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Till chefenstatsrådet och för

Arbetsmarknadsdepartementet
direktiv denGenom 1994:102 15 september 1994 beslutades

särskildtillsätta utredare för kartlägga och analyseraatt atten
fördelningen ekonomisk makt och ekonomiska mel-av resurser
lan kvinnor och maj utsågs landshövdingmän. Den 19 1995

Östersund,Kristina tillPersson, utredare. Utredningen har an-
tagit Kvinnomaktutredningen.namnet

augusti tillkallades såsomDen 1 1995 vetenskapliga experter
Ahrne, professor i sociologi vidGöran Stockholms universitet,

Jönasdöttir, och universitetslektorAnna G. FD vid Högskolan i
Örebro, professor i nationalekonomiInga Persson, vid Lunds
universitet, Elisabeth Sundin, docent i företagsekonomi bi-och
trädande professor vid Teknik och social förändring vidtema
Linköpings universitet Eskil Wadensjö, professor i arbets-samt
marknadspolitik vid Stockholms universitet. Sekreterare iutred-
ningen har varit Anita Nyberg, universitetslektor i nationaleko-
nomi och docent vid Teknik och social förändring vid Lin-tema
köpings universitet, och biträdande sekreterare Lindblad.FK Eva

för KvinnomaktutredningenInom publiceras antalettramen
monograñer och antologier. har iExperterna egenskap redak-av

och monograñförfattare för urval och utformningtörer svarat
de olika skrifterna, medan de enskilda artikelförfattarnaav an-

för innehållet i sina bidrag. och artikelför-Expertersvarar egna
fattare har arbetat under vetenskaplig självständighet.

Utredningsarbetet skall klart före den december31 1997.vara
Skrifter publiceras dock successivt. Föreliggande skrift, Om makt
och kön spåren ojfentliga omvandling äri organisationersav-

iden första raden. Redaktör Elisabeth Sundin.är

Östersund och Linköping i maj 1997

Kristina Persson

/Anita Nyberg
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makt och könOm

spåren offentliga-i organisationers omvandlingav

ELISABETH SUNDIN

offentliga sektornsl Den

organisationer studieobjektsom

offentliga sektorn inne i period starkDen omvandling.är Huren av
diskuteras både i politiskaoch varför sammanhang och vid kaffebor-

Konsekvenserna beskrivs både eländenden. och solskenshistori-som
i massmedia. den här antologin syftet komma bakomI är gängseatter

föreställningar. offentliga sektorns omvandlingDen och be-engagerar
den offentliga kvinnornas.sällan sektorn OrsakernaInte sägsrör. vara

dels den kvinnornas arbetsmarknad dels delarär störstaär att att stora
liv.verksamhet underlättar kvinnors Bådadess förhållandena kanav

kvinnor makt inom sektorn och förutsättningar för maktutövaattge
sektorer.också inom andra offentliga sektorn därförDen givetär ett

Utred-såstudieobjekt för den kallade Kvinnomaktutredningen eller
ningen fördelning ekonomisk makt och ekonomiskaom av resurser

mänmellan kvinnor och dess officiella denAtt offent-ärsom namn.
liga sektorn omvandlas i grunden studier angeläg-sägs gör ännu mer

det förskjutaKommer maktförhållandena mellan könen inomattna.
sektorn och/eller inomden andra sektorer

Föreliggande antologi behandlar främst makten i den offentliga
sektorns organisationer de anställdas perspektiv. Medborgarnasur

politikernasoch perspektiv står i fokus i andra delar utredningen.av
Med organisationer i detta frånsammanhang allt det enskildamenas

dedaghemmet till Skolverket. Kvinnomaktutredningen skall studera
ekonomiska regelsystemens funktionssätt och makten derasöver ut-
formning". Eftersom de ekonomiska regelsystemen implementeras

organisationer och uttolkas i organisationer studierärgenom av orga-
nisationer nödvändiga för förstå regelsystemens funktionssätt. Deatt
möjliga erforderliga infallsvinklamaoch flera. naturligtvisDetär är

1 påståendetbygger på arbetsfördelningDet kvinnor det största ansvareten som ger
för barn och gamla. Om det och arbetet jämnt fördelatt.ex. ansvaretomsorgen om var
mellan kvinnor och skulle den offentliga sektorn, den anledningen, intemän rubri-av

kvinnlig.cerassom
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har makten organisationerna.helt avgörande över Det ärvem som
privata sektorn oftast liktydigt med le-inom den Menägarna. även

särskilt de på den allra högsta hierarkiska nivån,darna, är personer
makt. den offentliga sfären de folk-med Inom ägarnamotsvaras av

ocksåvalda politikerna där innehar de anställda högsta chefernamen
maktgivande positioner. Makten organisationer kan därför inteöver

vidare likställas med makten organisationer. det dagligaIiutan orga-
arbetet det oftare pånisatoriska de finns plats har maktenär som som

angivits den tidigare nämnda Dagensäven om ramarna av gruppen.
samhälle genomorganiserat. enskilde medborgarens hela liv,Denär

till utspelas i olika organisatoriska kontexter.från Detvaggan graven,
medför organisationer också viktiga medel förär utövaatt attsom

följaktligen också organisationer.makten. Makt utövas genom
antologiBidragen till denna har skrivits forskare utfört ochav som

offentliga organisatorisktutför forskning den sektorn ettav ur per-
Bidragsgivama har ombetts utredningensspektiv. lägga aspekter,att

kön/genus, ekonomi och makt, på sina studier ha de anställda isamt
Varje bidrag avslutad enhet vilket medför defini-fokus. är atten egen

materialets avgränsning itioner centrala begrepp, det empiriskaav
tid, och så vidare, kan variera. Inledningsvis kommer därför, för klar-

några definitionerna och beteckningamahetens skull, att presente-av
kapitlets avslutande del kort presentation de olika bi-I görsras. en av

sammanhanget kommenteras några de avseenden idragen. detI av
sig åt. Allra snabbteckning denvilka de skiljer först dockges en av

storlek förändringoffentliga sektorns framväxt, och som en gemen-
bakgrund. Därefter diskuteras antologins övriga nyckelbegrepp:sam

kön/genus och makt.

offentliga sektorn2 Den

storlek, karaktäristikAvgränsning,

vi då vi talar den offentliga sektorn Låt mig börjaVad menar om
begreppet sådant innan vi kommer fram till hurmed diskuteraatt som

och förändras. den offentliga sektorn klassificerasden fram Hurväxt
på i vilket sammanhang det den ofent-och beskrivs beror I Omgörs.

61liga sektorn sägs att

tradition brukar den offentliga sektorn till denAv avgränsas
bedrivs socialförsäkringssektom, bor-verksamhet staten,som av

landstingen och statskyr-gerliga kommuner kommunerna och
de poli-kan. för verksamheternaGemensamt är att styrs av en

vald församling.tiskt
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Därutöver läggs ibland till affársverken statliga och kommu-samt
nala bolag de sistnämnda offent-inte sällan preciseringengenom-

%.ligt ägande till minst 50 I källa anförs sektorn kan ka-attsamma
raktäriseras utifrån flertal utgångspunkter 65 med mina kom-ett
mentarer:

ansvarsområdet någotär, för medborgarnasätt, gemensamt- -
och reglerat i lag. finnsDet verksamheter, såsom skolaomsorg,
och brandskydd, obligatoriska.ärsom
ägandet- offentligtär-
det medborgerliga inflytandet- via demokratiska valgaranteras-
finansieringen sker via skattemedel eller politiskt beslutade- -
avgifter. kriteriumDetta medför rad entreprenader och såatt en
kallade alternativa utförare inkluderas i den offentliga sektorn

de kanske inte själva vill det så. Detta kriterium kantrots att se
också lätt komma i konflikt med nästa:
Vinstsyñe skall verksamheten inte ha. Vinstsyfte har dock- en-
del de entreprenader utförareoch finansieras det of-av som av
fentliga. Det också möjligheternaär till ekonomiskt utbyte som,
åtminstone implicit, används för locka fram anbud tidigareatt
offentligt utförd verksamhet.
verksamheten skall tillgänglighetpräglas och allas likställd-- av
het.

Till dessa karaktäristika kan också fogas andra och de ovanstående
kan uttryckas Finansieringspunktensätt. kan till exempelannat
betecknas uttryck solidariskför betalningsfördelning. of-Denettsom
fentliga sektorns utformning kan viktigt instrument förettses som
förverkligandet den välfårdspolitiken.svenskaav

uppräknadeDe karaktäristika kan tyckas entydiga detärovan men
inte i praktiken. Som exempel kan ställas frågan rubriceringom en

offentlig sektor skall kräva både ägande, finansiering ochattsom
utförande skall offentlig eller räcker det med två, eller kanskevara
bara dessa kriterier Hur andel ägandet skall of-ett storav av vara
fentligt för offentligstämpeln skall gälla Hundra 51att procent, pro-

Eller kanske baracent minoritetsposition Det svåra, godtyckligaen
kanske kan isäga, avgränsningama illustreras sektorstill-attman av
hörigheten växlar tidenöver och iöver Det land till-rummet. ettsom
hör den offentliga sektorn i privat.är kan tillDet och medett annat
variera mellan olika delar landet- det i kommun utförsav som en av
privata företag kan i utföras kommunens anställda.en annan av egna
Likaså varierar det tid. tidigareöver Det naturligen sågssom som en
del den privata sfaren idag integrerat i denär offentliga sektornav -
och det tidigare bedrevstvärtom i offentlig regi eller pla-ärsom nu,-

bli, privat.neras
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framgått, olikaoffentliga sektorn fullgör, rad funktio-Den som en
myndighetsutövning,såsom och handhar uppgifter skiftan-avner ren

oberoende i vilken dimension beskrivningende karaktär Därgörs.av
exempelvis tillverkning och tjänsteproduktion, kapitalintensivfinns

personalintensiv verksamhet, konkurrensutsatt och helskyddadoch
kvinnligtproduktion, manligt dominerade och dominerade verksam-

från anställda med högsta möjliga utbildning till lågutbilda-heter, allt
arbetshandikapp. offentliga effektuerasoch med Detde personer

organisatoriska skepnader -i regi, nyttjandeockså i olika egen genom
Innehållsligteller kanske på detär ogör-entreprenörer sätt.annatav

för den offentliga sek-hitta någonligt nämnareatt gemensamannan
tillhör den offentliga sektorn.verksamheter just detta deän atttorns

således betydan-definiera den offentliga sektornSvårighetema äratt
antologins bidrag. praktikensvårigheterna avspeglas också i Ide. De

Låt mig så avsluta dennadefinitionen till varje bidragsgivare.överlåts
offentliga sektorn politiskt styrdpåminna dendel med ärattatt om

behandlasmål. glöms oña bort. avsnitthar politiska I nästaoch Det
öka förståelsen varför detoffentliga sektorns framväxt förden att av

detär är.som

framväxtojfentliga sektornsDen

offentliga sektorns framväxtdenfinns mångaDet sätt att presentera
vilkastår i fokus och definitionerberoende på vilka intressenpå som

fall för kanskeSå bildas, i Sveriges 800ängörs. statersnart mersom
offentlig sektor. Till början bestodtalaår sedan, kan enenman om

framförallt krigsmakt, beskattning,offentlighetensvenskaden av
På 1600-talet utformades lo-rättsskipning och ordningsskapande. en

centrala. Industrialis-förvaltning vid sidan denoch regionalkal av
tidiga 1900-talet skeddegenombrott på 1800-talet och under detmens

iinfrastrukturen högsamspel med utbyggnadeni nära ut-somav
of-integrerad del densträckning skedde i offentlig regi och blev aven

Ringqvist, 1996.fentliga sektorn
haromsorgsdelama den offentliga sektornOckså de sociala enav

några år-utformning barahistoria deras moderna ärgammal även om
då Sverige kantill sekelskiftet,tionden Qvarsell, 1995. Fram ännu

handbondesamhälle, ålåg det varje ståndbetecknas att taett omsom
med denfungerade inte tillfredsställandesina. praktiken detde I ens
frivilligaoch olikamått Fattigdomentidens mätt. typerstor avvar

förhål-åtminstone mildra,åtgärda, ellerkrafter mobiliserades för att
bildadesvälgörenhetsorganisationerdelslandena. Det som avvar

fattig-Qvarsell, för hållamäktiga skriversamhällets mån, att nere
kompletterades filantro-det allmänna.vårdskostnadema för Dessa av

4
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önskadeoch drivna kvinnorinitieradepiska föreningar främst somav
filantropi söktepolitiskt inriktadolycksbam.samhällets Enhjälpa
ansluter sig tillutformning. Qvarsellfattigvårdensockså förändra

till den del den offentli-föregångaredessadem vill somen avsom se
yrkesgrupper.kvinnligadominerassektorn som avga

viktigtverksamhetenföreningsbaserade socialaDen ett stegvar
offentliga sektorn.professionellt arbete inom denkvinnligtmot

42

samarbetadeoch de kommunalafilantropiska organisationernaDe
förrän på 1950-taletförsta decennier.under 1900-talets Inte över-ofta

till det allmärma. Ungefär vidsocialafördes konsekvent det ansvaret
hade sittförsäkringssystemettidpunkt det sociala som ur-varsamma
kassor, heltfackföreningar, startadei intressegrupper, t.ex.attsprung

utvecklingen i några olikasammanfattarförstatligat. Qvarsell proces-
ser:

under efterkrigstidenkraftig expansion vård och omsorgaven-
försäkrings-skatteñnansieringökad statlig kontroll och aven-

sekelskiftetpåbörjad vid samtsystemen
området tillinom det socialaomvandling små föreningarav°

centralorganisationer.ochsamarbets-större
offentli-inte lika inom denutvecklingenPunkterna indikerar äratt
sentidautgångsläget till denoch heller inteolika delar,sektornsga

bakgrund till de föränd-dettaLåt erinrautvecklingen. som enossoss
dagsaktuella.ringar ärsom nu

Äldreomsorgen den kommunalamycket delär stor avsom nu en
sinanställda räknat ioch antalverksamheten både i är nuvar-pengar

skapelse. skriver:Szebehely 1995, 28ande form sentida Marta s.en
Ända ioffentliga äldreomsorgenfram till 1950-talet bestod den

så kalladeinstitutionsvård, framförallti princip enbartSverige av
ålderdomshem.

institutioner få hade någotdettabörjan sekletI gott attsomvarav
1940-talet förändradeFolkpensionsreforrnen i slutetsäga om.

Ålderdomshem enda alter-ekonomiska situation.många gamlas som
organisationer börjadetid. Frivilliganativ ifrågasattes vid samma

gamla strategin blev denmed hjälp i hemmet till och denförsökgöra
Åldringsvårdsutredningen 1956 Szebehely,och medofficiella i

de frivilliga verksamheterna därf..1995, 28 Kommunerna övertogs.
Gustafsson, 1988.de förekom se t.ex.

liknande äldreomsorgenstill börjanhistoriaBamomsorgens är en
barnkrubbor för soci-Småbamsskolor ochblir unik.senare meramen

i mitten 1800-talet.missgynnade startades redan Dealt barn varav
havet"."en bortadoptiondock droppe i För ensamma mammor var

5
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tillalternativet Nyberg, 1995. barnsällan det enda Förinte mera
också pedagogiska aktiviteter.föräldrar organiserades Orga-gynnade

exempeloch föreningar, tillprivatpersoner, företagnisatörer var
dominerade i antal ända till omkringbamstugorprivataHSB. Dessa

ZO-årsperioden expanderade barn-den därpå följandeår Under1960.
uteslutande kommunal regi.och i Denkraftigt nästanomsorgen

behovetutbyggnaden dettill den kraftigaorsakenfrämsta stora avvar
sektorn.expanderande offentligai framförallt denkvinnlig arbetskraft

till börjanoffentliga sektornUppbyggnadstakten den var enav
efterkrigsdecenniema förunderaccelereradelångsamganska attmen

förändradesUnder denna tidoch 1970-talet.under 1960-kulminera
byggdesoch äldreomsorgenoch sjukvården, barn-välfärdspolitiken

ochdämpades expansionendelUnder 1980-taletskraftigt.ut senare
Lindqvist, Ring-viss reduktion 1989;har skettunder 1990-talet en

omsorgsocialdel handhardet den1996.qvist, Numera är som
hälso- sjukvårdföljt ochi antal sysselsattaräknatstörstär avsom

utbildning".samt
också beskrivas med fo-förändringar kanoffentliga sektornsDen

då erin-det första skallutfominingama. Förorganisatoriskakus på de
sektorn"den offentliga innehållersamlingsbeteckningenattras om

verksamhet, landstings-statligdedelar är:flera störstatrestora varav
verksamhet. inre funk-kommunal Derasverksamhet ochkommunal

varierar tiden.emellan dem Somöverliksomtionssätt gränserna ex-
polisväsendets förstatligande årochvägväsendetsempel kan nämnas

stadsläkarväsendets övergångprovinsial- ochrespektive 1965,1943
årtill kommunernagymnasieansvaretlandstingen på 1960-talet,till

sjuka gamla till kom-förårs överföringoch1966 ansvaretavsenare
Ãdelrefonnen.den s.k.munerna

tydligtvarje sektor SominomOckså förändringarna är stora. ett
reduktionen kommunerkraftiga antaletdenexempel kan nämnas av

behovetinte minst1950-talet. Bakom reformen låginleddes påsom
ogörligtnågot tedde sig ekonomisktålderdomshem,bättre attsomav

Edbalk 1996.Lindgren, Anta-alltför små kommunerbekosta för
tjugo åruppgått till cirka På drygthade dittills 2.500.kommunerlet

följde radikalMed denna reduktiondem.försvann 2.200över enav
underfortsatteantalet förtroendevalda. Denminskning processenav

specialiserad tjänstemanna-decennierna och medfördeföljandede en
organisationeroch diversifieradedeorganisation för skötaatt stora

offentligainom dentill. anställdautvecklats Dekommunernasom
vadocksåflerablev inte barasektorn t.ex.sammansattautan mera

KapitelSOU 1996:169,professionell inriktninggäller
omvandlingidel, Statenstatsförvaltningens iFör menar man

i två stadierutveckling indelasde decenniemas1996, kan senaste -

6
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genomför-utformades ochriktlinjernaförberedelsestadium då ettett
underFörändringarna drevsfrånandestadium 1990. motton som

renodling"resultatstyrning" konkretiserades tilloch"mål- ochoch
renodling.rättsskipningens Ettochbolagiseringarexempel re-genom

påverkarregeringsbeslutochriksdags-gister har upprättats över som
framgår mångastruktur.organisation och Därstatsförvaltningens att

arbetsuppgiñemas antalbådemyndigheterflerabeslut berör samt att
omvand-anställda Statendärmed deoch iinriktning berörsoch

1996.ling,
med deutformningen hängerorganisatoriska näraDen samman

be-framskymtat dehar iekonomiska realitetema. Det atttexten ovan
medborgar-skulle erbjudastjänsterönskemål vilkaslutandes somom

Dåincitament.och ekonomiskalagarbådestyrdesoch hur, genomna,
ochupphördeåldersdomshemmentillstatsbidragen ersattes avt.ex.

satsade påi kommunernaomedelbartresulterade detandra former att
daghem-kommunalaDå depå sjukhem.landstingenochhemtjänst

reducerades deprivatadeekonomiska villkor ärbättre sena-gavsmen
ochprivata skolor,tillinfördes ledde detDå skolpengkrañigt. nyare

vidare.så
från huvud-förändratsår har kommunernahundraPå knappt en

renhållande institu-ordningshållande ochadministrerande,sakligen
välfärds-framställasysselsatt medinstitution främsttilltion atten

decennierdock barabetoningen ärtjänster. Den ett gam-parsenare
Gustafssonsmed citeradelmig avsluta dennamal. Låt att samman-
historisk medvetenhetbåde betydelsenfattning accentuerar av ensom

välfärdsstat.betecknasSverige kantidoch den korta som ensom
bygga dendet framförallt60-talen gälldeochUnder 50- att upp

planera,gällde mobiliseraoffentliga sektorn. Det att resurser,
följdefter område. Tillområdeoch byggafatta beslut attavupp

påtagliga ochtillfredsställde såsektornoffentliganyskapadeden
blandtacksamhetglädje ochocksåfannsakuta behov storen

ekonomiska krisentill stånd. denkom Närdenmedborgarna att
på 1970-taletvid mittenvästvärldenSverige ochså drabbade var

fannsgrundläggande drag: detfärdigt i sinabyggnadsverket mest
folket, sjukhusför helaskolasocialförsäkringssystem,ett en ny

servicehus och socialaålderdomshem,och läkarvård, omsorger
erfarenheterer detgenerationgamla.och Enbarn utan avnyom

och för dennahade vuxiteländiga villkorsamhälletsgamla upp
hårt ochresultatväldfårdssamhället integeneration ett avvar
Gustafs-självklarhet.gåvaocharbetemålmedvetet utan enen

13.1988, s.son,
kontrak-expansion ochsektornsoffentligatill både denOrsakerna

sammanhang.politiskaakademiska ochbåde ilivligttion diskuteras
politiska.oftast klartSkiljelinjema är
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Offentliga sektorns anställda

offentliga sektorns storlek, framföralltDen den för debat-är stor,om
ofta i politiska sammanhang. De deñnitionsvaria-nämnateras ovan

tionema indikerar det inte oproblematiskt hur denär avgöraatt att stor
offentliga sektorn Det beror på definitionenär. och hur räknar.man

produktionen,Menar konsumtionen, inkomsterna, förädlingsvär-man
eller sysselsättningde Se Ringqvists diskussion i denna fråga. I

denna antologi det, anförts tidigare,är de anställda står isom som
för intresset. Vad gäller antalet anställda så har den offentligacentrum

sektorn, framförallt dess kommunala del, expanderat kraftigt under
efterkrigstiden fram till 1990-talets början. Arbets- och ansvarsupp-
giñema har ökat och därmed antalet anställda inte antaletmen ar--

timmar.betade Se också bidraget Gonäs, Johansson Svärd iav an-
tologin. Antalet sysselsatta, totalt i alla sektorer, i dagsläget framgår

tabellen nedan.av

Tabell Sysselsatta 1000-tal och % fördelade efter arbetsgivare
Årsmedeltaloch anställdas kön. 1996.

Kvinnor Män

1000-tal % l000-tal %
Statligt 92 l 365 7
anställda
Primärkommunalt 666 3 l 795 8
anställda
Landstings- 216 11 49 2
anställda
Enskilt 8 1372l 7 43 67
anställda

ochFöretagare 113 5 321 16
medhjälpare
Summa l 905 2058
sysselsatta
Källa: Statistiska meddelanden AM.12 SM 9701.

tabellen framgårAv den offentliga sektorn arbetsgivare föräratt ett
antal landets arbetstagare och särskilt då för kvinnoma. Destort av

har oftast kommuner arbetsgivare medan sysselsätter flerastatensom
kvinnor. expansionenDen har skettmän än under efterkrigsti-stora

Hela sysselsättningsökningenden. i Sverige, åtminstone sedan 1960
sektornfram till och årmed 1985, har inom den offentligaägt rum

konstateras Ringqvist 110. Det framförallt inom kommu-av var
och landstingen den ökade. harStaten under längre tidnerna som en

minskat antalet anställda Staten omvandling, 1996. På år hari senare
detta framför allt skett bolagiseringar de affärsdrivandegenom av
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omprövningar.effektiviseringar och Det ärocksåverken, genommen
svårtförändringarorganisatoriska avgöragrundsällaninte attav
anställdaantaletökningama,minskningama, ellerhur egent-stora av

1995:25.seligen Dsär t.ex.
mångaarbetsplatser förorganisationersektorns äroffentligaDen

traditioner.med skiftandeyrkenmånga olikatillhörandemänniskor
lång historia.mycketharoch militärer,såsomNågra, präster en

andra,medan åter150-årig historia,har drygtsåsom lärareAndra, en
offentligaförhållandevis Denfritidspedagoger,såsom är omsor-nya.

specialiseringochutvidgningmanifesterasexpansion engenomgens
Socialpolitikens kort och ihistoria äruppgifter och yrken.antaletav
yrken gäller1977. DetHolgersson,frågautsträckningstor nyaom

gamla ocksåfotvård förhår- ochsåsommånga områdeninom men
Bådesocialvården och barnomsorgen.fritidssektom,delarinom av

förändringar kandemografiskaochförutsättningarfinansiellagoda
1996.Lindgren,Edbalkdiversifieringenexpansionen ochförklara

Kvalifikationskravenantologin.behandlas iyrkendessaFlera nyaav
le-medförvarierande. Vissa yrkenutbildningifråga ärt.ex. enom

position. Kvin-underordnadinnebärmedan andraställningdande en
alltid,intei allmänhet,offentliga sektorndeninomnoinslaget är men

avseenden.betydande i allaVariationema ärstort.
sektorerinom dede anställdaavsnittenavslutande ägnasDe

åter-situation måste,kvinnor.domineras Dagenskraftigast avsom
Delar dentecknadesutvecklingdeni ljusetigen, avovan.somavses
fattigvården.isinanämndes rötterhar,sociala ovan,somomsorgen

dagligaför detförtroendevaldnågonhandhades oftaDen ar-somav
kommandora ordning. Sys-hållanågonutsågi fattighusetbetet att

sekelskiftet startadenågra år efterbrister ochmångahadetemet
skullefunktionärerutbildningFattigvårdsförbundetSvenska somav

både ochbörjantill mänhusmödrar.och Detföreståndarebli var en
bestodArbetsuppgifternaförsvannförstnämndadekvinnor snart.men
mellanTyngdpunktenvårduppgifter.husmorsuppgifter ochbåde av
utbild-harPåtiden. sätthar varieratdelar överbådadessa samma

förändring-debeskriverTyregård 1996innehåll förändrats.ningens
kontrollfunktion,från tydligolika faserskettarbetet ensom somar av

till dagensfunktion framadministrerandeochsjukvårdandevia en
och chefsskap.myndighetsutövning

arbetsledandehar intevård ochinomarbetarflestaDe omsorgsom
Vårdbiträdenpositioner.underordnade ärifinnsställning utan som

oftaföregångareDeras sägsyrkesgrupp.regel kommunernas största
hemsamariter1960-talet blevochpå 1950-hemmafruama somvara

detverksamhet, ibland inomfrivilligorganisationsibland inom en
harpersonalomsättningenochmycket lågakommunala. Lönema var

9
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förblivit hög alltfler arbetar heltid inom det de be-trots att nu som
traktar sitt yrke inte fritidssyssla eller kallettsom som en-
Szebehely, 1996. Allt ifrån början har detta varit totaltnästanett
kvinnodominerat yrke.

Vad det3 förändrasär som

framställningen framgårAv den offentliga sektorn genomgårattovan
ständig förändring. Vad det då motiverarär vi änatten som nu, mer

tidigare, talar förändringarna just förändringar och rentavom som
omvandling Både i Staten omvandling, 1996, 105 och ii SOUs.

hävdas1969:69 bestämt så fallet. Huvudförklaringen,äratt om man
kan tala huvudförklaring, jag ligger i stagnationen ochtroromnu en

neddragningen vissa offentliga verksamheter. Skulle allt detrentav av
andra; omorganisationema, de ändrade och kontrollsystemen,styr-
avregleringama och uttörsäljningama ha hanterats helt annorlunda om
expansionen fortgått Senare års debatt har framförallt kvin-rört stora
nodominerade sektorer. Vilka orsakerna det påBeror detär att som
diskuteras verksamheter viktiga ochär berörsom anses vara som
många människors vardag sektorer,Det vård, ochär skola,omsorg
inför vilka skatteviljan alltså, påär De inte ifråga-störst. är sätt,ett

de vanliga medborgarna elitema. deHar aktuellasatta utanav av
sektorerna kommit symbolisera den svenska välfärdsstatens fram-att

i socialdemokratisk tappning och innehållerväxt de därmed poli-en
tisk konfliktpotential Eller beror det på de domineras kvinnoratt av

bokens artiklarI exempel på flera olika förändringartyperges av
och deras konsekvenser. Omorganiseringarnas praktik och utfall ser
vi i bidragen ochGonäs medarbetare, Holmquist, ochHämstenav
Lindvert. Styr- och kontrollsystemens förändring och därtill hörande
tenninologiskiften både för Ulla Johanssonsär och Lillemortemat
Westerbergs bidrag och avregleringarnas konsekvenser berörs av
Sundin. Låt mig dock, med hjälp andra författare utveckla föränd-av
ringstemat något ytterligare och påtala denna infallsvinkeläven att
kanske överbetonar förändringen och underskattar kontinuiteten.
Både denna och andra skrifter producerade inom utredningensav ram
kan slutsatsen dras kontinuiteten ibland slående. Särskiltär tycksatt
det gälla förhärskande genusrelationer. finns dock erfarenheterDet

visar förändringar alla slag, tekniska, ekonomiska ochattsom av or-
ganisatoriska, kan medföra också förändringar i existerande genusre-
lationer se Wikander, 1992 och Sundin, 1993. finnsDet ocksåt.ex.

risk för betona drag och underskatta diversifie-atten gemensamma
ringen mellan olika kvinnor. Slutligen bör dent.ex. noteras att ut--
veckling skisseras ingalunda enbart svensk förekommerär utansom
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bi-Czamiawskas1995, samtNewman,Seländer.andraiockså t.ex.
1992mode Borgert,Titeln Organisationvolym.dennaidrag som

sammanhang.dettaockså ikan passa
bådeförändringarårensdebakomdrivkrafterna senasteVilka är

offentli-dendebattenochsådansektornoffentliga omden avsomav
bådaisökas,ochställas,måste avseen-Frågornasektorn svarenga
överensstäm-finnsalltiddet intepåtalat,mångaeftersom,dena som

handlingsnivån.ochmodellnivånnivån,retoriskadenmellanmelse
Uppfatt-artiklar.antologinsiexempelocksåvikommer attDet se

föränd-pågåendedemotiveradeochinitieradevadningarna somom
till fi-bådehänvisaförekommande ärVanligt attvarierar.ringarna
legiti-ochdemokratiproblemstymingsproblem,nansieringsproblem,

varandra.medhänger1996. DessaMontin,mitetsproblem samman
produktivitetenocheffektivitetendemokratin,stärkaTredelningen

sigfå motsätternågotmålforrnuleringar,oftaförekommer somsom
po1itiskt-ide0lo-startadeiblandbidrag. DetWesterbergs avjfr som

grunderekonomiskapåförsvaradesochutlöstesskälgiska senare
få poli-därför,föreligger1996. DetJohansson, numera,Kronvall

förändringar-inödvändigaangående detaktighetermeningsskiljtiska
"Statsvetenskap-i sin1996MontinStigstatsvetarent.ex.menarna

fömyelseproblem.sektornsoffentligabetraktelse denöverliga
sektornoffentligadeninomlanseratsfömyelseprogramDe som

SOUhämtade frånFöljande ärnyckelord.återkommanderadhar en
skrift AvCivildepartementetsciterar62-63 egen1996:169 som

valfri-demokrati, störrebreddadeftersträvar:kraft. sägsDär att man
ellerbibehållen,byråkratimindreservice, samtbättreeffektivitet,het,

avseenden. Hurdessaallaförekommit iharBristerkvalitet.bättre,
vissadet finnsgällervadOcksååstadkommasförbättringardåskall

De äråterkommande teman.
resultat-ochmål-enheter,lokaladecentralisering t.ex. genom-
påpekaskansammanhangdettachefsroll. Istyming samt en ny

landstingochtill kommunerrelationutvecklingen statensatt av
decentraliseringinslagförekommermotsägelsñill. Det menavär

regelstyming.ökadockså av
di-tillochverksamheten ettförkämornrådentillkoncentration-

förtroendevalda.deförrekt ansvar
förutsättskonkurrensutsättandedvs. nyamarknadisering gesom-

språk-rationaliseringar nyttsåväliresulterande somincitament
bruk.

nämnder.integrering nyagenom-
operativa. Endetfrånpolitiskadetframföralltdifferentiering avv

renodlasökerbeställar-utförarmodellendettapå ärvariant som
rollerna.
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individualisering valfrihet och kundens "kun-fria val- genom
den är exempel det språkbruket.ett nya
demokratisering brukarstyrelser.t.ex.° genom
ideologisering där den kollektiva demokratifonnen ställs- mot
den individuella. Som nämnts dock många forskareovan menar

det ideologiska inslagetatt reducerats.nu
Till det decenniets förändringarsenaste inom denstora offentliga

sektorn hör förändrat huvudmannaskap för några och viktigastora
Ädelreforrnenområden. Den så kallade år 1992 förde över ansvaret

för äldrevården, och därmed antal anställda, från landstingenett stort
till kommunerna, och för skolan från till kommunernaansvaret staten
år 1991. Sammantaget berördes flera hundra Främst itusen personer.
början på 1990-talet bolagiserade flera sina affärsverkstaten såsomav
Postverket och Domänverket. En likartad tendens brukar omnämnas
vad gäller kommunerna. Som framkom denna kortfattade historis-av
ka genomgång den offentliga sektorns framväxt föränd-ärav ovan
ringar i och huvudmannaskap inget Det har förekommitansvar nytt.
tidigare.

Mera praktikänteori

En rad studier den offentliga sektorns omvandling visar på be-av en
tydande diskrepans både mellan retoriken och praktiken och mellan
modeller och praktiken. Skälen många.är Det i teorier och isom
skrift lätt och entydigt visar sig i praktikenut svårt till-ser attvara
lämpa. visarDet rad studier se Femler, 1996; Jacobsson,t.ex.en
1994. Konkurrens i teorin visar sig i praktiken fungera bäst genom
samarbete och generella modeller måste modifieras till sektorsspeci-
ñka förhållanden Viklund, 1996. Nedan skall jag återge vilka för-
ändringar andra verkligen tyckt sig finna.som

Förekommande former och varianter många liksomär beteck-
ningen på dem. I Kommunförbundets rådgivning till offentligtegen
verksamma skall leda förändringsarbete inom densom attanges man

kommunala förvaltningen s.k. egen-regiverksamhet kanegna välja
mellan använda kommunala självförvaltningsorgan,att resultatenhe-

BUM beställar-utförarenheterter, i intraprenader kommunalasamt
avgifter. En annorlunda lösning låtaär andra kommunenänatt själv
stå för utförandet. Också vid detta alternativ finns dock flera variatio-

I Kommunförbundets rådgivning görs uppräkningner. altema-en av
tiva driftsformer innefattande offentliga, statliga eller kommunala, fö-

driftsentreprenader, bidragsñnansieradretag, enskild verksamhet,
kundvalssystem med enskild utförare köp enstaka tjänster.samt av
Därutöver förekommer privatiseringar. Variantema också inomrena
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före-olikaunderbedrivaskanmånga. Företag t.ex.ärdessa grupper
kanförändringenellerbildandetkringomständigheternatagsforrner,

resultat.förvånanderedovisasDelvisvidare.såochbetydligt,variera
1996JohanssonKronvall atti uppsatsSå konstateras t.ex. aven

detföretagiserade ärförefaller mestdriftsforrnemaoffentligade vara
minst.entreprenademaochanvändsbegreppdet som

Variatio-generelltmindre väntat sett.änvaritharFörändringarna
vanli-driñEnskild ärbetydande.dockoch ärsektoröver rumnema

myndig-inslagenfamiljeomsorgen attoch trotsindivid- avinomgast
sammanhangdettaockså iLåtbetydande. er-därhetsutövning är oss

delarfunnits inomtradition storaalternativprivatainra att avom
diskuteratsidag mestsektordenochvårdockså inom somomsorg -

harVariationemaförändringar.genomförailämpligadetvad attavser
ocholika kommunermellanbetydandevarittidigareockså t.ex.dock

resultatstymingochMål-1993.Dahlström, avlandetdelarolika av
"nyhet" fått störsttycksdenverksamhet är somkommunens egen

kommunerandelenökade1995,ochmellan 1988sju år,Påspridning.
Dettill 75från 18 procentbarnomsorgeninomdettatillämpadesom

såsommodellerAndratillämpasden mest.vilkeninomsektordenär
beställar-utförarorganisa-ochkundvalssystemanordnare,alternativa

Varför1996:169.SOUgenomslagmindrebetydligtfåtthartioner
idärförfrågas rapportmycketsåville enlitetså närdetblev man

1995.ekonomioffentligstudierförExpertgruppenESOfrån av
förändringamasvadresultatentydigafå framsvårt avserDet är att

tyckskostnadermångfacetterad. LägrealltförVerkligheten ärejfekter.
Kostnadsmed-2.kap.bilaga V,1996:169,SOUregelblivithainte

finnastycksdettaOmmarkant sätt.påökatdock enhar ettvetenheten
ekonom-detsidanandradenmeddetAnnorlunda ärenighet. avstor

finnsdeantingenverksamma,Närintäkterna.dvs.tänkandetiska
tende-intäkternabörjar betonaverksamhet,privatelleroffentliginom

ocharbetskamraterdettaföremellantävlingtillledaiblanddet attrar
SOUmarknadenvadsegmenteringstänkandetillibland avserett

ñ-ochekonomiskadesällan9. Intekap.V,bilaga1996:169, anses
kommithabedömningsgrundema attochbedömningamanansiella

resursfördelning, utvär-kringdiskussionerimycketalltfördominera
medockså Wester-jfr64,1996:169,SOUuppföljningochdering s.

språkbrukekonomisktiocksåavspeglas ettattartikel. Detbergs
sektornsoffentligadeninomområdenpåanvändaskommit att nya

avslutadockmigLåtantologibidragen.i fleravidaresesfär av
förändringarna:medpositivtentydigtnågot enmeddeldenna att ange
kunder.ochanställdabådeblandkvalitetsmedvetenhetökad

anställ-deinneburit förförändringarårensdå deharVad senaste
viharforskningtidigarebidrag. Iantologinsifråganda Den tas upp
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attinte hämtaså mycket Studier utgår från desom svar. som an-
ställdas situation inte såär vanliga, även frågeställningarna iblandom

Ännuaktualiseras SOU 1997:15. mindre har könsaspektema beak-
Att uttala sig i frågan krävertats. studier på mikronivå i de olika or-

ganisationerna. Det tänkta kan kraftigt avvika från utfallet. För de an-
ställda bytt huvudman 5,5 de ombesörjer skola-som procent av som
vård-omsorg 1994 anställda utanför det offentliga kan föränd-var
ringarna förväntas betydande. Så dock inteär alltid fallet vilketvara
några antologins bidrag visar. Förändringarna kan väl såav storavara
inom de verksamheter alltjämt inom det offentliga. En ökadsom ryms
arbetsbelastning redovisas ofta följd rationaliseringar ochsom en av
effektiviseringar. Helt och kriterier skall också börjanya normer an-
vändas vilket påverkar alla anställda kanske i särskilt hög gradmen
de i ledande ställning jfr Holmquists bidrag. De skall lansera effek-
tivitet istället för demokrati eller kostnader/intäkter istället för profes-
sionella kriterier. Redan före de årens förändringar sådanasenaste var
ledande positioner oña förenade med ekonomiskt ochansvar perso-
nalansvar. Inom vissa den offentliga sektorns delsektorer domine-av

kvinnorna totalt dvs. också på ledande befattningar Manrar chef,är
1994. Det oftast kvinnorär är avdelnings- och enhetsförestånda-som

inom barnomsorgen även relativtmännen oftare chefer,re ärsettom
vidaredet oftastär kvinnor är städledare och såsom

Omvandlingen isammandrag makten z organisationerna-
och organisationernas makt

På de inledande sidorna har gjorts kort beskrivning den offent-en av
liga sektorns historiska framväxt, nuvarande omfatting och utfonn-
ning den pågående omvandlingenssamt karaktäristika. Genom dennu
historiska uppmärksammasansatsen förändring inte någotäratt nytt.
Den offentliga sektorn har alltid genomgått förändringar i alla de av-
seenden dagens debatt fokuserar. Diskussionerna regelbundetrörsom
både form och innehåll och dessa båda delar kan inte särkopplas från
varandra. Så har till exempel skall ha för vård ochansvaretvem som
för utbildning vårdpersonal varit föremål för debatt iav änmer

Terminologin vad i ledande ställning varierar mellan offentligavser ochpersoner
privat sektor mellan kvinnligt och manligtsamt dominerade sektorer. Detta be-tema

i Lillemorrörs Westerbergs bidrag.t.ex. Tyvärr detär svårt med siffror bevisaatt
dessapåståenden. kartläggningarDe finns chefer och ledare t.ex. Man ärsom av
chej, SCB 1994 eller SOU 1994:3 Mäns föreställningar kvinnor och ledarskapom
införlivar oña inte i sådanapositioner. Detta givetär, ledarskap innebärpersoner att

fördela och leda andras arbete,att mycket besynnerligt. kommerDet inte heller, en-ligt uppgift från Statistiska centralbyrån bli bättre framöver. Snarareatt sämre.
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organisationer ärfrivilligaochutförareprivataInslagenår.hundra av
påständigtstymingsfrågoma ärochKontroll-någotingalunda nytt.

Pengarñnansieringsansvar.ochfmansieringsformerliksomagendan
förverkligaförkraftfulla sätt attvarit statenoch harärstyrsystemsom

ochorganisationerexisterandeanvändsintentioner. Desina genom
ochregelsystemmanifesteraochskapaföreller nyaregelsystem att

variationerantalbegränsatdockär somDet ettorganisationsformer.
tilllösningarmellanÖver likheternatycks entiden somförekommer.

småbarns-ochbamträdgårdaravseendeolika,heltbörjan t.ex.var
därfördifferentiering kanbegynnande somsesEnblivit större.skolor,

konti-detblirperspektivetdetiSettformer.tidigaretillåtergången
föränd-ikontinuitetenkanskeellerförändring,inteochnuitet snarare

Kontinuitetensektorn.offentligadenutmärkatycksringarna, som
i detåterfinnskvinnormajoritetdetgälla ärockså somtycks att en
varitochinslaget ärmanligadetmedanomsorgsarbetetmanuella

iexemplifierasnivåer. Dettaandrapåochsektorerandrainomstörre
bidrag.antologinsflera av

ochkönjämlikhet,ochJämställdhet genus-4 genus,
maktkönskontrakt,ochsystem

fördel-behandlaringår iantologiföreliggandeutredningDen som
kvinnormellanmaktekonomiskochekonomiskaningen resurserav
begreppJämställdhet är ettjämställdhet.såledesrörDetoch män.

könenmellanrelationerochskillnadermarkeraförlanserats attsom
klass-rörrelationerochskillnaderfråndettasärskilja somoch för att

dessasällaninteblandastaldagligtjämlikhet. I sam-dimensionen,
Sådanoch kön.klassbådef°ar täckajämlikhetsärskilt attman, genom

antologin.iförekomma ävenkansammanblandning
jämställdhetspolitiken.tillkopplatnäraärämställdhetsbegreppetJ

till-Önskvärtpolitisktjämställdhet är ettåsiktenfastställsDärmed att
uttaladimplicitellerexplicitingendockligger me-begreppetstånd. I

idäremotliggerOrsaksfråganråder.intejämställdhetvarförning om
dvs.klass,tillsigförhållerkönhurdiskussionenpåbådebotten om

tillsigförhållerhur könochjämlikhet, genus.kontrajämställdhet om
Härbidrag.antologinsfleraispåraskanaspektenförstnämnda avDen

1986Heidi Hartmannsdellitteraturomfattande att tafinns av.en
-föroch marxismfeminismmellanäktenskapetolyckligaartikel Det

tiodrygtförsvenskapåkomförening ututvecklingsbar sommeren
debat-denärfrågan. Numeraidebattsvenskföljdessedan,år enav

antolo-ivisasrelevansden haravstannad. Atttillfälligt,kansketen,
i någothuvudsakliga anto-deinteÄven aspekter ärdessa avgin. om

skerförändringartydliga: Deslutsatsernablir nusombidraglogins
15



Elisabeth Sundin

inom den offentliga sektorn framstår sig köns- eller klass-vare som
neutrala.

Begreppen kön och förekommer frekvent i antologins bidraggenus
liksom kvinnor och kvinnlighetmän, och manlighet, femininitet och
maskulinitet. begreppenHur kön och används och hur de kan,genus
bör och skall användas föremålär både för vetenskaplig och allmän
debatt. Flera bidragen denna fråga tilltar diskussionav liksomupp
den utveckling forskningen inom området haft. Trots risken försom
upprepningar detta också här.tas tema upp

"kön"Begreppet utgår från biologi och genetiska skillnader mellan
kvinnor och "genus"män. Begreppet utgår från vad är socialtsom
konstruerat kvinnligt "Attoch manligt. särskilja kön och iärgenus
huvudsak idésnillrik skriver Maud Eduards 1995 och deten har
varit pedagogiskt och övertygande visa på hur kvinnligtatt och man-
ligt varierat tid,över och klass och därvid åskådliggjort det god-rum
tyckliga i det alltid mest naturligt.presenteras Genus harsom som
därmed framstått det socialt konstruerade och föränderligasom me-
dan kön framstått det biologiska och stabila. På år harsom senare
framförallt det sistnämnda börjat ifrågasättas också könattgenom

socialt konstruerat.setts Därmed har vissa forskare återgåttsom till
använda begreppet kön dockatt med betonandet också kön, biolo-att
och bedömningen och på det biologiska socialtär kon-av synen

se Carlssonstruerat Wetterberg,t.ex. 1992; Butler, 1990; Nicholson,
1995; Widerberg, 1992. Begreppet kön innehåller följaktligen idag

spännvidd. Jag kommerstor använda kön ochen att parallelltgenus
och intesynonymt annatom anges.

SverigeI har ofta i konstellationenanväntsgenus genussystemet.
begreppetDet lanserades i den år 1990 avslutade Maktutredningens

huvudrapport SOU 1990:44, Demokrati och makt Sverige föri en
publik också utanför den könsteoretiskt intresserade sfären. Det
svenska samhället beskrevs där konstituerat maktsystem:tresom av
det politiska, det ekonomiska och genusmaktsystemet. byggerDe på
olika aktörsgrupper, fungerar efter delvis olika logiker och befinner
sig i potentiell konflikt med varandra även konsensus huvud-ärom
principen. Genussystemet könsmaktsystemär där de bådaett aktörs-

kvinnorutgörs och män. Det utmärksgrupperna segregeringav av en
mellan kvinnor och män mellan vad kvinnligtsamt är och vadsom

manligt.är Ett grundläggande dragannat hierarkiseringsom är en
innebär det kvinnligtäratt underordnatär detsom som ärsom man-

ligt. Flera antologins bidrag använder denna begreppsbildningav me-
dan andra nyttjar patriarkatsbegreppet. Patriarkatsbegreppet har varit
föremål för livlig internationell debatt Walby, 1989. Varjeen anto-
logibidragsgivare härvidlag för sina definitioner.svarar egna
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ochmanligtrespektive män,feminintochkvinnligt mas-Kvinnor,
ingalundasåAtti det synonymt.tal närmastedagligtianvändskulint

antologiförfat-flerasammanhangvetenskapliga tarilämpligt avär
KvinnlighetJohansson.UllaochAlvessonexempeltilltarma upp,

kon-socialtkvinnor. Dethosmanlighetochhos mänförekommakan
definitionerna.hands förtillligger närastruerade

någraförframbörjade växakvinnoforskningenkalladesådenDå
frågaförst att stu-säger,det, omsedan namnetdecennier ensomvar

tidigaredenexkluderatsdeoftastSkälet attkvinnor. avdera var
manliga för-barabehandlade nästanLitteraturhistorienforskningen.

så vi-ocherfarenheterpåbyggde mänsentreprenörsteoriemafattare,
detAtttill kvinnor.läggamedarbete ar-attvidtog stortdare. Det ett

bidrag.antologinsnågraframgåravslutatifrånlångt avbetet är av
medkompletteratsoch/ellerföljtssektorervissainomharArbetet av,
kon-socialtdetframgått betonarvilketgenusforskning ovan,som,
vadochkvinnligtvad ärmellanrelationelladetochstruerade som

sigandra. Idetförståsintekan utan angermanligt. Detär enasom
viamångadet t.ex.maktrelationer även ge-ingenting avdetta omom

insikten ärdimension. Den ut-sådangivitsnussystembegreppet en
forskningenfeministiskaden somförgångspunkten merparten av

Sådana1995.Eduards,syftepolitiskt an-regel, harockså, ettsom
finnsmaktdimensionbidrag. Enantologinsockså iförekommersatser

feministbegreppet,ochforskningenfeministiskadenmed idärmed
dessaAllagenusbegreppet.ioñast,och,patriarkatsbegreppetiliksom

ochdebattvetenskapligomfattandeförföremålvaritharbegrepp en
deförekommerantologinIdebatt.allmänockså försällaninte en

Bidragensätt.används inte gemensamtettDebegreppen.flesta av
lägga tillfrånskalanpåplaceringar attolikaocksårepresenterar

liksomkaraktäristikamaktdimensionernaskvinnor analyseratill att
manlighetensocksåreflektera övertillkön ge-frånutgå attfrån att

också mänmedförtharfokuseringen attrelationellanusinnehåll. Den
forsknings-delarviktigaochintressantalyftsmanlighet avoch som

Alvessont.ex.bidragantologinsiavspeglasOckså dettaområdet.
Sundin.och

förföremålvaritocksåharkonstrueras enkön/ochHur, genusvar,
förbin-istår näradiskussionensvenskadebatt. Denteoretisklivaktig

i dettaväljerforskningen. Jag attinternationella sam-med dendelse
ConnellRobertsociologenaustraliensiskedentillrefereramanhang

antologinspåväl insåtycksdiskussionhanseftersom1987 passa
ochmanligtskiktningensamhälleligadenbenämner avHanbidrag.

arbetsfördelning,bådeinbegripergenusordning. Denkvinnligt som
relatio-känslomässigaochkontrolluttryckthierarkisering t.ex. som

sigarbetsplatser tarklasser,sektorer,såsomnivåer, osv.På lägrener.
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den övergripande genusordningen lokala uttryck benämnda genusre-
gimer. Dessa kan variera inom ordningens fastställda Dessaramar.
variationer vi exempel på i antologin. Hur de beskrivs,ser analyseras
och förstås avgörs varje författare och uttolkare. Den svenskaav an-
tropologen Britt-Marie Thurén 1996 föreslår dimensionerna styr-
ka, "räckvidd hierarkioch för beskriva och jämföraatt genusre-
gimema med varandra. Ett forskare begrepp,annat använt också iav
denna antologi, kontraktsbegreppetär t.ex. Forsberg. Man talar och
skriver könskontrakt och/eller genuskontrakt seom Pateman,t.ex.

Åström1988; Hirdman red. 1992. Också kontraktsmetaforen kan
olika hierarkiska nivåer och det frågaavse ärattanger om

normerande element i relationen mellan kvinnor och detmän,
finns grund för förväntningar hur umgänget skallen gestaltasom
mellan könen. Pettersson, 1996, 45s.

Vidare betonas metaforen det frågaär någotattgenom stabiltom
inte statiskt kontrakt kan omförhandlas.men Detta gäller också de-

omsorgskontrakt diskuteras i antologibidragenett Stinasom Jo-av
hanssons.

Ovanstående minär beskrivning det teoretiska läget och minav
beskrivning centrala begrepp. Som kommer framgåav fortsätt-att av
ningen den inteär invändningsfri. Detta följdär kvinnor,atten av
kvinnlighet och genusdimensioner fortfarande, inom många ämnen, är

betrakta relativtatt eller föremålär för debatt. Ett etableratsom nya
synsätt därförär inte förhärskande. Intrycket skulle blivit mindre
fragmentiserat alla referenser och alla antologiförfattare hämtatsom
från enda disciplin. De olikheter förekommer inomen forsk-som
ningsfáltet följdär inte bara olika på kön/genus-relationemaen av syn

också olika forskningstraditioner,utan olika forskningsfokusav och
olika metoder. Detta ingenär nackdel styrka då det visarutan påen
forskningsfältets livaktighet och verklighetens komplexitet. Enkla och
reduktionistiska beskrivningar och slutsatser undviks.

Föreliggande antologi publiceras inom den så kallade Kvinno-
maktutredningens ÅrVad dåär makt 1990 presenterade denram.
några år tidigare tillsatta Maktutredningen sin huvudrapport SOU
1990:44, Demokrati och makt Sverige Efteri många diskussioner i
många delrapporter sammanfattades "attdiskussionen i det svårtär att
säga". Det är orsakerna till Kvinnomaktutredningenatten av av en-
gagerade ansvariga forskare redan initialt beslutade överge tankenatt
på formulera för allaatt gällande maktbegrepp.ett Samma ståndpunkt
gäller denna antologi. Att det i det här fallet begränsninggörs tillen
ekonomisk makt utövad i organisatorisk kontext ingenär hjälp.stor
Svårighetema kvarstår. Att inte kunna definiera makt innebär dock
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avseendeden. dettaden eller känner igen Iinte inte erfaratt an-man
angående ekono-ståndpunkttill Rickard Swedbergssluter jag mig

makti sin artikel Ekonomiskhan formulerar denmisk makt så som
ff.1987, 256s.

vi-vilka samtidigt skapar ochsociala mekanismer,seriesom en
materiell makt.viss formdareförrnedlar en av

förstå hur denmakt måsteekonomiskkunna kontrolleraFör att man
studier,empiriskabäst visasOch detta, i sin kanfungerar. tur, genom

förhoppningsvis sådana kim-Antologins bidragskriver Swedberg. ger
skaper.

bidragPresentation antologins5 av

existeran-sker i redanoffentliga sektornförändringar denDagens av
människor be-organisationer.etablerade Destrukturer i redande som

förr."har tidigare föränd-allmänhet, upplevthar, ivarit med Derörs
erfarenhe-sina tidigarehändelser utifrånoch tolkar dagensringar de

antologin med tvåinledsdessa förhållandenunderstrykaFör attter.
förstaden aspekten.utgångspunkt, betonar Detbidrag från olikasom,

rumsliga vari-artikel deForsbergsskrivet Gurmel Forsberg. I ärär av
Sverigeanalys.för diskussion ochi Sverige utgångspunktenationema
väl käntdet ocksåmycket homogent landbeskrivs oña ärett mensom

ibland uttrycktnäringslivsstmkturen,arbetslösheten ochatt t.ex. som
välfardssektomsSkillnader vadföretagsklimat, varierar. om-avser

varierar ochsällan deinriktning diskuterasfattning och äventrots att
manifeste-så deskillnader i lokala klimatsällan omtalasän sommer

utgångspunkter för Fors-aspekternajämställdhet. äri De senareras
sociala infra-denpläderar för,utgår från, ochbidrag.bergs Hon att

skall funge-samhällemoderntförutsättning förstrukturen är att etten
offentliga sektornsbåde denavhängigi sin ut-Denna är, tur, avra.

inlederkönskontrakten.regionala Honforrrming och de uppsatsen
vissa regionerresultat kringengelska forskaresmed attpresenteraatt

intressera-individerföruppåtgående rulltrappor ärfungerar somsom
rulltrappemetaforenekonomiskt.socialt och Men,de att avanceraav

regionerocksåindikerari sammanhanget,används att sammasom
individer. Regionema funge-andranedåtgående förkan fungera som

och kvinnor.kraftfullt, föroch olikaolika, mänrar
modellanalys, utifrånbeskrivning, ochForsberg genomför sin en

aktörsinriktade indikatorer.och Hen-både strukturellainnehållersom
finns det rumsli-indikatorernavad allagenomgång visar att avsernes

olika lo-det Sverigeinnebärvariationer. Sammantaget att rymmerga
sammanfattar de förekomman-Forsbergoch traditioner.kala kulturer
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de könsrelationema i olika könskontrakt: traditionellt,tre typer ettav
modemistiskt och otraditionellt. Orter och regioner prägladeett ett av

det förstnämnda har betydande underskott kvinnor i fertil ochett av
vårdgivande ålder. tycksDe söka sig till de båda övriga, jäm-mera
ställda, regiontypema.

offentliga sektornsDen omvandling väsentliga delar denrör av
materiella och sociala infrastrukturen. de förhärskandeHur könskon-

utfallettrakten påverkas beror på de omförhandlingar initierasav som
"Denförändringarna i strukturen. Utfallen inte givna. kulturellaärav

ekonomiskaoch sociala strukturen mycket denär än skriversegare
Forsberg. Kanske kan de jämställda kontrakten visa sigmera vara
livskraftiga då de bärs den välutbildade arbetskraften bo-mestupp av
ende i de dynamiska regionernamest

Stina Johanssons bidrag in dagens förändringarsätter i femtio-ett
årsperspektiv. hjälpMed kvinnligt dominerat yrke, sjukgym-ettav

tecknar hon bilden hur yrkens nuvarande ställning ärnastemas, av re-
sultatetet både den samhälleliga utvecklingen i och yrkes-stortav av
företrädamas strategier. Sjukgymnast och kvinnligtär, domi-ettvar,

företrädareyrke aktivt för skapa professionellnerat agerat attvars en
har gjort bådeDet i samarbete med ibland också i mot-arena. man

satsställning till övriga näraliggande professioner och med fö-statens
reträdare.

