beveridges andahemarbete, alla trots,att

familjeförsör-de manligai meningarbetesetts somsammasom
sin höjd haroffentliga arbetslivet. Påförvärvsarbete i detjamas
aldrig givitsmindre ochhemarbete betraktatskvinnors värtsom

anställning.förhållande till medborgarskapbetydelse i somsamma
fram till helt nyligen legat i den anglo-detuppenbartDet är att

gifta kvinnors sociala för-strukturamerikanska välfärdsstatens att
medborgarskapdem i krafttillförsäkratsmåner inte eget utanav

män.6 ianställningsförhållanden gällt för deras T.o.m.via de som
organiserats individuell grundvälfärdsstaten harSverige där-

familjeförsörjare och där den aktivaoch inte kring mannen som
utformats så kvinnor både kunnatarbetsmarknadspolitiken att

haft fördelarbarn harförvärvsarbeta och ha männen större om-
förvärvsmönster.annorlundalivscykelnmäter över ettp.g.a.man

antagandetsedan länge kritiserattradition,feministiskaDen som
förvärvsarbete eller inte räknasvärdehemarbete har lägre änatt

femi-överhuvudtaget, har negligerats.samhällsinsats Densom en
antagandetriktats det näraliggandehar ocksånistiska kritiken mot

beroende.kvinnor med barn skulle Jaggifta kvinnor ochatt vara
förstkritik; här vill jag drafram till dennaåterkommer längre

andra avseendentill några avvikande Iuppmärksamheten röster.
har det de avvisar påstå-oeniga, demå de gemensamt attmenvara

oberoende.anställning innebärendet att

III

anställde främmandeHayek denof LibertyConstitutionl somser
det fria samhälletsmycket detoch ofta skadlig för utgörsomav

beroen-beroende arbetsgivare ochdrivkrafter. Arbetstagare är av
oförenlig med frihet. Obero-inställningde utvecklar ärsomen

materiell egendom. Anställning kanende sitt upphov i privathar
initiativkrafi, uppfinningsrikedom ochinte till denupphov re-ge

förknippade fatta beslutde risker meddobogenhet är attatt ta som
egendom.7sin privataom

68e Nelson 1990.Gordon l990;l989;Pateman
7En jag diskuterat i Thetillbaka Kantssådan uppfattning går på argument, som

personlig-saknade civil1988:168-173, arbetstagarenSexual Contract att en
använda honom.och tillät någoneftersom han tjänadehet attannanen annan

liksom alla kvinnorundantas frånhävdade arbetare måsteKant rösträtten,att som
civil personlighet.saknadenaturenav
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Hayeks uppfattning genljuder de farhågor fördes överav som
Atlanten under 1800-talet, lönearbete utgjorde hotatt ett motom
det oberoende krävdes för republikanskt medborgarskap. Ju-som
dith Shklar har formulerat detta i CitizenshipAmericansynsätt
1991:94: Lönearbetaren tvingas inte bara lita till andra för gott-
görelse för sitt arbete, han kan helst och fåravskedas dånär som

den statusförlust följer med arbetslösheten.utstå l99l:94 Isom
Amerika ofriautgjorde den totalt och icke-gottgjorda slaven det
spöke underströk oberoendetstydligt och klart grundläggandesom
värde. förtjäna sin lön Shklar kunde jämställas medAtt som säger

kriterium för medborgarskap i det be-sin USA;röstatt avge som
förväntningenrodde, hon, i utsträckning på anställ-stor attmenar

ning skulle på bli sin egen,vägen sär-ett steg mot attmer vara
till arealer billigskilt få tillgång jord l99l:81-82.storaattgenom
tillgångbör tilläggas denna på jord förutsatte urinvånar-Det att att

förränvilka inte fick l924 fördrevs.rösträttna --
påstående anställning främjar inställningHayeks att en som

socialistisk tankeströmning.skadar friheten delas I Partici-av en
Theory diskuterarand 1970 jag G. ColeDemocratic D. H.pation

hävdade lönearbete och odemokratiska arbetsplatsstruktu-attsom
till undergivenhet och inte till demokrati.tränade medborgarnarer

kunde inte skapas medborgarna fick lära sigVerklig demokrati om
hävdade fattig-underdånighet i arbetet. således det inteHan att var

sociala problemet, vilket flestadomen det destörsta an-som var
skrevunderkastelse han slaveriet, detsåg, är över-utan attmen

juridiskt fria och jämlika medborgare.driva talar Förnär omman
påpekandeColes något annorlunda detär störstaatt turnera pro-

ojämlikheten eller utsugningen bristen frihet,blemet inte påutan
dvs underkastelsen.