Johansson sin utgångspunkt i diskussionen vad utmär-tar om som
ker, och vad bör utmärka vård- och omsorgsarbeten. Honsom menar

det, kanske, finns särskild skandinavisk på detta beto-att en syn som
möjligheten förening mellan oegennyttig och rättvi-nar av en omsorg
Johansson söker använda sig så kallade professionsteorier försa. av
förstå utvecklingen. visarDe sig dock ha betydande svagheter föratt

dessa helt kvinnodominerade Johanssonyrken. kritiskär gängsemot
normalvetenskap, och slutsats också förekommer i fleraansatsen som

övriga artiklarna.de professionellaDen kunskapen skall enligt för-av
härskande utformad på visst abstrakt, fonnalise-sätt:ettnormer vara
rad och forskningsbaserad. Dessa krav inte oproblematiska förär
vård- och omsorgsyrken. Johansson visar hur sjukgymnastema sökt
påverka sitt ansvarsområde, få verksamheten offentligt finansierad, få
inflytande utbildningen denöver utveckla forskningav egna gruppen,
och olika specialiteter. I flera dessa avseenden kom yrkets ambi-av
tioner i direkt konflikt med samhällets företrädare ville ha flerasom
sjukgymnaster och annorlunda kompetensprofil.en

gick sjukgymnastemasLänge argumentationslinje efter kompe-
"ropade"de kunde rehabilitera för arbetslivAtttens. ett som ar-

betskraft. det förhärskandeI samhällsekonomiska läget, i kombi-nu
nation med demografisk situation utmärkt åldrande be-en ny av en
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arbetsmarknadsargumentationenochfolkning, situationenär en annan
könsarbetsdelning ochgått både utmedobsolet. Strategiema har en en

i klasstermer.arbetsdelning delvis kan kläs Detprofessionell se-som
kvinnligt do-med heltjämförelserblir tydligt då görs en annannare

deroll, någon, spelar detvårdbiträden. Vilkenminerad attomgrupp,
kvinnodominerade det påverkatHaroch varit såtvå yrkena är synen

yrkesutövande och den manliga mi-företrädamas praktiskapå dem,
unika förförändringar inteArtikeln visarstrategier ärnoritetens att

dehar alltid påverkatsamhällsförändringamaPolitiken ochvår tid.
vilka de kaninomoffentligt anställda och skapat agera.ramarna

utfall den offentliga sektornstredje artikel, LokalaAntologins av
Johansson ochskriven Gonäs, Susanne Ingertomvandling, Lenaär av
rumslig. inockså historisk och brett De sätterSvärd. Deras äransats

framförallt dei beskrivningstudie och sina resultatsin senasteaven
ekonomin i allmänhet ochomvandling den svenskadecenniernas av
ekonomiska politiken,i syrmerhet.den offentliga sektorn Den mo-av

och följdernaproduktion välfärdstjänster EU-an-dellerna för avav
framställning.central bakgrund till deras Genomslutningen utgör en

könssegregering och kvinnoyrkenarbetsmarknadens fungerar mans-
sig i olika faser. artikeln efter-de befinner Ienligt olika logiker och

både den centrala, den lokalahelhetsperspektivsträvas attett genom
från denoch verksamheter bådenivån behandlasoch den individuella

in-kommunala sektornlandstingskommunala och denstatliga, den
införlivar författarnaförhållandenstrukturellakluderats. Förutom

sker.skapa klarhet i deti sin modell förockså genuskontrakt att som
Från regel-forskarna i uttrycketsammanfattarFörändringarna

målstyming. medgenomgående, i likhetbetonarstyming till De
måste i sina lokala kon-utvecklingenden generellaForsberg, att ses

illustrerar deuttolkas lokalt.medieras och Deteftersom detexter ge-
några kommuneranställda ihänt med devadpresenteraatt somnom

och Länsskol-Skolöverstyrelsenvid gamlanågra landsting, denoch
tydligtbarnomsorg. Ettinom kommunsnärnndema Uppsalasamt re-

strategier.särpräglade lokala Definns fördetsultat är utrymmeatt
därvid erhållsolika metoder ochförändringarna väljerdriversom

en olikaallt skillnad mellanForskarna förutserolika utfall. större
skillnader iochtillgång till välfårdstjänstermedborgares även stora

producentledet. de anställda. Bland demMed det sista t.ex.menas
vad konsekvenserna dendifferentiering märkaskan av nuavseren

Högskoleutbildade med högre tjänster klararpågående omvandlingen.
övrigabåde och kvinnor, medanförhållandevis bra, det gällersig män

arbetsmarknaden.förankring på Sammanta-få fasthar svårare att en
tidigare genuskontrakttill slutsatsenleder det forskarna fram attget
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grundade på under efterkrigstiden uppbyggdaden offentliga sektorns
storlek och funktionssätt inte längre gäller.

därpå följande fyra artiklarna berör förändringar inne i den of-De
organisationer. Empirinfentliga sektorns hämtad från olika sekto-är

huvudfrågeställningama och de teoretiska anknytningspunkt-ochrer
vilket mångfacetterad bild. Holmquist skri-varierar, Carinema ger en

från flera delsektorer: barnomsorgen, skolan,erfarenheterver om
kultursektom och sjukvården. stårtandvården, kommunala fokusI en

årkategori kvinnor under stigit fram ledare i sinasom senare som re-
"sina verksamheter motiverasspektive verksamheter. Begreppet av

nivåer eller åtminstonevarit verksamma på lägre ide allaatt samma,
uppgiftenorganisation tidigare. främsta för ledar-Dentyp, avsamma

besparingar introducerade i samband medblev genomföra storaattna
Holmquist belyseribland upprepade omorganisationer. den paradox

ansvarsområde och samtidigt minskande innebärutökat resursersom
frågorna vilka fimktioner det kvinnliga ledarskapetställersamt som

slutligenfyller i dessa situationer. analys makten deHon gör en av
individuella, organisatoriska och samhälleliga nivåerna. Holmquists

de kvinnliga ledamas synvinkel, dystra. karaktä-slutsatser Honär, ur
det vanmäktigadet ledarskap dessa kvinnorriserar utövarsom som

ledarskapet. egentligenKvinnorna internaliserar svårigheter desom
inte påverka. Ledarpositionemas makt minskas både på grundkan av

kvinnor besätter dem och på grund den minskade resurstilldel-att av
maktpositioner blir manifestation kvinn-ningen. därmedDeras en av

lig vanmakt och manlig makt.
mindre dystra. artikel utgårJessica Lindverts slutsatser Hennesär

värld. Fokus ligger på de ändrade organisationsformema.från skolans
utvecklingen beskrivas rörelse från traditionell by-kanI stort som en

till nätverksstruktur bland följd överilytt-råkrati annat som en av en
till kommunerna. Empirinför skolan frånning statenansvaretav

skolledare, både kvinnliga och manliga, derashämtas från och upp-
särskiltfattning händelseutvecklingen. Antalet skolledare, antaletom

betydligt under det decenniet.kvinnliga skolledare, har ökat senaste
inte lönemässigt kunnat hävda sig. heller tycksKvinnor har Inte ar-

skolledanrollen har föränd-betsförhållandena ha blivit bättre även om
till lärarna blivit mindre hierarkiska. Organisa-och relationernarats

tycks alltså ha påverkats och ledamas identitetsupp-tionskulturen
likaså. sina beskrivningar och analyser på olikafattning Lindvert gör

utvecklat amerikanska socio-nivåer, utifrån denett resonemang av
organisationsfonnema har varitlogen Acker.Joan De gynnsam-nya

organisatoriska individuella nivånpå den och ettur genusper-ma
kvinnliga värdenVissa har vunnit insteg, skriver Lindvert.spektiv.

insteg makfvissaFrån till dock långt, vilket ocksåär steget

22



makt och könOm -

förändringarnaändock kan slutsatsen drasLindvert påpekar. Men att
del skolans världorganisationsforrnema i dende ändrade av somav

jämställdhetsperspektiv.positivtstudien omfattar kan tolkas ur
skriver haroch Lindvert arbetskraftBåde Holmquist om som en

i sina organisationers kärn-yrkesutbildning och verksammaärsom
Gunilla bidrag det däremotverksamheter. I Hämstens är personer

står i fokus för intresset.i så kallad stödfunktionverksamma somen
sjukhus vi Hämstendet städerskorkonkretRent är ett genomsom

historia i mitten påbörjar sinfölja under drygt tioför är. Hämsten
omorganisationema. Påfallandede aktuella1980-talet, dvs. före ärnu

på gång" dessa kvinnor och ock-förändringar förockså då detatt var
tillät dock försökarbetsskador. Organisationsklimatethade deså då

så vi-kompetenshöjning ocharbetsutvidgning,omorganisation,med
så kallad forskningscirkel. Ar-anslutning tillgenomförda idare en

minskadearbetstillfredsställelsen ökade vilketochbetsskadoma sjönk
Städñmlctionenborta.kostnader. Allt sådantarbetsgivarens är numera
och personalenutformning finns inte längreorganisatoriskai denna

vinden.spridd drastiska utvecklingdenför Dettadärmed är mest
anställda inte särskilt förvå-kanske för devisas i antologin mensom

vidårens förändringarföre denande. redanDe attsenaste vanavar
och inflytande-på den organisatoriskabefinna sig längst ned status-

skalan.
kvinnlig sektor,diskuterar typisktKerstin Sahlin-Andersson en

från några typiska kvinnoyrkens vardagsarbetesjukvården, och utgår
manligtoch relationer till traditionellt likastrategieroch dessas ett yr-

sektor där köns-Sjukvården skriver hon, kanske denke, läkarnas. är,
könsidenti-identifieringen och klassificeringen tydligast. Trotsär att

svårbeskrivbara identiteter uppfattastydliga de eftersomär ärtetema
och för-skapar för verksamhetensjälvklara. Identitetema ramarsom

vardagligavisar hur detta går till i detSahlin-Anderssonändringarna.
de olikaoch kvinnor och förarbetet där både män representanter yr-

köns- och yrkesidenti-till konstruera och rekonstruerakena bidrar att
massivt förändringar skerkontinuerliga tycksDetteter. genommen

i form olikasker i samhälle och struktur,förändringarde t.ex. avsom
yrkes-omvandling, ochden offentliga sektornsaspekter genomav

Sahlin-Sjuksköterskoma iönskningar och strategier.gruppemas egna
professionaliseringsstrategiuttaladstudie drevAnderssons somen

kvinnligt iförknippasreaktion dettolkas mot som yr-somsom en
det faktiskt kommerDelvis stöds dennakesidentiteten. strävan attav

betydandeharläkargruppenin i yrket liksommän ettatt numeraav
förändringar medockså förkvinnor. Läkaryrketinslag är ut-utsattav

utveckling,identitet. tredjekollektiv Envecklande menarav en mera
kvinnligheten i sig förändras.bestårSahlin-Andersson, attav
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KerstinI Sahlin-Anderssons artikel problematiseras jäm-gängse
ställdhetsstrategier på grund olika aspekter köns-, yrkes-, ochattav av
professionsidentiteter alltidsammanvävda och inte konsistenta.är

Könsidentitetsifrågasättande strategier inte de enda förekom-är
kvinnlighet.mande. finns också strategier betonarDet Härsom an-

i likhet Johansson,vänder Sahlin-Andersson, med Stina framförallt
sjukgymnastema exempel. Utvecklingen följaktligenär motsäg-som

Å sidan, i viss mån yrkesgränser och oklaraelsefull. upplöstaena
könsidentiteter, å andra sidan stärkt kvinnlig könsidentitet blanden

ocksåkvinnodominerade förmärksDet attsenare genomgrupper.
in i tidigare enkönade könsblanda-könsgränsema flyttar men numera

Särorganisering dock ingenting särskilt kvin-de yrkesgrupper. är som
manligsig åt. har varit strategi förDetägnat att ute-snararenor en

kvinnor. Syftena med särorganisering därför också mycketärstänga
motsägelsefulla de kan drivas med målet integration likaväl som-
motsatsen.

Med Lillemor Westerbergs artikel förs och manlighet explicitmän
diskussion och analys. Kommunala tjänsteinnehavarein i denutgör

reaktionerempiriska basen. och reflektioner grunden tillDeras utgör
offentligaframställningen granskar den sektorns omvandlingsom ur

språkligt och begreppsligt perspektiv. harSamma angreppssättett
Johansson. därmed i någon bemärkelse mindre konkretUlla Det är

mål.för sektorn centrala områden såsom identifikation ochrörmen
manlighet likaSärskilt det förstnämnda indikerar ochmän äratt en

och analys för förstå den offentligaviktig del framställning attav
kvinnlighet.omvandling kvinnor ochsektorns som

Westerbergs artikel utgår från två olika studier dag-Lillemor av
börjat medhemspersonal. första avsåg personal arbetaDen egetsom

kooperativt drivna daghem.budgetansvar och den andra Den nya
tillämpades verksamhetenekonomiska styrning gentemotsom pre-

tekniskt/administrativ rationalitet.uttryck för Ti-senteras ettsom en
digare har ansvars/omsorgsrationalitet präglat verksamheten. Den
första brukar betecknas manlig och den andra kvinn-typen som som
lig. Utifrån den första studiens resultat och litteratur i byggerämnet
Westerberg sitt i begreppspar. begreppsparDessaupp resonemang
jämförs sedan med de kooperativt verksammas erfarenheter och hen-

dvs. kvinnorna, med den ordning-slutsatser personalen,är attnes nya
tvingas arbeta med dubbla rationaliteter. Nyordningen har inteen

medfört personalen fått makt sina organisationer. Där-överatt mera
sig ha fått makt i sina organisationertycker de knap-emot mera men

organisationerna.past genom
Ulla Johanssons offentliga sektorns paradoxala maskulinise-Den

ringstendenser svårfångade viktiga del den of-tar sammaupp men av
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fentliga sektorns omvandling. Vad det omvandlas förhål-Hurär som
olikasigler politikområden till varandra Pågår samtidigt patriark-en

jämställdhetspolitikatsbekämpande och patriarkatsstärkandeen om-
vandling den offentliga sektorn Johansson intar explicit femi-av en
nistisk ståndpunkt och driver sitt i patriarkatstermer ochresonemang
utefter insikten det inte vidare kan likhetstecken mellansättasatt utan
kvinnor, kvinnlighet och femininitet och mellan manlighet ochmän,

visarmaskulinitet. hur manlighet in i den kvinnligt domi-Hon trängt
nerade offentliga sektorn ekonomisk diskurs uttrycktgenom en som
målstyming ledarskapsstrategieroch också kvinnlighetenattnya men

och varit så fast etablerad inom den offentligainte sfären detär som
ibland hävdas. sistnämnda exempel på ifrågasättandeDet fastett av
etablerade föreställningar.

Ifrågasättande huvudtemat också för Alvessons bidrag.Matsär Ar-
tikeln problematiserar dominerande tankesätt, också sådana finnssom
i övriga antologibidrag, inklusive den kunskapssyn ligger bakomsom
och dessa, några alternativa törståelseformersamtgenomsyrar anger

kön. driver i sitt bidrag huvudtesen den offentligaHan sektornattav
skapar kön inte skriver socialtKön han, konstruerat ochtvärtom. är,-
sociala institutioner därmed centrala i skapandet kön ochär av
könsrelationer och framförallt kvinnor i feminina Alvessontermer.av

i sin framställning genomgång den populära, ibland också igör en av
vetenskapliga sammanhang, diskussionen kön biologiskt de-om som

Äventerminerat eller socialt bestämt. bland de forskare krañfulltsom
könuttrycker övertygelsen socialt konstruerat finns tendensäratt en

hemfallatill, han, ändock till biologisk reduktionism. Hanattmenar
pläderar för varsamhet med begreppen kvinna/man, kvinnligt/manligt

maskulint/feminintoch och med homogenisera utifrånatt grupper
dessa kategoriseringar. Maskulinitet till exempel, har förmodligen
ingen entydig innebörd i och organisation. Alvessonens en samma

därmed till internationellaanknyter den forskning framhållersom
mångfald och diversiñering inte enkelhet och entydighet. Alla män-
niskor har, han, mångfald sociala identiteter könsäger ären av varav

praktiska och/eller politiska skäl kan lämpligt, kanskedetAven. vara
det enda möjliga, frånibland utgå biologiska kroppar i beskrivningatt

och analys. heller inte betydelselöst vilket både Alvesson självDet är
och andra författare i antologin visar och hävdar. finns dockFaran att
viktigare förhållanden biologi inte uppmärksammas. utvecklaAttän
kunskap lokala konstruktioner manlighet kvinnlighetoch kanom av

alltför svårt och tidskrävande. kan dock nödvändigt förDetvara vara
genomföra avfeminisering kvinnosektorer och avmaskuli-att en av en

nisering manssfärer, något önskvärt politiska skäl.ärav som av
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Elisabeth Sundins bidrag innehåller diskussioner kvinn-Också om
manlighet och deras konstruktioner. Konsekvensernalighet och av en
förändrade utförarstrategi inom barn- och äldreomsorgkommuns

ledan-städning får illustrera diskussion och analys. Kommunenssamt
politiker uppmuntrade så kallade alternativa utförarede överatt ta

produktionen och tjänster.delar den kommunala Destora av av varor
sina gamla arbets-kommunalt anställda förväntades lägga anbud

de arbetade i regi skulle deras arbetstillfreds-platser. Genom att egen
effektiviteten öka och därmedställelse öka, kreativiteten blomstra,

minska. Medborgarnas och anställdas valfrihetkostnaderkommunens
flera potentiella utförare och arbetsgivareskulle också öka attgenom

ingick de företagarnaetablerades. visionenI merpartenatt nyaav
kraftigt dominerar bland dekvinnor eftersom kvinnornaskulle vara

sig komma på skam. Grovt uttrycktFörväntningarna visadeanställda.
internationellanationella ochpåstås de utföramakan att var nyanya

förstås fö-entreprenöriella kanoch Dettastorföretag män. rentgenom
förståelse fram-kompletterade medretagsekonomiska analyser av,en

i kvinnligt dominerade mil-och konstruktionmanlig identitetförallt,
manlighe-möjlighet få ocksåsituationen innebärjöer. Den attennya

dominerade sektorer.kvinnorstärkt i dessa alltfortten av
offentligtfölja några tidigareElisabeth Sundins artikel får viI an-

till privat verksamhet.sektorn och övergår Bar-ställda då de lämnar
till delari sitt bidrag med andra Europa.Czamiawskabara tar avoss

artikel inlederinternationell utblick finns också i ForsbergsEn som
omvandling nämndes in-offentliga sektornsantologin. Den är, som

företeelse. förekommerinte någon unikt svenskledningsvis, Den
olika behandling någotdiskriminering elleröverallt. hellerInte är

särskiltuniversell företeelse.unikt svenskt kanske Men,utan somen
övrigas visar, så inte diskrimi-bidrag ocksåGunnel Forsbergs ärmen

framställ-Czamiawska låter i sinuttrycksformer lika.neringens oss
och ocksåolika berättelser och situationer hurning del någrata avav

både de involverade själva och studentersituationer tolkasdessa av av
Diskriminering författareninte i arbetslivet. är, sägerärännu utesom

makt, och itill sitt bidrag, aspekti sina kommentarer en avegna
tycks ocksådiskriminering deltar såväl kvinnordenna män. Detsom

tycks väl så diskrimineringsbenägna de äldre.de yngsta somsom om
olika organisatoriska ochsig har liten betydelseTiden i strate-men
Ökad organisatorisk jämställdhettycks fungera olika.giska praktiker

tydliggöras och aktivt efter-automatik. måsteuppstår inte med Den
medvetet språkbruksåväl officiell politikoch här kansträvas ettsom

på vägen.stegvara

26



och könmaktOm -

antologins bidragVad kan vi lära6 av

inteantologins bidragpåförbereddes läsarenavsnitttidigare attI
Kvinnomaktutredningensdel cent-synsätthar gemensamtett aven

företeelserheller påoch intemakt,kön/genus ochrala begrepp; som
sektor.och offentlig Före-organisationervolym;i dennastår i fokus

frånkommerförfattarnadelvisförklarasvariationerkommande attav
främstaforskningstraditioner denolikaochdisciplinerolika or-men

inteutvecklingenoch ärområdetförmodligen, ärsaker attär, stortatt
Även situation såanställdastill dekoncentration görsentydig. om en

i antologinsochvälillustrerasmångtydigheten. Detkvarstår genom
strategierframgångsrikaanställdadesåväl förredovisasdembidrag. I

och dystramisslyckade planerförändringar ut-och lyckosamma som
offentliga sek-denkonsekvensernaframgårbidragenfall. Av att av

inomoch,organisationeri olika ävensig olikaomvandling tertorns
anställda. Detolikaolika förorganisation,och grupper avsammaen

för-blir frånorsakframstårhållfrån annatettettsett enensomsom
eller verkan.klaring

lokalaalltid imedierasochimplementerasbeslut fattas,Generella
uppstårtendensersamhälleligaorganisatoriska kontexter. engenom

skerFörändringarorganisationer.i olikahändelsersmå,ochrad, stora
harorganisationer allaolikaoch iolikatider, påolikavid orter som

exempelviskategoriertillhör olikaanställdaförhistoria. Desin egen
utbildningprofession,position,karaktäristikadefinierade somgenom

minst, kön.och, inte
organisatoriskadenoftastmänniskorna detde enskilda ärFör

aggregerade begreppviktig. Bakompåtaglig ochverkligheten ärsom
ierfarenhetermänniskornasvalfrihetocheffektivitetsåsom var-ryms

fåglädje görabåde överupplevasEffektivitet kan attdagen. som en
jäktadfrustrationoch övertidigarejobb attbättre än varaett som en

befrielsebåde överkännasValfrihet kanslarva.och behöva ensom
denkanvalfrihetdå denhånvälja ochfåäntligen ett varaatt enessom

möjligtinteså detverkligheten ärEftersom attofrihet.andres utser
bild.heltäckande och entydigteckna en

och analy-beskrivernivåer ocholikafokuserarAntologins bidrag
harNågralandet.i olika delarverksamheterolikaempiri från avserar
ochMentalaskildrartidsperspektiv och någralångt nuet. processerett

handlingar. Olikakonkretalika vältankemodeller teore-tas somupp
bidragantologinsFörhoppningsvisanvänds.tiska sam-ansatser ger

infallsvinklar,olikamångasåoch just att enmantaget, gegenom
intenaturligtviskanförsiggår. Detför vad ute-förståelseökad som

viktiga har för-visa sigkommerframgentaspekterslutas, attatt som
förviss-med ivi dock levafårosäkerhetenantologin.i Densummats
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ningen detsanningshalten i talesättet bästa får inte bli det godasom
fiende".
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Rulltrapperegioner infrastruktursocialoch

FORSBERGGUNNEL

rulltrapporochlockbetenskyltfönster,l

imageför skapaslogansformulerasregioneroch attkommunerI en
Hässleholminnovationsvilja. Slogansochframtidsoptimism som:av

syftarDegerforsOffensivaochtagTierpof Europel, tarcentre-
konsolidering. slogansDesinremarknadsföring ochtillbåde extern sa

påvid fjädrarnaliknamenadeallvarligtsåintekanske attutanär mera
fiskenfjädrarna,intepå kroken,fiskeflugor. Det ärhandknutna som

till krokenlocka fiskenskafjädrarnaändådetMen ärska somnappa.
uttryck föralltsatsningarimageskapande är trotsoch kommunernas

näringslivetochmedska förknippaskommunenvillbildden attman
framgångsrika fö-framlyfter1995. gärnaHallin, Manattraheras av

till-skaparochexportmarknaderförproducerar somretag varorsom
lokaliserade.dedäri ärförsikt orten

Degerforsoch ITierpi Hässleholm,vardagslivethurMen utser
"Regionemas Eu-framtiden iförstrategierbygga ettambitionen att
företagsvänlighet.ivarandraöverträffaropa försöker kommunerna

undan-får för detsektornoffentligadenoch mestakvinnornaMen en
medintemarknadsför sigstrategier. Kommunernaderasplats iskymd

arbetsmarknad föråldringsvård ellerochbarn-god storhjälp enav
lyfter framoch nä-välfärdssektoremadekvinnor. Tvärtom tonar ner

lockbete,användsHögskoleutbildning gärnaringslivet. men ensom
gymnasium,tilllågstadiumfrånskolutbildninggrundläggandegod

någonhar jaghellersäljargument. Intenågot settintebetraktas som
jämställd kommun.siglanseratkommun som ensom

vadskillnaderväsentligaÄndå det finnskonstateralättkan attman
mellanutformningsektornsoffentligadenochjämställdhetengäller

regioner förhållandevis homogenSverige ärTrotsolika att en-en
ochnäringslivsstrukturdifferentieradrumsligthar vihetsstat, enen

Kvin-tjänster.offentligamaktendecentralisering överdrivenlångt av
universitets-och ii bruksortvillkorolikaerbjudsoch män enennor

ocksåhandlardetolika villkor,inte barahandlardetMen omort. om

1 1996 och GunnarssonSundin,bl.a.diskuterasskillnaderkönsmässigaRegionala av
regionaladeanalyseromfattandegenomfört1995 har1996.Perrons,Friberg, av

EU.skillnaderna inom
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skillnader i makt och det gällernär makten deöver vardagliga villko-
i kommun spelar den kommunala beslutsnivån viktig roll.ren en en

Den maktenutövar de offentligaöver tjänsterna, har också maktsom
frihetsgrademaavgöra för medborgarna;att över enskilda in-att styra

dividers möjlighet förena privata och offentliga åtaganden.att Därför
måste kravet på representativ demokrati väga även på dentungten
kommunala beslutsnivån, där direktiven för den offentliga sektorn

i praktiskomsätts politik. Inte minst viktigt dettaär det skernär för-
ändringar omfattning och inriktning den offentliga sektorn.av av

kvinnorMen mycket ojämntär sätt representerade i lokalpo-ett
litiken. Svenska kommunförbundet 1992 har visat detta attgenom

kommuner lika i antal avseendenansett ettgruppera som man vara
såsom befolkningsstorlek och näringslivsstruktur och sedan rang-
ordna dem utifrån andel kvinnliga heltidspolitiker. konstaterarDe då

andelen kvinnor i kommunfullmäktigeatt högst iär storstadskommu-
ca 30 procent, låg i bruksorter, glesbygder och s.k. nonnalkom-ner

under 20 procent och lägst i landsbygdskommuner endast 3muner
procent. Problemet med denna klassificering vissa kommunerär att

på grund sin befolkningsstorlek medan andragrupperas samman av
utifrån näringslivsstruktur Bergström, 1996. Dessutom ärgrupperas

normalkommuner" heterogen kategori. Dessa problemgruppen en
till det ändå slåendeär kvinnor deltar itrots den lokala politiken iatt
mycket mindre utsträckning i vissa kommuner i andra.än

Dessa och andra könsmässiga skillnader mellan regioner är ämnet
för denna och utgångspunkten föruppsats följandeärresonemanget

begrepp: rulltrapperegioner, social infrastrukturtre och regionala
könskontrakt.

Det första begreppet rulltrapperegionerär är uttryck förett attsom
regioner erbjuder olika villkor för socio-ekonomisk mobilitet. Regio-

attraherar inflyttare kan beskrivas med metaforenner som av en upp-
åtgående rulltrappa. Med rulltrapperegioner regioner där detmenas
finns expansiva företag och ekonomisk tillväxt Fielding, 1992; An-
dersson, 1995a, 1995b. Människor väljer sådana bostadsorter efter-

de har förhoppning på så vis kunna förbättra sina lev-attsom en om
nadsförhållanden. Man känner igen uppåtgående rulltrapperegionen
på den positiva inflyttningen. Analogt med dessa lider nedåtgående
rulltrapperegioner låg tillväxt och negativt flyttnetto. Genomettav att
inte enbart definiera regionerna utifrån villkoren för produktion och
arbete, också utifrån reproduktion och känsloliv utvidgasutan rull-
trappemetaforen i denna uppsats.

Det andra begreppet social infrastrukturär kan sammanfattassom
den underliggande sociala struktur nödvändigär försom att ettsom

modernt samhälle ska fungera Berger Forsberg, 1995. Till den so-
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ochi släkt-socialainformellasåvälhörinfrastrukturen systemciala
väl-organiseradekommunaltochstatligtnätverkgrarmskapsnära som

ska iinfrastrukturensocialaorganiseradeoffentligtfárdstjänster. Den
sektornoffentliga At-till densammanhangdetta synonymsomses

dvs.levnadsbetingelser,godamedoch regionerregionertraktiva upp-
produktivadetdär båderegionerrulltrapperegioner, böråtgäende vara

Specielltbetingelser.reproduktiva haroch detarbetet omgynnsamma
förkov-det lättareklartsituation det ärkvinnors är attanalyserar attvi

väl. dennaIfungerarochvårdenyrkesmässigtsig omsorgenomra
gäller dendetskillnaderregionala närnågraillustreravill jagsatsupp

relatera-skillnaderdessa äroch hurutformningsektornsoffentliga se
till diskus-bidravis vill jagPå såvardagslivet.ivillkortill andrade

sektornoffentligadenförändringennuvarandevad densionen avom
kvin-och förkönskontraktenregionalaför deinnebärakommakan att

regioner.i olika typer avnor
vil-könskontrakt medregionalabegreppetoch sista ärtredjeDet

kvinnorråder mellankönskontraktinformelladeket att sommenas
Åström, ochvariationerregionalahar1992Hirdmanoch män

olikapåansvarsområdenochkvinnors mänsochvardagslivetreglerar
upplevdasubjektivtdenskapaskönskontraktenregioner. Iskildaisätt

så vis formasochmanlighetoch ärkvinnlighetvadförståelsen av
påmänochKvinnorkönsidentiteter.varieranderegionalt agerar

utveckla olikakönskontrakt. kanDedessaförhållande tilliskilda sätt
mönstrets välja flytta.eller de kanin i attstrategier för att passa

mobilitetsocialförRulltrappor

önskanuttryck fördetsina slogans ärformulerarkommunerNär en
rulltrappajordenplats påexpansivochdynamisk enatt vara enom -

frånhärrörrulltrapperegionerBenämningenlivsvillkor.allt bättreför
expansivttillflyttarobservationen ettempiriskaden att sompersonen

expansionen. görPersonenkan fåautomatisktområde nytta so-enav
"nilltrappan" klivasedanochåka med ett tagkarriärcial avattgenom

kan tör-eller handär honregion,tillflyttaden att annanengenom
klassiska rulltrapporUtbildningsorter ärposition.högre,sinvalta nya,

därefter lämnar.sig ochutbildarmänniskor flyttar,dit unga

kan-2 strikt meningioffentliga sektorndelar denfinnaskan detVisserligen somav
i dettajag bortserinfrastruktur,ellersocialantingenbetraktasinte kanske mensom

fort-förändra denskulledå detta intedefinitionpreciseradfrånsammanhang en mer
analysen.satta

s.k.3 formerolikabeskrivit kvinnorsavhandlinghar i sin1990,Friberg, anpass-av
ningsstrategier.
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brittiskeDen regionalforskaren Antony Fielding a.a. attmenar
människor med kvalifikationer och arbetsförutsätt-samma samma
ningar har bättre chanser socio-ekonomiskgöra karriär i vissaatt regi-

i andra. Rulltrappomaän går klasstillhörigheten.även utöver Enoner
arbetarklasskille har möjligheterstörre och livschanser i rull-ung en

trapperegion iän stagnerande region. ieldingF har longitu-en genom
dinella studier geografisk och social mobilitet i England konstate-av

sydöstra England Londonregionen rulltrapperegion.rat att är Per-en
flyttar till denna region har goda förutsättningar ocksåsoner som att

social och ekonomiskgöra karriär. Och då handlar det inte enbarten
chansen få arbete, det handlar också sådanaatt ett sakerom om som

arbetslöshetsperioders varaktighet och arbetsgivares attityder.
härDet teoriär bygger på föreställningen karriärin-atten som en

riktad väljer boenderegion på strategiskt sätt. Metaforenettperson
syftar inte bara till beskriva skilda förutsättningar föratt yrkeskarriär-

i olika regioner. Den beaktar också de ekonomiska effekternaer av
den boendekarriär kan igöra expansiva områden. Det regionalaman
sammanhanget förflyttar uppåt i social och ekonomiskpersonerna
mening i sydöstra England. Man drar allmänna löneökningarnytta av
och stegrade lägenhets- och villapriser.

ekonomiskaDen vinsten gör kliva rulltrappan iattman genom av
ögonblick, dvs.rätt flytta till område med lägre levnads-att ettgenom

omkostnader. Enligt Fielding krävs nämligen vissa förutsättningar för
regionen ska kunna kallas för rulltrappa. detatt För första ska regi-en

attrahera människor, dvs. människor stiger på rullrap-attonen unga
detFör andra ska dessa inflyttare genomgå social uppflyttningpan. en

flytta omkring i regionens utbildnings-, arbets-att och bo-genom
stadsmarknad. följerDe med rulltrappan. tredjeDet och sista kriteriet

det finns utflyttningär gjort karriäratt en attav personer som genom
"kapitalisera"de lämnar regionen för sin sociala ställning. kli-att De

rulltrappan. Empiriskt har detta istöd erfarenhetenver av resonemang
de generellt flyttar till de metropolemaatt isett västvärldenstorasom

ensamståendeär låginkomsttagare, medan de flyttar däri-unga, som
från medelåldersär höginkomsttagare med högstatusyrken. flestaDe

dem tidigare inflyttare.är Utflyttama iär även utsträckningstörreav
flerpersonshushåll inflyttarna.än

Kvinnorna rulltrappani

Frågan rulltrappomaär verkar lika för kvinnor och män. Kanom
kvinnor dra regions expansion pånytta sätt män Iav en samma som
Londonregionen karriännöjlighetemaär levnadsomkostna-stora, men
dema också mycket högaär vilket innebär tvåförsöijarmodellenatt är

utbredd där i övrigaän England. Bristen på offentlig barnomsorgmer
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arbetskraftbehov hjälp i hemmen. Dennahushållen harmedför att av
och Skott-från Englandlågutbildade kvinnorutgörs norraungaav

expanderande1994.studie Gregson Lowe Enland, visar aven
class"service alltså också expansionmedförframgångsrikoch aven

class.servant kvinnornas hu-rulltrapperegionema finns kanskeIen
den lågavlönade privata tjänstesek-vudsakliga arbetsmarknad inom

kvinnor vinnasamtidigt funnit harAndra studier har attatttom. mer
perifera regionerrulltrapperegionflytta till I ärpå än män.att meren

Fieldingsocial mobilitet mycket begränsad.möjlighet tillkvinnors
funnit kvinnor gjorde relativtmed Halfordtillsammans Susanhar att

ielding Halford,sydöstra regionen Fkarriär i mänlättare änsett
karriären könsspe-också den uppåtgåendefann1992. De att var mer

nedåtgående.denciñk än
rulltrapperegion, åtmins-såledesEngland verkarSydöstra vara en

kvinnorsociala mobiliteten förkvinnor. Denförtone somgruppen
förflyttasockså deförtill Londonflyttar större än män ävenär om

kvin-kliva på rulltrappan förväldigt lönsamtalltsåuppåt. Det är att
mellanlikheten och jämförbarhetenharFlera studier noteratnorna.

M4-corri-LondonregionenE4-korridoren ochStockhohnsregionen
regioner med tillväxt in-et.al., 1985. BådaDickensdor. Se ärt.ex.

Båda harväxande innovationsföretag.tjänstenäringama och medom
inflyttning främstpositivt flyttnetto, meddessutom ett unga, en-av
nettominskning medelåldersochsamstående kvinnor och män en av

frånyrkesverksamma och pensionärer flyttar Lon-Många utpersoner.
och landsbygder vilkatill mindredon och Storstockholm tätorter upp-

Forsberg, 1994. Storstadsregionemabefolkningstillväxtvisar ären
kvalificerade och erfarna tjänstemän. En-sålunda nettoexportör aven

stigerdetta uttryck förrulltrappemetaforenligt är ett att personer av
till mindredelen sin karriär och flyttarunder tät-rulltrappan avsenare

tillgängliga glesbygden.eller till denorter
eftersom alla inteuppfattas provokativtRulltrappemetaforen kan

Expansiva regionerregionala fördelarna.tillgodogöra sig dekan ten-
eller bo-blivit arbetslösalocka till sigocksåderar att sompersoner

nedåtgående socialoch erfari sin hemortstadslösa snarastsom en
dyrareflyttningen till rulltrapperegionen. Det ärlevnadsbana genom

boendekostnadema ochgrundexpansiv region påleva i attatt aven
sociala nätverk kankontakter ochi allmänhet högt.prisläget Utanär

Rulltrappanbostad arbete.svårt finna såväldet ettatt somenvara
lederregion och expansionenord inte alla ihjälper med andra sna-en

nedåt-uppåtgåendepolarisering med såvältill ökad som enenrare en
rulltrappa.gående
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infrastrukturen igeografinsocialaDen

de regionala könskontrakten måste börja med diskus-analysEn av en
generella välfärdssystemet geografm,sion de spår det iavsattom som

utformadei den verklighet könskontrakten handlar medär Detsom
offentliga rumsliga utfomming.andra 0rd den sektorns flestaDeom

analyser välfärdssamhället och välfärdsstaten håller sig nation-av
statsskickjämförelser mellan olika nationer ellerell nivå och gör

välfärden ska analyseras utifrån människors vardagliga livMen när
också till den nivå där välfärden produceras och kon-måste vi ner

nivån.dvs. till den lokala handlar det hurDär statensumeras, ner om
organiserar undervisning, vård ochoch kommunerna omsorg.

spännvidd mellan vilken ambitionsnivå definnsDet väster-storen
ländska välfärdsstatema har haft det gäller skapa jämlika vill-när att

sittterritoriummellan olika delar Painter, 1995. mångakor Iav eu-
har de regionala skillnaderna varit mycket medropeiska länder stora

centrumregion fattig periferi. medborgarnasexpansiv och Hurenen
skydd, trygghet, säkerhet, arbete, hälsa och livskvalitet till-behov av

fredsställs och mellan privata och offentligagränsen ansvarsom-var
råden ska gå, varierar mellan olika välfärdssystem. den skandinavis-I

välfárdsmodellen har tagit för behovstill-ka ettstaten stort ansvar
välfärdsmodeller, lämnarfredsställelsen, medan andra störreett ut-

för privata och individuella lösningar. skandinaviska väl-Denrymme
arkitekt social ingenjör med normativa mål ochfärdsstatens ettvar en

välfårdssystem tillgodoser alladessa mål byggaatt ett somav var
ochmedborgares grundläggande behov, äroavsett vem man var man

bor.
Regionalpolitik, transfereringssystem och strukturkostnadsbidrag

välfärdssystemet. Under sextio- ochvarit del det svenskahar aven
regionalpolitiken regionalt utjäm-sjuttiotalet bedrevs främst ettur

regionala omfördelningen moti-ningsperspektiv och den av resurser
och rättviseskäl Berger, 1995.verades främst fordelnings- Menav

förändring. Allt fler började tycka detunder åttiotalet skedde atten
brist på nytänkande och höga kost-offentliga led tröghet,systemet av

förnyelse förnyelse under nit-nader och krävde Ensystemet.av som
många fall tagit sig uttryck i marknadsanpassning. soci-tiotalet i Den

ingenjören fått lämna plats den moderna marknadsföra-ala har mer
specialisera sig,Regionema måste idag profileraNylund, 1995.ren

sig bedriva så kalladsig och inte minst marknadsföra attgenom--
marketing".place likhetsprincipen ifrågasättsgeografiskaDen av

kritiker principen den fria marknadensvälfárdsstatens eftersom stör

4 Statsvetenskapligaforskningen välfärdsstaten Eduards 1990.Se den t.ex.t.ex. om
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regionalpolitiken fokuseras istället till-funktionssätt. Inom numera
inte några regionala problem,växtprincipen. finns längreDet menar

nationella Nilsson, Allaekonomiska problemen 1993.De ärman.
tillväxtenutvecklas den nationellaregioner måste för att genomgagna

Regional-specialisering och profilering.flexibilitet, regionalregional
rumslig jämställdhetnödvändigtvis leda till ökadska intepolitiken

till nationell tillväxt.ska syftautan
maktutövning.fråga nationell Detpolitik inte enbartMen är en om

och kommuner-ansvarsfördelningen mellanocksåhandlar statenom
hardet varit självklart kommunernaSverige harPainter, a.a.. I attna

nivån. Påden nationellaoch självständighetmakthaft gentemotstor
så-blivit för starkemellertidtid har kommunerna utsatta presssenare

nationella nivån frånoch restriktioner från denkravväl i form somav
kallasallmänhet. kanske kan denalltmer frustrerad Denna pressen -

riktar sig olika delar den offentligavälfärdsstatens krisför mot av-
finansieringen; utgifterna ökarhandlarsektorns Detsärart. attom

huvud-och skattefinansieringen densnabbare inkomsterna ärän att
huvudmannaskapet;inkomstkällan. handlarsakliga Det att statenom

välfárdsproduktionen och inte till-har monopol påoch kommunerna
vård och på villkor delåter alternativa former samma somav omsorg

handlar de mänskliga och medborgerligaoffentliga formerna. Det om
tvivlar förmåga sörja för sinarättigheterna; attatt statensman

har detta lett till legitimitets-välfärd.medborgares Sammantaget en
kring välfárdsmodellen kom-lång period konsensuskris. Efter aven

underminerat famil-Vissakritik från olika håll. att statenansermer
familjeförsörjareninitiativförmåga,individens ochjens och attansvar

indivi-kritiker inriktat sig påuppgift. Andra harsinhar berövats mer
lägga tillrätta och fungeravälja och inte skafrihetdens att statenatt

dadda böringenjören. Istället försocialaden statenatt vara ensom
marknadrationella val påförmåganmedborgarnatilltro göraatt en

olika och inteönskemål kan tillgodoses påbehov och sättdär olika
förordade modellen.denenbart statenavgenom

politiskai olikakritiken, den haftfeministiska rötterävenDen om
till välfärdssta-grundläggande tillitidéströmningar, har dock haft en

tolkatssystemkritisk nivå har visserligen välfärdsstatenPåten. en
kvinnor tenderar miss-könsmaktsystem däruttryck för attettettsom

och utverkar demaktinstitution formuleraroch den somsomgynnas
mellan kö-påverkar relationernajämställdhetsåtgärderlagar och som

välfärdssta-dock kritiken främst riktatsHuvudsakligen har motnen.
försämradtill nedskärningar ochotillräcklighet och tendensentens

villkorbetydelse för förbättring kvinnorsVälfärdsstatenskvalité. av
i oomtvistat.har dock varit stort sett
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formade könskontraktRumsligt

regionalpolitiska diskussion ligger det underförståttdagens Sve-I att
välfárdspolitikenregionalt utjämnat land, lyckats fördelarige är ett att

nuvarandesociala nyttigheter jämt landet och det problemetöver att
på sysselsättning i landet helhet. i könsrelations-bristen Menär som

fortfarandede regionala skillnaderna eftersom väl-är storatermer
kommunala nivånfárdspolitiken på den konkreta utformats på oli-- -

ideologi.följd traditioner och politisk ocksåka Det ärsätt som en av
massmedia rangordnar kommuner eller län nå-ganska vanligt att ur

jämställdhetsysselsättning, inkomster elleraspekt, det kan gällagon
visa de regionala skillnaderna inteföljande ska jag försökadet ärI att

in i rumsligtslumpmässiga, mönster.ettutan passar
förhållandenhelt självklart hur kan analyserainteDet är man som

och rumslig dimension. vi redovisarbåde könsmässig Omhar enen
kvinnors levnadsvillkor, riskerar vi bortseregionala skillnader i att

troligtvisstruktur gäller förfrån vi beskriver även män.att somen
orsakerna till variationenkan svårt avgöra ärDet att av geo-vara om

Arbetslösheten varierar exempelvis mel-eller könsmässiggrafisk art.
kvinnor, de varierar påsåvälolika kommuner förlan män mensom

iinte förvånande storstads-Antalet arbetslösa störstolika ärsätt. --
till arbetskraften det emeller-Andelsmässigt i förhållande ärlänen.

problemen vi jämförhar de Mentid skogslänen största om ar-som
det fram delvismellan och kvinnorbetslösheten växermän annanen

mansproblem,i Norrlandvisar sig arbetslöshetenbild. Då det är ettatt
iställetoch mellersta Sverigei södramedan arbetslösheten är ett

kvinnoproblem.
fördelningen mellan manliga ochtioårsperiod, harSett över en

mellanstabil. hararbetslösa varit rumsligt Däremotkvinnliga gapet
förändrats7. År gick detarbetslöshet 1985och kvinnorsmäns som

i Sverige ochpå arbetslös kvinna 1,8arbetslös1,9mest norraman en
Sverige Åri södra hadekvinna på arbetslös 1990arbetslös en man

norrlandslänen fannsdrabbade 2,5skillnaderna ökat. deI mest man
arbetslös i södra ochkvinna kvinna påarbetslös 2,5på manmen enen

Kronobergs län och västkustenSverige ett undantagmellersta var
Årarbetslöshet.drabbades manligunder 1990-talet högjust avsom

Sverige det dubbelt så mångaminskat något.har I är1995 gapet norra

5 ökande klyftornaBjörn Jerkert analyserar de iartikel i 1997-02-24 därDNSe ex.
landet.
6 Pajala, Arjeplog,andelen förvärvsarbetande har kommunerna Doro-allra lägstaDen

Haparanda.Vilhelmina, Gällivare ochStoruman,tea,
7 arbetskrañsundersöluiingar AKU.Enligt SCB:s
8 bristenoña beskriva jämställdheten eller denikommer dennaJag uppsats att ge-

och kvinnor.mellankvoten männom
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man/kvinna, medan kvinnor-arbetslösa 2kvinnor ärmän somsom
kvinna/man.mindre 1,3i södra Sverigedominans ärnas

och reproducerasstrukturer utformasKönskontrakten är somsega
"om-ochupprätthållspå enskilda platser. Dehandlingari vardagliga

förhandlas Hird-social interaktionindividerhandlande genomav
Åström, samspel mellandärför resultateta.a.. De är ett ge-avman

generellaförhållanden.och specifika Det ärstrukturernerella sam-
åter-formar,könsstruktur och deövergripandehällets processer som

kvinnor. speci-mellan och Detoch omformar relationerna mänskapar
generellakönsrelationer.regioners varianter Detolikafika är ram-av

välfärdsmodellen,skandinaviskaSverige består denverket, i avsom
lokalpoli-yrkesrelaterade och devardagliga, demed devävs samman

regionala könskon-rumsligtförhållandena tilltiska mönsterett av
könskontrakt och hur kandessa regionalatrakt. hurMen utser

vidare ellerlåter sig inteKönskontrakten mätaspå dem utansyn
Vi måsteoch föreställningar.består ideologistuderas, eftersom de av

vivi kan och känna. Ommed någotkönskontraktetöversätta som se
måste vi därför sökaregionala variationerkontraktensska leta efter

segregeradeeller mindreavspeglingar i form mön-derasefter av mer
ster könskon-modulationema det generelladessaHur mönster av-

studera olika indikatorer.kan vi vaska framtraktet attut genomser-
sidan strukturellamellan ä desärskiljaviktigtDet är att ramar-ena

ibland sker inomhandlingarde konkretaå andra sidanoch somna
den i dennadesamma.ibland också Isprängersomramarna men -

efter de rumsligtvalt sökaanalysen har jagaktuella ut-attuppsats -
samhälls-indikatorer inomkarterakönskontraktenformade attgenom

dessa har jag iden-figurfamiljelivet se Inomarbetslivet ochlivet,
struktu-aktörsrelaterade indikatorer. Derespektivestrukturellatifierat

får i denramverket,kan betraktasvilkarella indikatorema, en-som
kombina-resultatspeciell utformningskilda regionen avsom enen

aktörsrelate-lösningar.förhållanden och lokala Denationellation av
individuella ochuttryck förvilka jagindikatorema,rade ser som

samspel mellanresultatethandlingar, likaledesgruppvisa är ett ge-av
för beteenden.och specifikanerella normer

9 regionala analyserolika möjligheterdjupare diskussionen göraFör att avomen
1996. Sylviaoch Forsberg 1995,1994, 1995könsrelationer, Walby, 1994, Duncan,se

vilket leder tillpatriarkala relationerolika formerdiskuterarWalby t.ex. enavsex
Vidare diskuterartraditionell patriarkatsteori.systemdeterrninistisk analys änmindre

förvilketpatriarkala relationerna,omfattning de öppnarformer ochhon olika enav
underskattatenderar dockWalbysrumsliga skillnader. angreppsättförståelse attav

utformning. altema-och samhällets Ettpåverka sin situationmöjligheterkvinnors att
bättre för-könskontraktsbegreppetföreslår, utgå fråntiv Duncanär att, t.ex. somsom

påverka kontraktet.potentiella förmågakvinnornasmår synliggöra att
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Figur kanl också disposition för den följande analysenses som en
jagoch ska belysa dessa indikatorer redovisa kvinnors situ-attgenom

ation i förhållande till i olika kommunermäns för urskilja regioner,att
dvs. kommuner inte bara liknar varandra ävenutangrupper av som
ligger varandra ochnära därmed bildar sammanhållen rumsligen en-

statistikhet lokala könskontrakt. Med hjälp könsuppdelad villav av
jag visa gårdet finna sådana regioner i Sverige,att viatt trots att un-
der lång tid åtminstone under delenstörre 1900-talet hattav en- -
folkomtlyttning borde ha blandat olika könskontrakt tillsom samman

"lagomkontrakt"."svensktett

Figur 1 Modell indikatorer påöver rumsligt uyormade könskontrakt.

Det generella välñirdssystemet

Strukturella Aktörsinriktade
indikatorer indikatorer

Samhällsliv
kultur delaktighet i
region lokalpolitiken
traditioner

Lokala Arbetsliv
könskontrakt segregering, deltidsarbete,

lönegap utbildning
företagsstruktur yrkesval

Vardagsliv
kommunikationer, familjebildning,
vård, fertilitet,

migrationomsorg

° inteDär data hämtade frånär SCB:s Regionalstatistiska Databas.annat Käl-anges
lan Folk- och Bostadsräkningenär 1980, 1985 och 1990. När det gäller valstatistik
och arbetsmarknadsstatistik dessutomär uppgifter hämtade från Kommunalt förtro-
endevalda, Svenska Kommunförbundet och Arbetskrañsundersölcningatna AKU.

För bilden tydlig hargöra jag valt måla med ganska penseldragatt ochatt grova
tvingas därmed avstå från den detaljerade analys ibland skulle önskvärd.som vara
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verklighetenoch2 Kartan

lokalpolitikendeltagandeochMakt i

traditioner,med kultur ochhar ärindikatom, göraförstaDen attsom
med till-emellertid inte illustreraslåter sigviktigaste. Denkanske den

i slutetåterkommerkönsuppdelad statistisk.regional Jaggänglig av
till den indika-går istället vidareindikator ochtill dennaavsnittdetta

representationen ikvinnligamakten och denmedhar göraatttor som
representativ-mitt syfteförsamlingar. Eftersom ärlokalpolitiska att se

könskontrakt råder ivilken formindikator påiteten somavsom en
situation-redovisaväljer jagoch kommungrupperkommunerolika att

gick till valpartierna dåeftersomoch inte 1994efter valet 1991en
skullevalsedelnplatsdet påvarvade listormed s.k. att varannan-

direktiv påverkade dennationellainnebarvilketkvinnafinnas atten -
representationen.kvinnligagenereradelokalt

ikvinnlig representationmedianvärdet förEfter valet 1991 var
fullmäktige ha-vanligastekommunfullmäktige Det33 attprocent. var

hade färre llkommun änkvinnor.till Ingende 29 39 procentprocent
majoriteten le-till och medkommuneri enstakakvinnor avvarmen

Representationen uppvisa-kommunfullmäktige kvinnor.idamöterna
Mälardalen, utefterKvinnor iregionalttydligt mönster.de ett norr-

ästemorrland välämtland/VGotland och Jlandskusten, represente-var
enstakafannsförsamlingarna.kommunalpolitiska Därutöverrade i de

övrigt hade lågirepresentation i regionermed godkommuner ensom
residens-MalmöGöteborg ochkvinnorepresentation, nämligen samt

kvinnornahögskolor.med Sämstspeciellt dekommuner, repre-var
Tornedalen.Dalarna ochi Småland,senterade

ikvinnorfaktiska maktbild den utövarvidare fåFör att somaven
representerade i denlyckades blivi hur depolitiken, kanlokaladen se

uttunnad bild vi fårkommunstyrelsen. överDetverkställande är en
styrelseuppdrag 23Medianvärdet förstyrelserepresentationen. var

fullmäkti-andelenlägreprocentenheteralltså tio änkvinnor,procent
allmäntviockså denuppnådde gränskommunergeplatser. Färre som

intervallet 40allt inomregelnjämställd, dvs. attaccepterar omsom
det gälleroch spännvidden större närjämställt,till 60 ärprocent var

hadekommunerTjugofyrafullmäktigeuppdragen.styrelseuppdrag än
ochhögre 40kvinnorepresentation styrelsen äni procentsom varen

2 Cassel harkand.och ñl. Susannakand. Katarina Petterssontacka ñl.villJag som
Katarinamaterialet.statistiskamed insamling detbehjälpligavarit mig mycket av

för analysen.utarbetat kartunderlagethar dessutomPetterson
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det fanns kommuner där kvinnorepresentationen uppgick till 56 pro-
högstaDen representation återfinner vi återigen i Mälardalen,cent.

ÅJämtland, Norrlandskusten i storstäderna. andra sidan fannssamt
det kommuner inte hade någon kvinna alls i kom-storen grupp som
munstyrelsen. Allra lägst den kvinnliga representationen i södravar
och Sverige ivästra Västerbotten och Tornedalen.samt

indikatorDenna på den politiska roll kvinnor spelar i olika lokal-
samhällen viss information de regionalt utformade köns-ger en om
kontrakten. skillnader vi kanDe iaktta förklaras nämligen inte av
skillnader i fullmäktiges politiska sammansättning. Visserligen kan

på mycket nivå konstatera kvinnorepresentationenattman en grov var
i de regioner varit stabilastörst socialdemokratiska fästen,som men

kvinnorepresentationen återspeglar ändå inte enkelt politiskt vär-ett
deringsmönster. inteDen effektär varierande politisk majoriteten av
eftersom samtliga partier uppvisar likartat i de olika kom-mönsterett
mungruppema. frånBortsett enstaka partier i enstaka kommuner är
bilden entydig. kommunerI med hög andel kvinnliga kommunalråd

ikvinnor väl representerade i alla partier i fullmäktige detDär åvar
andra sidan inte finns några kvinnor i kommunstyrelsen andelenär

fullmäktige.kvinnor låg i samtliga partier i partipolitiskaDen sam-
mansättningen i kommunerna kan alltså inte förklara skillnaderna.

Arbetsmarknad och könssegregering

kommunerDe hade hög kvinnlig politisk representation tjän-ärsom
och servicekommuner medan de med låg representationste- utgörs av

jordbruks-, skogsbruks- och industrikommuner. Det verkar alltså fin-
samband mellan kvinnlig representation och näringslivets ochettnas

arbetsmarknadens sammansättning. denMen bildensammantagna av
den lokala politiken antyder det också finns andra mönster. Manatt
kan alltså inte vidare påstå viss näringsliv,utan att typ t.ex. storen av
andel småföretagare inom industrisektom, sammanhänger med vissen

kvinnorepresentation och dänned könskontrakt. Genomtyp attav

3 Uppgiñema baseras undersökning kvinnorepresentation beståendeen om av en
totalundersöluiing de kommuner nådde kvinnor40 % i både kommun-överav som
fullmäktige och kommunstyrelse totalt kommuner13 och urvalsundersöloiingen av
10 de 77 kommuner hade kvinnorepresentation understigande 30 i full-%av som en
mäktige och kommunstyrelse Bergström, 1996.

Kommuner med hög andel kvinnliga kommunalråd Ekerö, Gävle, Mjölby,t.ex.var
Örebro ÖstersundMotala, Sundsvall, Söderhamn, Tierp, Tyresö, Umeå, och Berg-

a.a..ström
5 Kommuner med låg representation Bengtsfors, Bromölla, Gnosjö, Högsby,t.ex.var
Laxå, Ljungby, Tanum, Vaggerryd, Vara och Ystad Bergström a.a..
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indika-ytterligarearbetsmarknadenpåsegregeringenstudera ensom
"Sförtydligas.strukturenrumsligadenkantor

Primärnäringar
skogsbrukjord- ochisysselsattbefolkningen ärandel va-Den somav

jordbruksbygd-ochskogs-itiofrånlandet, över procentinomrierar
ochkvinnorstorstadsområdena. Menimindretill än procentenema

jord-i olikautsträckningolikai sorterssektorninomarbetarmän
påjordbrukssysselsattdet 2,5gickgenomsnittbruksbygder. I man

störstskillnadernadär1990,sektorninom varkvinna varvarje men
könssegrege-kvinna. Mestmånga, 5 mänsådubbeltdet mest persom

Jämt-undantagmedskogsbygdemai de västranäringen avrad är
inomkommunerEndastBlekinge.och iBergslagenilän,lands

huvudsakli-jordbrukssektomdärkommunerdvs.Stockholmsområdet,
könsfördelning.jämnhadeträdgårdsnäring,består enavgen

ägarstruktu-tilliställetviemellertidblirBilden seromannanen
lantbruks-fjärdedelkvinnorkommuner utgörflestadeI avca enren.

många kom-och iskillnaderna är storai kommun,företagarna menen
varjepålantbruksföretagaremanligaflerellersjugick detmuner

in-främstjämn,relativtsysselsättningen ärbonde 1990. Därkvinnlig
ägarstrukturengrönsaksproduktionen, är mestochträdgårds- o-om

kvinnor.utsträckning änbetydligti störreföretagmänDär ägerjämn.
bådejämn närrelativtkönsfördelningennorrlandskusten ärUtefter

huvud-däremotinland detNorrlands ärägande. Iocharbetegällerdet
Jämt-företagen.ochnäringen ägeriarbetarbådesakligen män som

iföretagkvinnor ägervissådettafrån mönster attavvikerland
i näringen.de arbetarutsträckning änstörre

olika ka-harjordbruksnäringendra slutsatsenvikan attdettaAv
könsstrukturen. Detgällerdetlandet, närävendelarolikairaktär av

betydelsefullhurkartbilder överjämförvisåmedochtill attär om
denbetydelsefullmed hurarbetskraftenkvinnligadenförnäringen är

olikahelt mönstertvådethelhet,i sin ärsysselsättningen somförär
vik-näringen ärdärfå kommunermycketfaktisktDet ärfram.växer

huvudsakligenkommun ärrespektive6 ikönenmellanrelationernaUppgiñerna om årmångaganskagåtthar1990. DetBostadsräkningenFolk- ochfråndatabaserade
Enstakastrukturförändringar.omfattandegenomgåttarbetslivet harochdesssedan

rela-l990-talet. Menunderändratstroligen hadärförkanprocentandelarochsiffror
framåt ochjämförelsergjortfall vii deochstrukturermellan könen ärtionerna sega

för-ha skett smärredet kanlika,mycket ävenvaritrelationstalenhartidenbakåt i om
regionalaeñersökakvinnor. Förochmellan män attpåstorlekeniändringar gapen detkanvalt. Däremotslumpmässigtundersökningsåretdärförkönskontrakt kan vara

könskontraktenförindikatorernatidsserier att ge-anledning göra varfinnas seatt av
möj-varitintedockhar detför denna uppsatsomförhandlingar. Inomnomgår ramen

analys.sådanligt göraatt en
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tig för både den manliga arbetskraften."och den kvinnliga Ser vi när-
på vilken jordbruk dominerartyp i dessamare bygder finnerav som

vi dominansmännensatt är därstörst skogen och spannmålsproduk-
tionen spelar roll, medan mjölk-stor och grönsaksproducerandeen
jordbruksbygder viktigareär för kvinnor. En och region kansamma
alltså ha olika karaktär för kvinnor och män, mönster kommerett som

återkomma iäven den fortsattaatt redovisningen.

Sekundärnäringar

Liksom inom jordbruket dominerar männen i industrisektom. Som
andelen kvinnormest i industrin 1990 övervar 40strax deprocent av

industrisysselsatta. I genomsnitt går det, liksom i jordbruket, 2,5 man
på varje industriarbetande kvinna. Generellt kan säga Mälar-attman
dalen, Jämtland, storstadsområdena och industrikommuner i södra
och mellersta Sverige hade relativt andel kvinnor i tillverkningstoren
mellan 28 och 38 procent. Däremot andelenär kvinnor låg i de stora
industrikommunema i Bergslagen, längs norrlandskusten och i Blek-
inge. Inte heller industrikommunema kan således slå tillman samman

kommunkategori. Däremot kanen gemensam kvinnor iattman se re-
lativt utsträckning arbetar i industrinstor i småindustribältet, medan
de i relativt liten omfattning arbetar inom den basindustrin,tunga
järn-, stål- och massaindustrisamt i Bergslagen och ipappers- de
norrländska kustkommunema.

fleraI branscher finns negativt samband mellanett branschens
storlek och andel kvinnor. branschenDär är störst, kvinnoandelenär
lägst. Speciellt gäller det byggnadsindustrin, transportsektom och el-
industrin generellt har få kvinnor. Försörjningensom elektricitet,av

och vänne, ombesörjs ivatten vissa kommuner uteslutande män. Iav
genomsnitt går det fler fyraän kvinnamän inom sektorn, vilketper

sektorngör till de könssegregerade allamest näringsgrenaren av av
och tätpositionenutmanas i denna tvivelaktigt ärofullaom rankinglis-

endast byggnadsbranschenta där det i genomsnitt finnsav 10,5 män
kvinna och gruvbranschen med 6,8 män kvinna.per I de el-storaper

producerande regionerna i västra Sverige kvinnor 1990 mycketvar en
liten minoritet under 15 sektom.procent de anställda inom Iav

Sverigeöstra däremot kvinnor mycket representerade,var mer upp-
40 de anställda.emot Ska viprocent försöka tolkningav oss en av

skillnaden inom denna mycket heterogena sektor, ligger det tillnära
hands dominerarmänatt anta att när det gäller produktionen vänneav

7 Öland,T.ex. Vara, Boxholm, Torsås, Borgholm några kommuner isamt Skåne.s Med undantag några få västkustkommuner.av
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distribu-ideltarutsträckningi högrekvinnormedanelektricitet,och
produkten.försäljningochtion av

ertiärnäringarT
dominerartillverkningsindustri,ochjordbrukinomskillnad frånTill

kommu-allahälftentjänstesektom. Idelarinomkvinnor avstora av
han-inomanställdade50-60mellankvinnor procentutgjorde avner

imajoritetikvinnorDalälven ärNorrochhotelldel, restaurang. om
kvinnorsektordennaanställda inom43 me-Bergslagen är t.ex. av

söderochStockholmikommunerflertaletihälftenfärre ändedan är
40ändåkvinnor överlägst, utgörandelen är pro-fastänMendärom.

Även finnstjänstesektominom etthandelsanställda.de nega-cent av
sektornkvinnoandel. ärDärochstorleksektornsmellansambandtivt

inomsituationenexempeltillSådan ärkvinnoandelen lägst.ärstörst,
starkt koncentrera-branscher ärförsäkringsföretag. Dessaochbanker

1990andel störstkvinnornasstorstadsregionematill dede vartre men
norrlandskom-fleraSmåland. IiochNorrlandinredärifrån, ilångt

försäk-ochbank-de60kvinnor änutgjorde procent avmermuner
40färrestorstadsområdena än procent.de imedanringsanställda, var

offent-ändå denkvinnor ärarbetsmarknaden förden störstaMen
kvinnaanställdoffentligtgår det 2,5genomsnittItjänstesektom.liga

kvinnoan-kommunerallahälftenIanställdoffentligt varavman.per
dornine-Allra70-77 mestsektornoffentliga procent.deninomdelen

iBergslageniVärmland/Dalsland, samtSmåland,ikvinnornarade
80där procentnorrlandskusten, motutefterkommunerna uppflera av

Även omvändadetråderhärkvinnor.arbetskraft sam-sektorns varav
isamtliga kommuner mestisektorndominerarKvinnor menbandet.

minst.sektorn ärdärde kommuner
be-varitalltid harutsträckning ettiarbetekvinnors storEftersom

skulletjänstesamhället etttjänstearbeteobetalt att varaellertalt -
för-intressantdet attkanpatriarkal semytfenomen är varanytt en -

Över dettioårsperiod harsektor.dennainomtidenändringen över en
offentligadendeltagande igällerdet mänsförändringar närskett stora

kvin-flerblivit änenda kommuni någonintehar mänDocksektorn.
rumsliga mönst-detintressantdet notera attoch är atti sektornnorna

skettharbestått. Detharkvinnorochmellan mänkvoten somförret
ingenmindre. Menalltblivitmellan kommunerna re-skillnadenär att

underhierarkinrumsligadenposition ibytthareller kommungion
tid.denna

Lönegapet
återspeg-arbetslivetinomurskiljakanregionala mönstretDet som

generelltkvinnor settvariation. Attrumsligalönestrukturenssig ilar
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har lägre inkomster än intemän är längre någon nyhet. hellerInte att
norrlandskommuner Pajala och Kiruna i genomsnitt har låg in-som
komstnivå medan stockholmskommuner Lidingö och Danderydsom
har hög inkomstnivå.extremt Men i detta sammanhangen det deär
regionala könsskillnadema jag vill analysera. Låga inkomstersom
finns i alla kommuner och i samtliga kommuner kvinnornaär i majo-
ritet bland dem har de lägsta lönerna. I Bergslagen och isom Småland

det iär synnerhet kvinnorna har de lägsta inkomsterna, de utgjor-som
de till 75 alla hadeprocent årsinkomst understigandeupp av som en

1990. Även100.000 kr år i löneintervall,nästa 100.000-200.000 kr,
dominerade kvinnorna i flertalet regioner, till exempel i mälarregio-

och de norrländska kustkommunema medannen dominerademän i
skogsregionema. Bilden blir vi kommernär i löner överen annan upp
denna låg- och medelnivå. Kvinnorna blir allt mindre minoriteten
högre löner vi studerar. Men de regionala skillnaderna mycketär sto-

I Stockholmsområdet utgjorde kvinnorna över 30ra. demprocent av
har årsinkomst i intervallet mellan 200.000 ochsom 300.000,en men
i övrigaäven Mälardalen och i Norrland utgjorde kvinnorna rela-en

tivt andel inkomsttagamastor i den inkomstklassen ca 20-30av pro-
cent. Kvinnorna i övriga Sverige, speciellt i Småland, Bergslagen,
Norduppland och Dalsland, utgjorde mycket liten andel demen av

hade sådan lön.som en
Det rumsliga blirmönstret alltmer splittrat högre löner vi stude-

ojämnt fördelade de högremest är inkomsternarar, imen Småland,
Bergslagen och Västerbotten, där kvinnorna utgjorde färre än 5 pro-

inkomsttagarnacent med inkomst över 300.000av kr. I storstadsom-
rådena, skogsregionema och Norrbotten inkomsterna något mind-var

ojämnt fördelade, även där utgjorde kvinnornare endast mellanmen
10 och 20 i den inkomstklassen.procent

Sammanfattningsvis kan vi konstatera rumsligt mönster påett ar-
betsmarknaden visar olika grader könssegregering. Tydligastsom av
befinner sig kvinnor och påmän olika delarbetsmarknader i Småland,
Bergslagen, Värmlands och Dalslands skogsbygder, Norrlandsnorra
inland Tornedalen. Minstsamt har könssegregeringen varit i stor-
stadsregionema, Mälardalen, Jämtland, Gotland norrländskasamt
kustbygden. Det vidareär uppenbart kvinnor fåratt mycket sämreen
ekonomisk utdelning på sin arbetsinsats och de i vissa regioneratt
avlönas avsevärt sämre.

9 När det gäller löner baserasanalysen på förvärvsinkomst, vilket innebär inkomstatt
kapital inte ingår.av
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utbildningochDeltidsarbete
omfattning. Näraarbetstidensårslönen ärpåverkarfaktorEn som

vissaoch ideltidarbetarkvinnornaförvärvsarbetandedehälften av
varierararbetstidenävenMenmycket högre.andelenäråldersgrupper
kvinnorochbåde mänförvanligast1990Heltidsarbeteregionalt. var

iheltidmedanGotland, ut-storpåochMälardalen samtnorrutfrån
Småland,Mälardalen.söderarbetstidsträckning männens omvar
medregionerVärmland storärvästraNorduppland/Bergslagen samt

ochmellan mänkvotenoch därkvinnordeltidsarbetandeandel var
ideltidsarbetetkvinnotypisktAllra1990. mest varstörstkvinnor

löneskillnader-tillförklaringendelalltsåvihittarSmåland. Här aven
ocksåär gapetstörstoch ärmänkvinnormellanlönegapetDärna.

arbetstid störst.och mänskvinnorsmellan
löneskill-orsak tillframhållsiblandförklaring somEn somannan

utbildnings-sådetutbildningsnivån. Kan attiskillnader varanader är
för-tillbidrakandetså attregionerolikamellan attsigskiljernivån
detvi konstaterakan attlöneskillnadema Förstregionaladeklara

iharoch män settkvinnor stortskillnad,litenmycketär ennumera
gäl-detskillnader närdet ärutbildning, även storagrad omavsamma

skillnader. Denregionaladetfinnsutbildningslinjer. storaDäremotler
utbild-förgymnasialmed enbartkvinnorlågutbildadeandelenstörsta

utef-ochGotlandBergslagen,istorstadsornråden,ivifinnerning
flertaletiskogsbygdema samtSmåland, västraINorrlandskusten.ter

utsträckning mänänikvinnor störreNorrland hariinlandskommuner
förlönestrukturenutbildning. Deneftergymnasial ogynnsammaen

Iställetutbildningsnivå.ibristermedförklarasalltså intekankvinnor
valutadåligfårregionervissa extremtikvinnorsådetverkar attvara

utbildningsansträngningar.sinaför
le-fråganbrukarlöneskillnadertill omförklaringtredje varaEn

kvin-Sammanhängerpositioner.ansvarsfullaochbefattningardande
arbetsled-ochfördelningenmedutbildningsnivå ansvaravnornas

tjänste-gällerdettiden närskett överharförändringning En stor
utjäm-rumsligkönsmässigsåvälskettharDet sommarmayrken. en

ochdirektörersåsombefattningar,ledandegällerdetnärning. Men
södralandsdelar. Iolikamellanfortfarandeskillnaden storchefer, är

mycketi1990hadeSmåland, mänispecielltSverige,mellerstaoch
relationenbefattningar,ledandekvinnor varutsträckning änhögre

situatio-GotlandinlandNorrlands samtstorstadsornrådena, var3:1. I
kvinnligchefermanligatvåfärre änfannsjämställd, där permernen

År situatio-1985tiden.utjämning överskettdet varharchef. Här en
landet.helaitydligmansdominansenochojämställd mervarmernen
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Ännu större förändringar kan vi det gällernär tjänstemän påse
Årmellannivå. 1990 detta yrken manligt dominerade ivar som var

några få kommuner, kvinnligt dominerade i ytterligare några få imen
övrigt könsmässigt jämt fördelade. Fem år tidigare situationenvar an-
norlunda. Då cheferäven på mellarmivå i första hand manliga i devar
flesta kommuner. Här vi rumsligt uttryck förett pågåendeser en
könsmässig förändring. Huvudsakligen dettaär effekt organisa-en av
toriska förändringar, inte minst inom den offentliga sektorn, detmen

samtidigtär uttryck för omkodningett mellanchefspositionen.en av
En motsvarande förändring kan också iakttas för lägre tjänstemanna-

Kvinnor blir allt vanligare inom dessagrupper. Endast igrupper.
Småland, Bohuslän och i de västra skogsbygdema fort-norra mänvar
farande i majoritet bland de lägre tjänstemännen. Också i den grupp

i den socio-ekonomiska indelningen benämns tjänsteprodu-som som
cerande arbetare, dvs. yrken barnskötare, frisörer, affärsbiträden,som

dominerade kvinnor och dominerade de i Småland,m.m., mest Vänn-
land, Bergslagen och i övre Norrland. Mindre ojämnt fördelad var yr-
kesgruppen i storstadsornrådena.

Slutsatsen detta blir regioner med jämnare lönestrukturatt ock-av
så har jämnare yrkesstmktur. Däremot sammanhänger inteen den so-
cio-ekonomiska situationen lika väl med utbildningsnivän.

Kommunikationer, vård och omsorg

indikatorerDe visar de vardagsvillkor under vilka kvinnor ochsom
arbetarmän analyseras med hjälp den sociala infrastrukturen i oli-av

ka kommuner. "Utan välfungerande infrastruktur kan modernten ett
samhälle fungera",inte säger i Sveriges Nationalatlas, bandetman

Infrastrukturen 1992. Det är uppenbart och det liggerom tillnära
hands använda sig metaforeratt blodomlopp, ochav som nervsystem
syreupptagning när talar vägarna, telenäten och elförsörj-man om
ningssystemen. Vi kan framför hur trafiken pulserar framse oss ge-

landet och binder till nätverk. Samhällsplanering-nom ortersamman
har uppdraget till dessa flödenatt kan flyta friktionsfrittatten ochse

förhindra infarkter dvs. trafikstockningar i trafiken. Speciellt manli-
planerare kan bli lyriska detnär ska förklararent infrastrukturensga

betydelse, säger samhällsplaneraren Clara Greed 1995 i sin bok om
planeringens framväxt sedan antikens Grekland.

Kvinnorna deär användarna kollektivastora färdmedel för sinav
arbetspendling Pemehagen Strömquist, 1995. Endast i några regi-

kvinnor och imän ungefär lika utsträckning kollektivt.oner reser stor
Det i skogsbygdemaär i Värmland, Norrbotten och Västerbotten samt
i enstaka kommuner i södra Sverige. I övrigt det fler,är i många fall
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buss.eller Itågmedpendlarkvinnormånga,sådubbelt sommer
pendlinggällergengäld detöverraskande, närmänintedominerar,

mångasågångeränkommunermånga trei sommed bil. De är mer
fler änmänkommuner ärsamtligaidetMen ävenkvinnorna. om

Mälar-storstadsområdena,iskillnaden störstbil,åker ärkvinnor som
Sverigeochsödra västraminst iochNorrlandoch iSmålanddalen,

Gotland.ochBergslagensamt
be-infrastrukturensfysiskadenmedÄven hålladet lätt att omom

logist-betydelsen störreinsefunktion ochsamhällesförtydelse avett
radikaltvilkaautomobilen,ochångmaskinenrevolutioner,iska som

människor,och ärförförutsättningarna transporterförändrat varorav
välfärdssamhällemoderntförkrävs att ettnågotdet även annat som

nationalatlasbandetivisserligenuppmärksammasDettafungera.ska
avslutarinfrastruktur,fysiskalandetsbeskrivningefter avensom,

de-dessaMeninfrastrukturema.mjukas.k.deredogörelse förmed en
i formmaktapparatenadministrativadenhuvudsakligenfinieras som

sjö-tullverket,kyrkan,ordningsmakt,rättsväsende,landsting,län,av
förinfrastrukturenalltsådethandlarHäroch försvaret.fartsverket om

upprätthållande.välfärdsstatensintenationalstatens --
igång. Detsamhällethållerandraocksåfinnsdet systernMen som

gäl-kandet ävenfritidsverksamhet,skola,gälla barnomsorg,kan men
fungeradeförförutsättningargoda ettskaparområdenandra som

verksamheten ärbostadsområde. Att ettkonkretellervardagsliv ett
servicehandlarintedetinnebärunderstödjande somatt enomsystem

dethandlarIställetvardagsbestyren.underlättatill omsyftarenbart att
politiskaochsocialaekonomiska,hela detavgörande fördet ärsom

tekniskade syste-enbartinte storasamhälle bärsEtt avuppsystemet.
viktigaLika ärbesluten.ekonomiskaochpolitiskadeeller storamen

individer. För-enskildautförshandlingarvardagligasmåde avsom
vidare Ber-sefundamentethelariskfinnsdessa attsvåras raserasen

a.a..Forsberg,ger
männi-gamlahurinfrastrukturen ärsocialadenpåindikatorEn

Över harlandethelatillgodoses.ochhjälpbehovskors omsorgav
äldre män,utsträckning änihemhjälp störrekommunalkvinnoräldre
hardärmed störreochlängreleverkvinnoriorsaksinvilket har att

sinavårdasutsträckningimänmän stor avvårdbehov attän samt
bäståldringsvården äroffentliga ut-Denhustrur.yngrevanligtvis

tilltillgångStörstinlandskommunema.ispecielltNorrland,byggd i
medanNorrland,ikvinnorsåvälhar mänhemtjänstkommunal som
Skåne,ochSmålandspecielltSverige,södraoch iBergslagenimän

dock in-harförändringutsträckning. Enlitenmycketihemtjänsthar
Småland iÅr iäldreandelenÄdelreformen. har1994efterträffat

be-detMenvård i hemmet.hjälp ellertidigareutsträckning änstörre
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sannolikt på hemvård har ålderdomshem.attror kanersatt Det vara
noterbart de områden haratt andelstörst äldresom personer, sam-
manfaller med de områden har underskottetdet störstasom av
kvinnor i åldern 20-39 år, den viktigär arbetskraftgrupp som en
inom åldringsvård och hemtjänst. Det främstär sammanhängandetre
områden har ålderstigen befolkning, där till fjärdesom in-en upp var
vånare år:är över 65 Småland/Blekinge, de skogsbygdernavästra och
Tornedalen. De kvarvarande kvinnorna har arbetsbörda, efter-tungen

andelen äldre vårdas anhörig ocksåsom justär störst i dessasom av
områden.

Hur utbyggd då denär offentliga barnen Enligt tidi-omsorgen om
studier finns inget direkt samband mellangare utbyggnadent.ex. av

barnomsorg och kvinnorepresentation i den lokala politiken Dahl-
ström, 1993. Barnomsorgen kan mycket dåligt utbyggd i kom-vara

med många kvinnor i politiken och väl utbyggdmuner där kvinnor är
dåligt företrädda. Detta visar på det inte finns någraatt enkla samband
mellan kvinnostödjande politiken.politik och kvinnor i Vad ärsom
uppenbart vissaär regioner haratt utbyggd barnomsorg.svagt Deten
gäller Småland, speciellt kommuner i Kronobergs- och Jönköpings

Älvsborgslän, Kristianstad län, län, Bergslagen norrländskasamt
kustkommuner. Väl utbyggd barnomsorgenär däremot i storstadsom-
rådena, Mälardalen, Norrlands inland, väst- och ostkusten Got-samt
land. Denna regionala skillnad har varit mycket stabil under den se-

tioårsperioden 1985-1994naste Över två valperioder vilket inne-- -
bär eventuella politiska skiftenatt i den kommunala politiken inte i

omfattning.grunden påverkat omsorgens

Familjebildning och migration

De regionala skillnader och regionala mönster vi hittills kunnatsom
identifiera utifrån den politiska positionen i sarnhällslivet och den
ekonomiska positionen i arbetslivet, vill jag relatera till demograf-nu
iska förhållanden. Hur omsorgsbehovet och hur denärser ut stor oav-
lönade arbetsbördan i hemmet En del de sociala infrastruktur-stor av
tjänsterna i samhället utför kvinnor alltjämt betalning inomutan ra-

för familje- och släktband. Att dela hushåll medmen en annan vuxen
människa innebär märkligt inte kvinnor avlastas delatt hus-nog en av
hållsarbetet, ska tolka sammanställningen över den obetaldaom man
arbetsbördan inom olika hushållstyper Time for unpaid work life

2°Att det å andra sidan ingalunda heller är oväsentligt kvinnor deltariatt det politiska
livet, visar Hedlund 1996 it.ex. sin analys den lokala politiken i Orebro.av

En djupare analys barnomsorgen inom olika kommuner finns i Dahlström,av 1993.
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oavlönade arbetstimmar1990/1991. högsta antalet harcycle Det
timmar i veckankvinnor med små bam. arbetar 50samboende De

självhushållsarbete. Om de däremot bor med sina bammed oavlönat
timmar. fäderarbetstiden till Sammanboende har där-reduceras 40

Ävenpå endast timmar. i familjer där barnenarbetsbörda 25emot en
så hög arbetsbördablivit har kvinnor dubbelthar större nästan som

timmar i hemmet de Sammanboendeoch arbetar fler är änmännen om
de ensamstående.ärom

sammanboende vanlig boendefonn i hela landet.Att är envara
Årgiftermål inte lika vanligt överallt. 1990Däremot är var varannan

år gift i Småland, Bohuslän och i Västerbotten,16över mot caperson
inland utom Västerbotten ochi Norrlandsi Mälardalen,35 procent

skilsmässo-sig i hög utsträckning ocksåGotland. gifter ärDär man
betydligt vanligare i Mälardalen ilåg. skilja sigfrekvensen änAtt är

med barnHushåll beståendeoch Västerbotten.Småland vuxenav en
Gotland, västkusten, utefteri Mälardalen,därför också vanligastär

vi till hur vanligt det hus-och i Norrbotten. Sernorrlandskusten är att
bild.sina barn, framträder delvishållet består far med annanenav en

de ensamstående föräldrarna i stock-andelMän utgör större aven
också på Gotland, i skogsbygdema, i Bergslagenholmsområdet, men

ensamståendeostkusten. det ovanligtoch på Däremot mänär äratt
Skåne/Blekinge, Bohuslän/Dalsland och Gäst-med barn i Småland,

påfallande liten andel i samtli-rikland/Hälsingland. ävenDe utgör en
residensstäderga

samvarierar med födelsetalen. DemograferArbetsbördan i hemmet
periodenden demografiska in-och ekonomer talar alltmer attom nya

sammanhänger med människors livsstil ochfödelsetalennebär vär-att
i ekonomiska Löfström,kan förklarasderingar och inte längre termer

mellan höga födelsetalrumslig samvariationfinns ingen1997. Det
lönenivåer. detheller gällerexempel höga Inteoch till motsatta, att

hellersärskilt höga där arbetslösheten Intefödelsetalen störst.ärär
födelsetal ochentydig rumslig samvariation mellan högafinns någon

höga i Småland där giftermålsfrekvensentvåsamhet. Födelsetalen är
gif-också höga i förortskommunema därhög. födelsetalenMen ärär

låg.termålsfrekvensen är
ytterligare indikationfödelsetalen kanåldersspecifikaDe ge oss en

Födelsetalen för kvinnor under årkönskontraktets utformning. 25på
Värmland, Bergslagen, Västerbotten och Norrbot-höga i Småland,är

högskolor har däremot inte förvånandeResidensstäder medten. - -

n eftersom situationenfödelsetalen har jag data från 1994/95det gäller använtNär
gäller svenska Födelsetalen.Vi låg då på andrakring så speciell det de1990 närvar

igen och lig-med Irland. Därefter har talen sjunkitplats i tillsammanseuropatoppen
"normal", låg, nivå.för ossmerger nu en
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låga fodelsetal bland kvinnor under 25 år. I gengäld föder kvinnor
35 åröver fler barn genomsnittetän för åldersgruppen på högskoleor-

i Jämtland i inre Norrland.ter, Kvinnorsamt blivit åröver 45 fö-som
der i mycket liten utsträckning barn, det ändåär vanligare imen norra

i södraän Sverige.
Abortstatistiken uppvisar rumsligtett mönstermotsatt födelse-mot

talen. De 1994 påfallande få i Småland, Bohuslän och Västerbot-var
inland färre än 12 aborter/tens 1000 kvinnor. Däremot abortervar

betydligt vanligare i de norrländska skogsbygderna, i Bergslagen och
i Stockholm Ävenfler 25 aborter/än 1000 kvinnor. detnär gäller
tonårsaborter, dvs. aborter bland kvinnor under år,19 dominerade de
norrländska skogsbygderna tillsammans med storstadskommunema.
Skillnaderna mycket från färre åttaän aborterstora, 1000var ton-per
årsflickor i Jönköping, till 40 i vissa norrlandskommuner.motupp

detNär gäller migration kan vi kvinnor flyttar från kommun-attse
har stark könssegregering arbetsmarlmaden,er som obe-en storen

tald omsorgsbörda och få kvinnor i lokalpolitiken. De norrländska
kommunerna har negativt flyttnetto, medanett storstadskommunema
och kustkommunema Ävenhar positivt vissaett kommunernetto. i
Norrlands inland har positivt Men denna bildett netto. avviker inte
särskilt mycket från det allmänna flyttningsmönstret se till exempel
Sveriges Nationalatlas: Befolkningen. Intressantare blir det järn-att
föra flyttströmmarna mellan och kvinnor.män Då finner vi kvin-att

till exempel är benägna än flyttamän till storstädernaatt ochnor mer
till Jämtland, medan män benägnaär kvinnorän flytta tillattmer
Smålandskommuner. Allmänt flyttar kvinnor tidigaresett i livet än

och imän större utsträckning ensamstående. De flyttar med and-som
ord innan de skaffat yrke och familj. Mänett flyttar ira störreen ut-

sträckning led i yrkeskarriär. I dettaett sammanhang kan detsom en
också värt den urbaniseringatt notera viatt levt med undervara som
hela 1900-talet har och i vissa områdenmattats tillväntsav en ny

landsbygd.flyttström går från större tilltätorter När vi vilkasom ser
områden utpräglat haft sådan utvecklingmest under 1980- ochsom en
1990-talet, finner vi de sammanfaller med områdenatt har ettsom po-
sitivt kvinnligt flyttnetto. gällerDet Mälardalen/Dalarna, kustregio-

och Jämtland, medan Småland och inre Norrlands skogsbygdernema
fortfarande har befolkningsminskning på landsbygden.en

23Varför kvinnor flyttar från landsbygder och glesbygder analyserasunga avDahlström, 1996 och Little, 1994.
24 detNär gäller befolkningsförändringama inom dessalandsbygder, Cloket.ex.se
etal. 1995, Whatmore etal. 1994, Forsberg 1994 och 1996 Urry 1995.samt
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lokal kulturochTraditioner

bygden","Vi ochispeciell anda härharfolkhör ofta sägaMan en
alla följerumgåsformaliseraticke sättmed det attett sommenar man

be-forrnaliserat.eller Detkonkretiseratregelverket äratt manutan
dessa finnsintegrerade iochsociala kontraktenlokaladå deskriver är

Därmed vi fram-och kvinnor. ärmellankontraktenspeciella mände
lova-inledningsvis ochdärhänlämnadejagindikatorvid den somme
tradi-handlardennämligenavslutningen,itillåterkommade omsom

storstadendettahör sägaskultur. Sällanlokalochtioner omman -
"storstadsandan" beskrivaskandär,denändå finns mo-som ensom

alter-och toleransöppenhetkosmopolitiskmed motatmosfärdern en
erbjuderkönskontraktpräglasStorstadenlivsforrner.nativa ett somav

kvinnor.och Irelation mellanjämställd män storsta-föröppningar en
välja levakanvälja livsforrn. Manochkvinnorkan män attden som

storstadsandan innefattarparrelation.i Menensamboende eller en
kvinnomisshandel i utsträck-ochprostitutionporrklubbar,också en

Storstadsandanområden.i andramotsvarighethar sinintening som
innefattandeparadoxal andabeskrivaskanske bästdärförska som en

finnsstorstadenjämställdhetsaxel. Iutefterytterlighetemabåda en
ojämställda könskon-jämställda och debåde dekanske mestmest

trakten.
andorandraidentifierastorstadsandan kantillI motsats man

i BergslagenBruksandankontrakt.jämställdamindreuttryck försom
socialaexempel påkani Smålandgnosjöandan systemoch ses som

där samhör-betydelse,harlångsiktiga relationerochtraditiondär stor
könskontrakten kanoch däridentitetendelbygdenmed ärighet aven

regio-vi iBåda finner1987.traditionella se Berger,beskrivas som
hari Bergslagenproduktion,industrielltraditionlångmed menavner

basindustri medangruvindustri ochvaritekonomiska basenden tung
små ochtillverkandeutmärktsindustrin harsmåländskaden me-av

regio-dessaföreställningenallmännaEnligt dendelstora företag. om
arbetemanligtmanuelltrespekt förfinns där tungtstor me-enner

mindre.utbildningochstudier ärfördan intresset
gnosjöandan". Sås.k.andan denberömda ärkanskeDen mest

vå-Mekka, så jagsmåföretagarensdettaskrivitsharmycket gott om
region den be-och denbilddelvismig ortenatt avannanengegar

väl-strukturrapportArbetsgivareföreningensSvenskasigfinner om
utifrånsvenska länendeanalyseradegrunder 1996,regionalaståndets

företagsbetingelser. Gnosjöpå ut-indikatorerolika gynnsamma

25 konkurrensförmå-långsiktigoch förtroende,attraktionskraftbl.a.Indikatorema var
osynligaförsörjningskällan, detregleringsbördan,arbete ochmotivation för växt,ga,

aktörsmentalitet.offer ellerföretagsklimatet samt

53



Gunnel Forsberg

till exempelkommunnämns och andra kommuner attman uppmanar
försöka skapa lite gnosjöanda. Men vad består denna anda av Enligt
Svenska Arbetsgivareföreningen det framföralltär det kallar förman
"det företagsklimatet"osynliga i Gnosjö Gnosjöär ärgynnsamt.som

typisk småföretagarkommun baserad på metall- och plastvaruin-en
dustri. samtidigtMen Gnosjö denär atypiska kommunen alla.mest av

ovanligMest kommunen kanskeär sina ekonomiska fram-genom
gångar. Kommunen förs ofta fram föredöme det gällernärettsom en-
treprenörsanda och företagsamhet. harKommunen uppmärk-även

i internationella ekonomisk-geografiska sammanhangsammats som
exempel på utveckling liknande den skett i andra regioner ien som
västvärlden med expansiv småföretagsbaserad produktionsverk-en
samhet. Kommunen Sverigesär industrialiserade, både detnärmest
gäller andelen de sysselsatta och det gällernär antal företag i för-av
hållande till befolkningstalet på cirka 9 000 invånare se Asheim,t.ex.

och øljasaster,1993 1989. flesta företagDe små, med cirkaär 10-20
anställda. Företagen i utsträckning underleverantörerär till andrastor
företag. del fallI kan det gälla produktion avancerade och speci-en av
aliserade specialverktyg medan det i andra fall enklare insatsvarorär
till produktion. Produktionen förbrukningsartiklar vanligt-ärannan av
vis mycket enkel såsom vid tillverkning köksredskap, klädhängare,av
takboxar och takräcken med Gnosjö symboliserar den typmera. av re-
gion i enlighet med den moderna ekonomiska geografin uppfyl-som
ler kraven på dynamisk näringslivsregion Pettersson,att vara en
1997

GnosjöMen också ovanlig vi utifrånär indikatorernär mäter över
könskontrakt. Kommunen placerar sig bland de kommuner och de re-
gioner har mycket traditionella könskontrakt med den lägstasom an-
delen kvinnor i kommunalpolitiken, den könssegregeringenstörsta på
arbetsmarknaden, det lönegapet, denstörsta lägsta andelen barn i of-
fentlig barnomsorg, den högsta andelen anhörigvårdare äldre ochav
handikappade den högsta fertiliteten.samt

denI bedömningen de olika företagsindikatoremasammantagna av
finner Svenska Arbetsgivareföreningen det Göteborgs, Malmö-äratt

Älvsborgshus, Jönköpings, Stockholms, Kronobergs och län isom,
nämnd ordning, placerar sig bäst gällerdet framtidanär förutsätt-
ningar. detNär gäller storstadslänen har jämställdhetsindikator-även

placerat dem de jämställda. övrigtI detärmestema snarastsom en
omvänd relation. länDe storstadslänenutöver rangordnat sigsom

fördelaktigt jämställdhetssynpunkt, kommer mycket långtmest ur ner
på Svenska Arbetsgivareföreningens rankinglista. Så placeras till ex-
empel Gävleborgs och Jämtlands län långt på den nedre halvanner

det gäller företagsklimatnär på den halvanövre det gällernärmen
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vilkapåfunderingartill överanledningjämställdhet. Detta grun-ger
Ärföretagsklimatet dedet påosynliga vilar.detder gynnsamma

mycketstår föroavlönatdär kvinnorkönskontraktentraditionella av
infrastrukturensocialaden

samhörighet,kulturellockså ettbeskrivsBruksandan somsom en
lokalsamhället,iolikamellanförhållandetreglerasätt grupperatt

och tjänste-arbetarnamellanarbetsgivare,ocharbetstagaremellan
kvinnor. Även bruksandan harochockså mellan mänmännen men-

småländ-från detskillnadtillindustrisamhälle,hemvist isin ett men
bruksandansmåföretagsamhet,på ärbyggerindustribältetska som

enföretagsdomine-istorföretagsdominansförinomframvuxen ramen
hierarkiska, slutnaockså detUtmärkanderegioner. ärochrade orter

oöverträddatydligaochanställningstrygghetlivslångsamhället med -
bruksandan finnsisocio-ekonomiska klasser. Menmellanbarriärer-

malmentill skogen,tillkopplingenstarkadenockså naturresursema,
varken förroll,spelarinte längreoch sjöarna sammasomresurser-

gjordetidigaredenationella,deneller förekonominlokaladen som
lokalai dettröghetidag förstår därförBruksandan1987.Berger, en

medförsöka ersättanågotfrämstochlivetekonomiska nämns attsom
brukspatronenpatriarkalamentalitet. Denentreprenörsinriktadmeren

faderlig manliga arbeta-sinautsträckningi visshade omomsorgen
ochnaturafönnånerinslagmed ut-familjerderasoch stortett avre

Forsberg,Bergerinfrastruktursocialfysisksåvälbyggnad somav
reproduktivtillskrivitshar dockbrukssamhälletiKvinnornaa.a.. en

undervärderats. Dethararbetsinsatserproduktivaoch derasroll som
Bergslagen,blandgnosjöandan ärbruksandan från attannatskiljer

föremål förvaritlång tidunderbruksregionen,utprägladeden mest
ekonomiska basnär-denstrukturförändringaromfattande attgenom

hävdaktmnatden intekonkurrensinternationellingen mött somen
påver-harordningensocialapatriarkaladenochBruksandansig mot.

och tjänstear-service-bestårarbetsmarknadendenkats att avnyaav
bruksandanexempelmångadetdet finns attbeten. Trots som en

handlingarmänniskorsspår isinafortsätter sättastruktursocial att
skillnad från denTillproblem.på uppkomnalösningarvaloch av

bruksan-gnosjöandan,företagsvärlden tillmäterinomtilltro sesman
Arbetsgi-Svenskaföretagsamhet. Iförbelastningdan ofta som en

26 Lundmark 1987,BergerBruksandandiskussiondjupare t.ex.För seomen
red 1996.Ekman1995,Beier-Sörensen

olikamotiv för27 finnsokomplicerad och detheltBergslagen inteAvgränsningen av
till denhålla migväljer jag docksammanhangdetta attavgränsningar. Iformer av ÖrebroVärmlands,Västmanlands,Upplands,med delarbegränsningensnävare av

et.al. 1981Dalarnas län. SeBergerKopparbergs numeraoch
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vareföreningens rangordning placerades Bergslagslänen långt påner
listan.

3 Regioner för framgång och motgång

Kartläggningen de olika indikatorema har visat samstämmigtettav
rumsligt för såväl det politiskamönster livet arbetslivet ochsom var-
dagsvillkoren. Det framförallt har blivit tydligt är attsom segrege-
ringen varierar mellan regioner ansvarsfördelningen mellansamt att
offentlig och privat social infrastruktur olika utformad.är Med ut-
gångspunkt i dessa två mått, graden segregering och gradenav av
vård och arrangerad inom för familj- och Släktband,omsorg ramen
har jag funnit belägg för särskilja olika könskontrakt,att tre typer av
nämligen det traditionella könskontraktet där segregeringen på ar-
betsmarknaden omfattandeär och inslaget familjebaserade lös-av
ningar det modernistiskaär könskontraktet där integre-stort, störreen
ring råder och där offentliga omsorgsformer gäller respektivemer
otraditionella könskontrakt bildar form kom-som en egen genom en
bination de övriga två. Inom för dessa kontrakt kantreav ramen man
urskilja antal regiontyper. villJag inte påstå följande indelningett att

fullständig ochär entydig. Inte heller det säkertär jag valt nivårättatt
för den regionala nedbrytningen. Inom de regioner jag identifie-som

finns mindre, lättäven urskiljbara regioner kunderat utgörasom en
kategori med form könskontrakt, exempelvis Rosla-egen en egen av

Ändamåleteller Siljansbygden. med denna regionbeskrivning ärgen
emellertid diskutera regionala skillnader -inte fastslåatt gränser. Jag
vill alltså betona jag inte vill bestämma några fasta mellanatt gränser
regionerna vill låta dem flyta och ibland kanskeutan över-samman

varandra.lappa inte hellerDet så de regionerär jag beskriveratt
nedan heltäckande bild Sverige, de endast exempel.är Jagger en av
vill också betona jag här har relativt perspektiv på vadatt ärett som
jämställt och mindre jämställt. Naturligtvis kan vi inte någonstans
finna region där situationen omvändär eller där den relativaen un-
derordningen har upphävts. jagNär alltså i fortsättningen talar om en
jämställd situation det alltså medär den reservationen något ñJll-att
ständigt jämställt könskontrakt har jag, med de indikatorer jag mätt,
inte funnit någonstans.

23 hålla flytande"Att gränserna viktig delär den feministiska geografinen av som
alternativ till det slutna ofta utmärkt traditionellett forskning. Se Rose, 1995rum som

eller Bondi l 992. Detta ocksåär anledningen till jag valt restriktiv medatt att vara,kartor de indikatorer jagöver redovisat
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könskontraktTraditionella

mel-förhållandeindustribygdema råderochjordbruks-gamlade ettI
detgenomsnittligt. Medtraditionellt änkönenlan är menarmersom

övriga landetiarbetsmarknadenpå större änsegregeringen ärjag att
historiskakönen har rötterarbetsdelning mellanoch dennaatt som en

förpatriarkala principerochi näringslivetensidighetenföljd so-avav
politiska be-utsträckning i dedeltar i litenKvinnororganisation.cial

ocksåorganisationen liggersocialadeni kommunerna. Islutsorganen
medochreligiösa moralreglerinslagrelativt stortett normer enav

iinfrastrukturen utförsverksamhet. socialakyrklig Denlivaktig stor
släktband.familje- och Un-förform inomi privatutsträckning ramen

inflytt-omfattandevarit änutflyttningenharperiodlångder meren
ningen.

exempelvis ikanredovisatsindikatorerUtifrån de manovansom
könskontraktendominerandebeskriva denedanstående regioner som

traditionella.
traditio-detkanBergslagen.t.ex. HärBruksbygder attman se-

motsvarandeockså harmellan klasserbruksortskontraktetnella ett
ursprungligadetocksåkankönen.mellan Dettakontrakt se somman

mellanarbetsdelningtraditionellmedkönskontraktfolkhemmets en
familjeförsörjarlönendär kampen förkvinnor ochochmän var som

hela mellansve-sträckte sigBergslagen,gamla överstarkast. Det som
i inreidag endast finnakönskontraktsperspektivvirige, kan enur

Örebro kvin-harDalarna.delar Härlän ochVästmanland,ikärna av
politikenkommunalai denförtroendeuppdragutsträckningi litennor

roll i regionenbetydandemycketindustriarbetet haltoch trots att en
liten. mycketkvinnornadominerarvaritkvinnoandelen Däremothar

lång tid varitunderArbetslösheten haroffentliga sektorn.i denstort
och utflytt-arbetskraftenmanligaför denspecielltregionen,ihög

påtagliginflyttningen. Envaritharregionen större änningen från
befattningar,ledandegällerskett detutjämning harkönsmässig när

dockInkomstklyftoma ärmellannivåer.pånivåersåväl på lägre som
bland kvinnor. Ut-deltidsarbeteomfattandeföljdtilldelvisstora, av

ålders-och deoch kvinnorbåderelativt låg förbildningsnivån mänär
Födel-vid år.föder barnkvinnorvisarfödelsetalenspecifika att unga

bland detonårsaborteroch andelen ärganska lågadocksetalen är
skilsmässomalåg ärGiñennålsfrekvensen ärlandet.ihögsta men

relativt vanliga.fädernaföräldrarnaensamstående ärBland demånga.
fåoffentlig vård och det ärhjälpäldre hardeRelativt många avav

29 arbetar i industri-många kvinnornaturligtvisdetabsoluta tal kaniMen somvara
Bergslagen.ikvinnornadiskuteraroña glöms bortvilket närarbete, man
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vårdas anhöriga. Barnomsorgen relativt väl utbyggd,är docksom av
inte i utsträckning i till exempel storstadsområden.samma som

Skogs- och jjällbygder V ärrnland/Dalsland, inre Norrland exkl.-
Jämtland, Tornedalen. regionerDessa har under lång tid haft storen
och omfattande nettoutflyttning, vilket inneburit minskande ochen
åldrande befolkning. Traditionellt har jordbruk, skogsbruk och rennä-
ring dominerat näringslivet med tydlig uppdelning arbetsupp-en av

Ävengifter. transportsektorn betydande förär den manliga arbetskraf-
Regionemas könskontrakt liknar bruksbygdernas det gällerten. när

bristen på kvinnor i den lokala politiken, den manliga arbetslösheten,
segregeringen på arbetsmarknaden, med få kvinnor i skogsnäringen
och i industrin. finnsDet samtidigt skillnad mellan de södra skogs-en
bygdema Värmland och Dalsland och de fjällbygderna. I sö-norra
der ñnns dominans kvinnor i den offentliga sektom. I destoren av

delarna är i relativtäven män utsträckning offentligtstornorra an-
ställda. Samma skillnad finns det gäller arbetstidnär och inkomster. I
söder lönegapetär med dominans kvinnor i de låga löne-stort, stor av
nivåema och motsvarande dominans det gällermän när högreen av
nivåer. denI regionen däremot lönefordelningenär mindrenorra
ojämn i landet i övrigt såvälän det gäller årslönernär under 100.000

det gällernär lönenivåer 400.000.över I hela regionen kansom man
kvinnor har högre utbildning än män, det gäller arbetadnärattse men

tid finns påfallande skillnad med deltidsarbetande kvinnor i denen
södra delen och heltid i korrelerandeEn skillnad kan vimer norr. se

det gäller barnomsorg. denär I södra skogslänen den offentligaär
barnomsorgen mycket utbyggd medan de delarna harsparsamt norra

väl utbyggd allmännaDe födelsetalen låga i hela skogs-ären omsorg.
regionen de åldersspecifika födelsetalen visar de kvin-attmen unga

och de medelålders har höga födelsetal, medan kvinnor i ål-norna
Ävendersgruppen har25-34 låga födelsetal. antalet aborter högt.är

Såväl giftermålsfrekvens skilsmässofrekvens låg andelenärsom men
ensamstående föräldrar hög och härär liksom i Bergslagen är ensam-
stående fäder förhållandevis vanliga. helaI skogsregionen finns ett
överskott ensamstående helamän. I regionen har äldre hjälpav av an-
hörigvårdare i utsträckningstörre i övriga landet,än mångamen
äldre, framförallt äldre har ocksåmän, hjälp den offentliga sektornav
i form hemtjänst eller servicehem.av

-Religiösa bygder t.ex inre Småland, Västerbotten, Bohuslän.
regionerDe traditionellt har kännetecknats stark religiositet,som av

har vissa drag med bruksbygder och skogsbygdergemensamma ge-
kvinnor i liten utsträckning har kommunala förtroendeupp-attnom

segregerad,drag, arbetsmarknaden är kvinnorna arbetar deltidatt att
lönegapet mellan kvinnor och det gällersamt att män är Närstort. ar-

58



Rulltrapperegioner

jordbrukiutsträckningikvinnordock störredeltarbetsmarknaden
del-motsvarande sättpåintemedanregioner, mäni dessaindustrioch

påfal-ocksåKvinnor hararbetsmarknad.sektornsoffentligadenitar
Ändå mansdominans-ärutbildningsnivå män.änhögremycketlande

Utmärkandemycketbefattningararbetsledande stor.samtligainomen
fa-traditionellainslagetdetdärutöverbygderreligiösa är storaför av

högskilsmässofrekvens,låggiftermålsfrekvens,högmiljemönster,
nästanföräldrarna ärensamstående ute-mödrar. Deochfertilitet unga

vårdlösningarprivata stort,inslagetärkvinnor. Dessutomslutande av
vårdasäldregamla. Deochbarngällerdetbåde när omomomsorgen

familjen.inomskerbarnenochanhörig omomsorgenav

könskontraktModernistiska

dvs.jämställda,relativtbeskrivavilljagkönskontraktDe somsom
funktionalistiskriksgenomsnittet, påbyggerjämställda än enmer

detsamhälle. Det äreffektivtpatriarkal idé mog-ettän omensnarare
deninomkvinnodominansendärkönskontraktindustrisamhälletsna

arbets-denutgjordedeeffekt storasektorn äroffentliga attaven
expanderade. ärDettasektor ettdå dennatidvid denkraftsreserven

miljonpro-slängepoken,ochmed slit-samtidakönskontrakt ärsom
kvinnorörelsen.modernaoch denbostadsbyggandetinomgrammet

sambandfinnsdetvisarkönskontrakt ettattsamtidigtärDet ett som
ochkvinnormellanrelationenutjämningochomflyttningmellan av

haft,region harinflyttninginfluenserJumän. som engenommer
infrastrukturensocialaDenjämställdhetenverkardesto större vara.

familjenstillkomplementregioffentligihuvudsakligen ettsker som
politiken ärinomocharbetsmarknadenpåochsläktensoch ansvar

varandra.medintegreraderelativtoch mänkvinnor
dominerandedebeskrivakanregionerföljandeexempelvisI man

modemistiska.könskontrakten som
jämnareutmärkshuvudstadsregion,Mälardalsregionen av en- traditionelladeutbildningsnivå änochlönestrukturarbetsmarknad,

och tjänstenär-service-andelutmärksRegionen storregionerna. av
undermänniskornettoinflyttninghañharoch eningar ungaaven

länder. At-andrafrånlandet ochdelarandrafrånbådeperiod,lång av
Olikamångkulturell.blikommitocksådärmedhar attmosfären mer

regionenockså sägakanGenerellt attsätttillåts.levnadsforrner man
utövandeaktivtbefolkningen ärandelmindresekulariserad. Enär av

näringslivsbran-olikarepresenterade inomvälKvinnorna ärreligiösa.
Även relativtarbetslösheten ärpolitiken.lokaladenoch inomscher

kvinnor rätt-ochLikaså delar mänkönen.mellanfördelad merjämt
tradi-i dehär änförvärvsinkomsternamedelhögaochlågadevist
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tionella könskontraktsregionema. De allra högsta lönerna erhålls dock
här i högre utsträckning kvinnor,män än jämfört med andraav av re-
gioner. Tjänstemän och tjänsteproducerande arbetare på mellarmivå är

och kvinnormän i ungefär lika utsträckning, de lägsta tjänste-men
mannanivåema kvinnornas ochär de högsta är Likasåmännens. detär
huvudsakligen män företagen.äger Det finns ingen skill-störresom
nad det gällernär utbildningsnivåer, däremot det fler kvinnorär än

arbetarmän deltid, deltidsarbetetäven mindreär vanligt härsom om
Äldrevadän är genomsnittligt för landet. människor klarar sigsom

förhållandevis bra hjälp, de behövernär kommer hjälpenutan imen
utsträckning från den offentliga sektorn.stor ödelsetalenF höga ochär

den offentliga barnomsorgen relativtär väl utbyggd. Utbildningsmöj-
lighetema goda ochär de kvinnor föder barn det relativtgörsom sent
i livscykeln. Många kvinnor väljer inte alls föda bam. Samtidigtatt är
andelen aborter speciellt tonårsaborter liten. Giftennålsfrekvensen är
låg och skilsmässofrekvensen hög. Enär andel befolkningenstor av

ensamboendeär och många ensamståendeär föräldrar.
Storstadsregioner Göteborg och Malmö liknar Mälarregionen,-
deras spridningsområde mycket begränsatär och industri-men mer

Ävensysselsättningen har betydligt omfattning.större dessa regio-en
har positivt inflyttningsnetto. Liksom i Mälarregionenett utgörner

kvinnor relativt del de politiskt förtroendevalda ochstor derasen av
andel sysselsättningen i olika branscher och yrken är större änav ge-

Ävennomsnittet för landet. förvärvsinkomstema fördelas lika.mer
Residensstäder/utbildningsorter har, sin traditionella rollgenom-

i det regionala nätverket, alltid varit avvikande från kringliggande
kommuner. harDe nettoinflyttning och nettoinpendling. De haren en
också situation liknar storstäderna detnär gäller politisken som repre-
sentation, integration i arbetslivet, familjestruktur och offentlig om-

Främst i södra Sverige kan vi finna dessa kommuner awi-sorg. som
ker från det i övrigt homogent könssegregerade och iställetmönstret
liknar kommunerna i Mälardalen med andel sysselsatta i of-storen
fentlig sektor och jämställd könsstruktur. Den speciella vård-,en mer
utbildnings- och förvaltningsstruktur finns i dessa regioncentra ärsom
naturligtvis den huvudsakliga förklaringen till detta. Men identifie-

avvikare"ringen dessa också antydan det finnsattav ger en om en
struktur ligger på nivå denän rumsliga. Samtidigtsom en annan som
vi kan identifiera klart urskiljbara regioner, dvs. kommuner lik-som

varandra och ligger varandra,nära med till lika köns-nar som synes
relationer, kan vi också identifiera icke-rumsliga kommungrupper

liknar varandra i kraft sin speciella roll i det regionala nätver-som av
ket. Flera dessa kommuner utbildningsorter.är Förhoppningsvisav
kan tolka detta så utbildning och kunskap leder tillattman ett mer
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sig skaparutbildningsinstitutioner ikönskontrakt ochjämställt att en
ochkvinnormellan män.relationjämställdmer

könskontraktOtraditionella

identifierajag kunnatkönskontrakthuvudgruppentredjeDen somav
med in-regionerovanstående. De utgörsbåda de stortdraghar avav

mellanjämställd relationde harprimämäringarslag merenmenav
ochKvinnor mänkönskontrakten.traditionelladeochkvinnor män än

politiska livet.och i detarbetsmarknadenpåintegreraderelativtär
relativt välinfrastrukturensociala ärfinansierade ut-offentligtDen

och ideellprivatinslagfinnsocksådetbyggd, stortäven ett or-avom
sinavviker frånpåtagligt sättregionerganisering. Detta är ettsom

närings-gällerexempel dettillolika näromgivning sätt,rumsliga
alltid haftregionerockså beskrivashistoria. kanDeliv och somsom

inter-livligtoch hañländer/regionerandramedutbyteomfattande ett
handelsutbyte.nationellt

indikatorerutifrån dekanregionerföljandeexempelvisI somman,
könskontraktendominerandedekapitel, beskrivai dettaredovisats

otraditionella.som
exempelJämtlandGotland och är""Autonoma regioner ex.-

sinmarkeraroñaidentitet ochregionaltydligmedregionerpå somen
i sinregionernafrån när-avviker deindikatorerPå flerasärart.egen

omfat-myckethaftperioderhistoriskatidigareunderhar etthet. De
hattregionernatid harUnderlandet.utanförkontaktnättande senare

näringsli-Utmärkandemed bam. ärfamiljerinflyttning attviss aven
jordbmksnäring. Segre-inslagtraditionellt medmycket stortärvet av

utsträckningideltarkvinnorliten ochrelativtdock storgeringen är
tillverkningsindustrin. Dessutom ärinomjordbruketsåväl inom som

Ävenoffentliga sektorn.inom denföreträddavälförhållandevismän
ilika här än öv-nivåer, fördelashögreockså påarbetsledningen, mer
medmodemistiskaderegionernaInkomstmässigt liknarlandet.riga

generelltlönenivånDockgenomsnitt. äri settlönegapmindre änett
högrei övrigtskogslänenliksom ikvinnorna,Jämtland harlåg. I en

Gotlandpå ärutbildmedanutbildningsnivå män,än
ochkvinnorvanligt ochinte såDeltidsarbetet ärmellan könen.lika

Födelsetalenarbetssituation. ärlikartaddärmedharmän me-meren
Norrland föri övrigade högreJämtlandspeciellt i änärochdelhöga

och äl-barnoffentligaår. Den25överåldersgrupperna omomsorgen
litenskiljer sigsig eller ärgifterAndelenomfattande.dre är par som

relativtföräldrarnaensamstående ärbland de settoch.andelen män
hög.
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Kustregioner. Västkusten, ostkusten och norrlandskusten sins-är-
emellan olika ochär tydligt utskiljbar från sin omgivning.men var en
Västkusten skiljer sig till exempel från Västergötland eller Skaraborgs
län och ostkusten skiljer sig från inre Småland. Tydligast skiljer sig
dock norrlandskusten från inre Norrland. Arbetsmarknaden är mer
ijämställd baseras på areellt näringsliv storstadsområ-änettmen mer
dena. Speciellt utmärker sig kustkommuner har omfattande tu-som en
ristnäring.