betrakta anställningLåt mig pånämna sättett annat att som
sig från de arbetspliktenavgörande vis skiljer antagandenett som

förbygger pånyttfödda intresset medborgarskap har ocksåpå. Det
förnyat intresset för Marshalls Citizenship ana SocialT. H. essä

uppdelningClass och hans i civila, politiska och1963 1950 so-
ciala rättigheter. Marshall så samtida med Myrdal.gottvar som
Marshalls uppfattning medborgarens skyldigheter mindreärom
känd hans rättigheter, han hävdade plik-diskussionän attom men

arbeta varmed han avsåg anställning, och han be-ten att som—
gränsade till manliga familjeförsörjare det enda klaravar exemp--
let på allmän medborgarplikt. plikt innebar inte baraDenna att

anställd också arbeta hårt och lägga sin själ iutan attvara ner ar-
betet. Marshall betonade också plikten arbeta byggde påatt att
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frivillighet detoch nyskapelse förknippadsom medatt var en var
medborgarskapets status 1963 1950: 124.

Anledningen till arbetsplikt och medborgarskap fortsatt sam-
upphävandet de fattigvårdslagama.engelska tillFramman var av

1918 gällde den gamla fattigvârdslagen enligt vilken fattiga männi-
skor blev intagna arbetsinrättning och därmed kom attsom
ligga samhället till last miste sina civila, medborgerliga och politis-
ka rättigheter. Fattigvårdslagens obligatoriska och tvingande in-
citament till arbete det hot förvisning fattigdomenom som-
innebar oförenlig med den frivilliga plikten arbeta. Där-attvar-
för kunde inte längre arbetsmarknaden bygga Särskilt itvång.
och med inrättandet välfärdsstatens sociala rättigheter dvsav -

till social trygghet i europeisk terminologi måste inci-rätt nya-
skapas. den anledningen såg Marshall fram för-Avtament mot en

ändrad politisk kultur. individer måsteSom människorna utveckla
sin ansvarskänsla för det omgivande samhället, dvs omfatta tanken

anställning tjänst, frivillig plikt och bidrag tillettom som en en
övriga medborgare.

IV

ska diskutera de antagandenJag krävs for skaattnu som man
kunna identifiera anställning oberoende och fritt arbete ochsom
bygger då min analys i The Sexualpå Contract l988:168-173.

förJudith Shklar lönearbete och slaveriDen noterat attoro som
inte tillräckligt tydligt skulle kunna åtskiljas har slutgiltigt sking-

detlönearbete eller anställning har gjorts till ofria arbetetsrats:
motpol.

anställning exempel frittAtt på arbete kräverett ettse som
särskilt Individenindividbegrepp. måste förstås ägaresom en -

till sig själv Förmågor, egenskaper och talangerägare som person.
materiellegendom på egendom. Individensättses som samma som

i relation till den egendomstår exakt hennes personli-samma som
egenskaper till egendom, och hon fattarutgörga som annan

islags beslut hur den denna mening personligasamma om egen-
domen, ska disponeras i fråga den materiella. tillI motsatssom om
slaven, ofri arbetare sålts på livstid till enväldigärsom en som en
herre fåroch inte något i utbyte för det, kontrakterar den friasom
arbetaren frivilligt egendom tjänst, eller sin arbetskraftut en- -
till brukas under bestämd tid, för vilket han får ersättning.att en

begrepp individen ekonomisk eftersomDetta detär art,om av
bygger kalkyl individuella fördelarpå eller på cost-bene-överen en
fitanalys. sälja,irrationellt byta eller hyraDet egendomär att ut
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till någon utbytet inte bedöms fördelaktigt för ägaren.om som
Som sin egendom och med disponeraägare dennarätt att överav
egendom individen obeorende och kan sålundaär autonomses som
i ekonomisk mening. innebördDenna självstyre heltärav av en

det demokratiska medborgarskapets politiska självbe-äntypannan
stämmande jag diskuterat tidigare.som

Under de två åren har åtminstone böcker be-senaste tre som
ut,3handlar idén själv-ägande kommit däribland Gerry Co-om

hens Self-Ownership, Freedom and Equality 1995. Cohen disku-
några problem relaterade till framställning;minterar ärsom en

fråga uppstår därför Cohens själv-ägande detsammaär ärsom om
ägande sig själv i minperson argumentering. Cohensom av som

refererar inte till The Sexual Contract, han kritiserar justtrots att
de libertarianer jag kallat kontraktsteoretiker och ut-som som

tvåmina måltavlor. Cohen antaganden för självklaragör taren av
-jag ifrågasätter dem båda nämligen: deta bara handlaratt om-
frågor exploatering; b hushållets och äktenskapetsrör attsom
privata sfär irrelevant för hans frågeställning. Som konsek-är en

detta har hans kritiska tanke aldrig framnått till kärnan ivens av
problemet med lönearbete och arbetsmarknad hantrots att argu-

för socialister bör idén själv-ägandet.övergementerar att om
Cohen hävdar själv-ägande inte innebär ägandeatt ettav