Dynamiska landsbygder områdenär där det pågår omfattandeen-
förändring näringsliv och befolkningsstrulctur med befolkningstill-av

och -föryngringväxt se Forsberg, 1994 och Amcoff m.fl., 1995.
Traditionellt domineras dessa regioner de areella näringama,av men
den tillväxt sker idag återfinns inom service och tjänstenäringar.som
Hit här landsbygden i Mälarregionen och i de övriga otraditionella re-
gionerna. Till dessa hör också landsbygder med omfattande turism,
främst kustregionema. Genom detaljstudera landsbygdens olikaatt
delar kan vi lätt konstatera olika landsbygder blir alltmer olikaatt
varandra. Medan kvinnor mycket aktiva iär den lokala politiken och i
olika utvecklingsgrupper, såsom byalag, vägföreningar, och andra på-
tryckningsgrupper i vissa landsbygder de inteär alls framträdande i
andra landsbygder. På kansätt yrkessegregeringenattsamma man se
varierar. de dynamiskaI landsbygderna har del befolkning-storen av

sitt arbete i någon och dettätort gällernär verksamheter påen nya
landsbygden kvinnorär framträdande nystartande företagare.som
Den offentliga vården och organiseras i utsträckning istoromsorgen
form kooperativa verksamheter i dessa landsbygder, vilkatyperav av
också kännetecknas ökad inflyttning barnfamiljer ochav en av pen-
sionärer Forsberg, 1994.

inteNu det så detär i de regioner jag beskrivit endastatt som ovan
finns könskontrakt. Självklart finns det i ochett sorts regi-en samma

flera olika könskontrakt bland individuella familjersorters ochon
hushåll. Poängen det finnsär könskontrakt domi-att ärett sorts som

och det blir lättaregör klara vardagslivet detnant att pri-attsom om
könskontraktet stämmer överens med det offentliga.vata En person
själv lever i jämställt könskontrakt kan uppleva bristen påettsom

barnomsorg mycket frustrerande, speciellt omgivningen antyderom
Åbarnomsorg egentligen bäst ombesörjs inom familjensatt and-ram.

sidan kan det lika frustrerande leva i samhälle för-att ettra vara som
sig barnenväntar skall på daghem för den själv leveratt i ettvara som

traditionellt könskontrakt. Det alltså inte heltär enkelt haattmer ett
norrnativt förhållningssätt till de olika formerna könskontrakt. Uti-av
från existentiellt perspektiv kan detta alternativaett uttolkningar.ges
Är den statistiska analysen mått på graden jämställdhet Kvin-ett av
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uttryckexempelvislokalpolitiken kandeltagande iaktiva ettvaranors
föruttrycksamhörighet ellerochdelaktighet ettkänslaför enaven
blivitkvinnorEller harmaktstruktur.manligrådandereaktion mot en

maktornrå-andralokalpolitiken forlämnatharinvalda för männenatt
beskrivit i dennakönskontrakt jagsamtligakallavillden Jag som

sorteringkönsmässigpåde byggerdvs.genderiserade,förartikel en
artefakter.och Detfenomenarbetsuppgifter,värderingoch somav

denkönen.ande mellan Däremot ärsärskiljgradendemskiljer är av
könskontraktsamtligaimellan könenrelationengrundläggande en

position iideraskönbiologiska avgörindividernasdärasymmetri ar-
familjelivet.ipolitiken ochibetslivet,

socialtillmöjligheternaemellertidhandlar detartikeldennaI om
resultatetmeningenkönskontrakt. den ärIjämlikamobilitet och nor-

arbetsuppgifterna påkönsintegreradeså vismativt på att ar-mer
jämställtfamiljen destooch inom ärpolitikenbetsmarknaden, i mer

vara. slutsats. Or-tillleder överkönskontraktet Det annanantas en
offentligadenspecielltinfrastrukturen,socialadenganiseringen av

könskontrak-förbetydelseavgörandeorganisering, harsektorns en
rulltrapporförutsättningarregionensförutfomming och att varatens

kvinnor.mobilitet försocialför

blåservindarförändringens4 När

det faktumpåvisardenpoängrik attRulltrappemetaforen är attgenom
utvecklingsmöjlig-vårabetydelse förharsammanhangetrumsligadet

kankönskontraktmodemistiskadominerasregionerheter. De avsom
jäm-relativtdekvinnor. Förutomrulltrapperegioner föralltså vara

offentligutbyggdorganiserad ochvälfinnskönskontrakten,ställda en
arbetsmarknad. denOmochinfrastruktursocialbådesektor, somsom

på denkonkurrerainte lättdåligt detfungerar ärservicen attsociala
i makt-jämbördiglättdet intearbetsmarknaden och är attlokala vara

intekvinnoralltså förkanrulltrapperegiontillflyttahänseende. Att en
dejämställdhetsstrategi. Näryrkesstrategi ävenbara utan envara en

ellerhem igenflyttadelfamilj väljerbildat attsig ochutbildat atten
kansammanhangetdetmiljö.lugnare Iförstorstadenlämna manen
attrakti-otraditionellabeskrivit ärjagregionerdeatt mersomsomse

könskontrakt,3° formerhuruvida olikaanledning diskuteradet finnaskanHär att av
verkligenjag gjort,nivåhorisontelladenintegrationdefinierat gersomgrovasom

detaljeradEnmellan könen.förhållandet sta-det faktiskabildrättvisande meraven
kommerkönskontraktenolikastudie dekvalitativ attochtistisk analys engeaven

Dock har jagvariation.könskontraktensförståelse fördjuplodandebetydligt an-mer
den regionalaföranalys göraaggregeradedennaviktigt attdet göraattsett att var

tydlig.variationen
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deän traditionella. Där kan inflyttare sinomsätta erhållnava mer
kompetens och styrka socialt och inflyttade kvin-genom engagemang

ofta mydcetär aktiva i lokala utvecklingsprojekt på mindrenor orter
ÄvenForsberg, 1997. dessa regioner kan alltså i viss utsträckning

fungera rulltrappor, kanske inte för de kvinnorna påsom men unga
grund utbildningsmöjlighetema småär här.att Däremot kan regio-av

fungera rulltrappor för de inflyttade och återflyttadenerna som som
lämnat utbildningsortema.

Traditionell geografi har haft ganska oproblematiskt förhållan-ett
de till Vi har framför allt studerat hur människanrummet. utnyttjar

formar och omfonnar den fysiskarummets karaktärensamtresurser
mindreI utsträckning har vi analyserat hurrummet. påver-rummetav

kar människan. enligtMen Doreen "ut-Massey 1994 är justrummet
processerdragna sociala lever sina liv de människorsom genom som

bor där. Hon med detta vi ska förstå socialatt rummetmenar som en
konstruktion, skapad det liv levs där och vi ska förståattgenom som
det ömsesidiga sambandet mellan den individuella handlingen och
den rumsliga kontexten. De sociala relationer finns lagrade isom

just detär jag beskrivit rumsligtrummet formade könskon-som som
trakt. Med utgångspunkt i denna platser och regionen justsyn som
utdragna sociala dvs nedärvda könskontrakt, skulle jagprocesser,
vilja avsluta med diskutera frågan hur könskontraktenatt i olikaom
regioner kommer påverkas den offentliga sektorns förändring.att av

detFör första kan vi konstatera det finns samband mellanatt ett
näringsliv och könskontrakt, detta samband samverkar ocksåmen
med andra icke-ekonomiska faktorer bildar regionala drag. Det ärsom
till exempel skillnad mellan könskontrakten i den och i dennorra
södra glesbygden, eller vid kusten jämfört med inlandet. Vissa deav
indikatorer diskuterats i denna artikel tenderar återskapasattsom ge-
neration efter generation medan andra förändras i samband med att

verksamheter etableras och åldersgruppertyper inträder inya av nya
arbetslivet. Samtidigt den kulturellaär och sociala strukturen mycket

den ekonomiska.än Bruksandan och bilden den inte minstsegare av
romantiseringen den fortlever långt efter det verksamheternaattav

dess grund upphört dominera vardagslivet.attsom var
Enligt Massey det just iär tider strukturell förändringav som

könskontrakten ochomprövas omförhandlas. Enligt hennes omför-tes
handlas könskontrakten vid varje stmkturförändring. dennaI antologi

vimöter mängd genomgripande förändringar den offentligaen av
sektorn, exemplifierad olika detaljerade beskrivningar från oli-genom
ka nivåer. Det ingen tvekanär dessa förändringar kommeratt attom
få mycket långtgående konsekvenser för de lokala och regionala
könskontraktens utformning och påfrestningar. Såväl den kommunala
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kom-vadbeaktande göripolitiken börregionaladen ta som ensom
denUtformningenuppåtgående rulltrappa.region tilleller avenmun

utslagsgivande.naturligtvisvälfärdssektom, ärinfrastrukturen,sociala
regionalpolitikensutbildning Omdetoch finnsdet barnomsorgFinns
måste denlevnadsvillkorgodaskapagrundläggande idé är att passa

infrastruktur-socialadenUtbyggnadenkvinnor.såvälför män avsom
kvinnor,regionalpolitiken föreffektivavarit denhar mest mennogen

hela lan-omfattning iiinte byggtsuppenbarligenden har ut samma
rå-för detinomomformuleratshardirektivengenerelladet. De ramen

pågåen-betyderDet ävenkönskontraktet, kandande attanta. numan
och formulerasbemötasförändringar kommerframtidaochde att om

då dettakönskontraktet ärutifrån hurnivån,lokalapå den ser ur, men
könskontraktenocksånaturligtviskommerrelationer attömsesidiga

förändringen.påverkas av
olika region-vi ifaktumförändringsdynamik i detfinns attDet en

insekönskontrakt. hjälperDetolika former attfinna attkan ossaver
kvin-ochrelationerna mellani mäninslagenkonstrueradesocialtde

uppfattalätt kanolika regioner. Detmellanskiljer sig mansomnor
naturligt längre.såblir intebetingat,biologisktnaturligt ochsom

pålösningarskildamedföraolikhetemaregionaladekanDessutom
bästa lös-välfärdssektom. Deomstruktureringenpågåendeden av

könskontraktendär ärvi minstuppstår därkanske otra-ningarna anar,
strukturföränd-pågåendeföljdokonventionella tillellerditionella av

ringar.
slogsloganskommunalaönskaskulle jag myntSlutligen avsom

rulltrap-dvs.förhållanden,jämställdaskapa attsin strävan att envara
detta,naivkvinnor. Jag ärsåväl tro attperegion för män attnogsom

försäljargument ävenantydningar ärvissa ett gottmotsatsen,trots om
kvalifice-företagsamhet kräverModernföretagsetableringar.lockaatt

ocksåvi definnerbland dessaarbetskraft ochutbildad mestochrad
ochkvinnormellan mänkönskontrakten,privatajämställda som un-

fortsätt-deregioner. Att äveni jämställdalevtutbildningstidender
jäm-könskontraktendär äri regionerbosattavillningsvis helst vara

aritmetik.enkelganskaställda torde vara en
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Hälsoprofessioner
välfärdsstatens omvandlingi

STINA JOHANSSON

efterkrigsåren denUnder offentliga sektorns omvandling liktydigtvar
med expansion. dagsläget har omvandlingens karaktär forbytts frånI

stark centralisering och homogenisering sektorn till decentra-en av en
och diversifiering. artikel har sitt huvudsakligalisering Denna fokus

på perioden mellan och Tanken bakom detta val tidspe-1950 1990. av
offentliga institutionaliserats.riod den sektorn under denna tidär att

Förväntningar har byggts Förväntningar den fortsattastyrupp. som
utvecklingen ibland politiskaoch beslut innebär for-trotsar attsom

i riktning. Artikelnändringar ska fasta påtar etten annan par sven-
hålsoprofessioners sjukgymnasters och i viss mån vårdbiträdensska -

utveckling i dialog med företrädare för och den offentligastaten-
femtioårsperiod.sektorn under en

kärlek och/eller arbeteOmsorgl som

traditionellt kvinnligVårdarbete har syssla. Däromansetts vara en
föreställningar. Invanda könsroller ochfinns oreflekterade ärnormer

tecken på detta. den vetenskapliga litteraturen framkommer ocksåI
för vårdarbetet traditionellt kvinnliga dygder.argument att motsvarar

talas två slags rationaliteter står varandra,Där att mot omsorgsta-om
teknisk rationalitet. den anglo-sachsiska traditionentionalitet och Ien

tendens dessa två rationaliteter oförenliga.finns Manatt se somen
love.labour Filosofen Nel Noddings 1984 skiljer påtalar om or

caring caretaking","genuine och det slags behovsprövadsenare en
Noddings Genuine caring betyder däremot -i1984, 25.omsorg s. -

principterminologi oegennyttig omtanke. vårdandehennes Dennaen
annorlundainte bara överträffar moraliskt verksam-är utan sett annan

het styrd rättviseprinciper. Omsorgen i det fallet,störs,av senare av
abstrakta regler och krav på någonting särskilt ska bli utfört. Vårdatt
blir till abstrakta projekt, frikopplade från själva relationen. Personer

vårduppgifter saknar i fall den nödvändiga hän-anförtros värstasom
åstadkommer någoming Noddingsgivenheten för detta. De annat.

25. Noddings skriver:1984, s.

The danger that caring, which essentially nonrational in that
requires constitutive and displacement of moti-engrossmenta
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gradually abruptly be transforrned into abstractvation, may or
solving. There shift of focus from the cared-forproblem toa

"problem". Opportunities arise for self-interest, andthe persons
caring lack theentrusted with inengrossmentnecessarymay

be cared for.those to

ledning hur vårdarbete, the labourLitteraturen otillräckligger om
varitdet oña kallas, ska definieras. Forskare har ofta slar-of love som

vardagliga de till exempelmed definiera denviga näratt omsorgen,
i kvinnliga och socialiseringen, ochdet ligger den naturenattmenat

definieras. finns ideologisk föreställ-inte kan eller ska Detdenatt en
vård kärlek och inte förska ochning att omsorg av pengar.man ge

sjukhusets husmödrar, där det oftaSjuksköterskor har ansetts som
sjuksköterska och god kvinna.likhetstecken mellan godsattes enen

värde-husmorskompetensen komhemsamaritema detFör attsomvar
motsägelsefullt betalt förblir detdessa tankesystemI att ta om-ras.

sorg.
också få stöd i viss empirisk forskning. Filoso-tankar kanSådana

kvinnor har moralupp-Gilligan 1982 har hävdatCarolfer att ensom
och dess krav och möjligheterpå relationenfattning grundad

principer rättvisa. Därmed har honför absolutaomsorg istället
moralutvecklingför se Tong,Kohlbergs schemaockså t.ex.utmanat
på högre utvecklingsplanrättvisetänkande hamnat1993 där änettett

kvinnor påsystematiskt lägrerelationstänkandet, och alltså satt ett ut-
förhåller sig, visade Gilligan,Kvinnorvecklingsstadium än männen.
med sina universella och ab-kontextuellt till moral vad mänänmer

hand-relationen ligger till grund förprinciper förstrakta Ansvargör.
förevändning. principbehov Dennalingar med någon annans som

Gilligans analys och ställningstagan-andra.väl för omsorg ompassar
hela diskussionenkritik. god sammanfattningpåde har Enstött av

också Gilligan tagit in-fram till 1993, ochden avancerat somsom
Ethics Care"of i Rosmari bokfinns i kapitlet Tongs Femi-tryck av,

innehåller också kapitelEthics. bokand SammaFeministnine ett om
etik.Noddings

slutsatsenoch Noddings draGilliganskanMan attresonemangav
slags kompetensomsorgsrationell handling kräver än enen annanen

inte denrättvisemoral. behöver endabyggd på Dethandling varaen
vårdspråkef inte självklartuttryckersvenskatolkningen, Det en

vård ochkärlek och arbete. Vårt begreppmotsättning mellan omsorg
omtanken: bamom-den oegennyttigainbegripa så mycketkan änmer

samhällsintressen.vitalakriminalvård har vuxit fram Detetc ursorg,
önskan finna begreppSkandinavien funnits över-har i att ett somen

offentliga, och inklu-privata och detmellan detskrider gränsen som
sig hand sestånd klara påocksåderar att egenpersoner urvuxna
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sig oftatalaVårt närmar203.1996, sättWaemess att omsorgoms.
nurturance", eller näring.föda Det rördvs. fostran,begreppet upp ge

mänskliga funktioner iunderstödjandetutvecklandet ochsig avom
Även finns utför-i omsorgsbegreppetolikadessaallmänhet. nyanser

NelsonAbel och K.Emily Margretdiskuterade i litteraturen.ligt
någ-sin bok Circles Careintroduktionskapitlet tilli1990 tar upp
inteochdiskussioni dennaståndpunktema att omsorgmenarra av

kan ledabefintlig relation.till Fostranbehöver kopplasuteslutande en
till sådan utveck-kommaautonomi.självständighet Förtill att en

distans.både närhet ochinbegriperrelationlingsnivå krävs somen
sigkan påleda till dessasjälvständighet skatillFostran taatt personer

diskurs möjligt erkännai dennaberoende.för andras Det är attansvar
för vadöverskriderkunskaperprofessionella tillför gränsernaatt som

heller behöveråstadkomma.kan Intefamiljens man se enomsorg
hant-och det konkretaabstrakta kunskapenmellan denmotsättning

arbetsterapeut-kunskap blandasoch konkret närAbstraktverket. t.ex.
teorier ligger till grundSystematiskai hantverk.patiententränar etten

funktioner.kroppensför hur rörelsen övar upp
tradition kodiñeradenligt långi vården skaKvinnorna aven-

-inta tjänande attitydefterföljareoch hennesNightingaleFlorence en
tjäna patienten/klientenöverordnade.patienter och Attsinagentemot

1991underlåta ställa krav. Hugmandetsammainteär attattsom
rehabiliteringefterexempel sjukgymnasterstill strävanatt avmenar

påuppfyller kravetträning ochkropppatientens massagegenom
önskansatsning motiveratssamhälletsdygd,kvinnlig trots att av en

i anspråk på tuffarbetskraftpatientensrehabiliteradedenatt ta en ar-
till imotiveringarprofessioners diskursibetsmarknad. finnsDet att

ochvårdmellanmotsättningenöverskridateorin att somomsorgse
oegennyttigthandling, mellanellermellan tankeeller arbete,kärlek

påTyngdpunkten kan ligganyttomotiverade krav.tjänande eller
hämtat"och". refereradei detblir, liksom resonemangetDet ovan
betrak-detframföra kritikmöjligtNelson,från Abel och motatt som

den kär-möjligt erkännabliroegennyttig Det attatttats omsorg.som
behål-till exempeli intressen,kan utförasleksfulla attegnaomsorgen

ocholika traditionernedslag iden Dessakontrollen över svagare.
kontext-kaninnehållet i vård ochvisarspråkkulturer att varaomsorg

ocksåmåsteinnebörden i begreppenförståberoende.uellt För att man
sammanhangviktigt ärEttsammanhang deförstå det presenteras

professionsbundna.det

Professionalisering2

inflytelse-statusbemängda ochbetydelseniFramgångsrika yrken -
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rika har fått bilda underlaget för teorier professioners strävandenom-
för nå och autonomi. Yrken läkare Freidson, ad-1986,att status som
vokat Abbott, 1988, apotekare Claesson, 1989, veterinär Hell-
berg, 1978 och har fått stå förebilder.präst Professionsbegreppetsom
har bidragit till sprida glans de yrkenöver inkluderas i defini-att som
tionen, och intedet förutan dennaär prestige har lockat mångaatt yr-
ken kopiera strategier och egenskaper hör professioner till.att som
Professionsbegreppet knutet till prestigeär och maktutövning. Det
finns diskussion hänför begreppet till manligtett nonnsystemen som
Florin, problem1994. Ett med detta inom hälso- och sjukvår-är att
den finns kvinnoyrken på den offentliga konkurrerarmest som arenan

medel och för utvecklingen sitt yrke.utrymmeom av
Flera teoretiska traditioner finns företrädda i litteraturen om pro-

fessionalisering. socialpsykologisk traditionEn betonar exempelvis
in i yrkesidentitet. Karriärvägama, interaktionen,vägen profession-en

ella värden etiskoch standard, den sig uttryck i det dagliga,tarsom
har blivit centralt. traditionellaDet sigsättet professionernärma äratt

betona deras effekter på den sociala stratiñeringen. Dessa tanke-att
gångar har sina i Webers ochrötter Marx tänkande. uppnåAtt mono-
pol på yrkesuppgiñ, andrastänga gränsbe-att uteen grupper genom
vakning och monopol väsentliga grunder. Webersär tänkande har fått
efterföljare bl.a. utvecklat teorier stängning social closure.som om

yrkesgruppEn sätter gränser inteutestängersom personer som upp-
fyller de formella kriterier professionen villkor för med-sattsom som
lemskap. sociologiskEn tradition, den brukar benämnas densom
funktionalistiska, professionalisering kollektivt fåsättett attser som

makt och befogenheter uppnåstörre högre auktoritetatt status,mer
och prestige på fler områden. Utbildning och regler för fåär vägar att
samhällets sanktion for yrkesutövningen. Denna tradition har sina röt-

i Durkheimianskt tänkande för diskussion dessa olika traditio-ter av
MacDonald kap.1995, och Freidson1 2. 1970 diskute-t.ex.ner se

"organiserad autonomi,frekvent i dvs. möjlighetertermer attrar av
makt andra insyn från kringliggandeutöva över samhälle. Pro-utan

fessionen aktör. Denna tradition har ofta benämnts den in-ses som en
teraktionistiska, och MacDonald 1995 Sarfatti-Larsonnämner t.ex.

"det projektet.och hennes begrepp professionella Sociala processer
produkter både individuellaär och kollektiva aktioner. dettaIav per-

spektiv kan påtryckningsgrupperhur och professionellaman se sam-
manslutningar förhandlar med exempelvis företrädare för staten.

Abbott 1988 har kritiserat relaterad traditionell profes-ovan
sionsteori. blandHan professioner behandlats alltförannat attmenar
individualistiskt dvs. inte tagit hänsyn till de konkurreraratt attman
med andra yrken på och vilket leder till ständiga för-en samma arena
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traditionell profes-ocksåmellan yrken. Hanskjutningar attmenar
betydelse-yrkekringstrukturensionsteori den ettsett yttre mersom

arbetsplatsen. Vidare hardet händerutvecklingfull för än somen
stratiñeradesigyrken inom ärhomogena,yrken trots attsett somman

17.håll Abbott 1988,olikaoch kan sträva s.
påomvärldsrelateradeAbbottsartikelväljer för dennaJag syn pro-

påkommer fokuserautveckling.professioners Jagochfessioner att
Abbottde tvårelation,sjukgymnastprofessionens yttre arenor varav

opinion"public professio-därdvs.förbeskriver den arenanena som
på i offentligheten.forofficiella imagesinbygger att pressanen upp

insti-omfattar dedefinierar, den legala,AbbottandraDen arenan som
kontrollera professionensmöjlighetervidgadetutioner kan attsom ge

yrkesutövningen Abbott 1988,förutsättningar föroch andraarbete s.
den arbetsplatsenskiljas fråntvå ska59. ut-Dessa arena somarenor

i dennabehandlar i sin artikelSahlin-AnderssonKerstinochgör, som
logik-medväldigt litelogik har ofta göraantologi. Arbetsplatsens att

dis-vilket förklararAbbott 1988, 66,de offentliga s.arenornaen
respektive bidrag.mellan vårakrepansen

rationalitetprofessionsbundenEn

form har begreppetinnehåll ochsökande eftermittI omsorgens
rationalitet" offentlig organi-förprofessionsbunden inom enramen

syftena medstå i Ettkommitochsering att centrum. avmermer
sionsbundnaprofesdennatagit fonn.artikel har därmed Hurdenna ser

professionaliseringsteori ochMed hjälprationalitet ut omsorgste-av
Inspirationskällorfrågan. ärdenjag sökaori ska ett argumen-svar

välfárdstjänster.utvecklingvälfårdsstatenssvenskabakom denten av
kontextoffentliga svenskai denna ärmöjligtDet är att upp-omsorg

rättviseprincip, dvs.omsorgsprincip ochbådekringbyggd ettenen
defini-NoddingsGilligans ochutgår frångränsöverskridande manom

all-och/eller andraprofessioner. Statenoftabärstioner. Den avupp
i organise-rättviseaspekter intervenerautifrånkanintressenmänna

ochvårdringen omsorg.av
rationaliteten"den professionsbundnadefinitionenförCentralt av

professionsbunden kunskaporganiseras. förFormenhur kunskapenär
organiseradkunskapenabstrakta ärgiven. denganska Det ärär som

skaKunskapeneftersträvas.logisk sammanhängande sättpå ett som
situationer liknarapplicerbar igenerell, dvs. den ska somvaravara

från prak-utbildning avskildformellbästlärsvarandra. Den ut genom
forsk-systematiskkunnaoch den skaverksamhet, prövastisk genom

arbetsmetoder leder tilltidigareforskningsresultat visarning. Om att
professionelleändrar denmetoder kanvadresultat änsämre genya
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sina arbetsmetoder. har underDetta industrialiseringsprocessen lett
till kunskapsbaserade yrken andra kunskapstyperträngtatt ut som or-
ganiserats kring erfarenhet. I samband med hälso- och sjukvår-annan
dens uppbyggnad har många områden tidigare organiserats kringsom
kvinnors vardagsliv exempelvis deträngts bybarnmorskor ochut, som
"kloka gubbaroch praktiserade. För Mac-gummor resonemang se

ÄvenDonald 1995, 133 anhörigas insatser kan i olika kontexters.
sig eller mindre attraktiva. Exempelvis ville äldre och handi-te mer

kappade på 1980-talet i högre utsträckning 1960-talet ha hjälpän
från offentlig från sina anhöriga Daatlandän 1990; Hammar-omsorg

1991.ström
professionellaDen kunskapsbasen måste också stöd i ettges nonn-
och auktoritetsstruktur. 1937Parsons har försökt beskrivasystem en

i profession i anslutning till sina mönstervariabler,nonnsystemet en
"disinterestedness", "universalism", "affective neutrality, känslo-en
mässig neutralitet inriktad och maximering effek-mot oegennytta av

"functional speciñcity" dvs. specialinriktar arbetetsamtter att man
till det hör till kompetensområdet. professionelleDen ska alltsåsom

till sakfrågoma och de personliga intressena. kanMantonase ner se
motsättning till presenterade omsorgsteorier sätteren ovan som per-

sonliga egenskaper ideal, dvs. känslomässig inblandning, parti-som
kularism, organisering kring personliga egenskaper och specifika om-
ständigheter. Oegennyttan finns dock princip i båda, vilketsom ger
förutsättningar för möte.ett

Christina Florin 1994 beskriver hur universiteten där de profes-
sionella utbildades dominerade Utbildningskulturenmän. för-var av
des i det professionella livet. Blev professionalisering därmedut ett
manligt projekt Florin två olika teoretiska förhållnings-presenterar
sätt:

betraktar professionaliseringOm fram-man som en process
manlig kultur, utförd och exkluderandemänsprimgen ur en av

kvinnor då måste könsmaktrelationema i den professionella dis-
kursen på något skrivas in redan i teorin. Professionaliseringsätt
och maskulinisering då två sidorär Utestäng-mynt.av samma
ningen det kvinnliga går inte urskilja från själva denattav pro-
fessionella essensen.

Enligt det konkurrerande Florin kan köns-synsätt presenterarsom
strategier och professionella strategier hållas isär. Vad det i så fall
handlar de försökteär männen när kvinnorna frånutestängaattom
sina yrken egentligen hade bytt de professionella strategiema mot
könsstrategier. Med hjälp de här motstridiga vill Florinsynsättenav
försöka förstå varför kvinnor sina professionella organisatio-genom

använder sig strategier kopplade till speciell och exklusivner av en
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förbättringar.påkravsinagrund förutbildningskompetens som
kanverksamhetprofessionellförorganisatoriska basenOckså den

enligt Jamesdetta,kanvårdarbetekomplextalltmerolika I ettut.se
krä-vårdarbeteocharbetetemotionelladetsig i som1993 attyttra
följaoch kommerdelas attkunskapteknisk-rationell uppmerver

auktoritetsstrukturer. James sätterorganisatoriskaochmoraliskaolika
kunskap. Honteknisk-rationellochprofessionellmellanlikhetstecken

värderingenmanifesterar attrutinernamedicinskadeockså attmenar
praktiker.handi andraochforskarehand äri förstaläkarna

auktoritets-organisatoriskadensig tillhänföriakttagelserJames
viaauktoritetenunderstryksDärarbetsplatsen.påråderstruktur som
ochrutinerkrävertekniskmöjligen apparaturochledning somenen
detattAbbottshjälpMed mansäkerhetssystem. serresonemangav

organiseringentillsighänförauktoritetsstrukturfinnsockså somen
exklusi-organiserade iprofessionella ärDeoffentligaden arenan.

tillikayrkesgemenskap,delarmedlemmaryrkesföreningar envarsva
medlemmar.sinaföråtagandenspektrumbrett gemensammaett av

berättelsei dennahandlingenoffentligapå dessaDet är somarenor
antaganden.tvåjagåtankei göruppdelningMed Abbottssig.utspelar

och tek-omsorgsrationalitetbeskrivitsrationalitetertvåDe ovan,som
logik.arbetsplatsenstillantagandetdetenligtrationalitet, hörnisk ena
andradetenligtinriktning förs,ochmålsionensprofeskringSamtalet

skulle hadetänoffentligapå denandaiantagandet, arenanannanen
kon-vetenskapligadeniellerundervisningeniarbetsplatsen,påförts

texten.

Frågeställningar3

femtioårsperiodfrånmaterialmedjaganalyserarartikeldenna enI
utveckla främstförstrategierprofessionernas attrespektivestatens

ochkunskaps-vårdbiträdesyrket,månmindreiochsjukgynmastyrket,
strategi-särskildabyggtyrkenkvinnorresursmässigt. Har uppgenom

fun-förföreträdareolika statenhararenan Huroffentligadener
maskuliniseringtalatörändringsagenter Kan om enmangerat som

sjuk-påinriktningMedarbetsinnehållkvinnligtbörjanfrånettav
med sinsamspelatprofessionendenharjag: Hurfrågargymnastyrket
Viktigapositionersinastärkaföryrkesgrannar, attomvärld, t.ex.

finansie-kontrollen överäruppmärksamheten motriktafaktorer att
be-förstrategiema attkunskapsutvecklingen samtringskälloma, över

dessakonsekvensernaVilka kanyrken.andra avvaka gränserna mot
omvand-pågåendei denekonomikrympandebli istrategiertidiga en

sektornoffentligadenlingen av
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4 Professionsteorier och staten

Staten framstår vital för professionerpart relaterasom sig till.en att
Det monopol professioner strävar efter skapa för sin verksam-som att
het kan endast Inomgaranteras professionsteorinstaten. harav staten
kommit framstå kompliceradatt eftersom den nationellasom part,en
kontexten uppvisat så variationer istora ansvarsförhållande mellan

och medborgarna ochstaten mellan och professionema.staten denI
anglosachsiska traditionen har exempelvis kunskapsbaserade tjänster
förvaltats privata intressen medan i den andraav f.d. Sov-extremen,

Östeuropa,jetunionen och dessa tjänster reglerats helt och hållet av
Nordeuropeiskastaten. samhällen har tradition stark ekonomisken av

inblandning från vilket inte utesluterstaten marknadssystem Mac-ett
Donald 1995, 98 f.. MacDonald konstaterar relations. tillatt statens
professioner Ändåkan mångskiftande. pekar han sektorvara därut en

kan ha speciellastaten moraliska och ideologiska intressen, något som
"thehan kallar moral-ideological crystallization" MacDonald 1995,

116, nämligen inom hälsoområdet. behövsDets. välfárdspolitisken
infrastruktur för samhällets behovatt garantera exempelvis arbets-av
kraft, MacDonald 116.menar

I Sverige har omfattande ekonomiska allokerats till väl-resurser
färdssektom efter andra världskriget. Aktörer inom välfärdsstaten har
sökt skapa lösningar för undvika enskiltatt beroendeett praktiskav
hjälp från familj och släkt. Pensioner, föräldraförsäkring, vårdnadsbi-
drag möjliggör individers ekonomiska oberoendem.m. släktingarav
eller närstående. Ett offentligt innefattande rättigheter och för-ansvar
delningsprinciper för barn, handikappade, sjuka och äldreomsorg om
har successivt vuxit fram. Staten erbjuder enligt forrnaliserade rätt--
viseprinciper service för inte klarar sig själva helt ochgrupper som-
hållet. När det gäller Skandinavien, har också inom offentliga sektorn
och med statsbidrag skapats arbetsmarknad för kvinnor. Framfören
allt i Finland har dessa två sidor, erbjudandet offentlig service ochav
skapandet specifik arbetsmarknad för detta, problematiseratsav en
med hjälp begreppet servicestaten Anttonen 1990, 1994; Simonenav
1990.

Överflyttningen kvinnors försörjning från familjen till det off-av
diskussionerzentliga blev efter långa politiska ideologiskt gäng-- -

bart under perioden för välfärdsstatens uppbyggnad. denI epok under

1Staten används här i avgränsad betydelse, instrument fören central och demo-som
kratisk fördelning allmänna medel.av2Om till de tidiga särartsfeministema Ellen Key,man ser 191 Elin Wägner, 1941

det vård bam, handikappade,gamla ochvar undervisningom barn biblioteks-samtavarbete och trädgårdsarbete ansågskvinnliga. Inom dessayrken kunde kvinnorsom
skapa sig blanda sig medutan att männen på arbetsmarknaden.en arena
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möjligtdetskapades, ta ettsocialpolitik attnuvarandevårvilken var
förFöreträdaresamhällsutvecklingen. statenhelapåhelhetsgrepp

sedanoch1930-taletarbetslöshetenförst lösapå sålyckades sätt
grund förTilloch framgent. ut-1940-taletpåarbetskraftpåbristen

lågfärdsstatenvälskandinaviskaunikasåvärldenidenvecklingen av
och kun-kvinnan. krafterKvinnansden samhälleligaideologin om

Alva Myr-enligtkimde,i hemmetarbeteerhållitsskaper genomsom
samhällsarbetet3. införtalipekadeMyrdal ettiin1942dal sättas

påklubbyrkeskvinnors att

liksomkommerreformmöjlighetema attochreformviljan
.. ....slutkrigetsvidjustmötestämma

slentrianmäs-mindresigutbildapå dettaimåste väntanKvinnorna
Driftigasamhället.omgjordai detplatsberedaskunnaförsigt, att en

kvinnor

historia. Dekvinnornasvändpunkt iskapaskulle kunna en
"manligt"kringtvångsgränsemaså mångabrytaskulle kunna av

underfardigitbildadefunneskvinnligt de baraarbete,och om
ibid.luckra.ärdessa gränsertidkorta närden

bo-socialförsäkringar,andraochpensioneringickvisiondennaI
regional-ochbefolkningspolitikarbetsmarknadspolitik,stadspolitik,
sjukvår-ochhälso-1946. InomMöller 1940,exempelvispolitik se

likagickframläggas utefterkrigsprogram attden kom somett
alla.vård för

med-påverkakundeivarandraberoende statAlla blev somenav
ocholikamellantransfereringarvillkor ge-grupperborgarnas genom

klass-utjämningmedel försågsUtbildning ett avnerationer. som
ochekonomiskaochideologidennamellanSamspeletklyftor. nya

kommithardetutvecklingentillleddefaktorerdemografiska somav
MariaHelgastat", begreppen kvinnovänlig myntatkallas ett avatt

innebärkvinnovänliga statenatt so-1987. Den staten genomHemcs
åtgärderarbetsmarknadspolitiskaochservicesocialcialförsäkringar,

alltförlivsjälvständigtleva utankvinnormöjligt for ettdetgjort att
Jämförmarknaden.och/ellertillberoendeekonomisktstarkt manen

hel-intedetmenadeovan. Hemcs attservicestatenresonemanget om
kvinnorna.mellanbarriärerskapadesler nya

arbetsmarknaden, översvenskatill denkvinnorgiftaStrömmen av
offentligatillfrämstgickoch 1985,1965årmellanmiljonhalven

tidi-"tjänstefolk, hembiträdenkategorin t.ex. somMen ävensektor.
bli offent-tillövergåttharmarknaden, attpåarbetskraftsinsåldegare

Margaretasamhälle,familj och3För Myrdals visionAlvadiskussion seomomen
1990.Lindholm
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liganställda omsorgsarbetare Axelsson 1992. Det har också vuxit
fram preferensstruktur där de offentliga tjänsterna efterfrågas ien
högre grad tidigare.än Staten har bidragit till tjänsternagöraatt att-
raktiva och därmed efterfrågade.

kvinnovänligEn offentligi sektorexpansivstat en

Bland kvinnoforskare och feminister har kvinnors relation till väl-
färdsstaten diskuterats. Hur har välfärdsstaten påverkat kvinnors livs-
situation I diskussionen har det utkristalliserats två riktningar. Pate-

1988 och andra fasta på visserligentar undanröjtattman staten
vissa orättvisor beroende på kön, samtidigt patriarkatet finnssom
kvar. De beskriver "oppressive"den förtryckande eng. Skan-staten.
dinaviska forskare har tagit fasta på den frigörande sidan. Man kan
med facit i hand den kvinnovänliga hade sittatt istatenana ursprung
den arbetskraftsbrist fanns efter andra världskriget ochsom som
gjorde kvinnorna till viktig för inträde på arbetsmarknaden.en reserv
Den välfárdspolitiken förexpansionsutrymme vissa yrken ochnya gav
professioner utveckla sin verksamhet i för dematt önskvärd riktning.

Statens satsningar i arbetsmarknads- och välfárdspolitik fick kon-
sekvenser, inte alltidän avsiktliga. Kvinnoyrkena kom bliom att en
viktig del arbetsmarknads- och välfärdspolitiken. Statens interak-av
tion Öbergsmed kvinnoyrkena grundlades tidigt. I Lisa avhandling
Barnmorskan och läkaren 1996 framgår till exempel hur kun-staten
de locka bammorskoma till offentlig anställning pensions-attgenom
möjligheter kopplades Öberg,uteslutande till sådana tjänster 1996, s.
135, 328. Detta inträffade så tidigt 1904. När sedan pensions-s. som

öppnades för privatpraktiserandeävensystemet barnmorskor 1916
hade denna försvunnit.nästan Genom pensionspolitiken hadegrupp

banat förväg inordningstaten bammorskoma i statlig och kom-en av
munal förvaltning blev förutsättning for bammorskeyr-som senare en
kets inlemmande i det statliga efterkrigsprogrammet. Olika aktörer i

kunde samlatstaten vårdyrkena.ta ett grepp om
harStaten medverkat till förskjuta gränserna mellan lönatatt och

oavlönat arbete. harDen medverkat till avlasta kvinnor i deras pri-att
barn och gamla i hemmet,vata befriat kvinnan frånomsorg samtom

Åekonomiskt beroende och familj. andra sidan har den ocksåav man
medverkat till skapa ekonomiskt beroendeatt själv Fstatenav razer-

Gordon, 1994. Befrielsen och beroendet innehåller spänningar och
motsägelser. En motsägelse ligger i den dubbla roll offentligtsom an-
ställda kan få kontrollörer också distributörsom men som av resurser.
Hugman 1991 för i sin bok Power professionsin caring ett resone-

där han det inte enbart handlaratt hanteramang motsäg-menar attom
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stödjakanömsesidigtprofessionerochhurockså statenelser utan om
olika sättpekar attmål. Hansina ut tregenomdrivaivarandra att var

professionmellanföreliggakan staten,maktrelationer enbeysa som
:261991Hugmantjäna.villdeklientgruppenochyrkesgruppeller

villkorenagerandesittbestämmermodellen statenförstaden genomI
derasomvandlarStatenklientgrupp.dessochprofessionenbådeför

professionenintar mot-modellenandradenI enintressen.respektive
in-klientgruppensochmellanförmedlare statensrollsvarande som

intri-iprofessionenochingårmodellen statentredje endenItressen.
deklientgrupptill sinförhållandemaktrelation i somkomplexochkat

pågickindividerenskildatill. Förförhållande enharbåda separatett
självständig-ekonomisktillfamiljenberoendetfrånförskjutning av

omdefini-föremål förblevinnehållochformOcksåhet. omsorgens
förändring.välfárdsyrkenastion genom

kvinnornaochProfessionsteorier5

kvinnodominerade.världen överläkaryrket,förutomVårdyrkena är,
olikabåda könensdeförklarasdetta1991 att avHugman menar

möjligtvarithararbetsmarknaden. Detsigetableramöjligheter att
praktiskaochideologiskavissapåsig inkvinnorför ta arenor avatt

lågbetaldaiidagarbetarkvinnor ar-skäl. Numerärt stora grupper av
i Sve-bildarbiträdenandraochundersköterskorVårdbiträden,beten.

kvinnoyrke-negligeratiharProfessionsteoriema settstortyrken.rige
fenomenkringvaritdethardiskuteraskvinnoyrkenamåndenIna.

underordning.arbetsdelning ochhorisontelldeltidsarbete,som
professionssamman-iprofillågklarmedvärderasattributDessa en

Öberg,1991;1990; Hugman,Elgkvist-Salzman,Sehang. t.ex.
1996.

Deltidsarbetet

och yrkenprofessioneribeteendeannorlundakvinnorsTeorier om
kanteoriersådanaVadundantagsfall.iuppmärksammatsendasthar

prioriteringarnabenägenhetkvinnors attexempelvis anpassaärta upp
tidenStruktureringenlivssituation.hela sintillarbetssituationen avi
kom-vardagsvärderingarviktigadärfaktorsådanviktigblivithar en

Professionste-Esseveld, 1989.Davies1989;Davies,i dagenmer
Inflytande överarbetsplatsen.påhög närvaroförutsätteroriema en

yrkenmångateorier. Fördessaifaktorviktigarbetssituationen är en
förutsätt-blivitdeltidsarbetetharsektornoffentliga ent.ex.deninom

Johansson,1991;Elgqvist-Saltzman,medverkankvinnorsförning
Elgqvist-Saltz-Inganödvändighet,Heltidsarbetet1995. menarsom
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är oretlekterat antagande inomett professionsteoriernaman, kansom
behöva skärskådas. Man får inte falla till föga och betrakta hemarbete,
deltidstjänstgöring och bortovaro från heltidsarbetetannan som en
svacka i karriären, Elgqvist-Salzman och hänvisar till sinamenar stu-
dier lärarinneyrket. Livslång anställning på heltid blev då inteav den
enda formen för i arbetslivet, timanställningutan ochengagemang
deltidsarbete i olika former skulle kunna lika normalaaccepteras som
och lämpliga.

Horisontell arbetsdelning

Ledarskap och arbetsdelning har varit viktig fråga där disso-en annan
mellan professionsteorier och teorier kvinnokulturernansen varitom

uppenbar. harDet till exempel inte kvinnligt ledningenansetts att ta
andra.över Detta har ideologiskt motiverat horisontell arbetsdel-en

ning. Kvinnor kan enligt denna filosofi visa sin kompetens direkt i
vårdpraktiken. En eventuell professionalisering skulle i så fall ske via
förbättringar patientarbetet, inte undervisning, administra-av genom
tion eller forskning.egen

I praktiken har det ändå skett förändring inom flera vårdyr-en av
kena i relationerna till patienter och till underordnade. Flera dessaav
yrken ingår i vertikal arbetsdelning, dvs. hierarki. Dettanumera en en
har fört med sig utveckling yrkesetik, dvs. har tvingats ab-av en man
strahera vissa principer för förhindra alltför omedvetenatt maktut-en
övning.

Fortfarande finns spänning kring den vertikala arbetsdelningenen
inom flera vårdyrkena. Ska yrket på utvecklingen densatsaav av
praktiska patientrehabiliteringen Ska yrket på forskningen Skasatsa
arbetsdelningen idealt horisontell eller vertikal Vid närmare ef-vara
tertanke finner det ofta kunskapsfrågomaäratt det handlatman om.
Professionsteorierna redskap för analysera maktfrågan,att medanger
kunskapens roll i utvecklingen framstår relativt oanalyserad. Ex-som

intressen kunskapsutveckling,terna exempelvis statliga, kan stå iav
motsättning till yrkesförbundens drivasätt professionskam-eget att

något jag ska återkomma till.pen, som

Underordningen

vertikalEn arbetsdelning förutsätter över- och underordning. Dessa
två roller har kommit bli könsuppdelade.att Den abstrakta kunskapen
har kommit bli prestigeladdad ochatt attraktiv för män denänmera

Öbergkonkreta. Lisa visar i sin doktorsavhandling barnmorskorom
och läkare hur den mäktigare läkarprofessionen, också manligtärsom
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komplicerademed dehadekunskapmonopoliseradedominerad, som
föd-deochbarnmorskoma, ävenstängdeochgöraförlossningarna att
till-strategiEndessa.kontrollenfrån överkvinnorna,ande somute

barnmorskomatillkunskapersigmeddelalämpades menatt avvar
red-Hanterandetutförande.desskontrollen överbehålla vassaavatt

tillväxtenhandrevir. Deläkarnasinomhamna togkornskap omatt
kunskapskrävandeochkomplexakunskap. Densystematisk merav
professionell,definierasdöd komochlivkontrollen att me-över som

mindrebetraktaskomnormalförlossningarna attmedarbetet somdan
kriterierProfessionsteorinsÖberg, 197-98.1996,professionellt s.

Obstetrikems kun-värdering.sådantillockså framlederarbetet en
Läkarenutbildning.längrekrävdeochabstrakt grepskap enmeravar

hotat. Barn-då livsituationerin iauktoritetprofessionellasinmed var
forlossningama.flestade allrasjälvständigtsköttedäremot,morskan,

red-professionsteoriema inteslutsatsenvi drakan ossdetta att gerAv
rutinmässiga.ochvanliganormala,med detarbetevärderaförskap att

detförhierarki,arbetsfördelning, attvertikal ena yr-krävsDet enen
arbets-på dagenstankeMedprofessionalitet.sinframstå iskaket

och kvin-överordnadeblirsannolikhet mändetmarknad attär stor
underordnade.norna

formell kompetensochKunskap6

sambandikunskapenprofessionelladendiskuterar1988Abbott
ipraktikenindelarpraktik. Hanprofessionellbeskrivningenmed av

tillsig fram rätt vägsökapatienten/klientenmeddialogidelar, atttre
meddiagnosis, ut-patienten/klienten attdenmed justarbetaatt

slutli-ochinference,diagnostillsigslutainformationgångspunkt i
behandlingen. Igenomföra ettpatienten/klientenmeddialogiattgen

intres-ledet ärmellerstadet detperspektivkunskapsteoretiskt är som
kankunskapenprofessionelladenutvecklingeftersomsant, aven

Abbotttill.känttidigarevadbehandlingför änfler vägaröppna man
professionelledenpusslande därdetbeskriver ett481988, soms.

olika formertillämparoch ute-kunskapmed sinexklusivt avarbetar
fastställan-sittmöjligt iså långtkommaförslutningsmetoder att som

probleminförskaprofessionelle ettdiagnos. Den somde uppgeav
kunskapsområde.hennesellerhansinompålösningfinnsintedet en

patienten/klienten,frånavskiltskerreflektionenprofessionellaDen
på justtid läggsmycketkräverkunskapsmassa attkomplexoch en

fallenklasårutinerskapamöjligheter attfinnsstadium. attDetdetta
hävdakanrutinåtgärder. Man attvidtagandeförkanlätt utsorteras av

påkravpatientrelateradeledprofessionelladettainomdet är som
detDet ärkan avgöras.livskvalitetocharbetskapacitet somhälsa,
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skiljer professionella från amatörer. Det reflektionsledetär ärsom
själva arbetet. Detta arbete sker utanför kontroll andra änsom av yr-
keskunniga kan sin avskildhet lätt intryckpersoner genom ge av
maktutövning.

F genhetskunskapörtro

ÖbergProfessionsteoriema har -i likhet med vad konstaterat angåen-
de bammorskoma inbyggt värderingssystemett leder till attsom-
specialistktmskap väger generalistkunskap.än botatyngre Att fåtalett
med avancerad och avancerad abstrakt kunskapapparatur enligtger
teorierna hjälpaän många med hjälpstatus att enkel vardags-mer av
kunskap. lättareDet är vilka konsekvenseratt genomfört profes-ettse
sionellt tänkande får analyserar yrke ursprungligenettom man som
byggts kring vardagsktmskaper, nämligen vårdbiträdesyrket.upp

Vårdbiträdesyrket präglades från början inte alls det vanli-av som
brukar betecknas professionella attribut: formell utbildning,gen som

systematisk teori och auktoritet. Andra värden deän brukar beto-som
inom professioner i personligasattes egenskapercentrum: ochnas

färdigheter, det sunda fömuñets kunskap förvärvad i vardagslivet och
i personliga relationer. Det också så offentliga företrädare villeattvar

det möjlighet för hemmafruar i behov litese som en extraav pengar
hjälpa sina medmänniskor. skulleatt Det inte yrke. Rela-ettvara

tionen mellan dessa hemsamariter och de gamla skulle inte störas av
byråkratiska och abstrakta principer. Men företrädare för offentlighet-

ändrade sig. Genom statsbidrag kunde 1960-talet ställastatenen
krav på verksamheten. Avgränsade uppgifter skulle ingå i hembesök-

och arbetsledare skulle fördela arbetet mellan vårdbiträdena. Kon-en
sekvenserna blev yrket differentierades och det skapadesatt hier-en
arki inom hemtjänsten. Ledningsfunktionen koncentrerades. Utbild-
ningen blev längre.

Ledarna i hemtjänsten, hemtjänstassistentema, har oftanumera en
högskoleutbildning omfattande minst 100 fempoäng tenniner, dvs.
social Möjlighet finns på samtliga Studieorteromsorgsexamen. att stu-
dera till 120 Utbildningenpoäng. kan antingen inriktadupp motvara
äldre, funktionshindrade och utvecklingsstörda eller Socialpeda-mot
gogiskt behandlingsarbete. Professionaliseringen hemtjänsten harav
betonats teoretiskt innehåll arbetet.att ett Det skeddegettsgenom
redan under 1970-talet framför allt under 1980-talet då den soci-men
alpedagogiska inriktningen blev tongivande i arbetet. Aktivering, so-
cial rehabilitering och hjälp till Självhjälp blev ledstjärnoma. Formell

yrketutbildning personalen blev det satsade på Szebehely, 1995.av
Ädelrefonnen 1992, enligt vilken kommunerna fick huvudansvaret
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syfte brytautveckling i gränseröppnade föräldreomsorgen,för atten
Rationaliseringarkommunala hemtjänsten.densjukvård ochmellan

medi-patientenriktning.i När ärsjukvården har lettinom samma
omsorgsuppgifter.återstår Desjukhusetfärdigbehandlad påcinskt

medicinskt utbildadebättrehemmen kommervård i att varasom ger
idaggymnasiets vårdlinjefrånfdegångare. Examensinaän enger

undersköterskans.motsvarandekompetensmedicinsk
erfarenheterkompetensTanken att taatt omsorg omavvunnen ur

kvalifice-mindreskullehemmetgamla i detsjuka ochbarn, varaegna
inteoffentligheten harerfarenhet skett inom ännurande än sammaom

varitProfessionsteoriema harprofessionslitteraturen.idiskuterats
kunskaps-analyseratför liteochpå maktbegreppet,inriktadealltför

väl-kunna förateorier skahjälp dessavi medförfrågorna att enav
sjukvård sker ifonner. Alltmerkunskapensdiskussion kringgrundad

kommunikation inomarbetet,planeringpåtid läggshemmet. Mer av
i demänskligadet äntid för mötetoch mindrevårdlag etc ges ur-

till.yrket blevsprungliga planerna när
på-omsorgsbegreppetförhar inom1995Kari Wzemess ramen

vardagensrädd förkunskapsfrågoma. Hon äranalysbörjat attaven
rutiniserad och ab-i alltmergår förloradeerfarenheterochbehov en

professionel-sig denyrkesverksamhet. Waemessstrakt attmenar vare
sjuksköter-kulturenmedicinskasocialarbetarkulturen eller denla som

organiserai ståndhar varitprofessionella bassinharskor att ensom
i hem-kärnansituationsanpassad hjälp, denochindividuell som var

på hjäl-sintenderar läggaprofessionellavården. De attsystemen syn
blirför måltidvardagssammanhang. Iställetden i sittattutan sepen

"kost". reducerasMatenoch allsidigtnäringsriktigdet sammansatt
Estetikenpersonliga smaken.denligger utanförnågotdärmed till som

starkttillhör dem1991Ingela Josefssonfysiologi.har ersatts somav
utifrånochyrkeskunnande,reflekteratpläderat för tarett en mer gene-

kritik Waar-utgångspunktspråkvetenskapligrell och somsammaupp
motsättningockså denna1990Elgqvist-SalzmanInga serness.

hon kon-professionens närbehov ochvardagensmellan nonnsystem
staterar att

det offent-yrkesverksamhetuppvärderatraditionVi har atten -
reproduktiva.privata, detnedvärdera detochliga livet

med avseendesjukgymnastyrkettill skildraskaJag över attnu
världskriget.andra Iprofessionalisering efterstrategier förderas
professionellaolikaförkortningar påantalartikeln förekommer ett

efterförkortningarpåorganistioner. listafackliga Enoch presenteras
slut.artikelns
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Sjukgymnastema från yrke till7 profession-

Sjukgymnaster sitter organisatoriskt i kläm mellan många andra yr-
kesgruppers intressen, ovanifrån läkaren, från sidan arbetsterapeut-

och chiropraktorer och yrken position sido-naprapaterer, vars som
ordnad respektive underordnad kan variera sjuksköterskor. har,Det

många andra vårdyrken, både humanistisk/beteendeveten-som en
skaplig och naturvetenskaplig sida Tamm, Bellner,1984; 1991,en
vilket kan ha dessmed i både frisk-göra och sjukgymnastik.rötteratt
Yrket kvinnodominerat och delas i könssegregeradeär arbetsområ-
den. En andel kvinnorstörre väljer blimän än företagare,att attegna
arbeta inom yrkesmedicin och inom den vården,öppna medan kvin-

väljer arbeta på sjukhuset Bergman, 1989, 74. Andelenattnor s.
i yrket varårmän 1970 14 % och år 1990 18 %.

formellaDen placeringen också medöverensstämmer upple-ovan
velsen i kläm. Sjukgymnasten placerar sig själv mellan lä-attav vara
karen och sjuksköterskan Bergman, 1989. De yrkesgrupper vars
kompetens till sjukgymnastemasgränsar område förutomär,eget ar-
betsterapeutema, och chiropraktorer. Alla håller på mednaprapater
leder och muskler. alldeles uppenbartDet är och chiro-att naprapater
praktorer konkurrenter patienterär med och nackbesvär.om rygg-

"klämda"Den ställningen innebär sjukgymnastema måste finnaatt
olika strategier fonnellt överordnade yrken läkare, kun-gentemot som
skapsmässigt närliggande yrken arbetsterapeuter, ochnaprapatersom
chiropraktorer, yrken i vårdlagde eller i Vårdplanerings-mötersom

exempelvis sjuksköterskor och hemtjänstassistenter,grupper som
eventuellt underordnade biträden och assistenter.samt

relationernaExpansionen,
och kopplingen till försäkringssystemet

Redan tidigt i välfärdsstatens uppbyggnad kan sjukgym-attman se
aktiva det gälldenär skapa sig inom de eko-nastema attvar en arena

nomiska välfärdsstaten kunde erbjuda. På 1930-talet haderamar som
bland sjukgymnastema med anledning statsmakter-annat utretts attav

befarade överutbildning arbetskraft. SOU 1935:52 Utredning-na av
"sjukkassereformenförde fram tankar skulle kunna ökaatten om

inkomstmöjligheter"dessa "des-arbets- och 357. Medpersoners
sa menade utredningen de valt utbilda sig till bådeattsom gymnas-
tiklärare och sjukgymnaster, vilket det vanliga för de syssla-var som
de med sjukgymnastik på den tiden.

Sjukgymnastema bestämde sig tidigt lieraför sig med läkarna.att
Pierce Butler, själv marinläkare, argumenterade i mitten 1940-taletav
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Tidskrifti sjukgymnastik tidigare införd i Läkartidning-1946,i nr
ansvarsområde45/1945 för vidgning sjukgymnastemasenen av

eller territorium. Butler ville visa på vad yrken arbetsterapeut ochsom
"Slutmåletsjukgymnast hade för betydelse för arbetsrehabiliteringen.

för all sjukdomsbehandling bör åter placera patienten i arbete.attvara
påverkan,måste ske under läkarens energiska skrev han.Detta Han

till arbetet med krigsskadaderefererade och menade det farmsatt
möjligheter organisera hjälparbetet på Stads-sätt änatt annat genom

organisationer.missionen och fackliga skulle skadadeMan garantera
social de kunde deltafull trygghet så i det rehabiliterandeattpersoner

Vad arbetsskadadearbetet. han menade de fick hjälp i sinattvar om
ekonomiska situation så fick de möjligheter på sin hälsa, vil-att satsa
ket samtidigt lönsamt för samhället. Sjukkassoma visade in-stortvar

hitta nisch försäkringsmedeldär finansierade delAtttresse. en en av
sjukgymnastemas professionella verksamhet måste ha varit vitaltav
intresse för dem.

Sjukgymnaster föreläste på lokala sjukkasseföreningar och bad om
statligt stöd för det rehabiliterande arbetet möjligt Tidskriftgöra iatt
sjukgymnastik 1951. Argumentationen gick på sjukgymnaster-ut att

sitt med fåarbete folk på arbetsmarknaden arbetade iatt utna genom
intresse. Sjukgymnasternas arbetsfält skulle utvidgas. Detstatens

bli ökad efterfrågan påskulle deras tjänster. Tidigare hade derasen
varit diffusa. Vanligt utbildade sjukgymnasteruppgifter arbeta-attvar

åren ide ideellt de första etter utbildningen på anställning.väntan

Cederströmska utredningenDen

för professionell skapasexpansionen ny arena-

låg till grund för utvecklingen under efterkrigsti-dokumentDet som
arbetsterapinsden inom sjukgymnastikens och område den s.k.var

utredningen SOU Kommitténs för partielltCederströmska 1945:26,
Riktlinjerbeteckningenarbetsföra betänkanden, bilaga undernr

forskningsorganisation.skapande socialväsendets slogsför Därav
fast allas möjligheter delta i arbetslivet skulle tillatt att tas vara ge-

koordinering Läkaren Cederström skrev:resurser.nom av

det föregående har jag sökt antydningsvis påpeka hur intimt deI
partiellt arbetsföras problem sammanhänger med skiftande för-
hållanden på socialväsendets och andra områden och förut-att

skyddslingar fåsättningen för kommitténs skola detatt av rege-
önskade biståndet problemet koordinerasringen medär, att ett

flertal andra. SOU 91945:26, s.

4Vid tidpunkten för utredningen ageradesjukgymnaster och arbetsterapeutertillsam-
mans.
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social forsknings- och försöksorganisation förväntades kunnaEn
nyttlösning på rehabiliteringsbehoven. sarnhälls-bidra till bra Etten

socialväsen utgångspunktproduktivt skulle skapas medelement, ett
"Ungdomens, partielltfrån: fullarbetskrañens, arbetsföra och överåri-

sigproblem för 25.gas var

övergår från det tillämpade,innebär,Detta att man nu rena un-
derstödsväsendet till vad jag kallar produktivt socialväsen,ett
d.v.s. hittills saknat samhällselement, och ab-ett som suger upp
sorberar all arbetskraft vid sidan fullarbetskrañen och där-om

aIl konkurrens mellan prima och sekunda arbets-med avlägsnar
fria arbetsmarknaden. 25kraft från SOU: 1945:26, s.

försöksorganisation skulle förforsknings- ochEn attsvara nyany
ochskapades. behövdes tjänster utbildnings-sysselsättningar Det nya

vilket också ledde tilldem skulle i arbetslivet,möjligheter för utsom
"enarbetsmöjligheter vid centralt arbetandedet skapadesatt nya

utprovningsorganisation". skulleförsöks-, ochforsknings-, Där pi-ett
utredningen skisserades också planer forinledas 34.onjärarbete I

gällde användasjukvårdsorganisation.hälso- och Det att sam-en ny
5 Alla hade tillpå for alla produktivthällets sätt.ett som upp-resurser

till spatiösaarbetsmarknaden ñck tillträde denrehabilitera förgiñ att
yrken skulleArbetsterapeuter och sjukgymnaster var somarenan.

Utredningen riktade sig inte explicit tilldessa krav.kunna motsvara
kände sigsärskilt det stod for ochnågot yrke, öppetutan var en som

idéerna och dem till sina. utnyttjade demanad utveckla Hurgöraatt
yrke i professionaliseringstankardessa möjligheter För ett natur-var

drömsituation.ligtvis expansionen en
och professioner skapadeekonomiska for yrkenDet utrymmet

förmå-konkurrera eller samarbeta tjänster ochmöjligheter att om ny
Kvinnliga legitimerade sjuk-Sjukgymnasterna påverkade genomner.

Sjukgym-riksförbund KLSR, fr.o.m. Legitimerade1960gymnasters
efterfrågan service, klientgrupperRiksförbund, LSR pånasters nya

identiñerades med hjälp statligt stöd.av

Gränsbevakning, exklusion och usurpation

till offentliga viktiga.signaler professionen den ärDe ger arenansom
profession i expansionstankarvinna på offentlighet måsteFör att en

påverka de legala medel står tillrykte.ha Genom attett gott som
legitimation och utbildning kan påverka sin prestigebuds, som man

med sin image allmänheten såoch sitt rykte. arbetaAtt gentemot att
yrkets värderingarfår riktig uppfattning vadden ärsomsenare en om

5 definition produktivitet SOU 1945:26 136-137.För av se s.
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professionella strategier.och arbetsmetoder ingår därför i Ett sätt att
upprätthålla förväntningar god kvalitet bevakaär gränserna.attom

"sjuk-såg till ingen obehörig använde yrkesbeteckningenKLSR att
gymnast". Sjukgymnasternas yrkesförbund bildade under 1950-talet

någraodefinierade ska exempel.front Jagmassörer.mot ge
tillkomDå lagen allmän sjukförsäkring bestämdes1955 attom

sjukgymnastisk behandling,försäkrad skulle erhålla ersättning för om
sjukgymnastbehandlingen utfördes läkare, legitimerad ellerav av

Riksförsäkringsverket samrådupptagits i efter meden avperson som
Medicinalstyrelsen fastställd förteckning, s.k. förteckningsgymnaster.

på denna förteckning måste vederbörande hakunnaFör upptagasatt
verksamhet.enbedrivit läkare väl vitsordad sjukgymnastiskav

kvalifikationer också hänsyn till behovetskullemanFörutom ta av
på den där vederbörande varit verksam.sjukgymnaster KLSRort

framhöll med anledning motion 1958 denna lösningatt var enav en
nödlösning. Förbundet ville ha endast sjukgymnaster, näm-typen av
ligen de legitimerats eller dispens.genom examen genomsom

för respektive hade olika intressen, vilketFöreträdare KLSRstaten
kollisioner strategier.ledde till flera det gällde Sjukgymnastemanär

kom tidigt i konflikt med dåvarande socialminister Gunnar Sträng
ville ha flera sjukgymnaster till rehabiliterande arbetsuppgifter,som

skulle leda till lägre på utbildning accepterades.vilket kunna kravatt
och Riksförsäkringsverket Tidskrift iprotesterade SträngKLSR mot

visade sjukgymnastema desjukgyrrmastik, 1955, ledare. Här attmars
självständigt vitala välfärdsintressen. Kanskekunde gentemotagera

enligt vilken samverkanbröt de också kvinnlig ärmot norm enen
dygd.

krav professionenutesluta de inte uppfyller gängseAtt somsom
sin andraställer den sidan arbetet med bevaka Denär att arena.ena av

tillgång till privilegiersitt arbetsområde och fåsidan vidgaär egetatt
överordnat yrke. strategi brukar benämnastillfallit Dennaettsom

i samband med 7-kro-usurpation. kan sjukgymnastemaMan attana
möjligheter bedriva pri-norsreforrnen, då bl.a. specialistläkamas att

för öka sin professionellavatpraktik inskränktes, kände sig attmogna
påverkade de privatanställda sjukgyrnnas-autonomi. Reformen även

överinseendeargumenterade för sig kvitt läkarnasDe göraatttema.
behandlingsformerá ställde mindre krav på kunskapvissaöver som

andra behandlingsformer. Enligt bestämmelsernaoch kompetens än
någon ersättning tjänsten inte läkar-skulle patienterna inte om var

kunskapsut-Sjukgymnastemas till autonomi,ledd. strävan genom

Elektrisk behandling med ultra-retningsbehandling och mekanisk sträckbehandling,
tryckvariationsbehandling.ljud och
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veckling, kom gå före erbjuda enkla, osjälvständiga ochsträvanatt att
tjänster till Kunskapsutvecklingensubventionerade patienten. förut-

förbättring kvaliteten i tjänsten läng sikt. till varjeAttsatte en av
pris upprätthålla relationen till patienten den dittillssett utsom var

de traditionen,inte lika viktigt. Därmed bröt någotmot som anses
nödvändigt i professionell utvecklingsprocess.en

ambivalentrelation till läkarna har varit vilketSjukgymnastemas
legitimationen. Sjukgymnas-sig i samband med kampenvisade om

legitimation, något villkorades och förutsattehar ettterna som samar-
i Sjukgymnasten 168-170med läkarkåren. artikel 1972bete I en

Wilund sjukgymnastema skulleredaktörpåpekade Agnete att vara
legitimation, något unikt i Sverige. Legiti-sin lagstadgaderädda om

både rättigheter och skyldigheter, menade Wilund,mationen innebär

och skyldighet interättighet sjukgymnastikutöva attatt en
läkare förklarat sådan behandling lämplig.detta Detgöra utan att

frånskyldighet särskiljer de icke legitimerade.dennaär osssom
skyldighet ska aktsammaviEn om.som vara

och sjukgymnastemas intressen flätades kringLäkarnas samman
skyldigheter. Artikeln skriven 1972 och det finns all anled-dessa var

sedan dess. års utbildnings-ning omprövning har skett 1968atttro en
utredning, den skulle bli symbol för års högskolere-U6S, 1977som

betänkande: SOU 1973:58, uppmuntrade inte tanken påform att
sjukgymnastema skulle särskiljas legitimation segenom en egen

ville homogenisera häl-sjukgymnasten 1974. Staten villkoren inr
soprofessionema/yrkena. Sjukgymnastema ville diversiñera dem.

förbättraspecialisering sin ställning på arbets-är sättett annat att
hierarkinsynlig i den medicinskakunna sigmarknaden. För göraatt

låta specialiseringen bli relativt långt-det finnas fördelar medkan att
systematiskt specialiseringsstrategin.gående. Läkarkåren tillämpar

hierarki kan det finnas med etablera fleraI poängsträng atten un-en
många sammanhang finns fördelar med sprida ris-derhierarkier. I att

stöd för strategier utveckla sigkerna. Detta mot attresonemang ger
specialist och generalist. Specialist för profilera sigbåde att motsom

generalist för hävda sig i konkurrens med yrken medöverordnade, att
i underordnad ställning. Sjukgymnastema harkortare utbildning och

specialisttjän-specialisering, bl.a. verka föratt attuppmuntrat genom
strategiska skäl, sprida riskerna, har sjukgym-ska inrättas. Av attster
offentliganställda privatpraktiserande, någotbåde ochstöttatnastema

generalisering.också kan stöd förettsom ses som
sjukgymnastema bestod i behålla den ef-viktigt arbete förEtt att

början 1970-talet svaradeterfrågan fått hjälp skapa. Iatt avsom man
remissyttrande på .Sjulqörsäkringsutredningen betänkandei VLSR ett

s.k. 7-kronorsreformen deras synpunkter kommerden att att gagna
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.Sjukgymnasten7både patienterna och dem själva. 30-34.1971, Is.
privatanställda,detta skede ömmade LSR för de förbundetsom mena-

skulle ha möjligheter sina patienter reseersättningde attsamma ge
offentliga sjukvården Privatanställda utgjordeden och utgörsom gav.

fortfarande endast liten andel, cirka medlemmar.10 %, LSR:sen av
intressenöverbetonade de privatanställdas ska utgå frånLSR om man

medlemsantalet. april genomfördesI 1977 den s.k. sjukgymnastrefor-
innebar enhetlig infördes för privatpraktiker och of-att taxamen som

anställdafentligt sjukgymnaster. Regeringen skulle bedöma behovet
etableringskontroll privatpraktiserandeför sjukgymnaster Sjuk-av

9.1977,gymnasten nr s.

Kunskapsutveckling och utbildning

kunskapsutvecklingen inomOm stark område finns två någotär ett
motstridiga hantera detta inom profession.sätt Den äratt en ena en

i additivauppdelning kunskapsmängder, lägga till specialom-att nya
råden Eriksson, 1995. andra disciplinär kunskapsutveck-Den är en

abstraktioner, kunskapling räcker längre specifikaänmot en som
och tekniker. formen horisontellfakta förutsätter arbets-Den ena en

fördelning, den andra vertikal. Strategiema utvecklas kringen som
har delvis olika syften. del strategier innebär inre struktu-detta En en

i karriärrnönster, medan andra medför direkta konkurrensstra-rering
tegier andra yrken Abbott, 1988:179. ska granskaJaggentemot mo-
tiven för sjukgymnastemas efter förlängd utbildning och desssträvan

på yrkets inre strukturering och relationereffekter till andra yrken,
rolloch vilken företrädare för har tagit i dessa strävanden.statense

för geografisk spridning utbildningenStrategier av
företrädare förmed och mot staten-

Sjukgymnastemas och agerande för genomförastatens att en geogra-
utbildningenfisk spridning kan medel för genomföraattav ses som

både ämnesmässig breddning och fördjupning. kan ocksåDeten ses
mål för de inblandade utbildningen tillgäng-göraett parterna attsom

lig. slutet 1960-talet i samband med U68 började statsmakter-Mot av
"meddra riktlinjer för yrkesutbildning successiv profile-na upp en ny

ring". Vårdutbildningarna då i inledningsskedet bliskulle gemen-
för flera yrkesgrupper för efter hand låta sig specialiseras.attsamma

Vidare skulle sjukgymnastutbildningen byggas i flera landsting.ut
föreslog sjukgymnastutbildning på medan sjukgymnas-U68 lO orter,

restriktiva i sina ambitioner Sjukgymnasten 12,terna var mer nr

7 frånTidskrift sjukgymnastik bytte till .Sjukgymnasten och med 1959.i namn
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ÖrebroJönköping, och Umeåinrätta utbildningar i552. Att1973, s.
strävade decentralise-diskuterades inom StatsmaktemaLSR. mot en

svårighetentillväxt antalet yrkesverksamma. Denring och storaaven
lärarkrafter.tidpunkten i det saknades kompetenta Yr-låg vid den att

knäckfråga.till läkarnarelationkets var en annan
Sjukgymnasten nrbesvikelse konstaterades i 1972Med vissen

samtidigt bekla-Jönköpingsaltemativet försenats,336 att som mans.
beslutade sjukgymnastinsti-kunnat detUmeå integade ännu startaatt

Örebro. se sjukgymnasten 1975.tillHoppet t.ex.sattestutet. nr
sjukgymnastik, den blev inteockså utbildning iinrättadesDär menen

menade de leden Sjukgymnasten 10,långlivad. Skandal, nregna
på saknadelåg i skapa utbildningProblemet1975. ortatt somen en

rekrytera läkar-lärarpersonal.universitet. innebar svårigheterDet att
pedagogiskt utbildade lära-föreståndare saknades, liksomMedicinsk

kvalitetskrav och medicinska inriktning,kom professionensHärre.
läkar-lärare, på tydlig kollisionskurs U68-förslagetkrävde motsom

Örebrout-utbildningen till fleraenligt vilket ville sprida orter.man
efter halv termin Sjukgymnasten 10,bildningen inställdes nren

1975.
odifferentierad verksamhet. harstödde relativt StatenStaten en

vårdutbildningar skall hållasför olika Enockså verkat att samman.
strategivårdyrken fortfarandeteoretisk grund för alla är engemensam

1995.se Högskoleverkets Stats-statsmaktemas sidafrån rapport
vertikal arbetsdelning. U68alltså inte velatmaktema har stötta en

sjukgymnastassisten-särskild utbildning förinte stödjaville heller en
generellt inrik-skisserades alltförutbildningarkortareDeter. som var

yrkesgrupp.enskildbiträdentade för att enpassa
1970-talet med för-i verket i slutetiTankarna U68 sattes enav

höstter-med termin. Redansjukgymnastutbildningenlängning enav
utbildning i Uppsala. bådesådan 5-tenniners Iminen började1977 en

beteendeveten-vikten kunskaper iSjukvård betonadesoch 80U68 av
habilitering Sjuk-i vård ochskapliga kunskaper öppenämnen samt

Statsmaktema kan därmed ha6.1977, sägasgymnasten upp-nr s.
i yrket.nedtoning den medicinska kunskapenmuntrat aven

kollisionskurs fö-sjukgymnasterna medtvå frågor befann sigI
vertikala arbetsdel-intressen. gällde denreträdare för Denstatens ena

sjukgymnastbiträden. andra frågan gälldeförutsatteningen Densom
professionella kunskapen, däri utbildningen, deninnehållet staten

inriktningbeteendevetenskaplig ochsamhälls- ochville ettse en mer
kunskapsmässiga alliansen med läkama.med denbrott

psykiatrin bildades inomsektion sjukgymnaster inomförEn egen
16. Breddning har där-Sjukgymnasten 1977,i maj 1975LSR nr s.
1997 sammanlagtsuccessivt inrättandet 14efter skett genom av nu
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strategi kan härFörbundets sägasspecialsektioner inom LSR. attvara
arbetsdelning.horisontellstödja en

läkarnaallians medFördjupningsstrategier i

i sjukgym-professursjälvasjukgymnastemaföreslogRedan 1948 en
samarbete med läkarnatill bättremöjligheterskullenastik. Det ge-ge

forskningsarena.tillträde till deraskunde fåsjukgymnastemaattnom
sjukgymnastemafunnitstanken hatycks intetidpunktenVid den att

kxmskaps-heller fannsläkarna. Intesjälvständigaskulle bli gentemot
läkarnasjälvständigablidetta.betingelser för Förmässiga motatt

abstrakta kimskapenden växa.låtasjukgyrrmastemamåste
teoriutvecklingläkarkåren kringmedha skapatstycksalliansEn

sådan hög-sjukgymnaster. Enförmedicinsk kompetensoch högreen
Till-forskarutbildning.förskulle bana vägenkompetens en egenre

iintressenkämpakunde sjukgymnastema statenmot somsammans
praktisk riktning.ochi kortareutbildningenpåverkaville meren

i Riksda-motionärerhantverk. NågrayrketuppmuntradeStaten som
påskinaoch låtitsjukgymnastutbildningenkritikhade riktat motgen

inriktads. universitets-ochpraktiskt Docentenbordedenatt vara mer
Bertili LundsjukgyrrmastinstitutetSydsvenskaanatomi vidilektom

339-40:sjukgymnasten 1972,inlägggjordeSonesson ett s.

bred medicinskmedvälkvaliñcerade lärarepåkravenErsättes
efterhandverksamhetsjukgymnastensutbildning kommer att re-

arbete.manuellttill okvaliñcerat,duceras

beskyddläkarnasberoendesjukgymnastemaFortfarande avvar
kunskapsutveckling.abstraktförgaranter ensom

avjäkar-lärarnaexklusionochkompetenshöjningEgen

horisontellt måste sjukgymnas-vertikalt ochexpanderakunnaFör att
specialutbild-nordisktillFörslagsina lärare.utbildakunnatema egna
benämningeninternationelladenfysioterapi,lärare i ärning till som

skulleUtbildningenrådet.i Nordiskalades framsjukgymnastyrket,
fysioterapi9. kornutbildningsådani Enlärartjänsttillbehörighetge

höstterminen 1975.i Malmöigång

3 och fyraGusti GustavssonSocialdemokratenundertecknad1101, 1972,l motion av
prak-skullesjukgymnastyrketförargumentation ettfördespartikamrater, att varaen

då hade"jordnära" sjukgymnastyrket 1972menadeyrke. Motionärernatiskt och att
"Sjuk-motionärernamotionen skrevutbildning. lomfattande teoretisk attalltfören

tillvårdyrkesskolaanknytning till änborde sålunda hagymnastutbildningen större
universitetsklinik.
°Lärarutbildningen tjänstgöring efterinriktad med årspraktiskt 2relativtskulle vara

skulleteoretiska utbildningenspecialklinik.år Dengrundutbildningen, ettvarav
ärnnesfördjupning Sjuk-veckorspedagogisk utbildning 12bestå i veckors4 samt

1974, 5.gymnasten s.nr
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På de olika sjukgymnastutbildningama hade läkarna spelat vik-en
tig roll lärare. Att ha kontroll den utbildningenöver är ettsom egna
viktigt kriterium på professionalisering varför gränslinjen mellan
sjukgymnasterna och läkarna viktig bibehålla för läkarna ochattvar
viktig för sjukgymnasterna.spränga Vid sjukgyrrmastutbildningenatt
i inrättadesUppsala vid 1976 nio tjänster biträdandestarten över-som
läkare inom olika discipliner: kirurgi, Ortopedi, och så vidare. För
sjukgymnasterna själva blev det bara lärartjänster. Utbildningenstre
organisation olika på de olika låtaAtt undervisningenorterna.var
domineras läkare med läkaravtal betydde lika delar forskning,av som
undervisning och klinisk tjänstgöring blev emellertid mycket kost-

Wolgast,Ewa prefekt vid Uppsalautbildningen från ochsamt. med
verkade1988, för få in sjukgymnaster lärare på de sjukgym-att som

nastiska områdena. kundeDet hon göra säga avtalenattgenom upp
med klinikerna, och på kompetenshöjning sjukgymnasterna.satsa av
Budgeten räckte då både till vidareutbildning lärarna och tillav un-

"Vidervisningen studenter. sparade så vi kundeav massor av pengar
stället.kompetenshöja sjukgymnastlärama i Intervju, december

1996. Man öppnade också för vertikal arbetsdelning i yrket,en ge-
sjukgymnasterna kunde gå in på högre i utbildningshi-att posternom

erarkin. Ekonomin sådan strategi vind i seglen. Läkarnagav en un-
dervisade fortsättningsvis i sjukdomsläraäven på sjukgynmastutbild-
ningen utifrån sina respektive disciplinära utgångspunkter.

Utbildning och autonomi

Beroendet och aktörer kan uppträda ickestaten statensav som en
önskvärd konsekvens den ekonomiska expansionen. Hur skulleav
sjukgymnasterna skapa ställning inom välfärdsstatenautonomen
Professioner kan bli kvalificera sin teori-autonoma attgenom egen
bildning, förlänga utbildningen, etablera etiska koder, och attgenom
yrkesutövarna sluter sig i föreningar. förmodadeDen kvali-samman
tetshöjningen i arbetet kan skapa förutsättningar för detta.

arbetsgruppEn inom LSR genomförde sjukgym-översynen av
nastutbildningen, vilket ledde till ökning antalet teoritimmaren av
delvis på bekostnad praktiktimmar. abstraktaDen kunskapenav pre-
mierades. Dessutom samplanerades chefsgymnastkurs under 1971.en

överläggningarYrket hierarkiserades. skedde med Socialstyrelsen
angående förlängd grundutbildning för sjukgymnaster, lagligt skydd
för titeln sjukgymnast, antagningssystem, specialkurser ochsamtnya
specialistkompetens i flertal Internt Utbildningsfrâ-ämnen. PMett
gor Allt detta lade grunden för flera kontrollstationer för att sortera
kompetens och skicklighet. förKampen längre utbildning tjänadeen
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Sjukgym-legitimeringsstrategi.l980-talenochunder 1970- som en
autonomi.sinsig för ökaansträngde attnastema egen

betydelsestrategiersInarbetade8

diskussionekonomi-krympandei enen

expansionspe-sektornsoffentligaunder denskettutvecklingDen som
Mångasektor.omvandlinginegligerasinteriod kan sammaaven

Relationer-i hägn.sittfunnithar nästeprofessionella statensgrupper
finansieringen för dem. Attharsocialförsäkringamatill garanteratna

ipådrivarcaktivafungeratintressenstatligaförföreträdare upp-som
problem inomspeciellaskapadevälfärdsprofessionemabyggnaden av

grenen. på sjuk-skapatsskar Förväntningar haryrkena när staten av
från olikapatienter/klienter,frånbådevårdbiträdenochgymnaster
berättelsedenfrån yrkesgruppema. Iinterntochstatliga intressenter

verksamhetenfinansieringkällor fördetgjort handlarjag avomsom
till lös-kankunskapsbasutvecklingen antassamt passasomav en

pågåttocksåandra. harinte Detproblemvissaningen an-enmenav
förpå. Under tideninintejag valt närmareutveckling attsomnan

förändringar interntdet skettuppbyggnad haroffentliga sektornsden
Allt-vården iomstruktureringtillvilket lettsjukvården, stort.inom av

för sjukgym-konsekvenserfårvilketi hemmet, ävenvård skermer
befolkningsstruktureniförändringarockså skettharnastyrket. Det

arbetsmarknaden.och
rela-utvecklas iprofessionerhuvudpoängerAbbotts ärEn attav

omförde-Arbetsuppgifternaomgivning.sinvarandra och tilltilltion
yrkes-ochbehovOmvärldensväxlar.Statushierarkiemaständigt.las

aktuel-densituationen avgördenhanteraskicklighet att nyagruppens
avskilja vissanödvändigtvisar det sigOftaarbetsfördelningen. att

f..69Abbott 1988,yrkenunderordnadearbetsuppgifter gentemot s.
exempelvisÄven möjliga,bliskulle kunnaomstruktureringarradikala

Ädel-refonnen till sådansyftadetryck.påverkanunder ett yttre enav
strategier.och yrkensprofessionerskonsekvenser förmedförändring

autoritetsstrukturertvå skilda attfördereformDenna genomsamman
kommu-tilläldreomsorgenförlandstingetsdelarföra över ansvarav

Ädel-refonnen gå den vägenmöjligtgjorde det motsattaattnerna.
emotionelladetmenadedå honföreslagit,vad Nicky James attmot

auktori-i skildatenderarrationellateknisktoch detarbetet sorterasatt
exempelvis sjukgymnastemaskastrukturendentetsstrukturer. I nya

undervuxit framvårdbiträdesyrketmed statenssammankopplas som
spelakommerBåda yrkenatraditioner.andrabeskydd med helt att en

jag ocksåSlutligen skarehabilitering.ochmed vårdi arbetetrollstor
hälsoprofessionema.igenusaspektemaberöra
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Kunskap och kompetens

Sjukgymnastema har blivit och välutbildade och formelltmer mer
kompetenta. har både breddat sigDe olika specialiseringar ochgenom
fördjupat sig exempelvis möjligheten till forskning ochgenom egen

Ärforskarutbildning. kunskapsbasen relevant för problem som yr-
kesgruppen i framtiden ska hantera. historienAv döma kanatt man
diskutera den framtida kompetensutvecklingen i förhållande till några
viktiga förutsättningar för professionens utveckling: förändringar i
omvärlden har med patientgruppensgöra sammansättning,attsom
förändringar inom sjukvården och på arbetsmarknaden. Vidare kan

tala förändrade samarbetsrelationer, förskjutningar i disposi-man om
tionen arbetstiden. Jag ska avsluta med diskutera några etiskaattav
överväganden med anledning förändrade villkor.av

Mycken möda har lagts på rehabilitera för arbetsmark-attner en
nad i expansion. Idag står hälsoprofessionema inför andra utmaning-

kan inteDe uteslutande sälja sina tjänster till rehabilitering så attar.
fler ska kunna på arbetsmarknaden i situation med arbets-ut en en
löshet på 10 %. kan inte längreöver Man Pierce Butlersom argu-

i lönsamhetstenner, med detta lönsamhet imentera om man menar
samhällsproduktivitet.tenner av

förutspårJag hemmiljön istället kommer bli plats föratt att en
sjukgymnasters förebyggande arbete. Om ska utgå från de de-man
mografiska villkoren med ökande äldre i befolkningen kanen grupp

efterfrågan på sjukgymnasttjänster i framtiden kommeranta attman
från äldreomsorgen. Idag finns inget intresse förstörre den patient-

bland sjukgymnastema.gruppen
Vad skillnaden mellanär arbeta med arbetslivets föratt normer

och arbeta med den arbetsfria tidensögonen normsystem Arbets-att
livets krav på effektivitet kräver kunskaper och rutiner för detatt pro-
fessionella arbetet utvecklas enligt andra värden hittills.än Livskva-
litet har blivit begrepp sökarljuset på hela livssituatio-sätterett som

inte bara på arbetet.nen
kan komma innebäraDetta sjukgymnastema får lägga mind-att att

tyngd vid de områden de blivit mycket duktiga på. Sjuk-ettre av som
har i Sverige tack sin koppling till försäkringssys-gymnastema var-

och yrkesmedicinen utvecklat spjutspetskumkap i arbetslivetstemet -
psykosociala miljöproblem. En del tiden har gått till arbets-stor av
platsbesök för i förebyggande syfte korrigera arbetsmiljöer,att sättett

angripa det vanliga, normala och rutiniserade. Detta delatt sätter en
frågor jagde diskuterat i de inledande avsnitten i ljus.nyttav som

detVad innebär arbete med normala, vanliga och rutinmässiga Hur
kan använda sin auktoritet i hemmiljön kanMan undraman om
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arbetatvingashälsoprofessionerandraoch flerasjukgymnasterna mer
patient-behandlingsuppgifter tilldelegeringmedgenerellt, dvs. aven

närstående.dennesochen

Arbetsdelningen

ochefterde i sinför strävankritiserats ut-har statusProfessioner att
ochallt längrearbetet. Genompraktiskafrån detsigfjämiarveckling

medlemmarprofessionenshävdadeutbildning kanteoretisk attmer
ouppgifter.abstraktarebetydelseniallt svåraresig förkvalificerar --

kan gåsjukgymnasternahurväcker tankarAbbotts omresonemang
kvalificerad in-problem kräverhantera deförtill väga att en mersom

utvecklatskunskapersystematiskamängdendenI stora somsats. av
och be-frånarbetsuppgifternaförskjutning isketthar det anamnesen

enskilt ellerreflektionochtill diagnosmed klienteni dialoghandling
AbbottenligtDiagnostiserandetarbetslaget.medsamarbetei som --
kommerkunskaper,professionellafördjupadeochvidgadebygger

arbetstiden.alltmerupptaatt av
hierarkiserats,professionerochhar yrkensituationerliknandeI

horisont-vertikalt ochpositioner,flerskapathardvs. autonomaman
kvalifi-mindredefinieratprofessionenuppgifter,Vissaellt. somsom

Någraunderordnadetilldelegerasochrutiniserascerade, kan grupper.
sidanpositivaPå denmejslaandralättarekan änuppgifter ut.attvara

förefallertill hands. DetuppgifternaStandardisering näraligger aven
de-kanbehandlingochanamnestagningdetrimligt äratt tro att som

professionelldiagnosticering förutsätterochanalysmedanlegeras, en
ocksåskerbehandlingsarbetetMycketkänslighet.ochkunskap av

priorite-sådanMedyrkesgrupper.andrahandledningviaidag enav
synligtdelegeringsbara ärdetdilemmatuppstårringsordning att mer

behandlingananmestagning ochiicke-delegeringsbara. Det ärdetän
kopp-finansieringssystem ärpatienten sker. Demedmötet somsom

missgynnadå kommabehandling kanpatientkontakt och atttilllade
di-kvalificerade,detsjukgymnasterna mestdet arbete somansersom

forskning.agnosticering och
offentliga sek-dengenusaspekterhandlarantologiDenna om

finnsfråga dethandstillliggeromvandling. Det nära att enomtorns
skildakvinnor pårespektiveFinnsarbetsdelning. mänkönskodad po-

till detanknytavillhorisontellt Jag gärnaellervertikaltsitioner reso-
profes-barnmorskeyrket ochkringfördetidigarejagsomnemang

1° alternativutveckling,professionellförkriterierandrade sökerfinnsDet ensom
utbildningperspektiv får1990. I dettaChristensen,professionaliseringsprocess upp-

isensibilitetenökarsjälv, dvs.tvivel på sigsystematiskt attinympagiften ettatt man
patientkommunikationen.
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sionsteoriemas undervärdering arbetet med det normala, vanligaav
och rutiniserade. skapadesDet vertikal arbetsfördelning mellanen
dem kom arbeta med riskgrupper och de kom arbetaatt attsom som
med den majoritet utgång någorlunda förutsägbar.vars var

Teorier jag tidigare refererat antyder ofta etablerarmänattsom
vertikala hierarkier medan kvinnor etablerar horisontell arbetsdel-en
ning. harJag mig arbetsdelningensnännat problem från två utgångs-
punkter. Dels har jag beskrivit den statushierarki uppstår mellansom
det abstrakta och det konkreta arbetet. har ocksåJag beskrivit den ar-
betsdelning innebär tidsmässig uppdelning mellansom en anamnes-
tagning, diagnos och behandling. Uppdelningen sker där mellanäven
det konkreta med patientenmötet och diagnosen i avskildhet. Det
skulle väl med de teoretiska förebildema manliga sjukgym-passa om

sökte sig till forskning, undervisning och administration.naster
Sjukgymnastema etablerar sig inte alls efter detta Demönster.

manliga sjukgymnastema finner privatpraktiker, de arbetarman som
exempelvis inom idrottsmedicinen intervju med förbundsordförande
Åsa Holmstrand. Männen finns i den privata sektorn och undviker
den offentliga Brunstedt, Wallin Nordholm, 1990. söker sigDe
alltså till sidoordnade positioner istället för söka chefspositioner.att
Denna privatpraktiserande har blivit viktig för LSR.grupp en grupp

ÅsaPrivatpraktiserande, Holmstrand, hjälper till skapaattmenar nya
marknader för yrkeskåren. Teorierna kvinnorna söker hori-attom en
sontell arbetsdelning medan söker vertikalmännen kommer alltsåen
på skam. möjlig förklaringEn kan intemännen deatt accepterarvara
låga löner råder inom yrket söker sig till lukrativa verk-utansom mer
samheter. Männen deras intåg ska innebära högre löner förtror att yr-
ket helhet Brunstedt mil., 1990.som

moraliskt-ideologiskaDen frågan

de inledandeI avsnitten refererade jag till Hugmans olika modeller
för hur kan samspela med professioner. refereradeJag ocksåstaten
MacDonalds konstaterande kan ha särskilda behovatt staten attav
in i hälso- och sjukvårdens område. Anledningen samhället harattvar
behov frisk arbetskraft för dess olika delar ska fungera i detattav en
dagliga.

Från individens perspektiv finns det naturligtvis också starka inci-
sjukvården fungerar. Undersökningar visar befolkningentament att att

beredd skattemedelär för så ska ske. Från individensatt satsa att syn-
vinkel kan det också finnas skäl ställa också andra krav på sjuk-att
vården. sjukvårdDen byggts i avskildhet från den privatasom upp
sfáren har kunnat fungera enligt särskilda förutsättningar. vårdenNär
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andra problemheltsfären kommeroch den privataflyttas till hemmet
i dagen.

sidamed påharproblematik göraetiskfinnsDet att vemssomen
alltmer komp-i sitt arbete. Denkategorier stårvårdpersonal olikaav

denprivat Vi kanhem, påvårdtagarensvården sker ilexa arena. seen
betraktabelysningi historiskproblematikenetiska att ett en-genom

hemsamaritentidigavård.vårdbiträdets i Denyrke öppenskilt som
välja ifrihethadeför sin klient. Honsjälv ombudsåg sig attstorsom

Idagmyndighetenssjälvville sigvilken grad hon representant.somse
och de hierarkiskaregelverki myndighetensvårdbiträdet foga sigbör

arbe-förvandlats frånVårdbiträdesyrket harregler upprättats. ettsom
till arbete medmåleti vardagenmänskligadär det mötet ettte var

ligger i den kim-komplexitetenmål. delkomplexare Enochflera av
in iVårdbiträdet har föstsskapsutveckling skett. ett system somsom

ändradeutvecklingen och demedicinskamed deni taktförändrats
följd detta hari vården. Somförutsättningarnaekonomiska aven

of-Neddragningar i denkomplicerats.problematikenetiskaockså den
förknip-problematiknygammal etiskkan skapafentliga enomsorgen

respektive all-familjensföreträdare förlångtfrågan hurmedpad om
omsorgsfrågoma.ochför hälso-ska återtaintressenmänna ansvaret

regler påabstraktai uppfyllandetanställdlångt kanHur aven
nå-befinner sig ieller hanbli utfört honsärskilt skanågonting näratt

gjortsprioritering borde haochhem att annanser enannansgon
på allvar kom-omsorgsmoralensituationerdet i dessaKanske är som

vårdsvenska kontextenrättvisemoralen i denställas motatt avmer
och omsorg.

Genusaspekter

och vård-med sjukgymnastemaskettanalysen vadKvarstår somav
50-årsperioden.gångna Kandengenussynpunkt underbiträdena ur

maskulinisering" distanseratharSjukgymnasternatala enomman
patientnära.vardagliga, Förmed detoch arbetetfrån kroppensig ett

Ulla Johanssonsmaskulinisering,utvecklat seomresonemangmer
arbetsorgani-ingå ihar kommitantologi. Yrketbidrag i denna att en

harsjukgymnastemaår sedan,hierarkisk för 50sation änär mersom
förmod-till ochläkarna,förhållande tillsjälvständigare iblivit staten

professionaliseringkriterier visarAlla dessapatienterna.ligen till att
tillfredsställandedetmaktanalys. Menbygger ärskett, och etten

maskulinise-Även talaLikaväl kanskett.förändringar harandra enman omsom
iklassbegreppetkunnaskulle sättai centrumdåring sätter centrum mangenusman

sektornden offentligaomstruktureringenfrågoroch ställaFreidson, 1994:76 avom
klassdifferentiering.ökadtillleder en
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genussynpunktsvar ur
Innehållet i det offentliga vårdutbudet har genomgått för-storen

ändring efter andra världskriget. vårdDen och erbjudsomsorg som
"genuineidag skiljer sig i mångt och caring"mycket från Noddings

"jordnära"eller från den ganska både sjukgym-omsorg som gavs av
och vårdbiträden på 1950-talet. Kunskapsutvecklingen har,naster

delvis försorg, varit omfattande. Möjligheten reha-statens attgenom
bilitera har därigenom vuxit liksom möjligheterna till habilitering.

bakgrundMot detta vill jag lämna kommentar till argumenta-av en
tionen den offentliga sektorn genomgått maskulinisering.att en

Utvecklingen har gått från relativt ostrukturerad tidsanvändningen
till klarare strukturerad disposition tiden. Vård har blivit ab-etten av
strakt projekt, har den frikopplats från relationen Saknas därförmen
hängivenheten Dessa frågor ställs i anslutning till Noddings resone-

jag inledningsvis refererade.mang som
Sjukgymnastema lägger idag mycket tid på handledning av annan

personal sedan utför arbetet vilket skiljer sig från de tidigareattsom
de själva utförde behandlingen. patienten/klientenFör inne-var som

bär detta de får träffa sjukgymnasten kort tid jämfört med denatt en
ktmskapsvolym han eller hon kan dra för del. Detnyttasom av egen
går det behandlingen har effektiviserats tack kun-att attse som vare
skapsökningen. Engagemanget behöver för den skull inte ha reduce-
rats.

Vårdbiträdet befinner sig i situation. tillhörHon deen annan grup-
ska utföra del de delegerade behandlingsuppgiftema.per som en av

Hennes ostrukturerade tid med vårdtagaren har minskat, antaletmen
uppgifter hon ska har ökat. Det tidigaregöra normalasom som var
uppgifter för vårdbiträde konkurrerar med mängd delegeradeett nu en
uppgifter från medicinsk personal. hennes fall kanI detsäga attman
blir mindre tid för personlig i betydelsen byggd påen omsorg omsorg
medlevarskap och s.k. förnuft. Nu har den systematiska kunska-sunt

den professionsbundna rationaliteten, blivit gängsenorrnsystem,pens
vårdbiträdet.för känslomässigäven En neutralitet, universalism och

distans ska prägla arbetet istället för det personliga, specifika och
känslostyrda.

Komplexiteten i dagens situation dock frågor hälso-vartreser om
professionema på Produktivitetstankenär väg. har legat grundsom
för eñerkrigsstrategiema för sjukgymnaster. Samma tanke har delvis
präglat vårdbiträdets arbete, frigöra arbetsföra för produk-att personer
tivt arbete. Analogt med scenbytet från sjuk-resonemanget ovan om
huset till hemmet, skiftet från medelålders till äldre patienter kansamt
också målsättningen skifta från produktionsinriktning till relationsin-
riktning. kan professionemasDetta strategier tillnärma omsorgsteori-
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tankestruktur.emas
förändringarOckså andra i tankestrukturen kan bli möjliga. I en

kunde sjukgyrrmastema, liksom andraexpanderande ekonomi företrä-
dare för hälsoprofessionema, söka lösningar inte särskilt betona-som
de solidaritet kvinnor emellan. försökte, oberoendeDe varandra,av
nå framgångar. vänlig kvinnorna, kvinno-Staten ochmotvaregna

inga barriärer,strategiema skapade uttryckte det.Hemes I ettnya som
offentliga utgifterna skulle skäras inte längreskede där de statenvar

början också frågor påså vänlig. Vid 1990-talets kom andra upp
yrkesförbund. Företrädare för hälsoprofessionemaagendan i centrala

kvinnor. Konkurrensen medlen hadeupptäckte varandra som om
påtagligt. Sjuksköterskor SHSTF, undersköterskor ochhårdnat

vårdbiträden SKAF, hemtjänstassistenter SKTF, sjukgymnaster
socionomer SSR gjorde ansträngning föraLSR och 1993 atten

löneförhandlingar, och bildade inför avtalsrörelsen dengemensamma
s.k. plattformen. försök till samarbete mellan de kvinnodomine-Detta

"angriparade förbunden gick dock intet. lovadeSACO-K attom
män",osakliga löneskillnader mellan kvinnor vilket ledde tilloch att

och samarbetet Sjukgymnasten 5/93LSR SSR gav upp
återigenLSR försökte 1995 och framgångstörre görautan att- -

sin ställning kvinnoyrke Sjukgymnasten 9/95poängen av som ge-
ikvinnolönema avtalsrörelsen. särskild förEnpoängteraatt pottnom

kvinnolöner kvinnodominerade yrken hade i landstingen.avsatts
betonade del dessa skulle för de kollektivtLSR avsättasatt storen av

och strukturellt diskriminerade sjukgymnastema. Sjuksköterskornas
hade anspråk, varför sjuksköterskorna ochförbund, SHSTF, samma

sinasjukgymnasterna gick och betonade in-samman gemensamma
Arbetsterapeutema, sjukgymnastemas tidigare gickpartner,tressen.

kopplas till produktivi-väg. menade lönen skulleLSR atten annan
tilltetsökningar. lång historisk tradition med kopplingar tidigareEn

arbetstidsfönnåner kvinnostra-krav på i form deltidstjänsterav en-
och alltför frivillig underdånighet under läkaryrkettegi stor etc.,en-

för omedelbart sådanlade hinder i förverkligandevägen ett av en pro-
duktivitet.

Stark tilltro finns idag till via lagstiftning utjämna skillnaderna iatt
arbetsvillkor mellan kvinnor och på arbetsmarknaden. uppnåAttmän

balanserad könsfördelning på arbetsplatserna målet, liksom likaären
lön för lika arbete. Jämställdhetsmålet har målet skapa flerersatt att
arbetstillfällen. deltar i professioners utvecklingStaten attgenom re-
producera visionen jämställdhet. professurer tillKampen omom

parallellt kvinnor avskedas. Vik-kvinnor sker med att stora grupper
tiga jämställdhetsmål har drivits i arbetsdomstolen professioner.av-

sig fåttkan fråga jämställdhetslagen på symbolplanet harMan om er-
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den utmaning produktivt socialväsende efter-sätta ettom som var
krigstidens drivkraft för bättre arbetsliv.ett

Tack

värdefulla synpunkter tackar jag de i Kvinnomaktutred-För personer
kontinuerligt bidragit i diskussionenningen kring detta kapitel.som

Vidare har doktorand i sociologi vidLars Evertsson, Umeå universitet
och Kari professor i sociologi vid UniversitetetWaemess, i Bergen,

tidigareviktiga kommentarer. version presenterades artikeln iIgett en
arbetsgruppen för genusstudier vid sociologförbundets årsmöte i Lund

januari Kolleger vid för tjänsteforskning30-31 1997. Centrum i Karl-
stad har bidragit till tankeverksamheten kring denna artikel. Likaså

deltagare ihar vid Institutionen för sjukgymnas-Mastersprogrammet
tik, Huddinge sjukhus, givit värdefulla synpunkter.
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Legitimerade sjukgymnasters riksförbund from.LSR 1960
Sveriges akademikers centralorganisation,SACO-K kommunalsektionen
Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbundSHSTF
Svenska kommunalarbetarförbundetSKAF
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utfallLokala
omvandlingoffentliga sektornsdenav

SVÄRDGONÄS, JOHANSSON INGERTSUSANNELENA

arbetsmarknad i omvandlingSvensk1

den offentliga sektorn omvand-med kvinnors arbeteVad händer när
strukturomvandling inom offentligforskningsprojektvårtlas I om

kommer vi diskutera vissaställt den frågan.sektor har vi Här attoss
Tidsperioden studerats i huvudsakfrån vårt arbete.resultat ärsom

statistik sträcker sig till ochundantag för vissmed1990-1993 som
1994. perspektiv, vil-samhällsgeografisktStudien tillämparmed ett

studieobjektenhelhetsperspektiv därvi eftersträvatket innebär ettatt
den enskildaövergripande sarnhällssystemetsåväl detinnefattar som
vi detförstå samhällsutvecklingen ärmärmiskan. För attatt menar

regionala ochnationella förändringarna till denödvändigt länka deatt
Fokus riktat struk-red., 1991.nivåerna jämför ärlokala Berger, mot

arbetsmarknad.på kvinnorsturomvandlingens effekter
omvälvningar på svenskinträffade1990-taletbörjanI stora ar-av

snabbt, från och halvArbetslöshetenbetsmarknad. procentsteg enen
arbetslöshetsdefmition-Utvidgasåtta år 1995.till1990, över procent

arbetsmarknadspolitiska stöd, demdeltog iomfatta demtill att somen
arbetslösa år ingår femte-deltidsarbetslösa eller dolt 1995, ensom var

i ålder i dennasjättedel allaalla kvinnor och mändel vuxenavenav
Spånt, 1996.Gonäsgrupp.

sysselsättningsnivåer började sjunka under 1990-ta-Männens att
den djupa lågkon-till följd det mitt underår vilket hadelets första att

situation där sysselsättningstalen föruppstodår 1993junkturen en
blev i det identiska.i olika åldersgrupperkvinnor och närmastemän
inledning förhållandevissysselsättning i krisensKvinnornas sta-var

andel manlig arbets-byggnadsindustrin, med högochbil. Export- en
började denkonjunktumedgången. Samtidigtförstkrañ, berördes av

l öfonden, sedermeraRådet för arbetslivs-finansierats ArbetsmiljProjektet har av
Skolöverstyrclsen ochstudie nedläggningenoch påbörjades medforskning aven av

projektet till omfatta omvand-länskolnämnder. Efter två år utvidgades ävenfyra att
Vad händer medlandsting. Gonäs, Johansson Svärdkommuner och Selingen inom

ned Arbetslivsinstitutet. Undersök-den øjfentliga sektorn skärkvinnors arbete när
Stockholm 1995.ningsrapport 1995: 22.
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statliga sektorn omorganisera och bolagisera delar den af-att stora av
färsdrivande verksamheten, där hög andel de anställda män.en av var

och televerkJärnväg, de verksamheter främst berördes.post var som
Därefter följde nedgången i den privata tjänsteproduktionen be-som
rörde både kvinnor och Uppsägningama inommän. de s.k. välfärds-
sektorema, undervisning, hälso- och sjukvård, har skett isamtomsorg
olika omgångar från år 1990 och framåt och främst berört kvinnors
sysselsättning.

Förklaringama till skillnaderna arbetsmarknadsförändringama
stårför kvinnor och till del finna i existerandemän stor att segrega-

påtionsmönster arbetsmarknaden. segregationen i både dess horisont-
och vertikala dimensioner påverkarella dess dessa skillnader. Såväl

svensk internationell forskning har diskuterat orsakerna till desom
olikartade sysselsättningsmönstren utvecklas för kvinnor ochsom

konjunkturcykeln se Borchorst, Rubery, red.,1984;män över t.ex.
Forsberg,1988; 1989; Gonäs, 1989, 1992; Humphries Rubery, red.,

viktigt1995; Nyberg, 1995. Samtidigt det deär poängteraatt att
bakomliggande orsakerna till sysselsättningsförändringama inom ex-
portindustri och offentlig verksamhet olika karaktär. Omvand-är av
lingen inom den offentliga sektorn långsiktig och struktunellär en an-
passning till starkt förändrade ekonomiska förutsättningar. påKraven
budgetsanering och sänkning de offentliga verksamheternasen av an-
del produktionsutrymmet ligger långsiktigt fastlagda i den ekono-av
miska politiken och inte minst medlemskapet i ochEU strä-genom
vandena uppfylla konvergenskraven till EMU.att

tidigare lågkonjunkturerUnder och omvandlingsperioder har köns-
segregationen delvis tjänat skydd för kvinnogrupper.ett storasom
Anita Nyberg påvisar detta i rörande perioden till1987uppsatsen

på1993 Nyberg, 1995. Nybergs resultat pekar minskaden segrega-
tion, dvs. jämnare fördelning kvinnor inomoch olika sektorermänav
och yrken. Kvinnors sysselsättning har koncentreradblivit till tra-mer
ditionellt kvinnodominerade sektorer medan sysselsättningmännens
blivit utspridd olika sektorer och yrken se ochöver Gonäsävenmer
Spånt, Yrkessegregationen1996. förändras långsamt, sannolikt
främst beroende på ökar sina andelar inom traditionelltmännenatt
kvinnodominerade områden. Många kvinnor i kvinnodominera-stora
de yrkesområden i de offentliga verksamheternas bas kommer för-att
lora sina arbeten i läge där den ekonomiska politiken kräver fort-ett

åtstramningar de offentliga utgifterna. Samtidigt pekar arbets-satta av
marknadsutvecklingen på andra kvinnogrupper stärker sin konkur-att
rensförmåga på arbetsmarknaden, högutbildade kvin-attgenom unga

bryter in i tidigare mansdominerade yrkesområde se Blom-t.ex.nor
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utvecklings-motstridandefleraUtvecklingen1995.qvist, rymmer
tendenser.

frågeställningarochSyfte

offentligomvandlingen inomvi studerat effekterprojektet harI av
in-och specifiktarbetsmarknadensituation påpå kvinnorssektor mer

behandlat organisations-Vi hararbetsmarknader.urval lokalaettom
det skervård och Närutbildning,förändringar inom enomsorg. nu

kvinnodominerade sektorernaochinom desamtidig förändring mans-
ändrade könsrela-finnas öppningar förborde detarbetsmarknadenpå

"hållfast arbetsmarknadsförank-svenska kvinnorsärtioner. Hur pass
och i såarbeten,finnaKlarar de kvinnorring sägs att nyauppsom

eller tilloffentliga sektorn,den överde vidare inomvilka Gårfall
arbetsmarknadendearbetslöshet eller lämnartillverksamhet,privat

beslutsfattandet på dedecentraliseringeneffekter harVilkahelt av
funktionssättarbetsmarknademaslokala

Meddiskutera i dennavi kommerfrågordessaDet uppsats.är
violika fallstudier kommerexempel frånkartserier ochhjälp attav

1990-taletsi och medarbetsmarknaden ändratsoffentligadenvisa hur
regelförändringar.ochstyr-

omvandlingsektornOffentliga i

varierarvälfårdstjänsteromfattningen överochTillgången stortav
till den arbetsdel-parallellfinnsvidare avsnitt 4. Detlandet se en

med högre kvalifika-arbetenindustrin mediakttagits inomning som
i de periferakvalifikationskravoch lägrei städertionskrav större mer

antologi. Ef-artikel i dennaForsbergsJfr. Gunnelriket.delarna av
storlek ochbefolkningenspåverkasvård ochterfrågan på avomsorg

och/eller bamandel äldremed högPåsammansättning. ort enen
Lokaliseringomsorgstjänster.vård ochutbudkrävs det ett stort avav

bå-beslut,avhängig politiskadessutomtjänsteproduktionoffentlig är
statsbi-avgifter ochSkatteinkomster,nivå.nationell och lokalde på

kommunala verksam-denavgörande förnaturligtvis dedrag ävenär
heten.

föränd-lagändringar har radreformer ochmed 1990-taletsochI en
genomgripandeoffentliga sektom. Dei denringar genomförts mest

studieför dennamed relevans är:
verksamhetresultatorienteradregelstyrd tillfrånövergång-

generella statsbidragtilldetaljregleradeövergång från mer-

105



Lena Gonäs, Susanne Johansson Inger Svärd

kommunerna har fått för alltfler verksamheter hu-ansvar genom-
vudmannaskapsförändringar, överflyttning och delegering av

frånverksamheter statlig till kommunal nivå
lagen offentlig upphandling innebär kommunerna måsteattom-

minstkonkurrensutsätta 20 verksamhetenprocent av
offentligadet monopolet på vissa offentliga verksamheter haratt-

och etableringsfrihet råder inomupphört vård ochomsorg, un-
dervisning.
lag- och regelförändringar i samband med EU-medlemskapet-
främst i den svenska statsförvaltningen

Därtill kommer de ekonomisk politiska besluten:
ingen nominell ökning statsbidragen till kommunerna underav-

1990-taletresten samtav
tak för de kommunala utgiftsökningamaett-

Beslut statsbidragssystem fattades i juni 1992. Syste-ett nyttom
består delar:met treav

inkomstutjämning där alla kommuner minstagaranterasen en-
inkomstnivå, f.n 126 medelskattekrañen riket;iprocentca av.

tillägg/avdragstrukturellt med avseende på kostnader och be-ett-
hov;
tillägg för befolkningsminskning.-

omfördelning utifrån strukturellt betydande skillna-Den görssom
mellan kommunerna bidrag frånder sker helt fårstatenutan en-

kommun får mindre. offentliga finanserna har hit-Demer en annan
neddragningar de offentliga utgifterna.tills stärkts Dennagenom av

fortgå innebärutveckling kommer och med sannolikhetatt stor ytter-
ligare sysselsättningsminskning inom sektorn se SOU 1996:54.t.ex.

kommunerna väljer verksamheten efter de vill-Hur att anpassa nya
Ävennaturligtvis efterfrågan på arbetskraft. ned-koren påverkar om

inom offentlig sektorskärningarna kan generellt fenomen,ettses som
landetsdär 90 284 kommuner hade negativ sysselsätt-procent av en

ningsutveckling inom offentlig förvaltning åren så varie-1990-1993,
storleken och graden förändring kraftigt från kommun till kom-rar av

påverkar naturligtvis tillgångenDetta på arbetstillfällen på demun.
lokala arbetsmarknaderna och framförallt kvinnors möjligheter till
förvärvsarbete.