själv: vi inte något finns djupt iägerattmenar en person som
hennes inre vi hon sig själv. Attnär säger äger Asägaatt att ut-

själv-ägande detsamma självövar A A;är säga ägeratt attsom
betecknar reflexiv relation 1995:211. fotnotI 1995:69en en

deklarerar4 han själv-ägande inte förutsätter självetnot att att
står till och sålunda åtskilt från sina förmågor.ägare Omärsom
det åtskiljbart från det äger så själv-ägandeägs är ärsom som

omöjlighet, enligt Cohen.en
Cohen hävdar alltså tanken på ägande sig självatt av som per-

tanke central i min bok om6jlig; på ochär är sättson en som- -—
vis har han iMen mening denna form själv-rätt. ären annan av
ägande i högsta grad möjlig, eftersom viktig institution, nämli-en

anställningsförhållandet, bygger på det. hävdar inteJag detattgen
djupt inneboendenågot mystiskt själv; återfinnsägs ärsom snarare

det helt och hållet på Självet, individen, uppfattasytan. personen,
samling ägodelar vilka del hur skaavgör restensom en av en an-

8Två dessa, Steiner 1994 och 1994,Ingram handlar rättigheter, ämneettav om
ligger sammanfallerinte med de frågor jag diskuterar här varför jagnärasom men

inte refererar till dem.
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omöjlig utföratanke skulle den inte kunnavändas. dennaOm vore
krävs den.det sociala arbete avsom

själv politisk fik-ägande sighävdarJag äratt som person enav
sådan samtidigt faktumfiktion ochDettion. är ett somsomen

intemänskliga existensen. Människor kanhänför till densig göra
heltförutsätter de kan detbegreppdet detta göra äratt mensom

Människortala de kunde det.och logisktmeningsfullt att som om
arbetskraft ellerskicka sina förmågor, sini realiteten intekan

sigmåste själva dit.arbetsplatsen Attsina tjänster till ägautan
mening, det möj-omöjligt i dennasjälv ärär men ensom person

förklarar varför såfiktion vilketnödvändig politisklig och -
Endastpekat arbetetsförfattare har påmånga egenart som vara.

kan skilja tillräckligt klartfiktiondennaaccepterar manom man
exempelobeorende anställningoch detmellan ofritt arbete ärsom

kritiserar vilarhävdar och Cohenlibertarianemapå. Det somsom
fiktion.politiskafaktiskt just dennapå

ägande sighuvudargument påCohensMärkligt går ut att avnog
för libertaria-avgörande betydelseinte har någonsjälv som person

Robertdärför han blivit oroadsin boknismen. skrevHan att av
Vad skrämde honom1970-talets början. N0-Nozick vid varsom

omfördel-stöld, följerbeskattningzicks är attargument att varav
det finnsillegitim. Cohen sågvälfärdsstatensning inom är attram

beskattninglibertarianska påståendedettaparallell mellan omen
andra det marxistiska påstå-sidan och å denåoch välfärdsstat ena

kapitalisternas stöld arbets-kapitalismenmedendet felet äratt av
grundar sigBåda påståendenaexploatering.dvstid från arbetarna -
arbetarnasinkomst, ifallet ägandeegendomsägande: ipå avena

arbetskraft.fall ägande av
attraktionskraftenminskadärförförsökerCohen 1995:230

strategi gårägande den Hansantagandethos egna personen.om av
libertarianergrundläggande argumentet fördethävdapå attut att

inte harsjälvainte vi statenär äger utan attatt som personoss
icke-kontraktsmässiga för-eller påtvingaålägganågon rätt att oss

1995:233.9 uteslutande pådetta dragCohen kanpliktelser göra
uppfattningenligt hansdenägandegrund att personenegnaavav -

knippehela inteägandeinnebärA A ettäger avav personen,-

9Cohen kontraktsteorins logikfrågorbesvara tvåundviker dettapå sätt att som
hålla till med kortsiktigavarför arbetare ska gododet förstaupphov till. Förger

fall indi-förbjudna i devarför livstidskontraktanställningskontrakt och är även
arbetskraft hela livet förhyra sin förfördelaktigtvider bedömer det attatt utsom

det andrabenämnde medborgerliga slavar. FörSexualbli vad jag i The Contract
alla kontrakt giltiga ivarför detEllerrnan 1990:3fråga ställd i ären atttrots——

omständigheter råder förbud kon-rättighetskränkandefrånvaro motyttreav -
medborgareanvända dentrakt tillåter rösträtt äger.att enannan personsom en
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Ägandeegenskaper. den i denna bemärkelse stårav egna personen
inte i någon nödvändig förbindelse med kontrakt; det kan användas
iett antal olika icke-kontraktsrelaterade politiska syften. Exem-
pelvis kan Cohen skilja ägandet den från detav egna personen
grundläggande han tillskriver libertarianema. Genomargument som
denna åtskillnad har han emellertid, för det första, frånhänt sig

det libertarianska påståendet ägande sigmotargument mot att av
förutsättningsjälv nödvändig för skaär attsom person en man

kunna skilja mellan fritt och ofritt arbete eller någotsäga om un-
derordning. innebär hansdet andra drag också han inte kanFör att
förklara sigvarför libertarianer bryr icke-kontraktsmässigaom
förpliktelser varför jag kallat dem kontraktsteoretiker.eller

jag för libertarianismen grundar sig idénhar gjortDet att att
Oberoende visarsig själväger attman som person. man genom

fördelkontraktera egendom till ömsesidig i synnerhetut egen--
dom hänför sig till den i anställningskontrak-personensom egna

uppfattningEnligt libertarianemas icke-kontraktsmässigaärtet.
relationer med nödvändighet ofria. The Sexual hävdarI Contract

kontraktsteoretikernajag anställning kan betraktasgentemot att
tillstånd civil underordning, idénexempel på närett av omsom

politiskägande sig själv väl gång erkäntsperson en somav som en
specifikt modern form underordningfiktion. Detta är en av som
frihetens och den medborgerliga jämlikhetensingår i den juridiska

konstituerats frivilliga kontrakt.struktur, genomsom
anställningskontraktet kan arbetsgivaren inte hyrafallet medI

dentjänst eller stycke egendom såabstraktion, ett men seren en —
individ, dennapolitiska fiktionen ochDet ärut. en en person per-

och erfarenheter skaförmågor, kunskaper hyrs. Mensons som
i arbete, måste arbetsgivaren erhålla tilldessa förmågor rättsättas

individen. Arbetsgivaren måste fatta besluten hurkontroll över om
användas, hur länge och i vilket syfte.den anställda skapersonen

underordningsförhållande i anställningen. AttPå så skapassätt ett
anställningsrelationen inbegriper kontrollmedge överatt personer,

förmågor och arbetskraft denna in-inte hyrande tjänster, attav -
innebär det otrevli-underordning uppstårstitution innefattar att-
demokrati. Arbetsmarknad ochförhållande tillfrågor dessga om

fält för demokratiskainstitution olöstaanställning är ett stortsom
hinder för medborgarnasLöneanställningenproblem. utgör ett

utvecklar attityder ochsjälvbestämmande och synsätt somvanor,
inte demokrati.gynnar

kritiskde få forskare gjortDavid Ellerman är ana-av som enen
ligger linje med min vianställningsförhållandet ilys egensomav
oberoende varandra.dock formulerat våra Hanhar argument av
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tillbakavisar påståendet ägande implicerar företagsledningensatt
bestämma hur de använder produktionsmedlen skarätt att som

Ägandet,handla. hävdar han, medför deras medgiv-rätten att utan
från använda innefattarande utesluta andra egendomen,att men

rättigheter.inga bestämma andra männi-andra Rätten överatt
skors chef och för dem vad dehandlingar, talarätten att vara om

förutsättning;ska har anställningskontraktet dengöra, som som
rättigheter i anställningskontraktetanställer någon köper dessa

Ellerman riktar uppmärksamheten det varpål992:19. sättmot
arbetskraft tjänster i nationalekonomin behandlas vilkenoch som

helst. hävdar han, falsk före-produktionsfaktor Detta, ärsom en
spegling. Vid anställning hyr användarätten att personer,man pre-

använda kapital kap Arbetare blir baracis 1995 l.rätten attsom
kontrakt låtsas mänskligaproduktionsfaktorer ett attgenom som

ting ihandlingar överförbara på dödasätt sättsär samma som som
därför tillarbete Ellerman kommer slutsatsen detl992:20. att

för demokrati och självbestämmande inte lig-avgörande problemet
i egendomsrättigheter, i anställningsinstitutionen.utanger

finns emellertid betydelsefull skillnad mellan EllermansDet en
likhet med de flestaargumentering och min Cohen ochlegen.

för arbetsplatsdemokrati Ellermanandra förespråkare antar att ar-
övrigabetsplatser diskuteras isolerat från det sociala livets sfä-kan

privata och könsar-särskilt de betecknas attsomrer som --
arbetsplatserna saknar betydelse för demokratin.betsdelningen på

socialistiska föregångare 1800-taletCohen anmärker påt.ex. att
marknaden och föredrog omfattande central-opponerade sig mot

gäller dock inte pionjärerplanering de1995 255. Detta soms.
Engels avfärdade utopister.föregick och han ochMarx som som

förespråkade samhällsmodell byggde vad de kalla-Dessa somen

lODet Ellennan, rotade uppfatt-mycket ovanligt den djuptär att utmanarman, som
definieras privat egendom produktionningen kapitalism änatt av snarare av or-

ifrågasätter grundläggandeganiserad basis lönearbetssystem. Han denpå ettav
företag egendomsrättighet, uppfattningenmyten ägande äratt ett samt attenav