Omvandling på olika geografiska2 nivåer

Med nedanstående figur utgångspunkt kommer vi attsom samman-
studiens teoretiskafatta referensram och diskutera effekter struk-av

turomvandlingen inom offentlig sektor på olika nivåer.
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Analysmodell2.1Figur

Staten
GenuskmltmktetsstrukturpolitisknivåCentral - nivåSmhâneügastrukturekonomisk-

l
Primär/sekundär

kommun
17 strukturpolitisk-nivåLokal strukturekonomisk-

ñroduktionsstmkturjBeblkningsstruktuLlI

Lokala
genuskontrakt

PrivatOiêntlig

V Enskilda arbetstagare
Individnivå

nivåncentralaDen

målochdecentralisering sättergrad statenökad ramaruppTrots aven
statsbidragen.minstinteverksamhetenkommunaladenfor genom

offentli-deocharbetsmarknadspolitikenÄven beslutadecentraltden
förbetydelsereproduktionssfáren är storgällervadåtagandena avga

arbetsmarknad.fungerarsektornoffentligahur som

verksamhe-sekundäraochdennivå primäraKommunal -
produktionsstrukturtens

statenz välfárdstjäns-producentsvenskapå denTanken avensamsom
of-ifrågasatts. Detalltmerharundervisningvård ochomsorg,ter

konkurrens-verksamhetoffentligochavskaffatmonopolet ärfentliga
säkerhetoch riketsmyndighetsutövningdet rörutomutsätts som

landstingensochkommunernas1993:74. FörSOU1992:108; attDs
organisations-krävskonkurrensiska kunna prövasverksamheter en

När nivå, oña inationellåsyñasefterföljande sektor statenanvänds"staten" utan
välfárdsstaten.betydelsen
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förändring till marknadsanpassade förhållanden. Hur omfattandemer
och genomgripande dessa organisationsförändringar kommer bliatt

iavgörs utsträckning politiker istor respektive kommun Ds 1992:av
108. Det generella statsbidraget till kommunerna leder till betyd-ett
ligt beslutsutrymmestörre for politiker på lokal och regional nivå, vil-
ket i sin troligen leder till lokalatur större skillnader i omfattning och
kvalitet på tjänsterna. Detta innebär förutsättningar skapatsatt fornya

forma lokalt anpassade lösningar foratt olika verksamheter. lokalaDe
arbetsmarknaderna kommer därigenom präglas vilka produk-att av
tionsforrner kommunen/landstinget väljer valet omfattningsamt av
och kvalitet på dessa.

Enligt Otter och Saltman finns fyra metod för organisationvon av
hälso- och sjukvårdsverksamhet inklusive välfárdstjänster inom om-

och undervisning. Dessa redovisas i figuren nedan.sorg

väljfirdsgänsterFigur 2.2 Metoder för organisation av

efterfrågan
konsumtion

marknad kontroll

marknad marknaden blandad marknad
tillgång

produktion
kon troll offentlig parlamentarisk/

konkurrens byråkratisk modell

Organisationen hälso- och sjukvården i Sverige, och tillävenav stor
del i Storbritannien, har tidigare byggt på parlamentarisk/byråkra-en
tisk modell box 4 i figuren dvs. starkt centralt styrd organisationen
där politikerna formulerade detaljerade mål och ekonomiska förramar
respektive verksamhet. Målen för verksamheterna de primära,var
dvs. de ekonomiska styrdes i utsträckning målen vonstorramarna av
Otter, 1989 i red. Kronvall 1989; Johansson 1992. Det topp-var en
styrd organisation, med stark hierarki, där ingen hänsyn till bru-togs
kamas eller personalens intresse och val. Utrymmet för lösning-egna

på respektive klinik, daghem obeñntligt Saltmanetc.ar var von
Otter, 1992.

3Figuren hämtad bokenär "Valfrihet styrmedel" Saltman och Otter,ur som av von73. Dock har vissa ändringar gjorts för underlätta redovisningen.s. att
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i fi-box 1sjukvårdochhälso-organisationmarknadsstyrdEn av
marknad-påintressenterprivatainslagmycketharguren stortett av

finansieradeochägdastatligtAndelensjukvård.ochhälso-fören
kon-mycket litenharfå ochsjukhusoch ärvårdimättningar staten en

privatheltdeneftersom ärregiprivatsjukvård iochhälso-troll över
sjukvårdsförsäkringarochhälso-privataoftafinansierad, genom

1990.Otter,Saltman von
mel-konkurrensråderdetinnebär3boxkonkurrens attOffentlig

kliniker,daghem,dvs.producenter,olikalandstingets/kommunenslan
lands-ellerkommunerinomfinnsproducenterAllaservicehus etc.

verksarnhetsan-ochbudget-medföretagsmåfungerarting, sommen
modell.med dennasyftetprimäradetbrukaren ärValfrihet försvar.

sjukhus,detväljafåalltså självaskadagisbarnelev,patient,Varje
enheter-fårutifrån detochbrukavilldaghemdetellerskoladen man

1992.1990;Otter,Saltmanekonomiskasina vonramarna
konkurrensoffentligfrån2marknad boxblandadskiljerDet som

ochserviceleverantörer attprivataanlitarmarknadblandad ävenär att
produ-offentligabådedärmarknadpåskertjänsterupphandling enav

blandadModellenkontraktet.konkurrerarprivataoch omcenter -
styrelsenhand. Det äri förstakostnadernapåfokuserarmarknad - vilkettjänsterbefintligautföraskavilkabeslutenfattar somomsom

1992;Otter,Saltmanbrukarinflytandemindretillleder vonett
skerkonkurrensoffentligochmarknadblandadbåde upp-en1990. I
producentermed deskrivsKontraktkonkurrens.itjänsterhandling av

Be-ekonomiskaochmåldärbeställama,väljs anges.ramarut avsom
bl.a. SOUsetjänstemänoch deraspolitikerfalldettaiställarna är

1989:10.1992; Dsmfl.,Balrnér1993:73;
marknadblandadmodellerna,redovisadesisttvådefrämstDet är

omorganisationenvidförebildvaritkonkurrens,offentlig avoch som
åren. FördeunderSverigeikommunal/landstingsverksamhet senaste

decentraliseringomfattandekrävsfungeraskamodellerdessa enatt
tiodegenomförtsvilketbudgetansvaret,ochbeslutsfattandet se-av
någoninförtlandsting/kommunerallaharIdag nästanåren.naste

kliniknivå. Per-påprestationsbudgeteller t.ex.resultatenhetform av
arbetssi-sinpåverkamöjligheterdet, större attsonalen har ansesnu,

ledavilketkostnader,medveten trosblivitsamtidigtochtuation om
seekonomiskamed deförsiktigareblirpersonalen resursernatill att

1992; Jo-RehnbergSvärd, 1995; JönssonJohanssonbl.a. Gonäs,
organi-vilkenOberoende1994.Nilsson,Brulin1992;hansson, av

denanvända kommerväljerkommunen/landstinget attsationsmodell
bådepåarbetsmarknadenlokaladenpåverkaorganisationen attnya

marknad, finnsblandadmodellen, utrym-densikt. Ikortochlång ena
kon-offentligmodellen,andradenmedanarbetsgivare,privataförme
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kurrens, inte möjligheter. I båda fallen skrivs kontrakt medger samma
viss löptid och de kontraktsanställda kan säkra på sysselsättningvara
bara så länge kontraktstiden löper, ofta eller två år.ett

Befolkningsstruktur

Statsbidragen till kommunerna varierar följd demografiskasom en av
förhållanden. Befolkningens ålderssammansättning förklarar storen
del de strukturella kostnadsskillnadema mellan kommunerna.av En
hög andel respektive hög andel äldre i befolkningen lederunga en
ofta till behov välfárdstjänster.ett stort Behovet barnomsorg be-av av
räknas på grundval antal barn i kommunen och förvärvsfrekvensav
hos den befolkningen.vuxna

I äldreomsorgen pensionäremasvägs socioekonomiska instatus
såväl merkostnader för långa för hemtjänsten i glesbygds-som resor
områden. Kostnader för individ- och familjeomsorg "indi-grundas på

orsakssammanhang,rekta andelen ensamstående kvinnort.ex. med
bam. Grundskolans omkostnader bestäms bl.a. andelen barn,av om-
fattning på hemspråksundervisning, skolskjutskostnader osv.

Välfärdszjänsternas betydelse
för den lokala arbetsmarknaden

Den lokala arbetsmarknaden formas faktorer lokal närings-av som
livsstruktur, arbetskraftssarmnansättning, kvinnlig förvärvsfrekvens,
andel i offentlig sektor lokal arbetsmarknadspolitik.samt Den offent-
liga sektorn arbetsmarknad påverkas bl.a. förändringar i be-som av
folkningens sammansättning, förändringar i välfärds- och arbetsmark-
nadspolitik. När personalnedskämingar inomgörs kommunal barn-

minskar efterfrågan på barnskötare ingen alternativomsorg om om-
till den kommunala finns på marknaden. Görs dessutomsorg perso-

nalnedskämingar nämnvärd hänsyn till efterfrågestrukturenutan blir
följden kvalitetsförsämringar och försämrade arbetsförhållanden för
den kvarvarande personalen. Tillgången på kvinnlig arbetskraft har
hittills haft betydelse för omfattningenstor och kvalité på dessa tjän-

viktig förutsättning i detster, vi valt kalla genuskontraktetsen att
samhälleliga nivå se vidare avsnittet med denna rubrik, ävensamt
Gunnel Forsbergs artikel.

Den enskilde arbetstagaren

Att förankrad på arbetsmarknaden innebär ha säker posi-vara att en
tion och ha flera alternativ väljaatt mellan. Näratt elleren man en
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hanin förspelarfaktorer attfleradetsitt arbete ärförlorarkvinna som
lokalaarbetsmarknaden. Denförankringenåterfåska ar-eller hon

arbetskrañpåefterfråganarbetsgivaresallabestårbetsmarknaden av
ifrågabakgrundarbetssökandeslokalt. Denarbetssökandeallaoch

måste överensyrkestillhörighet stämmaocherfarenhetutbildning,om
behov.arbetsgivarensmed

såarbetsmarknadenofta attförändrasomstrukturering enVid en
denförMöjligheternaefterfrågas.och kompetenskunskapsortsny

strukturom-omfattandedenigenomsigklaraindividenenskilde att
där-idagarbetsmarknaden äroffentligadeninomskervandling som
ochkunskaparbetstagarenshuruvidafrågadeltillför stor omen

organisa-med deöverensstämmerochefterfrågad nyaärkompetens
behov.tionemas

nivåsamhälleligaGenuskontraktets

försöktharforskarefeministiskasvenskaochinternationellaMånga
kvin-ochmän-välfärdsstatenmellanförhållandetskillnader ipåpeka

1991; Gonäs,Eduards,1991;Esseveld,Daviesnor-välfårdsstaten
talasdet1993. NärLewis,1994;1990,Hirdman, om1995;1994,

vetenskap-ochoffentligai denkrisvälfirdsstatensochvälfárdsstaten
utgångspunkter. Detalternativaradutifråndetså skerdebattenliga en

väl-dellikaharkvinnoroch storfrån mänutgår avde attfinns som
frångåttharkvinnorpåstår ettAndravillkor. attochfärden samma

med denberoendetill staten,enskildeden ettberoende avmannenav
offent-denberoendehar störrekvinnormeningen ettexplicita avatt

och mediforskaredel attVidaresektorn männen.änliga enanser
of-reproduktionsarbetetdeluppbyggnad blev envälfärdsstatens aven

"nyttahaftkvinnor störrehardännedochangelägenhet avfentlig
utfördestidigarearbetedettadel someftersomvälfärdsstaten, aven

Roth-1990;Esping-Andersen,hemmenikvinnornaarbeteobetalt av
1991.Siim,1990;Walby,1990;Duncan,stein, 1995;

beroen-utsträckningmindreelleri störrekvinnoroch ärBåde män
utgångspunktNågotvälfårdsproducent. annande staten ensomav

finnsplanövergripandemycketpåfelaktig. Men även ettskulle vara
Sverigei ävenkvinnorskillnad ärsådanskillnader. attEndet stora

och in-Omfattningenutsträckning.iarbetsgivare storhar staten som
tjäns-välfärdsrelateradegällerdetåtagande närriktningen statensav
olikamellanochtiderolikamellanregioner,olikamellanvarierarter

organi-ochomfattningennaturligtvispåverkarDettapolitiska styren.
välfärds-inomarbetsmarknadsektornoffentligadenseringen somav

JohanssonGonäs,1990;Esping-Andersen,1994;Jessop,segmenten.
1995.Svärd,
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Produktionen välfärdstjänster måste Åtvå synvinklar.av ses ur
sidan handlar det välfärdspolitiska ambitionerena och fördel-om

ningspolitiska målsättningar, där olika befolkningsgruppers behov av
vård, utbildning och ska tillgodoses, geografisk belä-omsorg oavsett

Ågenhet. andra sidan fortfarandeär dessa tjänster förutsättning fören
många kvinnor "tillska ställa sigatt arbetsmarknadens förfogande.

välfärdspolitiskaDe åtgärder infördes under 1960- och 1970-som
talen bidrog å sidan till underlätta kvinnors möjlighetatt till löne-ena
arbete innebar å andra sidan tillskapandet speciellmen kvinno-av en
arbetsmarknad med speciella regler och Vi kan använda Syl-normer.
via Walbys terminologi och säga kvinnors ökade förvärvsarbeteatt
skedde i enlighet med det offentliga patriarkatets strategi Walby,
1990, 24. Denna strategi beskriver Walbys. sär-som en process som
skiljer kvinnors och arbetsuppgiftermåns och yrkesornråden och un-
derordnar kvinnor. Särskiljandet princip och värderingensom av

arbetemäns överordnat kvinnors är de bärandeäven principernasom
enligt Carol Pateman 1988 och Yvonne Hirdman 1990.

Könsuppdelningen kan återspeglasägas den arbetsdelningen som
rådde mellan kvinnor och män reproduktionsarbetetnär på allvar
började organiseras lönearbete. Detta är naturligtvis påståendesom ett

kräver kvalificering. Industriomvandlingen har mångasom eko-av
och geografer betraktats förlopp går inomer vågor,ett därsom som

teknologiska landvinningar vid viss tid leder till investeringarnya en
och arbetsorganisation sedan dominerar under tidsperiodny som en
se Massey, 1994. Likat.ex. väl kan vi periodiskt återkom-anta att
mande förändringar inom tjänstearbetet också sinasätter spår i lokali-
seringsmönster, teknologi och i arbetets utförande.

Unga kvinnor kunde under expansionsperioden lönearbeteta ett
Ävenefter de avslutat sin skolgång.att kvinnor med småbarn kunde

finna arbetstider och kombinationergöra gjorde det möjligt försom
dem både lönearbeta och behållaatt för barnensansvaret uppväxt.
Den offentliga sektorn både dem återvände till arbetslivet ef-gav som

förvärvsavbrott och demter ville undvika förvärvsavbrott möjlig-som
het till lönearbete. Detta skedde ofta för båda yrkes-grupperna genom
byte och deltidsarbete. Christina Axelsson visar i singenom avhand-
ling det fanns klart sambandatt mellanett minskningen antaletav
hemmafruar och ökningen antalet gifta kvinnor anställda i offentligav
sektor Axelsson, 1992.

1960-talets värderingar och arbetsmarknadsbeteende präglade san-
nolikt mycket utformningen den kvinnodominerade arbetsmark-av av
naden under decennier. Högett sysselsättning, låg arbetslöshetpar
och stigande efterfrågan på kvinnlig arbetskraft inom den offentliga
sektorn karaktäriserade perioden. Jämlikhetsbegreppet präglade den
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skepnadförtryck ipatriarkaltFrågandiskussionen. ett nypolitiska om
kvinnornasTrotsdebatten.allrnänpolitiska atti denframaldrignådde

skeddeförändringenden störstalönearbeteökade somdramatiskt var
betraktasändådetkomperiod attunder dennaarbetsmarknadenpå

avin-nämligenviktiga,riktigtdetsidanvidskeddenågot avsomsom
tjänstesam-tillindustri-frånövergångenmedochidustrialiseringen

1995.Svärd,JohanssonGonäs,hälle
välfárdsstater.olikakaraktäriseraförsökmångagjorts attharDet

utgångspunkt imedhanEsping-Andersen närindelning görsådanEn
väl-olikadelar invälfärdsåtagandepåinriktningochomfattningbl.a.

kontinentaladenskandinaviska,denmodeller,olikaifärdsregimer tre
landingetnaturligtvisindelning därärliberala. Detdenoch groven

lik-Sverige,typologiseringama.respektivehelt i deinrenodlat passar
skan-socialdemokratiska ellerdentillhörländer,nordiskaövrigasom

välfär-fördelatankenpåbygger attvälfárdsmodellendinaviska som
tilltillgångsocialaolikamellanskillnaderutjämna gruppersochden

offentligtvälfärdstjänstemaflestadeDärför är orga-välfärdstjänster.
så-välfardstjänstertillhandahållafinansierade. Attoch/ellerniserade

enligtharsocialaandraochbarnomsorgutbildning, programsom
omfördelaförverktygenmodellen främsta attvarit deden svenska

utgångspunktorättvisor. Ensamhälletsutjämnaoch annanresurser
fastheltidsarbetande,dentankenbyggdes omsystemetnär varupp

kvinnandärfamiljen,förförsörjningsansvarmedanställde mannen
deltidsarbete.medekonomifamiljenstillbidrogmöjligtvis

varitstundtalsharEsping-Andersenkritikenfeministiska motDen
red.,Sainsbury,1993;Orloff,1993;Lewis,1991;Borchorst,hård

underlåtenhetenpå att tamycket koncentreratsiharKritiken1994.
Esping-Andersenanalysen.ireproduktionsarbetetobetaldadetmed

decommodifikatiod. utgår Es-Därsitt begreppförkritiseras även
alltblevindustrialiseringenundermänniskorfrånping-Andersen att

arbets-sinsäljaatthandelsvaror tvungnabetraktade varsomsommer
inEsping-Andersen vägerfaktorernamarknad. Enpåkraft somaven

gradvilkeni sta-välfårdsstatsregimer ärolikatypologiseringi sin av
Efter-decommodification arbetskraften.tilllederåtagande avtens

inneburitfall harmånga attivälfärdstjänsteråtagandestatligt avsom
avlönatochoffentligtblivitreproduktionsarbete ar-obetaldakvinnors

"commodifrerade".alltmerblivitharkvinnordet sägagår attbete att
efter-negativenbartbetraktashellerintekanutveckling somDenna

tillmöjlighetochsjälvständighetfått störredärmedkvinnor enensom
försörjning.egen

Esping-Andersensdockfrågeställning ärprojektetstankeMed
arbetsmarknadensochorganiseringvälfärdenssammankoppling av
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funktionssätt mycket intressant och utgångspunkt för attger stu-en
dera och kvinnorsmäns villkor på arbetsmarknaden.

decentraliseringenDen välfárdsproduktionen ägtav som rum un-
der l990-talet innebär för uppfyllaatt genuskontraktetansvaret att
flyttats från samhällelig övergripande nivå, till den nivå dären ner
tjänsterna produceras. Det övergripande fördelningspolitiska kontrak-

brutet.är differentieringDentet möjligär skönja skaattsom nu ses
bakgrunden denna Åströmuppbrytningmot på samhällelig nivåav

Hirdman, red., 1992.

Lokala genuskontrakt

användaAtt sig begreppet lokala genuskontrakt innebär föraav att ner
begreppet och analysera könsrelationer på lokal nivå, på speci-en en
fik plats. Vår tolkning lokala genuskontrakt det handlarär attav om

"0ff1ciellade villkor och avtal finns mellan och kvinnormänsom
i viss kontext. Det rådande kontraktet på nationell nivåsom grupp en

bestäms faktorer maktfördelning, ekonomiskt oberoende, in-av som
flytande i politiken, offentlig arbetsdelning mellan hem ochstat,
marknad. Dessa villkor kan på den lokala nivån imätas exempelvis
andel och kvinnormän i arbetskraften, ochmäns kvinnors positioner
på arbetsmarknaden, kommunalt ansvarstagande vad gäller bamom-

och skola, andel kvinnor och i politisktmän beslutande försam-sorg
lingar också i fonn och värderingar vadmen ärav normer av som
manliga och kvinnliga yrken på den undersöks. handlarDetort som
alltså inte förhållanden mellan enskilda och kvinnormänom utan om

och kvinnormän kollektiv olikamöts möjligheter ochsom som av
begränsningar i den lokala miljön de lever

Det är vikt intestörsta minst i omvandlingssituationer lyftaav att
fram de lokala specifika förhållanden där omvandlingen sker. Då
framgår det kvinnoräven lever under olikaatt förhållanden. Eller för

citera Pratt Hansson:att

You speak of without submitting thecan towomen as a group
idea that that binds thenature This be donecategory. can

dont do abstract level but place-specific basis.you on an on a
Hanson Pratt, 1995

gårDet tänka sig rad scenarieratt följd de genomgri-en som en av
pande förändringar pågår på den svenska arbetsmarknaden. För-som
ändringarna påverkar de lokala kontrakten på olika beroendesätt var
omvandlingen äger rum.
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utfallLokala

till målstymingFrån regelstyrning3

översiktlig bild de organisa-detta avsnittSyftet med är att ge en av
primär- och landstingskommu-tionsförändringar inom de statliga och
påverkat den offentliga arbets-under 1990-taletnala sektorerna som

redovisning sysselsätt-avsnittet kortmarknaden. I görs även en av
respektive under tids-på nationell nivå för sektorningsförändringama

perioden 1990-1994.

statlig verksamhetRiktlinjer för

verksamhet de åren harför statligförändringarnaflestaDe senaste
statliga sektorn bedriver såverksamhet denpå renodla dengått ut att

konkurrensutsattFöljaktligen böri myndighetsform.den skeratt
börstatliga sektorn alls. Myndigheterdrivas denverksamhet inte av

i stiftelseforrn ioch inte heller verkaunder sig äninte ha bolag mer
års budget-regler fastslogs i 1992principiellaundantagsfall. Dessa

står detkompletteringspropositionen 1990redan iproposition, men
marknadpå konkurrensutsattaffársverk arbetardeuttalat att som en

privatiseras efter-bolag kan kommabolagiseras och dessaska attatt
bolagiseratsaffärsdrivande verk har såledesantalhand. Ett stort

och/eller sålts.
kompletteringspropositioneroch fram-årens budget-deI senaste

inom statlig verksamhet kommer fort-omstruktureringarnagår attatt
kvarstår.fastslogs i början 1990-taletoch de riktlinjersätta att avsom

ligga liksom besparingskraven,Resultatstymingen kommer kvaratt
den komp-dåliga offentliga finanserna. Iföljd de senastesom en av

statligastår det dock uttalat denletteringspropositionen 95/96 att
deltagit besparings- ochbesparingskraven.sin Desektorn har av

beslutade ska dock genomföras, där-rationaliseringskrav är mensom
stå återstående of-och landsting får för dedet kommunerefter är som

enligt regeringen.fentliga besparingarna,

nedskärningarStatliga

årliga statistik sysselsatta inomcentralbyrånsEnligt statistiska över
inom statlig sektor 1990,cirka sysselsattaolika sektorer 401 000var

minskadekvinnor. Under åren 1990-1994och 166 000000234 män
minskning med 34med 135 000,antalet sysselsatta nästan procent.en

inneburit statliga sektornsysselsättningen hariFörändringarna att
cirkacirka och1994, 152 000sysselsatte cirka 266 000 mänpersoner

ochkvinnor minskade med drygt 30kvinnor. Antalet000114 procent
med 35näramännen procent.
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3.1 SysselsättningsförändringarFigur statlig sektorinom 1990-94

äantag 1990

m 1992500000 -
F55 1994.

400000 g-

å300000 -

g200000 - :

ä ä100000 -

m0

AllmFörsvars- Affairs- Totalt
väsendet civilförv verken statlig

sektor

Källa: Statistiska meddelanden, Statlig personal SCB 1990-1994.

Vid uppdelning den statliga verksamheten på affársverk och öv-en av
rig statlig sektor framgår affársverkendet ståttär för denatt som

sysselsättningsminskningen. Mellan åren och sked-största 1993 1994
de minskning med 80 000 sysselsatta. förändringaröver Dessa kanen
till del förklaras den omfattande bolagiseringen verk-statligstor av av
samhet de här åren. Några exempel bolagiseringen delenär störreav

Vattenfall, Domänverket, delar och den slutliga bolagisering-SJav av
och Televerket årenPosten 1993-1994. Det främstär Posten,aven

Televerket och SJ stått för sysselsättningsminskningarna Statis-som
tiska meddelanden 1990-1994.

Antalet sysselsatta har minskat också andra orsaker: På Skol-av
överstyrelsen och länsskolnärnndema blev uppsagdapersoner som en
följd verksamheten upphörde se vidare avsnittet individuellaattav

i omvandlingen. andra fall beror minskningenmönster I på förändrat
huvudmarmaskap där personalen inte har blivit uppsagd byttmen ar-
betsgivare och därför inte längre ingår i den statliga sysselsättnings-
statistiken. därför viktDet undersöka antaletär uppsagdastor attav
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detta på titta antaletinom de här åren. Ett sätt göra ärstaten att att
Trygghetsstiñelsen.anmälts uppsagda tillsom sompersoner

den statliga sektornUppsägningar inom

till den juni anmäldes drygt 35 000Från den april 1990 30 19941
Trygghetsstiftelsens nedanuppsagda till Diagrammetpersoner som

den första stapeln omfattar kvartalfördelningen halvårvisar treper
Anslutna till Trygghetsstiftelsen anslutna bolagoch sektorer. avser

hari det statliga avtalsområdetinte innefattas sammamensomm.m.
exempelpartsförhållande. Somtrygghetsavtal och i princip samma

ombildadesTelia som den juli 1993Riksdagen och 1kan nämnas
övri-aktiebolag.Televerket till Ifrån affársverket ägtett statenav

ga inom skolområdet innan detta kommu-ingår framförallt uppsagda
från avtalsområdet.naliserades och försvann

uppsagda under perioden 990-till I 994Antalet 1Figur 3.2 junii staten

övrigaantal
3°°° E anslutna

ä försvaret
n civil statsförv.6000
B affársverken

4000

2000

åvá 1-cå i
8 ..-axOm ...,.

TrygghetsstiñelsenKälla:

Trygghetsstiñelsen statliga trygghetsavtal trädde ibildades följd det somen avsom
möjligt förhindraTrygghetsstiñelsens målsättning så långtkraft 1990. är attatt som

omlokalisering. Tillblir arbetslösa till följd arbetsbrist eller Trygg-statsanställda av
statlig eller statligtde blir uppsagda och lyder underhetsstiñelsen rapporteras som

lönereglerad verksamhet.
5 från kaka krymper, anställdasUppgiftema hämtade När Deär rapporten statens

före, under och efter avveck-vid Skolöverstyrelsen och länsskolnâmndernasituation
för arbetslivsforskning,Hallsten, Johansson Thorsson, Institutetlingen Gonäs,av

TrygghetsstiñelsenArbetsmiljöinstitutet och 1995.
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Som framgår diagrammet ökade inströmningen krañigt från 1992av
och låg under åren och1992 1993 på 12 000-13 000 uppsagdaca per
år. Diagrammet visar också affarsverken under 1992 och förstaatt
halvåret svarade1993 för ungefär hälften det totala antalet säg-av upp
ningar. Genomförandet års1992 Försvarsbeslut med flera för-av
bandsnedläggningar också tydligasätter spår i diagrammet. kraf-Den
tiga ökningen för civil statsförvaltning under andra halvåret 1993
hänger med flera kraftiga omstruktureringar genomfördesattsamman
då, bl.a. ombildningen AMU-gruppen och Byggnadsstyrelsen tillav
bolag.

Under första halvåret har1994 takten i inströmningensom synes
uppsägningar minskat. Framförallt gäller detta affårsverken och deav

anslutna bolagiserade f.d. affårsverken Posten och Telia. inne-Detta
bär dock inte övertalighetsproblemen skulle lösta. Tvärtomatt vara
har dessa organisationer betydande övertalighet, har sökt lösamen
problemet andra åtgärder uppsägning.ängenom

Organisations- och sysselsättaingsförändringar
kommunal sektori

Vissa kommuner och landsting i Sverige har genomfört föränd-stora
ringar både vad gäller det ekonomiska och organisation-styrsystemet

verksamheten. andra kommunerI och landsting har omfattning-en av
organisationsförändringama varit betydligt mindre. I de extremaen av

fallen har kommunen gjort sin organisation så radikalt denattom
fungerar företag, där inget för budgetunderskottett utrymmesom
finns. organisationsförändringEn i skett i alla kommun-stort settsom

och landsting politikerna beslutarär målen och de ekonom-atter om
iska för respektive verksamhet medan detaljplaneringen ochramarna
hur ska fördelas i smått beslutas längst i organisationen,utpengarna

resultatenhetemaöpå
omdiskuteradEn organisationsförändring har genomförts isom

många kommuner och landsting i Sverige Beställar-är och utförarmo-
dellen BUM. centralaDe delarna i BUM "separera politikär ochatt
produktion, skapa ajfârsmässighet och konkurrens" SOU 1993:73.
Tyngdpunkten ligger på separationen mellan politik och produktion.
Upphandlingen kommunal verksamhet ska alltså ske på mark-av en
nad där konkurrens råder. Offerter begärs in de tänkta producent-av

6Enresultatenhet kan allt från dagis med nio anställda inklusive förestån-ettvara en
dare till klinik med 250 anställda och ekonomiskt ansvarig. Varje resultatenheten en

ekonomisk enhet skaär budgeten gå ihop i slutet budgetåret.atten egen som av
Omett underskott finns förs detta minuspostöver till följande år medansom en en
vinst till del går tillbaka till den förvaltningencentrala i kommunen.stor
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uppdragetTjänstemännen väljer den lämpad förär mestsomema.
därvidoch priset betydelse.är storav

personalfárändringarkommunala sektorernasDe

anställda ökat frånden primärkommunala sektorn har antaletInom
år ökning medcirka år till cirka 000 1994, 23600 000 1990 740 en

på huvudmannaskapsföränd-beror i utsträckningDettaprocent. stor
År frångick skolverksamheten till kommu-ringar. 1991 över staten

och lärarna blev kommunalt anställda. Antalet anställda inomnerna
primärkommunala sektorn har Ökat med cirkaden 131 000 personer,

perioden figurökning med under sevilket 26motsvarar procenten
effekterna huvudmannaskapsförändringar skedde3.3. Exkluderas av

minskning med mellan ochistället 10 000 1990 1991.personeren

anställda den primärkommunala sektorn uppdelatAntaletFigur 3.3 inom
på kön under åren 1990-94

kvinnorEantal
:nån5:1:

600000

400000

200000 "

,v

e0+Ö9 41§öv 444405 ++

1990 1991 1992 1993

personalKälla: Kommunal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
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Ädelreformen7,år genomfördesEtt 1992, vilket innebar attsenare,
cirka 66 000 anställda bytte arbetsgivare från landstingen till kommu-

heller iInte denna huvudmanaskapsförändring alla över,togsnerna.
Över-antalet anställda i kommunerna ökade endast med 33 000.utan

tagandet vård äldre och handikappade ledde till andelenattav av
kvinnor i den kommunala sektorn ökade, liksom antalet deltidsan-
ställda kvinnor blev fler antalet heltidsanställda kvinnor.änsom nu

trend har hållit i sig under de följande åren. AndelenDenna harmän
mellanlegat 20 och 23 under de studerade åren. Högst andelprocent

det år med Deltidsarbetande1991 23 har ökatmän mänprocent.var
under hela tidsperioden ökningen har varit marginell de senastemen
aren.

Antalet inom landstinget minskatanställda har med 161 000, 37
År cirkaunder se figur 6. 19901990-95 430 000procent, var sys-

och siffraselsatta motsvarande 1995 270 000. Antalet kvinnor harvar
minskat antalet och andelen två1995än män, män procentmer var
högre 1990. Nedgången antalet anställda inom landstingen be-än av

inte bara på huvudmannaskapsförändringar också på detutan attror
har skett medveten personalrationalisering.en

Många landsting sig i allt mindre utsträckning såägnar omsorg,
har eftervård vid operationer minskat, liksom eñervården vid för-t.ex.
lossningar. synliggörs i de vårdtidemaDetta förkortade på sjukhusen.

tekniken inomDen kirurgin titthålskirurgi har inne-ävent.ex.nya - -
burit mindre antal vårdplatser behövs och mindre vårdpersonal.att ett
Tekniken kräver inte någon längre eftervård och patienterna åker of-

hem dag ingreppet skett. Samtidigt sker kompe-tast samma som en
tensförändring personalen inom hälso- och sjukvården i landsting-av

regi. Sjukvårdsbiträden rationaliserats och antalet under-har bortets
sjuksköterskor blirsköterskor har minskat markant, medan bristen

i i takt ökademed den efterfrågan på välutbildad Sjuk-större personal.
skötersketätheten idag för tio år sedan och allt flerär större än under-
skötersketjänster omvandlas till sjukskötersketjänster Gonäs, Johans-

Svärd 1995.son

7Ädelreformen innebar kommunen för långvarig vårdöver ochatt tog ansvaret
service för de äldre och handikappade från landstinget.
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3.4 Antalet anställda kvinnor respektive landstinget underFigur män i
åren 1990-94

ä kvinnoranta
män

400000

300000

200000

100000

år1990 1991 1992 1993 1994

LandstingsanställdKälla: personal 1990, 1991, 1992, 1993 1994, 1995.

Under den studerade perioden har antalet minskatanställda totalt i
den landstings- och primärkommunala verksamheten. huvudman-Om
naskapsiörändringama exluderas det sig minskning medrör om en
cirka 131 000 13 under åren 1990-94. Andelenprocent,personer,

har ökat från till18,2 1990 22 1994.män Det ärprocent procent
de lågutbildade, deltidsarbetande visstidsanställda ävenfrämst och de

tillsvidareanställda i denna har minskat kvinnorna drab-grupp som
sysselsättningsminskningama.bats flesta nedskärningarna harDeav

gjorts inom yrkesgrupperna städare, ekonomipersonal och vårdbiträ-
den. många fall, där har minskat, iI antal har verksamhetenmännen

pålagts entreprenad och många har fått återanställning i dessamänut
företag.
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offentliga tjänstemas geografi4 De

avsnitt redovisades förändringarna på nationell nivå.föregåendeI Ien
följande avsnitt beskrivning den offentliga sektorns arbets-görs aven
marknad och dess förändringar 1990-93 med hjälp antal kartor.ettav

ivisar på vilken betydelse sektorn har arbetsmarknad olikaDessa som
förändrings-förklara resultatet eller utfalletkommuner. För att av en

det nödvändigt först fastställa och beskriva utgångslä-är attprocess
såg kvinnors och positioner påMed andra ord: hur demänsget. ut

lokala arbetsmarknadema i startläget, sysselsattaolika 1990 Andelen
inom offentlig förvaltning 1990 låg i de flesta kommuner i intervallet

Storleken på den offentliga sektorn varierar dock kraf-35-45 procent.
landet: från Boden de förvärvsarbetandetigt 64över procent av ner

Gnosjö.till 16 procent

Kartbilder

Offentlig förvaltning sysselsatte mellan 6 och 19 männenprocent av
kommunår i landets olika kommuner. hade den högsta1990 Den som

sysselsatta inom offentlig förvaltning Karlsborgsandelen män var
Gnosjö där endastkommun med och den lägsta 657 procent var pro-

offentliganställda.männencent varav
kvinnligaallra flesta kommuner hade 50 denöverDe procent av

Boden den kommunarbetskraften inom offentlig förvaltning. var som
kvinnor iandelen sysselsatta förvaltningen, 78hade den högsta pro-

andelen kvinnor låg mellanhade den lägstakommunerDecent. som
i södra Sverige.och och återfanns29 50 procent
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4.10Karta
förvärvsarbetandeförvaltning denoffentligAndelen sysselsatta män i av

befolkningen 1990

D 5.97.1019.9%
29.9%2o.0%mE 39.9%30.0%to

I 56.9%40.0%to

kartor: 1990, SCBKällaztill samtliga RSDB
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Karta 4.1b Andelen sysselsatta kvinnor ofentligi förvaltning
den förvärvsarbetande befolkningen 1990av

|.l 29.6%to 49.9%
B 5007.10 59.9%
I 60.0%to 69.9%
I 70.0% 75.2%to
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offentliginom för-antalet sysselsattaoch har1993Mellan åren 1990
Kvin-ellermed cirka 152 000, 9minskati Sverigevaltning procent.

föroch minskningencirka 10med 112 000minskade procent,norna ,
period.under9cirka 41 000,män procent, sammavar

4.2aKarta
åren 1990-1993ofentlig förvaltningSysselsättningsutvecklingen för män i

I -2o.o°/.-5s.s% to
40.0%49.9% to

E -o.1%-9.9% to
El 16.8%0.07,to
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4.2b SysselsättningsutvecklingenKarta för kvinnor o/Yentlig förvaltningi
åren 1990-1 993

U 49.9% 40.0%toI -9.9%to -o.1%
00% 21.0%to

Av Sveriges kommuner hade 90 negativ sysselsättningsut-procent
veckling i offentlig förvaltning mellan 1990 och 1993. Generellt lig-

minskningen i de flesta kommuner i intervallet 0,1-10 förger procent
både kvinnor och män. Värt harär männen ökat sinatt notera att an-
del sysselsatta i offentlig förvaltning i fler kommuner kvinnornaän
har gjort. projektet harI vi valt använda Svenska kommun-att oss av
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kommuntypers urskiljaför kunnai olikaindelningarförbundets att
förvaltning ii offentligsysselsättningsförändringamainågra mönster

städerstycken ochSamtliga storstäder 3 störrerespektive kommun.
of-sysselsättningsutveckling avseendenegativallastycken har25

förvaltning.fentlig
kvinnodomineradestuderanärmareNästa extremttreattsteg var

äldre-förvaltning nämligen barnomsorg,offentliginomnäringsgrenar
andelensjukvård. dessaoch Inomhälso-samt grenar varomsorg

Sveriges kommunerrespektive 1990. Av84kvinnor 92, 94 procent
inomsysselsättningsminskningar bamom-genomförthar 74 procent

intervalleti 10-25ligger denflesta kommunerdeI procent.sorgen.
Även gjorts.nedskärningar I 90sjukvård harochinom hälso- stora

gjorts.sysselsättningsminskningarharlandets kommunerprocent av
äld-intervallet 15-25 Inomiflesta kommunerligger i de procent.De

minskat andelenökatkommunerdet flera änär sys-somreomsorgen
gjorthar flera kommunerperioden; dockstuderadedenunderselsatta

Östhammars omfat-står för denkommunnedskärningar.rejäla mest
nedskämingen med 87,7tande procent.

kommunal sektoromvandlingexempel påLokala i

förutsättning-de förändradevi analyseratfallstudier harvåra lokalaI
kvin-och därigenomvälfärdstjänster ävenproduktionenför avarna

arbets-på olika lokalasysselsättningsmöjligheterförändradenors
femorganisationsförändringar inomhar gjortsmarknader. Studier av

Örebro, Umeå ochBotkyrka ochGöteborg,Kristianstad,kommuner
Örebro, VästerbottensStockholms ochlandsting Kristianstad,fyra

arbetsmarknademag Gonäs,lokalaeffekter på deoch desslandsting
från två kom-Vi redovisar här resultaten1995.Svärd,Johansson

ochStockholm Väs-och två landstingoch UmeåBotkyrkamuner
organisationsförändringama i de oli-hurlyfter vi framterbotten. Här

funktions-arbetsmarknadensden offentligapåverkatka kommunerna
sammansättning.arbetskrañensochsätt

underminskade i Botkyrkaförvaltningoffentliganställda iAntalet
riksgenomsnittet påvilket låg klart övermed 171990-1993 procent,

8 olika kommuntyper. Dessaäri niokommunernaindelning delasEnligt denna upp
glesbygdskommuner,städer,mellanstorastäder,storstad, större

mindre kommun,övrigförortskommuner,industrikommuner,landsbygdskommuner,
kommun.övrig större

9 geografiska avgränsningen fördenlåtit kommungränsenvåra studier harI envara
det första:utifrån flera faktorer. Förval motiverasarbetsmarknad.lokal Detta ett

förutsättningar. lands-med olika Ettinnehålla flera olika kommuntyperlandsting kan
kanSverige där landstingiarbetsmarknad, speciellt intesällan ettting utgör norraen

geografiska områden.vidasigsträcka över
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9 UmeåI däremot har antalet anställda endast minskatprocent. med
Skillnader5 i omfattningen personalrationaliseringarprocent. är ettav

exempel på det ökade för lokala variationer uppståttutrymmet som
effekt den ändrade kompetensfördelningen mellan ochsom en statav

kommun.

Stockholms läns landsting
och sysselsättningsminskningomorganisation-

Stockholms läns landsting började genomföra sina omfat-mesten av
tande organisationsförändringar, den s.k. Stockhohnsmodellen, år
1992. Den skulle fullt genomförd 1995. Den organisationenvara nya
innebär ekonomiskt och förändratett även arbets-nytt styrsystem ett

för den politiska ledningensätt hälso- och sjukvården i landstinget.av
Modellen innebär helt tänka isätt fonn beställareett ochnytt att av
producenter-utförare. Motiven bakom införandet modellenav var
många, vården inte levde till patienternas krav,att vård-attsom upp
köerna för långa, samarbetet i vårdkedjan bristfällig,attvar samtvar

inte utnyttjades optimalt i det kärvare ekonomiska kli-att resurserna
Frågan inteär landstingets allt ekonomisämre denmatet. om var

främsta anledningen till reformen.
Stockholmsmodellen innebar arbetsuppgiñema kom omför-att att

delas och ledningsansvaret öka för de verksamhetsansvariga chef-att
Därigenom ställdes krav på personalen och i vissa fall kräv-ema. nya

des vidareutbildning. Om effektivitetsvinster uppnåddes för-genom
ändringarna ansåg politikerna dessa borde komma personalen tillatt
del i form något slags bonussystem. Eventuellt överskott, efter detav

service- och kvalitetsmâl uppnåtts, får enheten behålla ochatt regler
för resultatutj änming och resultatfördelning har upprättats.

Varje sjukvårdsområde får sig tillhanda, relateraten summa pengar
till befolkningsindex. Sjukhusen och vårdinrättningama iett respekti-

sjukvårdsområde fungerar producenter-utförare och sjuk-ve som
vårdsområdets styrelse fungerar beställare. Varje produktionsen-som
het resultatenhet med budgetansvar.är Pengarna för prestationegeten
delas den utförd.när Varjeär resultatenhet ska intäktsfmansie-ut vara
rad. viktigasteDet med Stockholmsmodellen konkurrenstän-är att ett

finns,kande arbetet sker under marknadsmässiga villkor.samt att P0-
litikernas roll ställa deär kvalitativa och kvantitativa målenatt upp
för den övergripande verksamheten i landstinget bl.a. sjukvårdsplan
och budget. Tjänstemännen sköter detalj styrningen och målen. Hälso-
och sjukvårdsnämnden HSN har för deras mål uppfyllsansvaret att

HSN fungerar koncemstyrelse. Det HSNsamt att är för-som en som
delar mellan sjukvårdsområdena församtresurserna ansvarar perso-
nalpolitiken och finansieringen de verksamheter kan in-av som
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strukturomvandlingar i formförtäktsñnansieras. HSN ävenansvarar
nedläggning kliniker.ochbeslut start avomav

minskat med cirka 12 000sysselsattahar antaletlandstingetI un-
Viss-huvudmannaskapsförändringar.exklusiveåren 1990-1993der

perioden ochunderminskat drastiskt äventimanställda harochtids-
kvinnorna i ba-berör främstminskat något.deltidsarbetande har Detta

kom-beslut lägstaPersonalpolitiskt finnsverksamheten. attettsen av
alla lands-undersköterska ochskavården 1995inom attpetens vara

gymnasiekompetens.ha lägsttingsanställda ska
Vaktmästeristädning,forsörjningsverksamheten, kök,Allt mer av

lågut-deyrkesgrupperi dessaentreprenad.på Det ärläggs utetc. som
Även lågutbildadefunnits.kvinnorna hardeltidsarbetandebildade

heltid i dehar arbetatyrkesgrupper, männeni dessaingårmän men
tillhar den framverksamheteröverfall. entreprenörflesta När taren

ploc-ansågs lämplig, alltsåpersonalmed sig denkunnat1995 ta som
kakan". försörjnings-många inommedförtharDettakat russin attur

med sjuk-går jämföraarbetslösa.idag Dettaverksamhetema är att
i samband medlats i kommunernainte fickvårdsbiträden attsom

genomfördesÄdelreformen iartikelJfr med Hämstensäven anto-
login.

Sabbatsbergs sjukhussjukhus ochGöransBolagiseringen S:tav
personal i lands-osäkerhet för allomflyttningar ochlett tillhar stora

kunde beredas plats iintesjuksköterskornaLäkarna ochtinget. som
inom landstinget.anställningarhañ lättbolagen harde att nyanya

försörjningsper-sjukvårdsbiträden ochundersköterskor,harDäremot
År sade landstinget l 717betydligt svårare. 1993haftsonal per-upp

ochsjukvårdsbiträdenarbetsbrist. 972grund Detpå un-varavsoner
laboratorieas-städpersonalen, 238köks- och268 inomdersköterskor,

tidåteranställning kortvillefick allasistadensistenter. I somgruppen
uppsägningen.efter

socialdemokratisktilllandstinget 1994imaktskiftetoch medI ma-
tillsvida-råda för deskulleanställningstrygghetbeslutadesjoritet att

aktuella sparkravendedecember Attmed 1998.till ochreanställda
ska kunna skemiljarder kronorlandsting påläns 3Stockholmsinom

möjligtkommerfåavgång, detnaturlig är atttror varasomgenom
Svärd,1995.JohanssonGonäs,

m verksam-överinneburit entreprenörmedlemskapet har bl. tarEU att ensomena.
kanundantag. Entreprenörenpersonalmed sig all göramåstehet utan attäven ta se-

gamla arbets-får bli kvar hos siningenhan såtyckerpersonaldan säga menomupp
entreprenör över.givare när taren
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kommunBotkyrka

har skettDet relativt genomgripande omorganisationer i Botkyrka un-
der den undersökta tidsperioden. den borgerligaNär koalitionen kom
till makten 1991 infördes beställar-utförarorganisation BUM i de

Årets.k. hårda verksamheterna. efter valet 1992 introducerades sys-
inom den mjuka sektorn,även främst då inom barnomsorgen.temet

ÄvenbeställarkontorEtt köpte barnomsorg de olika bamstugoma.av
inom äldreomsorgen gjordes det försök med BUM att sat-genom man

pris och tidsmarginaler utförda tjänster exempelvis fick dette ta
tjugo minuter duscha äldre. baraDet de hårdaär verksamhet-att en

har kvar i dagslägetBUM med undantag för ochvatten-erna som
avloppsverksamheten, kommunen har bedömt viktig haattsom vara
kvar inom den kommunala verksamheten.

går inteDet fungeradesåga helt enligt BUM ef-att att systemet
det inte fanns några inslag konkurrens från den privata si-tersom av

dan det gäller mjukade sektorerna.när Modellen fungerade bara in-
den förvaltningen. Kommunen har hög andel ochom egna en unga

har därför mycket på barnomsorg och skola. harDettasatsat resurser
medfört det inte funnits något behov bygga kooperativatt attav upp
eller privata alternativ till den kommunala verksamheten. Den nya
modellen för administrera eftersom det måste skrivas in-tung attvar
temfakturer mellan de olika enheterna exempelvis område be-ettom

köpahövde vikarie från område. Anledningen tillett annat atten
kommunen ändå har kvar beställare-utförareorganisation inom de
hårda verksamheterna lagen offentligär upphandling innebärom som

måste starka skäl till inte konkurrensutsätta verksam-att attman ange
het. Dessutom kostar det både tid och rivaatt systemet.pengar upp

har dåHur dessa omorganisationer påverkat kommunens behov av
arbetskraft Inom den primärkommunala sektorn minskade antalet
sysselsatta med cirka 950 under tiden 1990-93, kvin-740varav var

Personalminskningarnalzhar två bakomliggande orsaker: Kom-nor.
under några år konkursmässig ochnärmast hade ingen kre-munen var

ditvärdighet i banken. Neddragningarna inom den offentliga sektorn
hade också inslag med ideologiska förtecken. och medI vissarent att
verksamheter gick till privata alternativ krymptesöver så den kom-
munala personalen automatiskt.

antalet övertaligaDet fanns inomstörsta yrkesgruppema bamsköt-
hemspråkslärare, viss administrativ personal, städare, köks- ochare,

H Avsnittet Botkyrka kommun bygger intervjuer med bl.a. kommunfullmäk-om
ordförande,tiges personalchefen och ordförande i Svenskakommunalarbetarförbun-

det.
12Minskningama har skett främst garantipensioner, vikariat löpt ut,genom som men

reella uppsägningar.även
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bamstugechef-antalinnehöllekonomibiträden. ettDessutom gruppen
från kultur-personaldelhemtjänstpersonalochassistenter samt ener,

fin-fortfarandebedömsövertalighetRisk förfritidsverksamheten.och
fastighetsskötare,blandochgatusidan, te-gamlastädsidan,inomnas

finnsde härMångaekonomiassistenter.ochlefonister gruppernaav
uppsägnings-alltiddärmedharochbeställare-utföraresystemeninom

sig.hängande överrisken
påändratsharfunktionssättarbetsmarknadensoffentligaDen

rationalise-ochomorganiseringarårensdevismånga senastegenom
arbets-försämringtillhar lettKonkurrensutsättningenringar. aven

och dembolagenkommunalai dekvarför dem ärbådevillkoren som
hårdagäller dedetalternativen närprivataanställning i defåttsom

konkurre-kommunenhartekniska sektorndenverksamheterna. Inom
läg-kommunenfortfarande. Närsåochalternativ görprivatamedrat
ochåret-runt-anställdaförkostnaderräknamåstebudett manger

fall har kom-vissaverksamheten. Inivåer iolikapåcheferföräven
förfarandeDettaintressenter.privatakonkurreratsbolag ut avmunens

de ärpersonalenhososäkerhetnaturligtvis oavsettinnebär an-omen
efter-bolagprivatellerintrabolag ett rentställda kommunen, ettav

kontraktet löper.så längede har arbetede bara attvetsom
al-"mjuka" privatainte deharsektorernadeinomanställdadeFör

anställnings-mångasDock harhotbild.medfunnitsternativen ensom
till-uppsagdablev ärbarnskötaredeFleraförsämrats.villkor somav

tillfälligtAntaletkontrakt.tillfälligai kommunenbaka an-numen
iden störstBarnskötama är ävenmarkant.ökatställda har somgrupp

artikel iWesterbergsSearbetslös.går ävenfortfarandeutsträckning
antologin.

Botkyr-imedlemmarkommunalarbetarförbundetsSvenskaBland
1990-talet. Deunder100medökatarbetslösheten över procentharka

deinomarbetslöshet männendrabbadeblevförst varavsomgrupper
utsträckningmycket högidockharDessahårda sektorerna. grupper

inomparkarbetareellerfastighetsskötarearbeteberedaskunnat som
det intedärdeBamskötarkåren ärsektorn.privataden grupperen av

Även policyuttalatfinnsdet inteförbättring.någonskeverkar enom
trendensåandra kommuner, ärmångaidetvilket göri kommunen,
efterfrå-kommerfritidspedagogeroch attförskolläraredet är somatt

kvin-främstföljaktligenframtiden. Det äribarnomsorgeninomgas
omorganiseringamamedsambandiarbetslöshetdrabbats avsomnor

Botkyrka.irationaliseringamaoch
planerade denintepersonalnedskämingar ärytterligareNågra av

möjligt. Perso-detinte ärkommunledningen attanledningen att anser
arbetspresssådanhabedömsförvaltningarnaolikadeinomnalen en

negativt.kvaliténpåverkaskullenedskärningarytterligarepå sig att
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Kommunen har behovtvärtom öka personaltäthetenett ochattav ser
möjlighet det degöra regeringsförslagatt liggeren attgenom som om
in arbetslösa år iöver 55 kommunalta verksamhet kvalitetshöja-som

villKommunen även möjlighetenöver omvandla socialbi-re. attse
drag till aktivitetsbidrag, dvs. arbetslösa kan arbeta i kommunalatt
verksamhet med bibehållen a-kassa.

Västerbottensläns landsting ständiga organisationsförändringar-
Redan 1986 infördes form resultatredovisning inom landstingeten av
för varje s.k. basenhet. Målet decentralisera beslut ochatt göravar
varje basenhet ansvarig för sin ekonomi och administration. Po-egen
litikerna skulle sigägna övergripande frågor och tjänstemännen
verkställa. Organisationen fungerade inte förväntat och år 1991som
förstärktes målstymingen ytterligare och ekonomisystem in-ett nytt
fördes. Varje sjukvärdsnämnd tre stycken ska beställa sjukvårdnu
och tandvård inom sitt geografiska område. skerDet ingen insamling

offerter tjänstemännen informerar sig vilkenutan vård invån-av om
vill ha och utifrån det sina beställningar.göra Regionsjukhuset iarna

Umeå införde prestationsbudget istället för resultatenheter, vilket in-
nebär varje enhet, klinik får betalt efter utfördatt prestation.etc.,

Det pågår ständiga organisationsförändringar för effektiviseraatt
och minska kostnaderna i landstinget. skaDetta ske ytterligaregenom
decentralisering beslutsfattandet till enheterna. Målet är öka ef-attav
fektiviteten, produktiviteten och kvaliteten på vården. Valfrihet finns
för invånarna vid val läkare och sjukhus här finns möjlighetav att
välja bland alla sjukhus i Jämtlands, Västernorrlands och Norrbottens
läns landsting förutom det egna. Det geografiska avståndet mellan
sjukhusen och läkarna och den låga befolkningstätheten i landstinget
leder till ingen omfattande konkurrens kan skapas.att Receptet för att
effektivisera, höja kvaliteten, valfriheten och tillgängligheten vård
har visat sig samarbete mellan olika läkare, sjukhus och nämndervara
i länet.

Antalet anställda i landstinget har minskat med cirka 400 personer
exklusive huvudmannaskapsförändringar. Andelen kvinnor har min-
skat några procentenheter. Få uppsägningar har gjorts, eftersom det
har räckt med den naturliga avgången. Liksom i övriga landsting i stu-
dien det främst yrkesgrupperär i basverksamheten drabbatssom av
personalrationaliseringar. De minskningamastörsta har skett i grup-

sjukvårdsbiträden, undersköterskor och försörjningspersonal.perna
Även inom detta landsting detär personalpolitiskt mål höjaett att

kompetensen hos personalen så undersköterskenivån ska läg-att vara
kompetens inom sjukvården. övrigaI yrkesgruppersta ska personalen

ha lägst gymnasieutbildning. Detta innebär alla biträdesgrupperatt
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teknik-år.landstinget Deninomförsvinnakommer ettatt nyaom par
med special-sjuksköterskorochfler läkarekräver alltsjukvårdenien

kommerdessa yrkesgrupperanställda inomantaletutbildning och att
teknikendenberor påvårdtidenframtiden. kortarei Denöka nyasom

drabbarvilket främstomsorgspersonal behövs,mindrealltinnebär att
Även haradministratörerantaletvårdbiträden.undersköterskor och

datorisering ochtill följdårenunder demarkantminskat senaste enav
iRegionsjukhusetsjukvården.byråkratin inomminskapolicy att
ipersonalrationaliseringamadelendenstått förUmeå har största av

andel lågutbildadehögomfattaryrkesgruppemalänet. Inom ensom
minskat antalet,generelltlandstingetkvinnor hardeltidsarbetande

AntaletRegionsjukhuset.påomfattningi likadock inte stor som
såför iframtiden minskasitimanställda ska storoch även attvisstids-

tillsvidareanställdauppsägningarundvikamöjligtutsträckning avsom
1995.Svärd,JohanssonGonås,

förändringarmarginellaUmeå kommun -
Of-verksamheterna.hårdadeinominfört BUMharUmeå kommun

beställarenhetspeciellingenkontrakt skrivsochinkrävsferter men
påkravet 20uppfyllamed procentSyftet BUM attfinns. att avvar

harinnan 1995. Dettakonkurrensimåste haverksamheten prövats
upphandlinglågkonjunkturen. Enberoende pålyckats främstinte av

verksamheten dehårdadenskett inomhartjänsterna25 procent av
mjuka verk-deInomutökning inteoch vänta.åren är10 attsenaste en

central-mindreresultatenheter 1988,infördessamheterna steg motett
mål ochställersocialnämndenochKommunfullmäktigestyrning. upp

Försökresultatenhetema.ochverksamhetenförekonomiska ramar
bi-iverksamheten formmjukadegjorts inomharkonkurrensmed av

ladesdylikt.kooperativ eller Dessavillpersonaltilldrag startasom
idag finnssida ochpersonalenssvalt frånmycketdå intresset varner

verksamheten.kommunalaalternativ till denfåtalendast ett
anställda med 250antaletminskade1990-1993periodenUnder ca

har varitPersonalrationaliseringamanaturlig avgång.genompersoner
lär-vaktmästare,kökspersonal,yrkesgruppemaomfattande inommest

harövrigaanläggningspersonal. Iochpersonalteknisk engrupperare,
huvudmannaskapsförändringar-beroende påviss deltillökning skett,

anläggningteknik ochinommansdominerade yrkesgruppemaDena.
detbyggbranschen. Meninomlågkonjunkturenmedochminskade i

verk-rationaliseringeffektivisering ochresultatäven avett av envar
därkvinnor,utsträckningbestår iKökspersonalensamheten. stor av

personalminskningar.tilllettrationaliseringskravteknik ochhar ny
antalettaktiminskatharflestade män,Vaktmästama, somsamma

sammanslagningarminskat. Genomharfastigheterkommunala av en-
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heter inom skola och barnomsorg behövs idag färre föreståndare vil-
ket främst drabbat lärare.

Om ytterligare besparingar måste ske kommer undervisningen och
inte kunna behålla sin nuvarande kvalitet, vilket varitattomsorgen

möjligt hittills nedskärningar. Rationaliseringen administrativtrots av
personal så omfattande under tio år kommunen måste göraattvar ny-
anställningar 1994. Uppsägningar ska undvikas och personalbehovet i
äldreomsorgen så de blirär övertaliga i andra verksam-stort att som
heter förhoppningsvis kan få arbetsplats där. Behovet räknasen ny

100 nyanställningar år 1994-1997 Gonäs, Johanssonvara ca per
Svärd, 1995.

Effekter5 omvandlingenav
för den enskilde arbetstagaren

dettaI avsnitt redovisar vi resultat från två studier omstrukturer-av
ingen inom offentlig sektor och dess konsekvenser för den enskilde
arbetstagaren. Det dels vår undersökningär nedläggningenav av
Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna dels studie konsek-en av

personalnedskämingar inom barnomsorgen i Uppsalavenserna av
kommun Gonäs, Hallsten, Johansson, Thorsson, 1994; Svärd, 1994.

diskuterar vi arbetsmarknadsrörlighetenHär för kvinnor och till-män
tjänstenivåer.hörande olika yrkesgrupper och Vi har ställt frå-oss

hållfasthur svenska kvinnors arbetsmarknadsförankringgan pass
Klarar de kvinnorär. finnasägs arbeten, deatt stannarsom upp nya

inom offentlig sektor eller går de till sektoreröver och yrkesom-nya
råden

Fallet Skolöverstyrelsen och Länsskolnämnderna

19 septemberDen 1990 meddelade dåvarande skolminister Göran
SÖSkolöverstyrelsenPersson och länsskolnämnderna Ln skul-att

avvecklas och ersättas mycket mindre myndighet Skol-av en ny,
SÖverket. Beslutet lägga och Ln, följd denatt attner som en av sven-

n Undersökningen nedläggningen Skolöverstyrelsen och länsskolnämndernaav av
utfördes hos de anställda från Skolöverstyrelsen och de fyra länsskolnämnderna i

Örebro,Västerbotten, Kristianstad och Göteborgs och Bohus län, drygt 400 personer,
fått frågor via enkäter, intervjuer och telefonkontakter. Uppgifternasom svara om

neddragningarna inom Uppsala barnomsorg bygger enkät skickades uten som
1992 till 100 de 23 förskollärare152 och 128 barnskötare blev uppsagdaav som
inom barnomsorgen. Enkäten berörde tiden första juni 1992,uppsägnings tillfället,
till och med november år. uppföljningsenkätEn skickades sedermera tillutsamma
dem svaradepå första enkäten i december 1993 och gällde tidsperiodensom
december 1992 till och med november 1994.
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till målstyrdregelstyrdfrånändradesskoladministrationenska enen
tillstartskottetkanbeslut. Detinget isoleratverksamhet, ses somvar

statliga sektorn,inom denavregleringdecentralisering ochden som
sades ochOmkring 7001990-talet.helaunderpågått upppersoner

organisationenåteranställning i dengaranterades utomingen ennya
det nybildadeanställning påfickhandikappkonsulenter somgrupp

SIH.handikappfrågorförinstitutStatens
SÖ utbild-kvalificeradeanställdamångahadeochvid LnBåde

dominerandearbetsområden. Desinaerfarenhet inomoch långningar
SÖ byrådi-byråsekreterare,byråassistenter,vidyrkesgruppema var

skolområden.olikaförochavdelningsdirektörerrektörer, experter
avdelnings-skolinspektörer,biträdandeskolinspektörer,Vid fannsLn

ni-på olikaadministratörerandelochkonsulenterdirektörer, storen
Könssegregeringentjänstenivå.högresig påbefannvåer. Flera varen

SÖ domineratmanligtSkolinspektörochpå både Ln.tydlig ett yr-var
kvinnodomi-nivåerolikakontorspersonal påochkonsulenterke, var

kvinnligafannsbåda hållen. Detintegrationvissmednerade yrken
Kvinnorna indel-konsulenter.manligadet fannsskolinspektörer, var

positioner ihadeingick dedentvå Iiade somena gruppengrupper.
byrådirektörer,avdelningsdirektörer,antingenmednivå männen, som

där-tjänstenivånlägrekonsulenter. Denellerskolinspektörer varsom
mellantjänstnivån. framgårSomkvinnodominerad, liksomheltemot

hierarkiska, dettydligtorganisationernabeskrivningen ovan varav
administrativandelochvälutbildade tjänstemänbådefanns storen

gällde sökadetförutsättningarolika närpersonal. hadeDe att nya ar-
organisationendenfrån ochSö Lnvissabeten. För ennyavargrupper

platt förhållandevismedstrukturhadeSkolverketmöjlighet. enen
ochregionkontormindre antalochStockholmcentralenhet iliten ett

kraftigtAdministrationenlandet.spriddaundervisningsråd över var
administrati-flestaklara deundervisningsråden kundenedbantad och

lägrefrån defåföljaktligensjälva. Detuppgifterna personervarva
organisatio-i dentjänstaktuella förtjänstenivåema nyaensom var

nen.

Länsskolnämnderna

Detskolinspektörema vägar. ärgårundersökningsgruppen treI unge-
under-organisationentill dengårtredjedel överfär somnyasomen

skolvärldeninommångaungefär likavisningsråd, stannar somsom
pension.avgår medochkonsulenterellerskolledare, restenexperter

M förvärvs-indelningen SEIsocioekonomiskaanvänderstudienI avav enoss
främst1990. Debostadsrälcningenfolk- ochenligtbefolkningarbetande somgrupper

tjänstemän/mellannivå, högretjänstemäntjänstemän,lägreanvändeshär är
företagare.befattningar,ledande egna
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Handikappkonsulentema fick garanterad anställning vid Statensen
institut för handikappfrågor. Det cirka 12 ochmännenprocentvar av
28 kvinnorna arbetade konsulenter,procent totalt 24av som som pro-

undersökningsgmppen.cent av
hälftenDrygt kvinnorna från arbetadeLn med administrativaav

uppgiñer. Av den administrativa personalen det 52är harprocent som
fått fast arbete, 21 har tillfälligtett arbete,nytt 12procent ett procent
har valt pensionsersättning det kan i sig uttryck för svårig-ettvara
heter sig tillbaka på arbetsmarknaden ochatt ta 15 heltärprocent ar-
betslösa. Av dem har fått fast eller tillfällig tjänst finns detsom en ny

tydlig tendens det arbetet innebär lägre tjänstebefattning.atten nya en
Byrådirektörema arbetar byråsekreterare eller assistenter.som som
Byråsekreterama har fått arbete assistenter eller kontorister ochsom
assistenter i sin fått andra assistentarbeten. Bland assistentematur fin-

vi majoriteten dem helt arbetslösa.ner av som var

Tabell 5.1 Den procentuella andelen kvinnor återfått förankring påsom
arbetsmarknaden, form fastantingen arbetei ellerett egetav
företag år efter nedläggningen, fördelade på socioekonomiskett
tillhörighet.

|Länsskolnämnd tjänstLägre Mellan tjänst Högre tjänst
Västerbotten 34 100 78
Örebro 40 50 88
Göteborg 44 75 100
Kristianstad 0 100 100

Källa: Sö/Ln-enkäten.

En ökad dijferentiering

våraEn hypoteser vi skulle differentieratatt mönsterettav var se
bland framförallt kvinnorna. Detta skulle orsakat kvinnor-attvara av

i de administrativa yrkena förväntades minskadmöta efterfrå-na en
på den arbetsmarknaden,öppna och därmed bli tvingadegan att
i krav på det jobbet, för få arbete överhuvudtaget. Avatt ettner nya

tabellen framgår5.1 det tydligt den gamla positionen inom organi-att
sationen hade betydelse på så detsätt, kvinnorna från högreatt var
tjänstenivå inom länsskolnämndema i utsträckningstörst ficksom

arbete. Då bör det där vi återfinnerärnytt de konsulenternoteras att
automatiskt ñck anställning i den organisationen SIH.som ny nya

Även SÖde anställda från inkluderats pekar resultaten på dif-om ett
ferentierat mönster.
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kvinnorblandtjänstemänhögrejämnstorarelativtTvå grupper,
Omkringutveckling.likartadgenomgick ioch män, stort sett enen

nedåtinnebar bytearbetenfick ettdessafemtedel somnyagrupperav
dehadedede arbeten närjämför härhänseende. Visocioekonomiskti

arbetenmed de1990organisationengamlafrån densades somupp
från Ln. Deutgjorde männenUndantagendecember 1992.ihadede

på dennivå, såledespåkvarhelti dethade närmaste stannat samma
tydligtmycket mön-framträdertjänstemannanivån. Däremot etthögre

finner5.1.mellannivå se figur Härpåkvinnornadet gällernärster
i kva-gått nedarbetefåttkvinnordehälften nyttettvi överatt somav

SÖ Kvin-länsskolnänmdema.ochbådegällde förlifikationsnivå. Det
områ-respektivesinaförblivit inomnivån hadeden lägstafrånnorna

samtligaingårHärdessa mönster.figur illustrerarNedanståendeden.
anställningar.tillfälligasåledesanställningar, äventyper nyaav

SÖ Iänsskol-ochvidför kvinnortillhörighetSocioekonomisk5.1Figur
hade denden delämnade ochdeanställning idennämnderna i

1992.decembersista

fria yrk tjmänlägre
mellannivåchefer

tjmånhögre
chefertjmänhögre
fria

mamma

tjmänlägre Ant
100806040200

SÖ/Ln enkäten.Källa:

inne-anställningsbytengjortdetjänstemännen ärhögreDe somsom
gälldehänseende. Detsocioekonomisktirörelseuppåtgåendeburit en

härsåledesfinnerVikvinnor män.förutsträckninglikai stor som
differentie-inneburitomställningenvår hypotesförstödvisst att en

tjänstemannagruppemahögrehänseende.socioekonomiskt Dering i
till all-Mellannivän,arbeten.eller bättrelikartadefinnalyckatshar att

försämring tilltydliggåttkvinnor harbeståendedelenstörsta enavra
kvalifikationsnivå.gälltdetnärmötes

ikönssegregationenstudieniställdevifrågornaEn var omossav
möjligheterindividernasbetydelse för attnågonhadeorganisationen

det faktumbeaktarblimåstearbete. Svaretfå ettnytt manett om
ochköndomineradehelt attbefattningaroch ettyrkenvissa avatt var

arbetsmarkna-påmöjligheterolikahadebefattningarochyrkendessa
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den. med högreDe befattningar och längre utbildningar efterfrågades
både den organisationen och skolvärlden i övrigt. frånDe denav nya
lägre administrativa tjänstenivån dagensmötte minskande marknad
för kontorister och sekreterare.

Uppsala kommuns barnomsorg sorgebarnett-

fallet UppsalaI kommun kan orsakerna till uppsägningama finnas in-
flera olika områden. En generell förändring övergångenom mer var

från detaljreglerade till generella statsbidrag för kommunal verk-mer
samhet: Uppsala kommun kunde omfordela och välja vilkanu pengar
områden skulle prioriteras. minskadeDe statsbidragen till kom-som

och andra ekonomiska faktorer, såsom betydande upplå-munerna en
ning under 1980-talet, lade grunden till den dåliga kommunala eko-
nomin, liksom det minskade skatteunderlaget i och med stigande ar-
betslöshet. Ekonomin dock inte den enda orsaken till uppsägning-var

och nedskärningarna i verksamheten. I den borgerliga koalitio-arna
fanns viljaäven minska den kommunala verksamheten förattnen en

möjlighetstörre för privata alternativatt etablera sig påattge en
"marknaden. Ett ökat antal aktörer på marknaden ansågs leda till bil-
ligare på sikt. En frihet vidstörre val utbildningomsorg av omsorg,
och vård för kommunens invånare ansågs även vikt förstorvara av
Uppsalas invånare.

De uppsagda ingick i undersökningen fick vid olika tidsperio-som
der på frågor hur, och i vilken utsträckning de fåttsvara om ettvar

arbete under tidsperioden från uppsägningstillfálletnytt 1992 till och
med november 1993. Under denna period hade alla, de föräld-utom
ralediga åtta procent, hañ arbete under längre eller kortare peri-en
od. novemberI hade1993 27 fått tillsvidare anställning,procent en ny
49 tillfällig anställning, 6procent arbetslösa och 10procenten var

studerade. Majoriteten demprocent arbetade gjorde det inomav som
någon form välfárdsproduktion i kommun eller landsting. Detta ärav
inte förvånande med tanke på Uppsala kommun har mycketatt en en-
sidig arbetsmarknad. Omkring 50 arbetstillfällena finnsprocent av
inom den offentliga förvaltningen och för kvinnorna den 60utgör

arbetstillfállena. privataDe alternativen inomprocent vård,av omsorg
och undervisning få i Uppsala och den alternativa arbetsmarkna-var
den för de uppsagda från den kommunala därigenomomsorgen var
begränsad. De alternativ farms olika kooperativ, efter-som var men
frågan på arbetskraft liten.var
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dragGemensamma

SÖ/Ln-studien de högsko-ärUppsalastudien och attmellanlikhetEn
braomställningenklarattjänstebefattninghögrefrånleutbildade en

tillfälligt arbete. Däremotellerfastfåttutsträckningioch nyttettstor
haft svåraretjänstebefattningarnalägrefrån delågutbildadedehade

dock fåtalarbetsmarknaden. Detförankring ettåterfå fast varatt en
dessapåberoendesannoliktfallen,bådai de attarbetslösavarsom

offentliga verk-i denedskärningarnadeutfördes innanstudier stora
studi-bådamellan deparallelltydligbörjan.sin Ensamheterna tog

verksam-offentligåteranställts iarbete främstmeddeär nyttatterna
tilldockyrkesområden,respektivesinainomkvaroftaochhet var

socioekonomisklägrepriset status.av

omvandlingenEffekter6 av

inom barnomsorgenmycket,jobbar försigFolk sliter ut man
Ökat antal barnutarbetad.sigkännerochjättetungtdetär man

mintänkermånga fall.i Jagfruktansvärtdetanställd ärper
jobbar,jobbar,jobbar,delfinnsförvaltning, det somenegen

istället förfler,anställerinteför attutbrändablirdom att man
jätte-sist domoch tilljobben, årså delarvikarierinta man upp

ochdom sjukaså blirochoch därbåde häroch fårtrötta ont se-
domdåsjukainteså domblir sjuka tardom är utandan när se-

arbetslösamänniskorgår detOch såistället.mester avmassor
då såi halvtidpersonalenbytakanklartdetoch utär att man

den andradå harutbrändablivithardomnärsägaatt men
Intervju medkompetens.år ochi tiovarit hemmahälften tappat

kommunBotkyrkakvinnan ijämställdhetsombudsmannenf.d.

femtedeltillhörkapiteltill dettainledningenframgårSom avenav
heltantingen ärallasjättedel mänochkvinnoralla somgrupperaven

deltidsarbetslösaarbetsmarknadspolitiska stöd, ärdeltar iarbetslösa,
arbetsmarknaden.ordinariedenstår utanfördvsarbetslösadolteller

med kvinnorshändervadbörjanivi ställdeFrågan ar-somvaross
rå-riktlinjerenligt deomvandlassektornoffentligadenbete när som

försvinner.kvinnors arbeteblimåsteidag. attder Det svaretspontana
denkrävervälgrundatochsanningsenligtdet ärMen även ett svarom
dif-i dagarbetsmarknaden utgör ettproblembildkomplexa mersom

visektornoffentligaomvandling settDenferentierat un-somavsvar.
arbetsmarknadensoffentligadenförändratåren hardeder senaste

för oli-effekterrad olikaoch fåttolikarad sättfunktionssätt enen
entydigtochenkeltingetandra ordmedfinnsDetka svar.grupper.
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kapitletI har eftersträvat så mångfasetterad bildatt ge en av
omvandlingen möjligt, inte minst geografiskt perspektiv.ettsom ur
Med våra fallstudier har vi visat det har betydelse omvand-att stor var

äger rum.lingen Vi har även betydelsenpoängterat den enskildaav
individens olika förutsättningar i omvandlings- eller avvecklings-en
situation, beroende på kön, utbildning, yrke och position i organisatio-

Låt ändå först peka på några generella drag i omvandlingen.nen. oss

Organisationsförändring och kompetensutveckling
Gemensamt för så alla kommuner personalminskning-ärgott attsom

har följt i spåren organisationsförändringama, vilket inte för-ärar av
vånande målennär med förändringarna justett är samordna ochattav
effektivisera verksamheterna så mindre personaltäthet krävs.att

Generellt för de organisationsförändringar skett i landetssom
kommuner/landsting ökadär efterfrågan på högre kompetens.en
Många politiker och tjänstemän det går bevara kvalitenatt attanser
välfárdstjänster mindre personal, bara den kvartrots har högärsom
utbildning. högreDe kompetenskraven har lett till vissa yrkesgrup-att

inte längre efterfrågas på arbetsmarknaden: hit hör sjukvårds-per t.ex.
biträden inte finns inom landstinget längre. I Kristianstads kom-som

målet allaär arbetar inom barnomsorgenatt ska ha lägst för-mun som
skoleutbildning, alltså inga barnskötare inom barnomsorgen. Gonäs,
Johansson Svärd 1995.

Ökad arbetsbelastning

Effektiviseringen och kravet på besparingar, kanske varit densom
bidragandestörsta orsaken till organisationsförändringama, har lett

till högre krav ställs på personalenatt kan arbeta 100 helaatt procent
arbetstiden. finnsHär inget för med lättare arbets-utrymme personer
skada, ofta sjukskrivnaär eller hemma med sjukt bam.personer som
Det främstär arbetat inom försörjningsverksamheten ipersoner som
kommunema/landstingen drabbats de tuffaste effektivisering-som av

och personalrationaliseringama. Städare och kökspersonal denärarna
främst drabbats konkurrensutsättning och privatisering.grupp som av

Det i dessaär även vi hittar andel kvinnor och dess-storgrupper en
med arbetsskador och invandrarbakgrund.utom När verk-personer

samheten lades på entreprenad hände det ofta denut arbetsgi-att nya
kakanms."plockade russinen De anställda med hög frånvarovaren ur

16hade inget hämta hos den arbetsgivaren.att nya

15SedanEU-medlemskapet 1995 måste entreprenör över verksamhetentaren som
med alläven personal, vilket inte betyderta alla kommer beredasarbete hosatt att
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marknadsgenomslagochKonkurrens

mångaändrats påharfunktionssättarbetsmarknadensoffentligaDen
Konkurrensutsätt-rationaliseringar.årensmed deochi senastesätt

dembåde förarbetsvillkorenförsämringtilllettningen har somaven
de pri-anställning ifåttdemochbolagenkommunalai dekvarär som

denInomverksamheterna.hårdadegällerdetalternativen närvata
alter-med privatakonkurreratkommunervissaharsektorntekniska

konkurre-svårthaftharfortfarande. Kommunerna attsånativ och gör
kantvåáibland drivsbolagvissa som an-personerut enavsomra

måstebudläggerkommunenarbetskraft. När ettbilligtillfälligställa
nivåer iolikapåoch cheferåret-runt-anställdaförkostnaderräknade

konkurreratsbolagkommunens utfall harvissaverksamheten. I av
osäkerhetnaturligtvisinnebärförfarandeintressenter. Dettaprivata en

kontraktet lö-så längearbetehardetbarapersonalenhos vet attsom
sina arbeten.förlorardeinnebäraanbudsomgång kan attNästaper.

Ändrade segregationsmönster

kvinnornas1990-talet harpåomvandlingenpågåendemed denochI
ickeochtjänstearbetettillkoncentreradalltblivitsysselsättning mer
harsysselsättningsmönstersektorn. Männensoffentligatill denminst

spridningökad övernämligenriktning,i motutvecklats enannanen
verksam-offentligtjänsterfinansiella äventillfrämstsektorerna, men

finner ochkvinnors mänsvi såledesnivåaggregeradPå atthet. sys-
ökad kon-kvinnornasriktningar,olika motutvecklats iselsättning
Gonässektorernaspridningökad överochcentration männen mot

arbetsplatserna,påskervadpåvi närmare1996. MenSpånt, somser
variationökadvifallstudier, finnervåravi kanvilket göra engenom

SÖ på depekadelänsskolnämndemaochFalletdifferentiering.och
iochpositionerbehålla sinamöjligheterkvinnornashögutbildade att

och konto-personalenadministrativamedan dendem,stärkafallvissa
problem.ristema mötte stora

segregationminskadkanidagdetblirSlutsatsen att somsesom
kvinnoryrkesval blandändradefrämstberor intenationell nivåpå

arbetsmarknaden.förändringarnastrukturellapå deoch män, utan av
ochsektoroffentligkvinnoyrkena inomkrympningytterligareEn av

tillledasåledeskansektorernaspridning övermännenökad enaven
samtidigthelhetarbetsmarknadenpåsegregationminskad mensom

vis-tillkvinnornakoncentrationstarkarefaktorerdessainnebär aven

ske.uppsägningarhär kanarbetsgivarenden utannya
m Stockholms länssjukvårdsområdet,NordvästraHolmberg,medIntervju Inga

7/1-95,landsting
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sektorer på arbetsmarknademvilket knappast långsiktigt kan stärkasa
deras positioner.

Geografiska skillnader

de kommunerI och landsting här behandlats återfinns tydligasom
skillnader i valet organisation produktionen välfärdstjänster.av av av
Stockholms läns landsting har genomfört beställar-utförarmodellen
BUM, den s.k. Stockholmsmodellen, vilket innebär främst offentlig
konkurrens mellan olika resultatenheter i landstinget. Västerbottens
läns landsting har varit betydligt restriktivare i sin organisationsför-
ändring. Olika geografiska områden inom länet har dock genomfört
olika organisationsförändringar. Regionssjukhuset i Umeå har infört
prestationsbudget upphandling mellan de olikasamt enheterna
sjukhuset. Utanför regionssjukhuset har däremot delar denstora av
traditionella organisationen behållits resultatenheter har införts.men
Möjligheterna till konkurrens mycketär små på landsbygden och i
glesbygden i Västerbottens län, och organisationen hälso- ochav
sjukvård har fått lov hänsyn till det. Dessutom har inteatt detta poli-
tiska målet varit främst konkurrensutsätta verksamhetenatt utan att
andra påsätt båda landstingenI har det gjorts personal-spara resurser.
nedskärningar de har varit betydligt omfattande i Stockholmmen mer
där 25 de anställda mist sin sysselsättning underprocent åren 1990av
till 1993; motsvarande siffra för Västerbotten 13är procent.

Umeå kommun tillhör de kommuner i landet genomfört småsom
och få organisationsförändringar. Resultatenheter har genomförts,

de försök gjorts konkurrensutsätta verksamhet haratt miss-men som
lyckats och det finns ingen politisk vilja försöka igen. I Botkyrkaatt
däremot infördes inomBUM såväl de hårda de mjuka verksam-som
heterna. Systemet etterövergavs några år de gäller de mjukanär verk-
samheterna medan de hårda fortfarande för konkurrensutsätts av pr.-

alternativ. De anställda baravata de har arbete så länge kOIlvet att
trakten gäller.

Umeå kommunI har det skett marginell ökning personaler.,en av
medan Botkyrka kommun har gjort kraftiga personahninskningar.

Med de förändringar pågår idag med decentralisering väl-som av
fårdstjänstemas organisering och prioritering till kommunnivåner
kommer det bli allt skillnadstörre mellan olika medborgares till-en
gång till vålfårdstjänster och även skillnader i producentledetstora

förändradeDe spelreglerna sig olika uttryck, beroende på de lokalttar
specifika förhållande råder där förvandlingen sker. vissa kom-Isom

blir det bara krusning på och i andra det frågaärytanmuner en om
genomgående förändringar i den kommunala verksamheten. De fall-
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be-mycketochi mångtkapitel atti detta ärredovisatsstudier som
skilda utveck-till kommunernasOrsakernapilotstudie.trakta som en

bety-och desslokala kontextendenanalyserdjuparekräverlingar av
offentligadenomstruktureringenutfalletlokalaför detdelse avav

sektorn.

genuskontraktetFörändringar i

reproduktionenfördelningenhurpåverkasGenuskontrakten seravav
organise-politikenlokalafamilj.och Denmarknadmellan stat,ut -

valmöj-kvinnornasförbetydelseharochvårdring storenomsorg,av
änd-arbetslivssituation. Nuderasförlikvälarbetslivetiligheter som

förändringar-med dei ochnivåerolikasamband på senastedettaras
organise-ochsocialpolitikenutformninggällervad detbåde avna,

gradvis försäm-har sketttjänsteproduktion. Detoffentligringen enav
vid sjuk-ersättningensänksbla.stödsocialpolitiskaolikaring av
tusentalsförsvinnerSamtidigtarbetslöshetsförsäkring.ochföräldra-

tvåDärmed försvinnersektorn.offentligainom denarbetstillfällen
uppnåtthari Sverigekvinnor ettgjortgrundpelareviktiga re-attsom

Genuskontraktet brutetäroberoende.ekonomisktmåttlativt stort av
dagsläget.isiasvårtdärefterkommer är attvad omsom
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förvaltningoffentligiledareKvinnligal

kvin-förfrån kursererfarenheterkapiteldetta ärförUtgångspunkten
ochichefer, Norr-dvs.befattningar,ledandearbetade i somsomnor

kvinnligadeltog 120Totaltår.första1990-taletsunderVästerbotten
Samtligasektorn.offentligaarbetade i denledare, merpartenvarav

arbetadeledarel, delsig åt.skiljde Enuppgifterderas sommenvar
begränsad erfa-hadeflestaDeVD.andradaghemsföreståndare, var

antal kvinnormedfenomen,chefsjobb. Detta ett stortsittrenhet av
förspecifiktinteförvaltning,offentlig äriblivit ledarenyligensom

1997.Lindvert,ländessajust
offentligsåvälfrånledarekvinnligadvs.deltagare,Samtliga som

underarbetetförerfarenhet bassinanvändesektor,privat somegen
problembåda sektorernailedareförGemensamt somkursen. var

för-delegerakunnarespekterade, attsamtblimed atthade göra attatt
helaidiskuteralättafrågorfamiljeliv. Dessa attocharbete varena

situationermedsigidentifierakundede flestaeftersom somgruppen
maken kräverchef ellerkvinnlig attintesekreteraren accepteraratt en

markservice.fortsatt
dess-kvinnornaoffentliganställdadesigvisade det attDäremot

röd trådberätta. Somhistoriahelthade att genomseparat enutom en
medsituationparadoxallöptesitt arbetebeskrivningarderas enav -

ansvarsområde.utökningsamtidigochresurstilldelningminskad av
chefer,antaletminskarverksamhetersammanslagningarGenom av

deivanligauppgifterutökadetillbefordringarvarför gruppenvar
farmsochchefsuppgiñersinaförlorathade oñabefordratsintesom

dagistö-exempel dentypiskt ärkursdeltagarna. Ettblanddärför inte
barnomsorg.ansvarig för kommunenstillbefordrasrestândarinna som

ochhon nättned. Näroch drainhon skainnebärArbetet att spara
uppdrag.utvidgathonmed dettaigång etthunnit kommajämnt ges

aktu-derollen hosbetecknaBegreppet förframställningdennaanvänds i attledare
be-chef, i denochledarebegreppenmellaniblandDistinktion görskvinnorna.ella
visarFallenbegrepp.vidareoch ledareutsedda ärformellt ettchefer ärmärkelsen att

personalansvar.ochbudget-medledningsansvar,vittharkvinnor ettsom
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Hon blir hopslagnaansvarig för de områdena barnomsorg och skola -
med och högre sparbeting. Samtidigt åliggerett nytt det henne in-att

de två helt olikartade organisationskulturertegrera råder inomsom
dessa två verksamhetsområden.

Denna situation är paradoxal: ledarna mandat för utökatettges
område genom sammanslagningar och den viktigaste uppgiften blir

dra ned i det område precisatt blivit ledare för. Detsom man som
förvånade mig de flesta kvinnor i denna utifrånatt helt omöj-settvar
liga situation intemaliserade problemen. Med intemalisering jagavser
här väljer tillskriva sig självatt för lösa uppgiften.att ansvaret attman
Istället för ifrågasätta nedskärningarna eller ifrågasättaatt målen arbe-
tade för fylla alla oförenliga mål. alternativtEttatt be-sättman att
skriva förhållningssättet i Hirschmansär 1972att sägatenner att

valde sortiz.lojalitetkvinnorna istället för eller Ett exempelprotest
på denna mentalitet de kvinnligaär tandvårdsklinikchefer på minsom
fråga hur del arbetstiden de lägger påstor administra-om av

"dettion/ledarskap svarade: vi på kvällargör och helger eftersom vi-
så produktivaär tandläkare måste vi stå heltid kliniken försom att

hålla intäkterna administration kommer utöver normal arbets-upp -
tid.

Syftet med min artikel för det förstaär belysa hur kvinnliga le-att
dare i offentlig förvaltning hanterar den diskuterade paradoxen:ovan
utökat område/minskade Ett syfte analyseraär vil-annat attresurser.
ken funktion kvinnliga ledare fyller i denna situation där den kon-
ventionella bilden ledarskap manligt definierad ochav som en expan-
siv funktion inte fungerar. Det tredje syftet i makttermerär analy-att

det kvinnliga ledarskapets funktion i neddragningstider. Härsera av-
funktionen såväl för individen, för organisationen för samhäl-ses som

let i stort.

2 Illustrationer fyra fall-

illustreraFör situationen har jag valt beskrivaatt några fall däratt
ovannämnda situation tydlig.är Fallen bearbetade såär ingenatt en-
skild kvinna ska kunna identifieras. förstaDet fallet detär jagsom an-

tydligt visar mekanismema. Eftermest den ingående beskriv-ser mer
ningen fall jag också några kortfattadeett exempel på di-av ger mer
lemmat ledarskap nedskärningar kommer frånnytt andra verk-som-

2Sorti förekommer visserligen, i avhopp fört.ex. En frågaatt starta öppen hu-äreget.
ruvida imän situation också intemaliserar problematiken. Det finns teckensamma

tyder på det inte lika vanligtär iställetatt väljer sortiutan och/ellerattsom man pro-
öppna setest, avsnittett.ex. även Maktenprotester urholkasgenom ..
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si-ledamaskvinnligadefallen belyserpåpekasbörsamheter. Det att
Även andraantalocksåbeskriver den.de ett storttuation omsom

intesituation detbeskriver ärsituation,ikvinnor, ensammasamma
mening.striktbeskrivning iobjektiv

Fall 1
barnverksamhetenkrympandedenAdministratör inom

förskollära-Hon ärbarnomsorgen.arbetat inomåri mångaElsa hade
det da-föreståndare förblev honår sedan10år. Fördrygt 20sedanre

några årerbjudandet förhon fickarbetat. Närtidigarehongis där se-
stoltbådeblev honi distriktetbarnomsorgenansvarig förblidan att

orolig detlitesökande ochtiotalblandbli valdöver ett var an-att -
makeochmed fyra barnfamiljesituationsvarsfullt. Hennes somen

dethellergjorde intehemmetsköttehon attsig vid ar-att nyavant
privatlivet.medkombinerahelt lättbetsansvaret attvar

krävdedet änblevarbete,började sitt attsnartHon mervarsemen
sig komhon förväntatarbetsuppgifter ettdeTillhon myc-trott. som

bör-honfanns detkommundistrikt närsparbeting. hennesIket timgt
dagbam-20-talvarderaavdelningarmeddaghem samt ettjade tretre

periodunderElsagjordebudgetkravenökade attvårdare. De aven
upplevde honmed 10 %. Dettakostnadernanedmåste draårdrygt ett
med sig.arbetet Detständigtoch barmagbesvärhon ficksvårt,som

personal.mindremedblev sämre,såghonvärsta attatt omsorgenvar
mäimi-tvingassig sägavidmycket illadessutomElsa att upptog av

fall detmångaIgöra.honvilketskor, atttvungen personervarvar
energihonDärför lademed.bekantpersonligen storhon nervarsom

ingickinblandade, honför allaomställningen t.ex.underlättapå att
anställdavdelning därextrapersonal på sagtssjälv upp.enensom

önskade honochotillräckligmyckethon sig attkändegångerMånga
klarahon kunnatsåutbildningochkurserpåtid atthaft upp-att

Elsa fålyckadespusslandemycketoch eñeralltbättre. Trotsgiften
med sinaifrån perfektdock långthyfsat-fungeraverksamheten att

mått mätt.egna
skulle minskas.distriktantaletförändringDå kom nästa stora -

skullejobbensituationeni denplötsligtdistriktsansvariga attAlla var
stressrelateradekollegorsinafleraliksomElsa fickutannonseras. av

områdeschefstjänstemaannonseringenunder utan-Mittåkommor. av
i kommu-hela barnomsorgenchef förplatsennonserades även som

tvek-honvånda eftersomeñersökte Elsatjänst storDenna varnen.
cheffickElsauppgiften.skulle klara postenhontill somavomsam

underområdescheferfyramed endastdockhela barnomsorgen,för
områden åtta. Detantaletdistiiktschefsjälvhonsig när nyavarvar

upplevdeElsaoch timgt,ansvaretinnebarjobbet större somansvar
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hon också tyckte det stimulerande.även Elsa fick återigenattom var
kraftigt sparbeting på 8 %. visade sigDet oerhört svårtett nu vara-
klara detta, eftersom hela verksamheten varit för ned-att utsatt stora

skärningar under flera år. Elsa försökte minska sin administra-egen
tion, upphävde hon beslutet hon och hennes kansli skulle hat.ex. att
datorer. konstrueradeHon också schema för kunna utnyttja vi-ett att
karier inom barnomsorgen maximalt och därigenom spara pengar.
Återigen lyckades Elsa genomföra sitt sparbeting, till priset attmen

avkall sina värderingar vad brage egna om en omsorg
gick årDet och så det dags för omorganisation.nästa Nuett var

skulle barnomsorgen slås ihop med skolan som inom parentes sagt
genomfört hopslagningar och neddragningar. bådaDe chefs-samma
jobben, Elsas och skolchefens, slogs ihop till tjänst utannonse-en som
rades. Elsa och skolchefen bådasökte det jobbet. Hon börjadenya
fundera på den utslagning hon varit del hadeFörut hon blivitsom av.
chef i konkurrens med andra. Kanske det hennes bli utkon-tur attvar
kurrerad Tillsättningen visade det det inte Elsa fick jobbetatt var -

blev lyckligoch det. här gången hon liteöver Den härdad närvar mer
sparbeting på modesta % dök skulle hon5 Detta klara.ett upp. nog

igång med seminarier för samtliga anställdaHon och upptäcktesatte
då konflikterna Skolans och bamomsorgens personalatt stora. ta-var
lade helt olika språk, och Elsa hade svårt bli respekterad skol-att av

hon barnsköterska.personalen eftersom de tyckte baraatt var en
Situationen liknade i mycket ställningskrig, där skolansett rent perso-
nal ansåg de, och bara de, hade den pedagogiska kompetensen ochatt
där bamomsorgens personal ansåg de, och bara de, kompetentaatt var
för sociala och omsorgsrelaterade sidor verksamheten. Elsa hadeav

hantera två honNär försökte lägren uppfattades detatt grupper. ena
mestadels bamomsorgspersonalen hon sålde sinatt utav som egen

och skolans personal hon enbart prioriterade bam-attgrupp av som
omsorgen.

Trycket på Elsa hårt. Eftersom hon ansåg det borde gåatt attvar
förena verksamheterna och dessutom misstänkte hennes begränsa-att
de kompetens förvärrade situationen, ansträngde hon sig för skapaatt
möjligheter nå enighet och godatt prestera en gemensam omsorg.

ekonomiska situationen gjorde naturligtvisDen uppgiften svår. Alla
idéer in hjälp eller samla personalen för in-störreatt ta extern attom

överläggningar för hård budgetprövning. Den viktigasteterna utsattes
metoden för Elsa tala med personalen: inte bara cheferatt utanvar

personal på daghem, dagbarnvårdare, lärareäven och skolper-annan
Tidsåtgångensonal. för detta dels eftersom hon vinnlade sigstor,var
verkligen sig tid med dem hon talade med, dels eftersomatt taom

kommunen geografiskt omfattar område och dels för honett stort att

150



bödelnDen ömma

talatefter hahela personalensig föransträngde mötaockså attatt
övriganågra defick honpå skolatiotal läraremed attvetaett aven

tillbakadärför åkte honmed dem,inte talatmed honmissnöjda attvar
projekt skulle Elsamed dettaSamtidigtmed samtliga.taladeoch

arbetet.självasköta
månader,under någramycketarbetade honSammantaget extremt

Familjen klagade,tiden väl.nyttjapussla för kunnaförsökteoch att
dehenne de få timmaroch stöttadehjälpsammai stort settmen var

personalmöte där honElsa tillDäreñer kalladeträffas.kunde stortett
förslag till internockså visade detocherfarenheterpresenterade sina

olika kategoriernadearbetsorganisation grupper sammansatta av
honbättreMottagandet blev än väntat, ävenutarbetat.hon omsom

ledigthel helgkunde Elsamisstänksamhetengamladen tog enanas.
besök påsig också tid förmåndagen honoch påfamiljenmed etttog

vanligt och dessutom hadeMagbesvärenvårdcentralen. värre änvar
ordentligt.svårthon att sova

Fall 2
tandvårdenkrympandedenAdministratör inom

itandvårdsklinikpåhade arbetattandläkare. HonBirgitta är samma
från tandläkaredragits ned, 6hadeår. Enhetensedan 15liten orten

tandsköterskorheltidstjänster förutomhadeKliniken tremest.som
bestod tandläkarteametBirgittapersonal.administrativ Förutomoch

tvåi pensionskullenyutexaminerad och omen somvaren somav
utgjordenettointäkterBirgittasförklaringen tillkanår, vilket attvara

då kliniken bestodår sedannågraklinikens.hälften Förän avavmer
hon hadeinnebarklinikföreståndare. DetBirgittablevtjänster4,5 att

personalfrågor,kliniken,förövergripande chefsansvaretdet t.ex.som
landstinget itandvårdsförvaltningen ochkontakter medochekonomi

övrigt.
iochutmaningklinikchefsuppgiñensågBirgitta nystartenensom

minska sinkliniken skulleeftersomtufft i börjanarbetet. Det om-var
helhjärtatoch kunde därförbarnBirgitta hadefattning, vuxnamen

Medförändringen.genomförandetochsig i planeringen avengagera
Birgitta detupplevde störstadimensioneringennuvarandeden att pro-

i tider neddrag-existensklinikens fortsattamotiverablemet att avvar
neddragningar likaytterligarelitensåKlinikenningar. attvar nu

enligtLösningenenheten.nedläggningkunde innebäragärna varav
resultat, dvs.visaklinikenmotiveraBirgitta attgottettattatt genom

produktivi-sammanhangproblem i dettalönsam. Ettkliniken varvar
intäkter förstod med sinaBirgittapå kliniken.tandläkarnablandteten
Birgittavaldeintäkterna. Därförandeloproportionerligt attstor aven

för lägrekompenseratandläkare, förfulltidminstarbeta att pro-som
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duktivitet hos de andra Birgitta påpekade de båda fullgodaatt var
kollegor med goda patientkontakter, hon skulle absolut inte vilja byta

dem.ut
Situationen gjorde Birgitta i huvudsak skötte sin klinikchefs-att

syssla på tider utanför den ordinarie arbetstiden. utnyttjadeHon sina
luncher och kaffepauser till kontakter med personalen och externt.
Administrationen skötte hon på kvällar och helger. Eftersom kliniken

bararelativt liten uppskattade Birgitta hon lade tioattvar ner ca
itimmar veckan. Eftersom klinikens policy datorn inte skulleattvar

hem till de ville inteanställda Birgitta undantag för sig självgöratas
åktehon till arbetet. dock inteDet dessa uppgifter hur/-ochutan var

de skulle utföras Birgitta oroade signär för. Istället detmestsom var
för klinikens överlevnad och hon bekymradeansvaret tyngst,som var

sig mycket hon de månadernasistaöver förhoppningsvisatt sett en
tillfällig nedgång i sin produktivitet tandläkare.som

Fall 3
Administratör den krympandefiitid/kulturverksamheteninom

Marianne hade arbetat sedan decennium med kulturfrågor. nå-Förett
år sedan blev hon kulturchef i glesbygdskommun. Bud getlägetgra en

hade inte varit Marianne, kom från stad, börjadestörregott. som en
sitt arbete högamed ambitioner. direktHon hårt motstånd,mötte ett
vilket förvånade henne eftersom kommunens image verkade vara po-
sitiv till levande kulturklimat. Hela verksamheten, sig detett vare
gällde satsningar på ungdomsverksamhet eller kul-teaterengagemang,
turminnesfrågor, ifrågasatt. Framförallt märktes motståndet i bud-var
getsammanhang, där det kompakt Mariannes försök for-mot attvar
mulera långsiktiga mål och strategier för kulturellt levande gles-en
bygd. Verksamheten för nedskärningar i alla budgetom-utsattes
gångar. årDet bara drygt innan Marianne blev sjukskriven, påtog ett
grund huvudvärk, och yrsel. Efter sjukskrivningen gickmagontav

sinahon in för uppgifter. engagerade sig kraftigtHon i satsning påen
folkmusik. tidigare honSom motstånd inom kommunen,mötte ett

hon lyckades med hjälp aktivt arbete för sponsring få ihopmen av
till sitt Under denna tid gjorde hon inte änannatpengar evenemang.

arbetade. Marianne gjorde det eftersom hon tycktegärna kommu-att
i så behov aktiviteter. Folkmusiksatsningen blev väl-stortnen var av

besökt, framförallt lockade den ungdomarna i kommunen. Däremot
blev den ekonomisk belastning för Marianne, fick påprutaen som
andra verksamheter.

Ganska efter detta kom beskedetsnart storevenemang om en om-
organisation i kommunen. Kulturförvaltningen skulle slås ihop med
fritidsförvaltningen. Mariannes och fritidschefens arbete slogs ihop

152



bödelnDen ömma

jobbet med denrädd förloraMarianneutannonserades.och attvar -
hon skulledet säkertekonomin kände hon intekrympande attatt var

det Mariannepåmind. eftergjorde sig Dagfå kvar. Magen attenvara
sjukskri-jobbet honansökan till detsinlämnat in tvungen attvarnya

va sig.
tillföllfritidsförvaltningenkultur-chef för såvälArbetet somsom
tillbegränsadeambitionerMarianne.småningom Hennesså attvar nu

något. fritid, hade honkunna området,åtminstone Detgöra nya
ungdomsverksamhet-användavilleerfarenhet Hontidigareingen av.

olikavisade sig finnas tvåverksamheterna. Detmellanbryggaen som
dem. fritids-i på Inomområdena såvälinommentaliteter som synen-

onödig överklasssyssel-kulturförvaltningenbetraktadessektorn som
sättning", fritidsförvaltningenbetraktadeskultursektominom mest

två si-försökte få deMariannefotboll ochfråga arenor.omsom en
Samtidigttill samarbete.uppmuntradevarandra ochförstådorna att

vilket leddetotalt med 16 %anslagetminskadehopslagningenmed
arbetadeanställda. Mariannehos demisstänksamhetochmissnöjetill

de två sekto-skulle förenaorganisatoriska lösningarhittamed att som
projekt medstartadeHonsamtidigtoch t.ex. ettpengar.spararerna

för fri-medintegreradesungdomsteaterverksamhet programmetsom
fåandra former förexperimenterade också medtidssektom. Hon att

kulturverksamhetoch mötas.inom idrottungdomar att
Även Marianneså upplevdefungeradedel satsningar ettenom

positionpolitiker i ledandefrånalla former,motstånd motstort nya
kommuninnevånare. eko-andra Deföräldrar ochockså frånoch ofta

Marianne skäraochblev alltnomiska trängre, tvungen attvarramarna
lade hon nedklassisk musik lågt,förintressethårt. Eftersom var

Oftapersonligt misslyckande.kändessatsning vilketdenna ettsom-
och vadhon gjort för felfunderade vadochMarianne vakenlåg

idéer.för sina Honför få gehörkunnaistället skulle görahon att
återigenekonomiska frågor. Stressenotillräcklig isigkände hon tog

funderingarledde hennessig,Marianne sjukskrevtribut ochsin närut
flyttade frånsade sig ochhontill orten.att upp

Fall 4
sjukvårdenkrympandedenAdministratör inom

långSedanlång erfarenhet.sjuksköterska medvälutbildadAnna är en
med sitt arbete,trivdesakutavdelning. Honansvarig förtid hon envar

sig hachef. tyckteledare och Annaochvårdarbetetgillade att vara
anställda. hadeledning Honorganisation ochvad gällerrutinstor av

tvåfamiljen make ochkombinerasärskilt svårthaftinte heller att
arbetet.barn medsmå
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nedskärningartyckte 90-talets vården hadeAnna skapat be-att av
för henne ikymmer arbetet. Krympningarna budgeten motsvaradesav

inte samtidiga sänkningar ambitionsnivân. arbeteSamma skulleav av
genomföras till kvalitet till lägre kostnad. såg di-Annasamma men en

Ävenrelationrekt mellan personalkostnad och kvalitet i vården. om
inledningsvis tyckteAnna det farms visst för nedskär-att utrymme

ningar, hon negativ till detta gjordes urskillning. Föratt utan attvar
kompensera personalbortfallet arbetade mycketAnna med utveck-att

rutiner där personalen utnyttjades maximalt. Akuten hade speci-en
karaktär mycketell med varierande belastning. gjordeAnna en egen

studie variationen i arbetsbelastning och byggde in dessa erfaren-av
heter i sin organisation. ansträngde sig också förHon skapaattnya en

arbetsmotivation dethög menade hon kan kompensera ett tyngre-
schema. klaradeAnna denna neddragning svårighet,störreutanav

arbetadehon hel del övertid och planerade hemma. Deten som oroa-
de henne patienter blev lidande neddragningennär närt.ex.var av -
människor med fick längre tidigare på få hjälp.smärtor vänta än att

Nyligen omorganiserades dessutom sjukvården, ambulansverk-
samheten och akuten skulle föras ihop. Plötsligt fick heltAnna en ny
personalkategori i sitt framförallt identifierade sigmänteam, som
med tekniken. försök utnyttja ambulanspersonalensHennes vänte-att
tid tilldela dem arbete på akuten dennainte välatt mottogsgenom av

Ävenpersonal. vårdpersonalen lite skeptisk de männenmotvar unga
deras kollegor. ordnade festAnna för alla, vilket lätta-som nu var en

de klimatet den grundläggande klyftan mellanupp men grupperna
finns kvar. Eftersom nedskärningarna fortsatte ställdes inför di-Anna
lemmat hon hade personal från ambulanssidan skulle kunnaatt som
användas de helt olika kulturerna det uppgifttungmen p.g.a. var en

genomföra. uppgiñDenna del tid,Annas ävenatt tog storupp av om
hon med sin positiva och energiska läggning också såg det som en
utmaning.

Sammanfattning

bilder verkligheten kan mångfaldigas.Dessa Många kvinnliga che-ur
fer kärmer igen sig i beskrivningarna. problemDe Elsa, Birgitta,som
Marianne och har finns inom allaAnna delar den offentliga sek-av

"mjuka värdenframförallt i de identifieras med vård,torn, som som
och service. Ett drag i fallen ledarens rollärgemensamt attomsorg

tid har varitunder dra på kostnaderna, dvs. krympaattsenare ner
verksamheten, samtidigt upprätthålla kvalitén Gonäs mfl.,attmen
1997. Samtliga kvinnor i fallen personligt dettaförtar ett stort ansvar
egentligen sympatiserar de inte med tanken goda prestation kanatt er

154



bödelnDen ömma

debättreverkarresursinsats. Detmed lägre attutföras t.0.m. som
destodistrikt större äransvarig förrollenElsa it.ex.lyckas ettsom

besparingar.genomföra störreuppgift ännufår tilldechansen attatt
i sitt le-kvinnornamånga ärobservation ärYtterligare att nyaaven

sektoroffentligikvinnliga ledaremedmoderntverkardarskap. Det -
åtminstone.

de kraftervilka äranalysartikeldenna ägnasResten somavav
rollvilkendiskuteraSpeciellt vill jagdettatill mönster.leder genus

förhållningssätttill detochsituationi denspelaravsnitt 3.3se som
ledarskapet,kvinnligajag detdiskuterarbeskrivit. Förstharjag här
mycketpopulärt justsåverkarvarför detochpå detta mernusynen -

tillgår jagDärefterprivata. överi den attoffentlig sektori änpopulärt
hardendvs.sida,negativa mestledarskapets attdiskutera somvara

jag denanalyserarSlutligenbefogenheter.fåganska ovanmenansvar
ledar-kvinnligamaktperspektiv. Detutifrånsituationenbeskrivna ett
kvin-sig förtill makt,källadet intejagblirskapet vareensersom

källa tillkvinnokollektivet,förellersjälva utan van-snarare ennorna
förklädnad.i maktensmakt

ledarskapBilden3 av
anomaliledarenkvinnligadenär en-

kringforskninginomcentralt begrepptraditionLedarskap är ettav
Även ledar-intressealltid ägnatshari praktikenorganisation. stort

offentligaskillnad mellanhärvidlag ingenfinnsfunktion. Detskapets
dehävdavisst fogmedkan attorganisationer. Manprivataoch t.0.m.

Weberförfattarna,inflytelserikamycketfortfarandeochtidigaste som
definieraskulledet vi idagutgår från1949Fayoloch1978 som

sektor. organisations-tidigastedel denmycketEnoffentlig stor av
byråkratinsväxandesig denägnadeledarskapslitteraturenoch or-

verksam-organiseraförFörebildernaproblem. storaganisatoriska att
dessakännetecknademilitären. Detochtvå: kyrkanheter or-somvar

totaladendelsauktoritetsordningen,tydligadels denganisationer var
Även annorlundaheltidagvärlden utkvinnor.avsaknaden seromav

tidigaspår dessafortfarandevikanteorier skrevs,dessanärän avse
i taletledning,operativochstrategier atti taletbidrag, om er-t.ex. om

Rumeltkonkurrenternavinnatalet överoch imarknader attövra om
1985.al., 1994; Porter,et

enhets-Generalen,framledarskapet växtebildDen avvarsomav
organisationen. Orga-inivåeravskildaoch vältydligabefälet och av

3Machiavelli svenska 1988 ännuärutgiventryckt 1532, ettgångenförsta1513,
politiska sfáren.i denoch maktledarskapexempelfortfarandeoch använttidigare om
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"fálttågnisationen krävde varje visste sin plats och inteattav man
ifrågasatte den. Mest kanske Taylorär 1913 tidigt in-extrem som
riktade sina studier på privata företag i syfte få maximaltatt ut av
"maskinen Människan". Under mitten vårt århundrade fick erfa-av
renheter ledarskap privata företag inflytande på påstoraav av synen
ledarskapet. Jämför med Ulla Johanssons bidrag i denna antologi.
Bamards 1938 beskrivning ledarens funktioner klassiker.ärav en

påSynen ledarskapet förändrades inte i och med fokus försköts tillatt
privata organisationer. Däremot fick successivt idé fotfäste; le-atten
darskap och organisation behövde andra ingredienser enbartän att or-
ganisera enligt de tidigare principerna. Skälet till detta industri-attvar
aliseringen nått dithän produktivitetsökningar ytterligareatt genom
mekaniseringar svårt. Arbetarnas motivation källa tillvar som pro-
duktivitetshöjningar kom i fokus. berömdaMest Hawthome-studi-är

Till den tidigare på ledaren General fogadesema. synen som en nu
medvetenhet människor inte bara maskiner de måsteäratt utanom

för fungera väl.uppmuntras att
Ledaren fortfarande detHan, så uppenbart det inteattvar en var

sägas4.Ävenbehövde samhället förändrades, framför allt efterens om
andra världskriget, andel kvinnor denstörre offentligamot en are-

ledarskapet entydigt manlig sfar. De förändringarnan var en som
kommit förskjuta på ledarskapet har medatt inrikt-göraatt attsynen
ningen i organisationer har förskjutits från produktion till marknad.