den överskottet med till produktens värde mi-anspråk på rättengör partensom —
kraftinputkostnadema har denna i ägandet företaget, dvsrättnus av av som en-

egendomsrättighet. hävdar han, detRätten uppstår, mönstersnarare genom som
i de kontrakt ingås faktormarknad-strukturen på input- elleruppstår genom som

kontrakt bestämmer och vad hyrs bestämmerDessa Vemema. vem som av vem. som
bedriver produktion,verksamheten dvs den inte bo|aget ägspart som som av

aktieägarna "kampen hyreskostnaden /hiring contest/ ochavgörs omgenom
den segrande denna praktiskt alltid och sida.går Den rå-är tagetsom ur sammaen
dande styrkebalansen i förhandlingarna hyreskostnaden innebär, tillsam-om

med det vitt spridda antagandet arbete inte hyr kapital,att att mytenmans om
Ellerman 1992, särskilt kapägande sällan erkänns. Se Ellennan 1995

kap
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de försöktesamverkan och främja förändring inte central-genom
planering konkreta exempel i form praktiskautan genom av sam-
levnadsexperiment. Vissa dem, William Thompsont.ex.av som
jag behandlar i The Sexual också feministerContract, och med-var

betydelsen förhållandet mellan de gifta kvinnornasvetna om av
privata underordning och arbetsfördelningen i den samverkande

offentlighet."socialismens

V

återför till fråganDetta vad ska räknas medbor-oss om som som
gerliga bidrag och insatser. skäl tillEtt denna fråga negligeratsatt

förhållandet mellan privat och offentligt arbete, liksom mel-är att
lan institutionerna anställning och äktenskap, också har neglige-

låga värde åsatts husmödrarsDet och mödrars arbete irats. som
hemmet, eller fullständiga förbiseendetdet detta arbete, ärav en
del historien hur förvärvsarbete kommit detattomav ses som en-
da medborgerliga bidrag räknas. Utvecklingen anställnings-som av
förhållandet, medborgarskapet och äktenskapet be-synen som
stående make/försörjare och beroende hustru hänger in-av en en
timt offentliga arbetsplatsenDen med sin könsarbetsdel-samman.
ning frånkan inte förstås isolerat könsarbetsdelningen inom äkten-
skap och hushåll. Kvinnors tidigare och nuvarande svårigheter att
få anställning på alla nivåer på villkor kan baramänsamma som
förstås till fullo denna bakgrund.mot

Kring 1840-talet etablerades i England lönearbete det sättsom
alla vilkasvarpå arbetsföra enda egendom utgjordes denmän, av

levebröd.skulle tjäna sitt utveckling fram-Dennaegna personen,
tvingades års fattigvårdslagstiftning,1834 avgörandeav som var
för arbetsmarknadens fraväxt. Lönearbete inte till för giftavar
kvinnor, vilka nekades Enligt 1840-talets äktenskapsla-ägarstatus.

hade de ingen oberoende juridisk eller civil ställning; derasgar per-

En skäl till Cohen förbiser anställning och arbetskraftens könsarbetsdel-att
ning han, i typisk gammalmarxistisk tradition, fullständigt ignorerar andraär att
socialistiska och feminismen; argumentationslinjer starkt avlägs-argument som-

sig från marxismen, partiets auktoritära ledning och centralt planerad eko-nat en
nomi, och fäster uppmärksamheten på underordning exploateringänsom snarare
och självbestämmandepå ägande. Cohens bok faller inom för denänsnarare ramen
välkända kapitalism/socialismdebatt vilken, Ellerman l992:l7 anmärker, ärsom
"analog debattmed slaveri där det alternativ föreslås slaverimot-en om som av
ståndama innebar offentligt ägande slavarna. Cohen föredrar in-att stannaav
nanför de dras marxismen, ba libertarianerna, och kon-gränser csom av av av
centrationen omfördelningenpå mellan inkomstgrupper i analytisk filosofi efter
Rawls.
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egendom, förtjänst och barn tillhörde äkta maken. Vid 1800-son,
familjeförsörjarlöner,talets slut betraktades lönermännens som

ioch de gifta kvinnorna betecknades mantalslängdema i Storbri-
Australien officiellt beroende. tilltannien, ochUSA Framsom

folkräkning klassificerades yrkestillhörighet med1831 års brittiska
giftafrån hushållets verksamhet och kvinnor be-utgångspunkt

självständiga produktiva bidragsgivare. profes-handlades Densom
utvecklades under följande de-sionella politiska ekonomin, som

åtskillnadsin strikta mellan arbete på marknadencennier, fick med
improduktivtoch arbete utanför marknadenproduktivt

idiskussionen yrkesklassificeringen förinflytandestort man-om
talsskrivning.

husmödrar sin arbetsplatsResultatet blev hemarbetandeatt -
formellt förpassades till mantalskatego-privata sfäreninom den -

kategori innefattade spädbarn, barn, sjukarin beroende, somen
gamla.12 detta klassificeringssystemegendomliga medoch Det var

beroende arbetsföra giftabetecknadesatt somen grupp som -
beroen-för och utförde tjänster åt de andrakvinnor hade ansvar-

arbetsföra äkta deras akti-oberoende Mende, plus sina män.
räk-arbete, dvs bidragbetraktades inteviteter ett somsom som

bidrag grund-tidigare denna pånades. noteradeJag att syn var
social-anglo-amerikanska välfärdsstaten och dessläggande i den

kring det bidraguppbyggtförsäkringssystem, monetärasom var
sin lön.lämnadeanställda män avsom

sträcker sigemellertid egendomlighetfinnsDet somen annan
arbete utförs påanglo-amerikanskabortom det Detsystemet. som

"välfärd,betraktas inteprivata sfärens arbetsplatserden trotssom
del desamma detjänsterna här tilloch ärstoratt somomsorgen

välfärdsstatens själva verket harinom Itillhandahålls ram.som
privata arbete, och be-alltid varit beroende dettavälfärdsstaten av

omvandlas till priva hemarbe-offentlig serviceroendet ökar när
och arbetslinjens retorikgenerella lönearbetetsdetMente. p.g.a.

privata välfärd bli betrak-någonsin för dennadet svårareär än att
tad bidrag.ettsom

fåttupphöjelse till enda giltigt bidrag har glo-Förvärvsarbetets
i vilken kvinnors hus-dimensioner 1990-talet.bala Den process

förminskat, många miljonerf°ar sitt värdehållsarbete trots att
beroende det, har pågått hela världenmänniskors liv överär un-av
decennierna. Sedan 1950-talet harde FNsder systemtresenaste

ekonomisk produk-förför nationalräkenskaper mätaanvänts att
visade banbrytandeMarilyn Waring i sintillväxt. Somtivitet och

lzFolbre 1985.1991:464; Deaconävense
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hushållbehandlade nationalräkenskapssystemetundersökning 1988
jordbruksprodukter förinte produceradedeimproduktiva omsom

hemarbeteexplicit obetaltuteslötFN-instruktionenmarknaden.
emellertid intedefinieradesarbetet.produktiva Dettafrån det -

blevinnebar det1988:64-5,Waringvilket attnoterar ensom
hushållsarbe-allt betraktasförutomrestkategori somsomsom,

träd-framställninginnefatta allkomvästvärlden,i mat,te att av
fiske, jakt,vattenhämtning,ochboskapsskötsel,gårdsodling, mat-

hemmabruk.tillverkning församlande och
konstrue-ordföranden för denskriverWaring näratt grupp som

ekonomi-tilldelades Nobelsnationalräkenskaperförrade systemet
grad blivithar till densystemetfälldes kommentarenpris, att ac-

någontänka sigdet svårtsjälvklart är attattattcepterat som
ochnationalekonomerdet:1988:39. Justuppfinna detmåste —

utförsarbete inteföreställa sigsvårtalla andra har att ettatt som-
skullehuvudlönearbeteformeller imarknaden överför tagetav
kvin-utförtsig arbetedetsynnerhetikunna räknas, rör avomom

Nord ochklyftan mellanoch mediskärptsharProcessen attnor.
fmansinstitu-internationella1960-talet ochsedanSyd har vidgats
kallas struk-politikekonomiskagenomdrivit dentioner har som

turanpassning.
har iexempelviserkännasbörjatproblemdettaDessbättre nu -

formoch ioch 1996från 1995Development ReportFNs Human
har skettdetVärldsbankenhospolicyförändringarvissa menav -

ochanställningsrelationenkritikentidpunktvid när mot ar-en
ifrån alla harlångtnågonsin. Ochbetsmarknaden änär svagare

Valutafon-InternationellaviddirektörenVerkställandetänkt om.
skuldreducering ideklarerathai juni 1996den attt.ex.rapporteras

Därmedförfallmoraliskt 1996:14.medlikaAfrika menasvore
Taylor-desincitament; Peterekonomiskadet skulle skapaatt

beträffande analoganmärkningföljandeGooby har gjort argu-en
länder:mentering i rika

gigantiskförefaller fungerakönsarbetsdelningenHela ensom
incitamentförfall, därmoralisktdrivkraft för uppmuntrarperversa

det totalafördelningi allmändeltakönetdet vägraatt avenena

131 huruvida det verkli-481996 påDevelopment Report attHuman noteras s
åtgärderuteslötfråga. Det mångastrukturhandlade somvar en annanomgen

ekonomiskasociala ochför förändringavgörandeidentifieradestidigare avsom
omfördelning makt.radikaljordreform ellerstrukturer t.ex. avsom-

141 oftabilligöverflöd mycketdet finnsAngeles därstäder, Los ettt avex,som
användningmedelklasskvinnorsarbetskraft ökarkvinnligoregistrerad av

tjänstekvinnorsmed dessavad händerfå frågarhemhjälp. Det är egnasomsom
bam.
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sociala arbetet. Om vålfärdssystemet litet antal männi-gör att ett
skor med begränsade möjligheter till sysselsättning avstår från att
söka betald anställning, så det sak. Om vålfärdsstatensär sätten

fungera avhåller den manliga hälften befolkningenatt ñån attav
spela jämlik roll i den grundläggande uppgift socialen som om-
vårdnad innebär, så det mycket allvarligareär problemett
1991:202.

Historiskt har inte betraktat problemet på detta häv-Attsätt.man
da borde involveras i hemarbetetmän någotatt hör nutidenär som
till. I negligerad tradition har tidigare feminister iställeten argu-

för kvinnors arbete och, specifikt,menterat deras arbeteatt mer
mödrar borde räknas del medborgarskapet. Kraftensom som en av

i medborgarskapskravet, och det främst omöjliggjorde desssom
genomförande, den politiska uppgift tilldelatsemanerar ur som
kvinnan moderskapet, eller reproduktionen generationnästaav-
medborgare, reproduktionen och/eller ökningen befolkningen.av
Det logiskt hävda, feminister gjortär från 1790-talet ochatt som
framåt, kvinnor borde offentligt stöd utföra dettaatt att värvges
och detta deras bidrag kvalificerade dem föratt med-statusen som
borgare med medborgerliga rättigheter. Problemet moder-attvar
skap betraktades antitesen till medborgarskap. Moderskapsom
uppfattades något i högsta grad naturligt och privat; medbor-som
garskap betraktades konventionellt och offentligt. femi-Mensom
nister utkämpade lång strid för moderskapet skulle behandlasatten

tjänst, medborgerligt bidrag, precisett männenssom en som som
tjänst åt staten.

Under mellankrigstiden försökte exempelvis endel brittiska fe-
mo-minister skapa tolkning kravet på statliga medel tillen ny av

derskapsstöd. politik fickDenna brett stöd i Europa för detmen
i syftet få födelsetalen, förbättra mödra- ochmesta bama-att upp

vården, eller lindra fattigdomen. feministiskaDet gickargumentet
understödet eliminera den gifta kvinnansut att sättett attvar

ekonomiska beroende och åstadkomma lika lön. Un-av mannen
derstödet skulle, Eleanor Rathbone formulerade saken, ensom
gång för alla skilja försörjningen barnen och reproduktionenav av
släktet från lönefrågan cit. i Cass, 1983:57. Kvinnor skulle, för

uttrycka det på få erkännande oberoendeatt bi-sätt,ett annat som
dragsgivare i sin de inte förvärvsarbetade.rätt, även Fögaegen om
förvånande accepterades inte den feministiska tolkningen av un-
derstödet.
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VI

tidigare utspeladevilka dessa kontroverserinstitutioner inomDe
indust-sönder i slutet 1990-talet.sig i fråga eller smulas Desätts av

fulla syssel-försörjaren/arbetaren, denrier stödde den manligesom
ihåller på bortsättningen och familjeförsörjarlönen att svepas

eller mindre utsträck-skärs ivästvärlden. Välfärdsstaten störrener
Kvin-för ska tillbaka.ning höjs statenoch röster att pressas

of-mellan det privata och detförhållandetnorörelsen har fört upp
framträdandepolitiska dagordningen påfentliga på den sättett mer

politiskapolitiker ochtidigare låt månganågonsinän attvara-
välbekanta teorierlyssna. Och gamla,teoretiker utma-vägrar att

håll.från flera olikanas
rådande omständigheterna tyckaskan devissa avseendenI nu

utopifas välfardsstaten, dentredje iskapandet av engynna
Welfarei Beyond the State l969:95. HanMyrdal skisseradesom

skulle hållastatsingripandena;minskningskrev statenavom en
mellan de-samarbete och förhandlingsig borta och ersättas av

organi-självstyrande enheter, demokratiskalokalacentraliserade,
sammanslutningar medborgare. skulleStatensationer och utövaav

skapa reglerkontroll och allmännaövergripande samt ansvaraen
blomstranderadikala policy-strukturer,kalladeför vad han ett

Problemet förstrukturer 1960:92-l02.välfärdssystems närva-
politiska perspektivet ekonomiskt,förhärskandedetrande ärär att

vitala demokratiska frågor ställts inomdemokratiskt. Deinte som
socialistisk riktningtraditionen och inom vissden feministiska en

Demokra-ägandets kontraktets språk.ochdränks i lönearbetets,
uppmärksammas inte.tins olösta problem

demokratisering,arbetslivetsdel detta problemEn utgörs avav
ikvartssekel sedan Participationjag argumenterade för för ettsom

formulerades då iMinaand Theory 1970.Democratic argument
ordergiv-demokrati och slut träning iförutbildningtermer av

fortfa-odemokratiska strukturer.i Jagning och underkastelse tror
civil underord-diskussionriktigt. Minrande detta äratt senare om

modiñerar också, min tidiga-utvidgar,ning kompletterar och men
för förstaallvar innebär detanalys. demokratisering påAtt tare

måsteägande denden politiska fiktionenatt av egna personenom
handlar medarbetsmarknadenliksom uppfattningenöverges att-

fiktion stödermarknader.andra Dennaslags tjänstersamma som
lo-möjligoberoende och ägandeuppfattning ärsom somen om

antropologiskföreställning,sammanhängandegiskt ärsom enmen
och självbestämmandeoch mänsklig frihetomöjlighet. Människor
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i politiskt avseende utvecklas ömsesidigt beroende. Individenur
träder däremot fram synbarligen fulltägare utveckladsom som—

Hobbes och förnekar alla förbindelser medsägeren svamp, som —
andra, de konstitueras kontrakt.utom som genom

Ömsesidgt beroende spelar central roll i flertal politiskaetten
teorier och förutsättningden vilkenpå välfärdsstatens poli-utgör
tik bygger. ocksåDet centralt för feministisk politisk teori,är men
feministiska insikter har hittills obetydligt eller inget erkän-rönt
nande alls i aktuella politiska teorier och välfärdsprogram. Att ta
demokratisering på allvar betyder därför, för det andra, att man
inte längre kan frånbortse feministiska förhål-rörargument som
landet mellan det privata och det offentliga. Min forskningegen

feministisk teori under tvåhundra år har lett till jag ändratattom
uppfattning i fråga min tidigare på arbetslivets demokrati-om syn
sering nyckeln till demokrati huvud Offentligaöver taget.som ar-
betsplatser de demokratiserats bara flerautgör även när ett av- -
områden där medborgare bidrar till den allmänna välfärden. Det
ömsesidiga beroendet sträcker sig lång bortom arbetsplatsen, och
arbetslivet fungerar precis välfärdsstaten gjort attsom p.g.a. en- -
mängd väsentliga uppgifter utförs på håll.annat

brett spektrum incitamentEtt och bevekelsegrunder harav va-
rit förutsättningen för nödvändiga uppgifteratt garantera att ut-
förs. frånvarierar inicitament tillDessa kärlek ochmonetära över-
tygelsen arbeteviss bör utföras kvinnor på grundatt typen av av

deras kön andra incitament här iäven verksamhet,ärav om
exempelvis monopol på avgörande positioner i viktigaremännens
institutioner. egendomlighet medEn 1990-talet ekonomis-är att
ka incitament lämpliga i hela samhällslivet. påstårDetanses man
åtminstone. praktiken fortfarandeI sin lit till obetaltsätter man
hemarbete och dess bevekelsegrunder, och detta för givettar sam-
tidigt förkastar det bidrag. har inte till-Mensom man som man
räckligt begrundat konsekvenserna detta långtDetsynsätt. ärav
ifrån självklart barnafödande och uppfostran, obetaldatt omsorg

sjuka, gamla och äkta rationellt val i ekono-män är ettom svaga,
misk bemärkelse inte kvinnors lönerom hålls på lägre nivå än
männens.14

Sålunda finns det del andra i väsentliga avseenden olöstaen pro-
blem måste finna sin lösning demokratiseringsprocessensom om
ska kunna fortskrida. Hårt och radikalt tankearbete måste ägnas

frågor: förtvå det första den vad faktiskt räknas och vadom som
borde räknas bidrag eller tjänst från medborgarna; för detsom som

andra frågan huruvida medborgarens ställning huvudöver tagetom
borde beroende vad bidrar med. uttrycka det påFör attvara av man
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forborde skapandetsätt:ett annat argumentera ett nyttavman
Marshalls före-socialt politisk kultur, i linje med T. H.etos, en ny

arbeta; eller bordespråkande frivillig förpliktelse att manav en
rättighetför skapandet demokratisk statusargumentera som enav

bidrar medoberoende vadav man-
min uppgift har här varit visahar inga färdigaJag attmensvar,

dagord-föras på den demokratiskavarför dessa frågor måste upp
arbete, ägande ocholika antagandenningen. har analyseratJag om

hänvisning till Myrdalsinledde med Anbidragsgivande, jag enmen
bokenproblem han fokuserade i denDilemma. De ärAmerican

tillhandahåller ytterligare tving-någonsin ochlika brännande som
demokrati och politik itänka kringande skäl för behovet att nya

fientlighet mellan olikatids tilltagandebanor. Inför vår grupper,
oförsonlig nationalism tycksrensning, krig ochbrutal etnisk

fortsätta längs de det gångnavinnas påföga kunna vägaratt som
följt.seklets tänkande
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