Därigenom fick Generalen i sitt fälttåg, förutom försöka hållaatt
sina motiverade, försökaäven etablera något mindre krigiskamannar
relationer till sin organisations omvärld. Vi detta i teorierser om sys-

och nätverk Lawrence Lorsch,tem 1967; Axelsson Easton,om
1992. Från 1970-talet denna bildär det komplexa ledarskapetav re-
gel undantagän Carlson, 1968; Mintzberg, 1980; Schein,snarare
1992

Under tid har Generalen blivit kulturell. Inte så han gårattsenare
på i den meningen han i sina fälttågteatern, utan haratt att tanumera
hänsyn till medarbetarnas motivation, till relationer med omgivningen
och dessutom till hans organisation bör ha kultur, dvs.att en gemen-

värderingar och bra för målen Dealär Ken-samma nonner, som
nedy, 1985. dettaI praktiska arbete har han idag mindre direkt stöd
från forskningen, eftersom den idag arbetar på djupare,ettsnarare

hermeneutiskt, plan där frågor mening och alternativa tolk-mer om
ningar centralareär än norrnativa förslag till praktikensatt män.ge

Fortfarande våraär stereotypier starka, så fick Nutek/ALMI frågor varfört.ex. deom
bara skrivit kvinnor i Läneboken. Fakta i boken riktade sig till före-att textenom var

i allmänhet, eñersom de tecknade illustrationematagare visade hel del kvin-men en
"lästes"så det budskapet riktade sig enbart till kvinnligaatt företagare.nor som
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tagitutsträckning överi högteorin,institutionella systemte-Den som
organisationsforskningen, harinomdominerande fältrollorins som

Idagi sig.intressantmindrefunktionledarskapets ärdärfokusett
konventionellfrånalltmerförskjuta intressetGeneralentvingas pro-

Än harså länge1992.Grönroos,produktion tjänsterduktion till av
ledarska-såväl igenomslagskraft,litenfått ganskadock detta synsätt

Gene-konstateravidagsläget kanpraktik.i dess I attteoripets som
defmiemanligtfortfarandeledarideal. Det ärlever kvarralen ensom
centralakarismastyrka och ärinitiativ,begreppvärld, därrad som

ochexploateragällerdetverklighetenbilden äroch där attattav
avkastning.ochtillväxtnå maximalför attavancera

naturligt-ledarskappå ärutvecklingenskissadehärDen synenav
ingående.betydligt Manbeskrivitskunde haochrapsodiskvis mer

foku-ledarsynpendling mellanskönjatidenkan övert.ex. somenen
1984.Sköldberg,människorfokuserarochuppgiften somenserar

beskrivnadentrender,också andradetNaturligtvis finns attt.ex. ovan
påbyråkratier till fokusoch andrapå militärfokusfrånutvecklingen

direktfrån företagtankartrendenmedkompletterasföretag attstora
marknads-köp-säljsystem,förvaltningenoffentligai denanammas

1992.Lind,ledarskapsstil Arvidssontänkande,

förvaltningofentligLedarskap i

till mycketförvaltningenoffentligaden1980-talet kom attUnder
företagssammanhang.ifonnuleratsvärderingardel övertastor som

värde-1994.Hasselbladh, Dessatydligfortfarandetrend ärDenna
värdering-medanledningsnivåema,påframföralltöverfördesringar

Lilje-rationalitet.fortfarandebasplanetpå styrsute annanav enarna
antologi.i dennabidragWesterbergsockså Lillemor1981. Seström,

diskrepans:exempel dennai intressantvisarHasselbladh 1994 ett
tandvårdska hadentandvårdspersonal attnär somsomuppmanas se

bland dennadiskussionuppstårpatientkund och inte perso-ensom
kund tillskanblir deResultatetnal. attaccepteraatt personen somse

sighan/ honfrån detbehandlingsstolen ochihan/hon sitter att reser
be-under självapatienthan/hondevidhåller ärden.från Däremot att

bemärkel-konventionellikundfördåhandlingen attutrymmet vara-
problematikenkelheti sinexempel belyserlitet. Dettaär somense

fråganvärderingsförändringar ärgöradikteradeuppifrån attmedhar -
kund ibetraktastandvårdska hapå dentjänar att somsomsomvem

patient.stället för som
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"ekonomiser-rådande kraftigaDen lågkonjunkturen har förstärkt
ingen den offentliga sektorn. Ledorden idag effektivitetär ochav
lönsamhet likabehandling ochän starkt samhälle Johansson,snarare
1997; Westerberg, 1997. Med vokabulär hämtad från Generalensen
tid ska den offentliga sektorns ledare anträda fälttåget den Ofant-mot
liga sektorn. lede inteDen här den hårdaär marknaden denutan
onödigt organisationen. kräverDetta sin så ledarnastora egna man,

Äveninom offentlig sektor har viktig uppgift. det finns be-en om
skrivningar heroiska ledare i dåliga tider Iacocca, 1985 så detärav
inte Generalens elementrätta kontraktiv expansiv,änatt vara snarare
vilket ledning under kris och neddragninggör mindre attraktivtäratt

det finnsoch mindre kunskap detta Bohman Johanssonatt om
Lindfors, 1995.

svår situation uppstår alltsåEn i den offentliga sektorn. Den tradi-
tionella ledarrollen, omhuldat ideal god tillgänglighet of-som som av
fentlig service och likabehandling, svår förenaär med rollenatt som
den ska avveckla verksamhet. derasDessutom värderingar inteärsom
förenliga med den ideologin sektorn ofantligär änattnya om snarare
offentlig. ledare omfattarDe den strikt företagsekonomiskasom nya
värdestrukturen, omfattar Generalsidealetäven och väjer därför för
den mindre glamourösa kontraktionsrollen.

Vad ska då för få omställningen tillgöra stånd Ledarska-attman
funktion inom den offentliga sektorn sig förr,är dvs.pets vare som en

positiv tjänstemannafunktion i det allmännas tjänst, eller i före-som
tagsvärlden, dvs. effektiv, framåtriktad och tillväxtorienterad funk-en
tion. dagens situationI ledarskapets funktion iställetär lik-attsnarare

vid exekutoms ledaren ska trimma den ofantliga sektorn till ettna -
mindre störande element i vårt samhälle. Så vill och kan utföravem
denna uppgift uppenbarligen så politiskt väsentligärsom

ledarskapKvinnors

Lyckligtvis finns det parallell förändring i samhället kanen som an-
vändas för lösa denna svåra situation. Kvinnors inträde på arbets-att
marknaden, riktig fart på 1960-talet, har åtföljts högtogsom av en
andel välutbildade kvinnor i arbetskraften. Idag kvinnorna i majori-är

i den offentliga sektom, dit de flesta söker sig för arbeta i vård-,tet att
och servicerelaterade funktioner. Kvinnorna har ocksåomsorgs- en

hög andel många högskoleutbildningar, naturligtvis inom de närrm-av
da områdena också inom ekonomi, juridik och andra samhälls-men
vetenskapliga områden. Dessa utvecklingstendenser medför det så-att

5 "företagisering"Eller Brunsson 1992 kallar det:som
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kaderden finnsutanförsektornoffentligadenväl inom av po-ensom
ledningsfunktio-skulle kunna överkvinnortänkbara tatentiellt som

nen.
Debattenfortfarande liten.kvinnliga ledare ärFörekomsten omav

ändådetrelativt ärledarskapspositioner ärandelkvinnors ny, menav
styrelsepositioner ii såväl VD-kvinnorandelenenkelt att somatt se

mellan-kvinnorökad andelVilåg.företagen ärde stora ser en
näringslivetprivatainom detlångsamutvecklingen ärchefsnivå, men

svenska före-de 500 störstaendast 1hade1990-taletbörjani av- Även småföretageni1996.Holmquist,Boterkvinnlig VDtagen
tillver-iföretagsledarna%10endastandel låg,kvinnornasär avca
verkar1994.Holmquist, DäremotBoterkvinnorkande företag är

mindreinstitutionella äroch/ellerpsykologiskahindrendet attsom
årUnderverksamhet.offentligibli ledarevill senarekvinnorför som

markant-ökatsektornoffentligai dencheferkvinnligaandelenhar
nedskärningarna.medparallellt

oftastsig i denna,förhållakvinnliga ledarendenska dåhurMen
identiñkationsmöj lig-det knappastfinnsSom nänmts,situationnya,

ledareManligaGeneralsrollen.traditionelladenihenneförheter
ledaregenskapertraditionellamedkvinnorhellerinteidentifierar

kanenkeltkvinnordetNaturligtvis finns1994:3.SOU anpassasom
manligtdennadisponerade förredankanskeellertillsig t.o.m. vara

ledarekvinnor ärtalar ettför detroll.definierade Men mesta an-som
värde-andraredovisaroch1975Lakoff,1980;Spender,språknat

fördilemmadokumenteratvälmedför1992. DettaRoos, ettringar
elleringen-mans-landisigde finnerdärledare, ettkvinnliga vara

Kerfoot Knights, 1993. Iingen-kvinnas-land,korrekt t.ex.semer
mellanskillnad finnsdenbelystjagsammanhang harandra som

Holmquist,Sundinområdendefinierademanligtochkvinnligt
sek-i ellerområdenmellanskillnad1995. DennaHolmquist,1989;

roll Billingavgörandespelahävdaskansamhälletav t.o.m. entorer
1994.Alvesson,

frågaoch kvinnorLedarskap genusomen-
behandlar,organisationsteoriemaochledarskaps- somMerparten av

ledar-.sektor,offentligledarskap ivisade, inteframställningen ovan
Avsak-kvinnor.utförtledarskapellermellanchefspositioneriskap av
socialtdefinieratsom härinkluderarperspektivnaden somgenusav
Smir-Calástidunderkraftigtkritiseratsnedan harkön, senarese

1996.Smircich,Calás1996;Wilson,Mills, 1988;1986;cich,
organisation-delÄven kvinnordärstudierandelen avsom ensesom

sådanaexempel påtidigadock t.ex.detlåg, finnsärännu somen
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Moss Kanters 1977 klassiska beskrivning hur och kvinnormänav
förhåller sig till varandra i organisationer. fortfarandeMen är teore-
tiska studier ledarskap och organisationer till del ingen-av stor ett

praktik°kvinnas-land, liksom ledarskapets
kunnaFör förstå kvinnors och förhållningssättatt mäns i organi-

sationer och annorstädes måste begreppen intäcka könsaspekter.
feministiskInom litteratur har sedan länge begreppetanväntman ge-

istället för kön gender istället för engelska. Motivennus sex var
komma ifrån biologiseringen kvinnoratt och påtala könatt attav

framförallt socialt.är Med detta det biologiska könetatt utgörmenas
grunden för systematisk särbehandling, så bam med biologisktatten
kvinnligt kön tiden socialiserasöver in Chodorow, 1995 och be-
handlas annorlunda barn med biologisktän manligt kön. Därigenom
uppstår det sociala könet- Scott, 1988.genus

feministiskaDen forskningen livaktig ochär mångaspänner över
discipliner. Därför det inte konstigtär begreppet tidenöveratt genus
kommit användas på mångfacctteratatt sätt Ferguson,ett 1988; Al-
coff, 1988; Nelson, 1992; Nicholson, 1994. En viktig del i använ-att
da begrepp det relationelltär är begrepp.att Det socialaettgenus som
könet existerar inte absolut storhet, får sin mening först iutansom en
relation till det andra könet. innebärDetta också förändrasatt genus

tiden, detöver manligt kan bli kvinnligtär och im-Entvärtom.som
plicit förutsättning i litteraturen minenligtär, mening, allt/alla till-att
skrivs genus

Genus relationellt begrepp kan användas förett analyseraattsom
sammanhang där kön biologiskt socialtoch/eller aktuella.är Fram-
för allt har för förstå kvinnoranvänts hur och förhålleratt mängenus
sig till varandra i det offentliga såväl i det privata livet. Studiersom
har visat fungerar sorteringsmekanism i mångaatt genus som en sam-
manhang Acker, 1991. HirdmanDetta har 1988 beskrivitsav som

Genussystemet bestårett delar.genussystem. två Densammansattaav
första delen är fungerar sorteringsmekanism däratt alltgenus som en
definieras endera manligt eller kvinnligt. Sorteringen gäller alltsom
ifrån känslor till yrkesområden och sektorer samhället. Allti könatär
och strikt indelat i manligt och kvinnligt indelningen kanäven om-
förändras tiden såöver mellanär gränsen manligt och kvinnligt alltid
tydlig Sundin, 1993. Detta blir särskilt iuppenbart reaktionerna på

individer går utanför för denatt gränsen tilldelade rollen, närt.ex.
kvinnor blir ledare. detNär gäller hur kvinnor och män ses som yr-
kesmärmiskor det klart kvinnligtär och kvinnor associeras medatt

Situationen dock i förändring,är det teoretiska området kanske signärmar ett
enstaka-kvinna-land.

160



bödelnDen ömma

Sargent, 1983. Jäm-prestationmedmanligt och mänochomsorg
antologi. Ledar-begreppsgenomgång i dennaWesterbergsmedför

prestationbetonasanalogi med dettaidefinierat ochmanligtskap är
ochförskollärareattochrelationerän ansvaravaraomsorgsnarare

ledarskap.intebamför 14 somses
sammanhängande, delen ärandra, och attgenussystemetDen av

rangord-hierarkiseringsprincip. Genusockså fungerargenus som en
alltÄven sorteringsmekanismen,gäller, liksomrangordningennar.

Uppdelning-samhället.sektorer iyrkesområden ochkänslor tillifrån
hierarkin.i Detpositioneraanvänds förkvinnligtochmanligti atten

under-hierarkin:ilägrekvinnligtdefinieras omsorgses somsomsom
inne-förnuft Genussystemetunderställskänslorprestation,ställs etc.

1992. Ge-Eduards,definierademanligttillskrivs detmaktenbär att
ordningensäkerställsfunktionen hosdubbladen genussystemetnom

sina effekterkritiseras förkaninte baraordningmellan könen, somen
denockså förkvinnor ochmellan mänrelationerna teore-på attutan

1992.hierarkisering Nelson,separering ochihop justblandartiskt
antyddeanomali, vilket jagnågotledareKvinnor ärär av ensom

framgåttavsnitt. Ledarskaphuvudrubriken detta äriredan avsom
egenskaper ka-medstarkt associeratGeneralenbeskrivningen somav

genusbestämdledaremanliga. ärrakteriseras Att att varavarasom
mycketassocierasvarelserbiologiskamanlig. Kvinnor somsom

kvinnokroppenmed såtill ochmed kvinnligt Det ärstarkt attgenus.
kvinnlig. Dettagenusbestämningautomatisktnästan synssomger en

företagandekvinnligtledarskap ellerkvinnligtuttrycktydligt i som
biologiska könet.detkvinnligtmotiverar ordet ärendadär det som

företagande deteller ärledarskapbehövs inte föremanligtPrefixet -
kvinnligt måste dockAvvikelsennonnala.underförstått det detäratt

markeras.
kvinnligtdelsdubbelt genusbestämt,ledarskapKvinnors är som

eftersom le-manligtoch delsbiologisk kvinnadeteftersom är somen
genusbestäm-dubblamanligt. Dennadarskapsfunktionens ärgenus

attityder.uppsättningardubblaharkvinnorna mötaning gör attatt
denska dekvinnligt, dels utövabildendeDels ska motsvara man-av

detdetledare verkarledarskap.funktionen Sombestämda attligt som
bestämningenmedsom hänger ihopuppgiñsorienteringgradenär av

kvinnligamanligaeffektiva såvälhurledarskap avgör somsomav
1995.Hawkins,ledare varaanses

ledarekvinnorfinns kringde studierforskning ochDen somsom
1995,företagare se NUTEKstudierna kvinnorliksomär, somav

sådant.ledarskap Detkunskapenintegrerade ispecielltinte somom
kategorikvinnliga ledarenoch denledarskapetkvinnliga ses som en

i feministiska ochspecialbehandlas. Liksomskaför sig något som-
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andra studier kring kvinnor på den offentliga dvs. utanför fa-arenan,
miljen, kan vi två generella perspektiv Klinger, 1993. Detse ena
perspektivet kvinnorär och ledare kännetecknasmän likhetatt som av
Fagenson, 1993; Donnell Hall, 1980; Hawkins, 1995. Med detta
perspektiv kommer utvecklingen successivt medföra fler kvinnligaatt
ledare också fungerar väl enligt männen. Desystemsom samma som
hinder detta perspektiv framföralltär kvinnornastarsom upp egna
ambitioner, hinderäven också beaktas. Som skäl för avsak-yttreom
naden kvinnliga ledare anförs oña kvinnor har psykologiskaattav

för ledarskapspärrar s.k. inre hinder Asplund, 1988. Det andra-
perspektivet kvinnorär och ledaremän kännetecknasatt sär-som av

Detta perspektiv hävdar kvinnor står för genuintart. annorlundaatt en
ledarskapsstil. Hindren karakteriseras här framför allt yttre, t.ex.som
institutionella Höj gaard, 1990. finnsDet naturligtvis studieräven av
kvinnligt ledarskap bredare perspektiv, där finnstar ettsom genus
med i analysen genomgripande Due Billingsätt Alvesson,ett
1994; Wahl, 1995.

kvinnligaNär ledare studeras, sig studierna utgår från särartvare
eller likhet, behandlas oftast ledarskapet individuell synvinkel. Detur

den enskildaär kvinnan analyseras och diskuteras Vinnicombesom
Colwill, 1995. vanligtEtt område diskutera de problemäratt som

uppstår ledaren kvinna.när vi iär Detta debatten inre ocht.ex.ser om
hinder. harVem debatt inre hinder för manligayttre le-sett en om

dare skillnaderNär mellan kvinnliga och manliga ledare diskuteras
så det framförallt skillnaderär i förhållningssätt till arbetet beto-som

Hennig Jardim, 1978; Goffee Scase, 1985.nas
Däremot finns det förhållandevis få studier till densom ser

kvinnliga ledarens funktion och beskriver skillnader/likheter mellan
Ävenkvinnor och därvidlag.män kvinnor generellt sägssettom vara

socialt inriktade Gilligan, 1985; Gibson, 1995 finns det få be-mer
skrivningar hur denna inriktning skulle sig i praktiskt led-yttraav
ningsarbete. Mintzberg 1980 till exempel beskriver ledaren genom

fokusera funktionen. kan konstateraMan ledareatt när män är äratt
det funktionen står i för forskningsintresset vad hancentrumsom
gör medan det hurär hon är står i kvin-närcentrumpersonen som

ledare Minzberg,är 1983; Sargent, 1983.nor

Sammanfattning

Som framgått har den kvinnliga ledaren mycket olikartade förvänt-
ningar på sig hon ska utföra sittnär arbete. Dels finns bilden Gene-av
ralen basmönster den manliga ikonen, dels finnsett den kvinn-som -
liga ikonen bilden den modern/systemömma disparatettav som- -
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naturligtvis vissa bas-finnsuppträdande Detsamtidigt mönster.men
ellermanliga ikonenfylla denstrategier, attt.ex. att amazonensom

Nightin-Florencedvs. slagskvinnliga ikonen,fylla denvälja att en
social,prestationsinriktad ochsamtidigtKombinationen,gale. att vara

gäller allaDilemmat1983.Koberg, 1994; Sargent,Hoodsvårär
kvinnligatillskrivsdet ellerde villkvinnliga ledare oavsettsom

definie-manligtfylla denmåstede vill det ellerochvärden oavsett
kvinn-blir dekollegorfrån sina manligaTill skillnadledarrollen.rade

måttskaloroförenliga,till delefter två,värderadeledarnaliga stor
samtidigt.

i kontraktivamindre klar,Generalsrollensituation där ärI snar-en
tidertydligare. Iblir dilemmatsammanhang, ännuexpansivaänare

funktionanvändbar, dessmycketkvinnliga ikonenkris denär avav
situation.gjord för denna Kurators-ochlindra, lugna ärtröstaatt som

manligakris. denorganisation i Däremoti ärcentralfunktionen är en
hoppi krislägensvåranpassad störreGeneralen,ikonen, utan ommer

uppbyggd förledarñlosofinsituationen. Hela ärvändningsnabb av
blir mycketkontraktionssituationlångvarigochutvecklingpositiv en

kvinnligadenlättareandra ord detsvårhanterad. Med är att anpassa
kontraktion. Dettaledarideal tillmanligtexpansivtikonen än ett en

uppmärk-kvinnliga ledaretillanledningomedvetenkan attvara en
krissituationer.isammas

nedskärningarförsidaondaLedarskapets4 ansvar-

framåtriktade, positiva bild-denledarskapet formatpåVår är avsyn
framåt, tillverksamhetenfördengod ledare är attEn ser seg-somen.

ellerallamotiverat.manskapet Trotsoch ärblir att mervunnarar
ledar-hävdaledare, kanbilder godagloriñerande attmindre manav

denuppgiftrelativt enkeltillväxtexpansion ochi tider ärskap enav -
målsättningarmångagenomföramöjlighetkakanökande utanattger

marknadsetableringfaser ärstarkaprioriteringar. Ikrav påstörre av
roll bliroch ledarenssjälvgåendemindreeller atttillväxten mermer

skeendet.övervaka
radarparsbegreppenden därledarskapet,negativa sidanDen an-av

enkel.mindreansvarssidan, ärsvar-befogenheter kantrar över mot
omdömesåväl modkrävs detverksamhetenkontraktionVid somav

bort.ska skäras Avväg-vilka delarförskaledarennär ta somansvar
förminst svår.sikt inte Ansvaretoch långmellan kort ärningen att

också på ledaren.trend ligger Le-positivtillsituationenvrida meren
negativaifrågasatt i dessanaturligtblir ocksådaren merpersonsom

längrenegativ spiralbeskrivassituationen kandärlägen, som en
pågår.situationen
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Det detta läge ledareär i den offentliga sektorn sedan flera årsom
mycketbefinner sig För del verksamheten, framföralltstoren av

den inriktas vård och situationen sådanär mångamot attsom omsorg,
ledare tvingas skära bort del verksamheten. Framtidenstoren av ser
inte annorlunda så vi befinner i detta avseende mitt i tydligtut, ettoss
utvecklingsförlopp. Till skillnad från sina ledarkollegor i den privata
företagsvärlden har ledare i den offentliga verksamheten små möjlig-
heter påverka sin uppgift för de offentliganställda ledarna inom vård-
och målen eller uppgiñema politikerna.sättsomsorg av

förändringarna inomDe offentlig sektor beskrivs retorisktstora
inte nedskärningar, omorganisation. Målen ärutansom snarare som
oförändrade det, vad gäller skola, barnomsorg,sägs kultur, äld-t.ex.

fritidsförvaltning och sjukvård. Däremot de medel ochreomsorg, ses
organisationden funnits/finns inadekvata. Retoriken omfat-som som

tankar privatisering tankar ökat anhöriginfly-tar om av omsorg, om
tande företagisering sektorn. mångaAtt privata daghemsamt om av

går ihop,inte ökat anhöriginflytande i äldreomsorgen i praktikenatt
innebär anhöriga läs kvinnor får obetalt för hemvårdatt ta ansvar
och många kommunala företag i praktiken monopolär aspekteräratt

sällan i debatten.utrymmesom ges
Nedskämingama framställs från politiskt håll enbart nödvän-som

"kundemadiga effektiviseringar medan de från de anställda och från
allvarliga hot verksamhetens övergripande mål. dettaImotses som

läge har ledaren offentlig verksamhet utföra sin uppgiftatt attav -
bibehållenmed nivå i målen krympa verksamheten det märks.utan att

Delvis maskeras också nedskärningarna verksamheter slåsattgenom
ihop, dvs. verksamheter krymps slås samtidigt ihop, varför varjemen
enskild förvaltning kan förbli ganska stor.

Kvinnlighet och kontraktion del5 ledarskapsom av

föregående avsnitt har jag pekat på tvåI förhållanden. det förstaFör
ledarskap traditionellt genusbestämtär manligt, vilket gör attsom

kvinnligt ledarskap anomali. Hierarkiseringenär innebären av genus
också kvinnligt ledarskap inte bara anomali ocksåäratt ärutanen un-

"det främmandederordnat manligt ledarskap det ochär negativa.-
det andra ledarskapFör lika traditionellt associeratär med expansion

som positivt medan ledarskap under kontraktion negativt,ärses som
möjligtvis kan ledarskap under kontraktion heroiskt underses som en
kortare tid expansion tydlig.ärmen normen om

Som ledarskap förknippat med manligt ochär medsynes expan-
sion. kvinnligt inteDet förknippat med ledarskapär är ellersom ex-
pansion. fel, enligt min mening,Det helt associera kvinnligtattvore
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reproduktion förknippas meddetmed kontraktion är somsnarare-
genusbestämt. Med dettaproduktion manligtkvinnligt medan är re-

kontraktion, iställning tillvill jag betona jag inte taratt omsonemang
kvinnligt eller manligt,expansion, genusbestämttill ärmotsats som

reproduktioninnefattanedskärningar torde änäven av avmerom
produktion.

uppställning 1992sammanfatta det kan Nelsons använ-För att
och pekar påHirdman 1988 andra,das. liksomHon, genussystemets
hierarkiserande. Från dettasärskiljande ochdubbla roll resone-som

tillämpas för beskrivamodell kanutvecklar Nelson atten sommang
i nedskämingstider:kvinnligt ledarskapsituation jag diskuterar,den

1992:142nedskämingstider NelsonsKvinnligt ledarskapI i iFigur
.

genus/värdekompass

Positivt
W

Kvinnligt.Manligt.
ledarskap iledarskap i
expansions-expansions-
tidertider
- ++ +

FemmmtMaskulint
-+

KvinnligtManligt
ledarskap iledarskap i
nedskämings-nedskämings-
tidertider
- -+ -

Negativt
-

manli-teoretiska diskussionen.sammanfattar den DetModellen ovan
det kvinnliga le-expansionstider ställs diametraltledarskapet i motga

stark kategori-såi nedskämingstider. Eftersomdarskapet ärgenus en
hier-så manligt ledarskap har högreseringsgrund det sannoliktär att

i nedskämingstider. Meddetta ledarskap utförsarkisk även närrang,
i nedskämingstider högrehar manlig ledare änandra ord rangen

i expansionstider.kvinnliga ledare
"dubbladen negatio-befann sig samtliga ifall jagDe presenterat

nens och de arbetade i organisationerde kvinnor utsattsruta, somvar
nedskärningar.kraftigaför

sig leda verksamhetfrivilligt, kan påhur någon,Frågan är attta en
samtidigt uppgifter.ska utföraårligenkrymps sammamen somsom

ökningintressant densammanhang deti detta ärDet är att avse
ledarska-den offentliga sektorn.finns inom Attkvinnliga ledare som
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"kvinnligt"blir i antal kvinnor kan betydapet termer t.ex. attmer av
ledarskap, i offentlig sektor, går förändring genusbestäm-mot en av
ning från manligt till kvinnligt. det så kan det få olikaOm effek-är-

andra sammanhang välFrån det känt arbetsmarknadenär ärter. att tu-
och kvinnors områden har lägre och lägre lön.delad Genusatt status

kopplat till makt och det kanske såstarkt där kvinnorärär t.0.m. att
går in går makten och där makten går kvinnor tillträde.ut ut ges
Nyckeln till denna förändring kan uppträda kontraktionenäratt av

sig i det ledarskapverksamheten i mindre makt utövas,ger somsom
i befogenheter ochmakt tenner resurser.av

tillsätter kvinnaVad det händer ledare inärär ensom man som en
organisation där nedskärningar aktuella Dels följer bilden detär av

in i ledarskapsfunktionen,kvinnliga med förväntningarna på en
kvinna ledare annorlunda, empati och förståelseär t.ex. mersom

1994:3. Dels skapar det kulturellSOU gemenskap destörre nären
"en oss"anställda kvinnor ledarenflesta Bloorär Dawson,är av-

1994. kvinnliga ledaren ska också hantera denDen överordnade ni-
vån, domineras helt andra värden. Den oerfaren i sittärsom av som
ledarskap har mycket små möjligheter verbalt eller praktiskt på-att
verka kraven. roll blir i mångt och mycketHennes medla mellanatt

överordnade kraven som hon lojalt följerde oftast hon inteäven om
sympatiserar med dem och de krav hon uppfattar från desom an-

från praktiskaställda och den verksamheten.
vanmäktiga ledarskapet,skulle kunna beskrivas det därDetta som

uppgift omöjliga. vill dock längrekvinnornas utföra det Jagär att
beskrivaoch istället dessa kvinnors funktion den bödelns.ömmasom:

uppgift samtidigt kvinnliga värden förståel-Deras är att utagera som
empati och den modern ledare samti-ömmase, omsorg som -men-

digt skära ned verksamheten den bödeln. Kanske detska de grymme-
till och så medkännande ledare medverkar tillmed är att atten even-

ledarentuella i sin linda de anställda sågörprotester tystas attser-
hon kan.gott

Kvinnliga ledares makt blir vanmakt6

Låt återvända till våra fyra kvinnor från verkligheten. Samtligaoss
mycket glada få ledare. derasblev Iöver ögonatt ansvaret att vara var

det fortfarande uttryck för de blev delaktiga i störreatt ettett sam-
manhang, med och befogenheter för område destörre ettansvar som
gillade arbeta Visst kan vi vissa skillnader, individuell ochatt se av
organisatorisk mellan fallen, likhetema Samtliga be-ärart, stora.men

dilemma jag beskrivit teoretisktfann sig i det i föregåendesom mer
skulleavsnitt de hade för verksamheten drivas medattansvar-
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deorganisation,sammanslagentidigare, imål menensomsamma
nedskär-dvs.kostnaderna, göraneddraförocksåhade attansvar

för deverksamheten ochfördekändeSamtliganingar. stortett ansvar
anställda.

probleminternaliseringIndividuella strategier av-
dubbelbindningprofessionelloch

beskrivassituationen kanhanteraförstrategin attDen gemensamma
på sigkvinnornajagMed-dettaintemalisering. togatt an-menarsom

derasdilemmat blevellerproblemetpersonligt plan,påäven ettsvaret
verksamhetens7.offentligadendetmycketlikaminstprivata varsom

frånvarierar,intemaliseringklarade dennasedankvinnornaHur av
kla-ElsaBirgitta ochpersonlighet överrobustAnna somensom var

arbetasjukfaktiskt blevMariannetill attdet hyfsatrade avsomav
förhållanden.dessaunder

intedär kvinnornaocksåfungerarIntemaliseringen processsom en
själva.på siglade helaocksåproblemen ansvaretsigtillbara utantog

sofistikerademindreellerutarbetadedearbetadeDe orga-extra, mer
och, intepersonalenlyhördaförsökte varadenisationslösningar, mot

förhållningssättotillräckliga. Dettadettasigkändedeminst, trots
iställetsig helapåkvinnornadels ansvareteffekter,dubblahade tog

förhåll-blev derasdelsuppåt ochhänskjutaoch/ellerdelegeraför att
passivt.ganska Deuppåtorganisationeninedåtsåvälningssätt som

anställda.på sinaellercheferpå sinasigkravställde inte stora vare
självas.alltde klaraförsökteIstället av

missnöjesignalermindreellerdetfannsSamtidigt omvagamer
Marianneexemplettydligastenedifrån, detuppifrånsåväl varsom

ochkollegorsinaaccepteradsigkändeinteöverhuvudtaget avsom
klaraoförmågasintillskrevhon attnågotöverordnade, avegensom

delsElsa lösaförsöktepersonalenfrånMissnöjetsituationen. genom

för-vanligt7Bland mycketdettajag drevledarskapskurseri de ettkvinnorna varsex
le-de hadeproblemprojektarbeteskulle ettDeltagarna görahållningssätt. ett somom

har såproblem kommunenmitt ärformuleringama är: attförstaExempel dedare.
Ge-i kommunen.så få barndet födsproblemmitt äralternativt;ekonomi,dålig att

deinsekvinnorfå dessaoftast attgick det attuttalandenatill att somspetsaattnom födasjälvkommunekonomi elleransträngdsigkunde lösaknappastindivider envare
försigalltsåbamomsorg/skola deförunderlagför togbehövdesde barn ettsom -

marginellt.påverkakundeendastrimligtvissaker deöverstort ansvar
kvin-dvs.Vilket kursdeltagarna,de 120bland attvanligti sig mönsterär ett varsom

duktig-de baralösa sig ärproblem kommerallaföreställningen attlever i att omnor
ledningensökerkvinnadet när acceptansSannolikt tvärtomär ge-avsom enare. - oaecepteradhonstår klartoch det äreffektiv och kompetent attbli ännuatt mernom

kompetens.på grund sinjustledningentåldoch illa avav
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tala med alla, dels visa honatt ansträngde sig deatt att ängenom mer
flesta istället för alternativ strategi och placeraatt missnöjetta en-
med neddragningarna där besluten dessa hade fattats på politiskom -
nivå.

I samtliga fall hade kvinnorna bakgrund inom det områdeen egen
de förvalta, alla Marianne till och med inomsatts att just denutom or-
ganisation de ledde. Detta skapade speciell situation, där deen an-
ställda och ledaren del professionella kultur Van Maa-var av samma

Barley, 1984; Bloor Dawson, 1994. upplevdesDe denen av an-
ställda eller mindre i Marianne stod dock litemer som en gruppen -
utanför under hela sin tid ledare de identifierade sig också i högsom -
utsträckning med de anställda och ansträngde sig för organisa-att se
tionen denna synvinkel. Troligtvis stöt-fungerade dettaur som en
dämpare för kritik från underställda. Genom Elsa gammalatt var en
kollega och eftersom hon arbetade hårt, blev det svårt kriti-öppetatt

henne för situationen det uppenbart det inte honattsera var var-
gjort fel. På detta kan existensensätt ledare identifie-som av en som

"professionella"med den kulturen inom organisationen verkaras pas-
siviserande för eventuell kritik.

Makt och vanmakt

Traditionellt förknippas ledarskap med makt. Den får ochsom ansvar
befogenheter leda verksamhet har makt dennaatt verk-att styraen
samhet. Detta gäller mellancheferäven och förmån, på lägreänom
nivå. Makten organisatorisktär baserad, chefskap formell möj-ger en

fålighet någon det han/hon gjort"göra inte skulleatt haatt annars
Dahl, 1957. organisatoriskaDen ledarskapsrollen innefattar normalt
också ekonomisk makt, befogenheter kontrollerat.ex. atten ut-som
gifter och påverka budgetens utformning ofta också inflytan-samt ett
de på de ekonomiska utbyten de anställda får, löner och öv-som som
riga förmåner. Den har makten ekonomiskaöver flöden harsom
också inflytande verksamhetensöver allmänna inriktning.ett stort

finnsDet många olika på vadsätt makt Dahl, 1957;att se som ger
Bachrach Baratz, 1970; Lukes, 1974, Petersson 1987 el-t.ex.se
ler Clegg 1989 för översiktliga beskrivningar. Ett genomgåendemer
drag i dessa beskrivningar de mångaär, skiljaktiga meningartrots

finns, makt inte statiskär storhet maktatt är rela-utansom att etten
tionellt och föränderligt fenomen. harJag organisatorisknämnt posi-
tion och ekonomiska befogenheter. alternativtEtt sätt på vadatt se

makt denär behärskar strategiska osäkerheteratt fårsom ger som
makt Crozier, 1964. enkeltEtt exempel den maktär följer medsom
viss professionalism, privatrnänniskanär helt i händerna påt.ex. juri-
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osäkerhetenstrategiskasakfrågor.i Denmedicinsk expertisdisk eller
medsektornoffentligadeninombeskrivit, dvs.här harfall jagi de

verksamheten.förframtidenframföralltgälldeneddragningar,sina
möjligheternapå tjänster ettefterfrågan attdetFramförallt samtär ge

jagkvinnordecentrala. Ingentjänsterdessa ärutbud somavsomav
hurmycketdefunderade överiställetframtiden,påljustbeskrivit såg

mindresigbeskrevverksamheten. Deförbliskulleframtiden som
jämkaförsökeniredskap attutvecklingenstyrande utan sommerav

har fåttEfterfrågankrympandeanspråk medihop höga enresurser.
ochBehovetsammanhang.politiskaroll iunderordnad omsorgav

vilketnedskärningar,påkravbudgetprocessensunderordnasservice
efterfrågandär ärverksamheten,frånmaktenförflyttarradikalt en

nivån.politiskatill denrealitet,daglig
fram-formamaktenhellertalade inte attledarnakvinnligaDe om

kritik degiven. Denmindreellerutvecklingendetiden, somtog mer
ochsnabbt,gick såutvecklingenframföralltgälldeverbaliserade att

fullfölja deförmågapå sinkritisktsågde attminstinte upp-att egen
användalängrede intekunde argumenthade.de Däremotgifter som

och när-kunskapenkvalitet göraefterfrågan ochmedhade att om-
inteochvård-och/ellermedborgare omsorgstagaretillheten var

1964CroziersMedorganisationen.imaktfaktorerlängre som gav
organisationeri demaktenegentligadenjaghävdar attresonemang

nivå i kommunernapolitisklåg påifannsledarnakvinnligadesom
organi-politiskademaktbasviktig utgörlandstingen. Enrespektive

positioner iansvarigatillaktiva rekryteraspolitisktfrån vilkasationer
berörde,kvinnornadock ingetlandsting. Detta ärochkommuner som

ambitionerhögadilemmattilltillbakagång kompåde gångäven om
baseradesmedelochmåloförenligaDessakrympandeoch resursram.

enderamakten lågdärdet1991 är attPetersson,beslutpolitiskapå -
alltsålågmaktenreellaDeneller ökaambitionernasänka resurserna.

1988.Hirdman,domänerkvinnliga ledaresdessautanför
lojaltmaktenandraoch detillkom Elsa attmaktDen ge-varsom

mel-diskrepansmöjligaminstaskulle skapaåtgärderdenomföra som
Makten överkrympandeochambitioneroförändrat högalan resurser.

delvis,ellermedel, heltochmåloch dessverksamhetendefinieraatt
maktenkvarfannsDet att,politiska sfáren.dentillförsköts varsom

uppfyllasökalösningar,kreativaochinnovativaallskönsgenom
Tyvärrbudgetramarna.de krymptainomtidigaremål varsomsamma

också sådangivnamål och attgivnamellanbalansen resur-resurser
målgivnavilkeninomdetbegränsningenutgjorde ramenvarserna -

skulle nås.
har.ledarebefogenhetermed demaktTraditionellt följer som en

relationeriomfonnasochformasstatisktmakt inte ärEftersom utan
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kan den förändras situationennär förändras. I den offentliga sektorn
kan vi generellt förskjutning makten uppåt i sektorn,se en samtav en
förskjutning från organisationerna i sektorn till den politiska nivån.

förskjutningDenna har med de politiska målen de målgöra,att som
förändrat verksamheten till fråga krympa budgeten. Resursbe-atten
gränsningen är central källa till minskad makt för de kommunalaen
och statliga förvaltningarna.

Makt påpekats,är, viktig hierarkiseringsprincip. Manligt ärsom en
förknippat med överordning, och därmed makt. Kvinnligt förknip-är

med underordning. kvinnorNär blir ledarepat kommer detta i vårt
genusbestämda förknippat med minskad makt försystern att denvara
ledarposition de innehar. Denna maktförskjutning, sker inom le-som
darpositionen, inte koppladär till individen till hur struk-utan genus

samhället. Med detta följer maktförskjutningenturerar i dettaatt avse-
"osynlig,ende detär väcker inte starka reaktioner hos kvinnornaens

själva. de fallI beskrivits upplevde kvinnorna sig arbeta isom mot-
vind framförallt Mariarme. Ingen dem kopplade denna upplevelseav
till nedskärningarnaän och sin upplevdaannat oförmåga attegen-
samarbeta eller klara uppgifterna.av

Denna dubbla förskjutning makt, dels förändrade makt-av genom
relationer på grund nedskärningar, dels på grund kvinnlighetattav av
genom fysiska kvinnor förändrar maktrelationema för ledarpositio-

vill jag benämna vanmakt. Begreppet starktär fångar dennema, men
situation kvinnorna befann sig där makten i deras ledarskapsom ur-
holkades från två håll de såg möjligheter förhindrautan att detta.att-

Makten urholkas på alla nivåer

Sammantaget verkar det den makt normalt följer medatt ettsom som
organisatoriskt ledarskap blir till vanmakt i kvinnornas händer, bero-
ende dels på avsaknaden ekonomiska möjligheter i den krympandeav
ekonomin, dels på kvinnlighet genom fysiska kvinnor introduce-att

i ledarskapet vilket mindre makt Sundin, 1995; Hirdman,ras ger
1988. Med de förväntningar finns på kvinnlighet, framförallt isom
nedskämingstider där den reproducerande funktionen och relativt pas-
siva överlevnadsideal viktiga, kommerär de kvinnliga ledarna snabbt
in i där demönster söker verksamhetenett till minsta möjligaanpassa
skada för anställda och s.k. kunder dvs. de traditionellt omsorgsrela--
terade förväntningarna på kvinnor blommar kvinnligaDe ledarnaupp.
får, sina fysiskt arbetande medsystrar, ofta städgurnmorsom agera
och klara besvärlig situation. Den politiska nivåns villkorupp en ut-

och degör anställdas och verksamhetens mål ärramen samt resurser
arbetsredskapen.
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ledamaskvinnligadeivanmaktblirmaktmönsterDetta somav
relationshipsworkofgendered"the natureeffekthänder är aven

frånbeskrivningsnivåer,alladetVi kan1995:97.Gherardi, se
indivi-denmedbörjarvinivån. Omindividuelladentillsamhällsnivå
liksomkvinnorna,beskrivnafyradevifinnersånivån attduella

individu-detledareblivit attsigoch förikvinnor, menandramånga
barnom-förchefmedJämförturholkat. attblir varaledarskapetella

ledarskapetiinnehållet1960-talet är un-expansivadetundersorgen
medförresursbasen attminskadeförändrat. Den1990-talet heltder

artikeldennaförutanförfallerfrågaEnminskar. ramenmakten som
mindreledarpositionerikvinnorandelökandesambandet,hur -är

intetaladebeskrivitjagkvinnor ensfyraDeledarna, ut.makt för ser
situationen satsaattklarabaraförsöktede genommakt,bristandeom

gi-situationbeskrev sinDe somsittalltochtidsinall engagemang.
omstruktur-mandatsittinomförändrabara genomförsökteochven

denutmanat.ex.än attidéerinnovativaoch genomeringar snarare
situatio-tydliggjordeingendet t.ex.Varför ärmakten.politiska som
baraellerhålletochhelt er-barnomsorgenläggaatt nergenomnen som radprotesteraEllertillsyn/dag att entimmarsbjuda 4 genom -

okt, SvD21ABokt,18DN1996höstengjordechefsläkaremanliga
identi-degjort,kvinnornainternaliseringdenärSvaretokt som22

blevdegraddentillmålen attmedochproblemenmedsigfrerade
individnivåPånivån.politiskadenpåmaktenpassiviserade gentemot

kvin-ivanmaktblirmaktenformelladenuppenbartalltså attdetblir
mål.oförändrademedråderbudgetsituationi denhänder somnors ochkrympandedelarkvinnornafyradeOrganisatoriskt avvar
alltmerblevbasenorganisatoriskaverksamheter. Densammanslagna
sektor-anställda. Deantaletliksomminskadebudgetbasenförsvagad,

förknip-värdenkringuppbyggdadeltill somtalar är storhärvi omer samarbetstraditionochvård samtkvinnligt, enmed omsorg,sompas deMånga1994.Sahlin-Andersson, av1995;Barsade,Chatman
bamavårdare. Dessaochläraresköterskor,kvinnor,anställda är som

maktmindrefått attanställdaharkollektivkvinnodominerade som
budgetlä-rådandedetgrundpåmål,ochintressensinagenomdriva av

dessut-oftastochkvinnaärledaredefårsituationdennaI somenget.
för-ochsamhörighetförhållande,kollektivet. Detta enkommer urom

1984,Barley,Van Maanenkollektivetochledarenmellanståelse
Kollektivets protestervanmakt.ledarenskvinnligadenförstärker

liksomledaren,kvinnligadenmedsamhörighetendelvisbinds genom
organisatio-maktkollektivet. Denlojalitet somsinbinds mothon av

vidvanmaktocksåalltsåblirsituationekonomiskgod eni engernen
denmellanfinnsdubbelbindningdenförstärkt somnedskärningar, av

poli-dendvs.makten,underställda. Förhennesochledarenkvinnliga
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tiska nivån, fungerar den kvinnliga ledaren avlastaresom en av pro-
för mig framstårtester detta följd den sortering och.hier-som en- av

arkisering innebär Acker,genussystemet 1991;som Kvande Ras-
1992. Eftersom det kvinnligamussen, är underordnat blir de kvinn-

liga ledamas strategier, jag benämnt intemalisering och dubbel-som
bindning, förstärkning denna underordning.en av

På samhällsnivån kan vi mekanismer fast i någotse samma annor-
lunda fonn. Den rådande ekonomiska krisen det främstaär argument-

för skära ned denet offentligaatt sektorn. Nedskämingama och ut-
flyttandet funktioner är enligt Gonäsav stora, m.fl. 1997 har
131.000 jobb försvunnit i de kommunala sektorerna mellan 1990 och
1994. Det framföralltär lågutbildade, visstids- och deltidsanställda

fått gå, yrkesmässigt det iärsom utsträckning vårdbiträden,stor städ-
och ekonomipersonal berörts. Ekonominare är motivet försom att

nedrusta den offentliga omsorgsverksamhet9.sektorns Återigen viser
makten förflyttas frånatt de kvinnliga områdena, istället kommersom
kännetecknasatt vanmakt. De enskilda kvinnorna i sektorn,av ledare

och anställda, insatsergör förstora upprätthålla verksamhetenatt med
de lägre och de intemaliserar oña problemen.resurserna -

jagDet vill betona med ovanstående är attresonemang genus, som
sorterings- och hierarkiseringsmekanism, fungerar tydligt i tiderextra

neddragningar. De kvinnligt definierade delarnaav den offentligaav
sektorn ifrågasätts tydligare än andra delar, och tillsättandet kvinn-av
liga ledare är uttryck för kvinnligettsnarare vanmakt än för nya

Ävenmaktpositioner. det inte är medvetet, så torde tillsättningenom
kvinnliga ledare i dessa situationer omedvetetav mycket tyd-ettvara

ligt uttryck för den manliga makten och den kvinnliga vanmakten.

Sammanfattande diskussion

Först vad jag inte harnot diskuterat här,en om jag fåttmen som
kommentarer Det framföralltär två frågor jag inteom. har be-som
handlat. Den är Ävengiltigtär i privatena sektor.resonemangetom

det finns kvinnliga ledare i privat sektorom så deär få jämfört med i
offentlig sektor. Den andra skillnaden är marknadskopplingen, d.v.s.
företagssektom hänvisadär till marknaden och efterfrågan, medan
den offentliga sektorn politisktär styrd och efterfrågan kan negligeras

9Ett tydligt uttryck for föratt nedrustaargumenten att ideologiskaäromsorgen sna-striktän ekonomiska är andrarare skattesubventioneradet.ex. att verksamheter, somtjänstebilssystemet, inte förutsätts neddragning tvärtom, med de bestämmel-nya-kommer subventionema till bilföretagensserna fromma öka.att
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sorteringsmekanism äriStyrkanuppmärksammas. someller genus- innehållersektornoffentligaden mer avsektorerna,bådai menstor
figur 1minfrånutgångspunktMedområden.definieradekvinnligt

i demstyrkandesamma attärmekanismemahävda menvill jag att
kvinn-på hurochstyrningpolitiskgradenpåberoendevarierakan av

verksamhetenkönadligt
gällerävenresonemangetberört ärintejagfråganandra omDen

kvinnorför att1995 argumenteratHolmquist,tidigareharJagmän.
d.v.s.arbetardeverksamhettill den enomsigoch män anpassar

hontenderarbransch attmansdominerad ageraiarbetarkvinna en
gäller mändetNärviceochbransch somdennai versa.männensom

diskute-de härområdeniochpositioner somiarbetar sammasamma
verklighetderasgörnedskärningarnajag attkvinnornarade menar

deskillnad ärsådanskillnader. Enfinnsdetlikartad,ganska attmen
kvirm-Denrespektivekvinnapåställs man.enförväntningar ensom

tillskrivssällanvilketmodernden ömmarollenfårledarenliga ta av
villigamindreärmändetverkar attledare. Dessutommanlig somen väl-därexempel mänpåpekatharstrategi. Jaglojalitetvälja somatt

ochmellan mänskillnadenärsorti. Sammantagetellerjer protest
nedskämingstider attisektoroffentlig genusiledarekvinnor som

värde.olikademochdempåförväntningarolika gerformar
hurdiskuteratharartikel. JagdennasammanfattajagskaSlutligen

i of-ledarekvinnligahurpåverkarbudgetneddragningarochgenus
samtidigmedansvarsområdeökninghanterarförvaltningfentlig av

kvinnligahurbelysatillsyñatdelshar attJagbudget.neddragning av
gjortjagharparadox. Detdennaförvaltning hanteraroffentligiledare

jagharfall. Dessutommed fyraverklighetenillustreraattgenom
tillochtillledarskapetbildenkonventionella genusdenkopplat av

kontraktionochkvinnakombinationen gervisatochnedskärningar att
inegationdubbel termerbeskrivas avkanledarskap ensomett som

dessutomochmanligtgenusbestämt somsesLedarskap ärmakt. som
ledarskap-kvinnligaställt detjaghardettaMotfunktion.expansiven

och ävenmakthandlarGenusnedskärning.i omledarskapsamtet
analyseratjaggrund harMed dettamaktaspekt. sombudgeten är en

ledarskapetkvinnligaDetmaktbegreppet.hjälpmedsituationen av
kvin-eller förälvakvinnornasig förmakt,tillkällainteblir vareen

förklädnad.maktensivanmakttillkällanokollektivet, utan ensnarare
kvinnli-funktionvilkenanalyserasyñeockså haft attharJag som

påpekatjagharbeskrivits. Härhärsituationi denfyllerledare somga ochnedskärningledarskapet,imaktminskningen genomdubbladen
lederkvimiliga. Dettarangordnadedet lägreformi avgenusgenom

budgetengenommaktökad attfår snararenivånpolitiskadentill att
kanstrategierledaresKvinnliganorm.dominerarefterfråganän som
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i detta läge beskrivas intemalisering och dubbelbindning sesom av-
snittet Individuella strategier .... Dessa strategier leder till lojalitet

inte tillmot systemet, eller sorti.protester Därigenom fungerar kvin-
stötdämpare i omvandlingen dennorna offentligasom en sektorn.av

Strategiema leder till vanmakt på alla nivåer, från den samhälleliga
där det kvinnliga underordnas tydligare,än till organisationsnivån där
dubbelbindningen skapar lojalitet inom kvinnokollektivet och tillen
individnivån där den enskilda kvinnliga ledaren intemaliserar pro-
blemen istället för att protestera.

Till sist vill jag betona den beskrivningatt och analys jag här har
gjort inte lägger någon helst skuld på de kvinnliga ledare be-som som
skrivits. Deras upplevelser och deras handlingar heltär adekvata, gi-

hur vårt samhälle förhållervet sig till Att de delarärgenus. ettav sys-
där de kan beskrivastem vanmäktiga heltär och hållet frågasom en

maktens mekanismer.om
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Förändrad skolorganisation
makt och möjligheter-

J LINDVERTESSICA

l Inledning

Sverige käntär för deatt jämställdaett länderna imestvara värl-av
den. Mindre känt är vår arbetsmarknad iatt likhet med de flesta andra
industriländers också mycketär könssegregerad SOU 1993:7, 87;s.

ÅrDs 1989:44, 120. 1990 arbetade endast nios. löntagar-procent av
i Sverige i könsfördelningyrken med jämnna Detta behöver i sig

inte negativt jämställdhetsynpunkt,vara effekterur samhälle-men av
liga förändringar blir särskilt tydliga då de ofta slår olika hårt inom
olika yrkesornråden. Kvinnoyrken ställs mansyrken. Kvinnodo-mot
minerade områden vård, utbildning, socialarbete och servicesom är
dessutom i hög grad behäñade med sämre villkor ifråga exempel-om
vis lön och arbetstider SOU 1996:56, 196.s.

Sedan kvinnornas intåg på arbetsmarknaden i slutet 1960-taletav
har majoritet den kvinnliga arbetskraften arbetat inomen denav of-
fentliga sektorn där byråkratiska värden stått i SOUcentrum
1996:56, 13. Lönen arbetets innehåll harsamt varits. knutna till
tjänsten, vilket innebär individuell lönesättningatt och flexibla ar-
betsuppgifter varit undantag.ett

Den offentliga sektorn har under de åren genomgåttsenaste struk-
turella förändringar i form effektivisering och omorganisering.av I
utredningen Hälften kvinnor och påmän 90-taletsvore nog om- ar-
betsmarknad 1996 betonas de förändringaratt skett inom densom
offentliga sektorn inte med nödvändighet behövt innebära försäm-
ringar för jämställdheten. Utredningen framhåller något entydigtatt

inte kan på frågan de strukturella förändringamassvar ges effekterom
SOU 1996:56, l97f. Vad vi emellertid är antals. arbets-vet att ett
uppgifter traditionellt "kvinnliga"uppfattats gåttsom förloradesom
vid den pågående effektiviseringen.

såI samtliga konjunkturberäkningargott inför återstodensom av
1990-talet väntas sysselsättningsgraden inom den offentliga sektorn

1Med jämn könsfördelning åsyftas andelen kvinnoratt och män är 40-60 procent
ellerjärrmare.
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föränd-minska devilka effektermindre ärVad vi dessvärre vet om
sig ingetOmorganisering i ärhañ.organisationsformerna ne-rade

ålder-viktendockpåpekas attutredningennämndadengativt. I av
"nonnalastetill densvenskedengörstrukturerdomliga mannensom

Utredningenorganisationer.modernamänniskan" tillförsinte över
förespråkar en

utgår frånarbetsorganisationkompetensutveckling ochförnyad som
197.1996:56,SOUoch villkorförutsättningarbåda könens s.

förståelsevidgadsökakapitel ärmed dettaAvsikten att av enen
genusperspektiv;förändringsektornsoffentliga ettdenaspekt urav

sko-i fokus ärorganisation ärorganisationsfonnen. Densjälva som
organisa-omfattandegenomgåttårendeunderharSkolan senastelan.

be-förändringennyckelord kanfånågraMedförändringar.toriska
byråkratiskregelorienteradcentral styr-frånövergångskrivas ensom

mark-inslagmedmålstymingflexibeldecentraliseradtill avning
sko-Vad görkonkurrens.ochvalfrihetforminadslösningar somav

studerasärskilt intressant etthögstadiet, attsynnerheti ge-och urlan,
könsfördelning högstadieläramaBlandjämnadessnusperspektiv är

varit jämn.decennierfleraunderkönsfördelningenhar
organisa-effekter devilkakringkretsar ärkapitletfrågaDen som

högstadiet,haftledarskapetpåfokusmedförändringarnatoriska
sedanmanlig organisationskulturkvinnlig ochdärarbetsplatsen
stjäl-ellerHjälpersamklang.utvecklas itillåtitstorde hatidigare att

tillbyråkrati nät-frånorganisationsforrnenförändring meravenper
inomjämställdhetsutvecklingenorganisationsfonnerverksliknande

organisationen

förändringorganisatoriskaHögstadiets2

målsättning.skola" svenskuttaladärAtt bästaskapa Europas en
självklar. Detlångtifråndocksamhälleti ärpositionframtidaSkolans

sjunkit,samhälletiallmännaskolanspåpekar statusfinns rön attsom
utbild-betonaalltmertendensstarkfinnsdet attsamtidigt ensom

demokratinsförminstintesamhället,irollcentralaningsväsendets

Trygghets-Landstingsförbundet,2 Kommunförbundet,AMS,Konjunkturinstitutet,
206.1996:56SOUstiftelsen s nödvändighet ärmedkönsfördelningmed jämn3 organisationintepåstår här att enag 1994:178.Nermo1987/881105jfrorganisationerandrajämställd än spropmer kvinnor mänmångalikaimplicerabehöver inte attarbetslivet sominomJämställdhet

bibliotekarier. Detblibörkvinnormånga mänlikaellersopåkareblibör att som
såuppvärderas,arbetsområdenkvinnligatraditionelltdetjagbrännande är attsersom

mindregrundyrken påflyr dessaarbetskraften intesamlade gynnsammaavdenatt
arbetsvillkor.
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styrka och ekonomins tillväxt. Trots förväntat minskad sysselsätt-en
ningsgrad inom den offentliga sektorn förutser Statistiska centralby-
rån särskilt efterfrågan just inom grundskole-stor och gymnasielä-en
raryrket fram till år 2010 SOU 1996:56, 204ff.s.

Den förändring den svenska grundskolan genomgått under desom
femton åren beskrivs Bert Stålhammarsenaste med följande ord:av

förändringsprocessEn från centralstyming ökad decentrali-mot
sering inom skolområdet gjorde sig också starkt gällande från
slutet 1970-talet och under hela l980-talet. Främst märktesav
detta i statsbidragen kom bliatt schabloniserade dåatt alltmer
fler beslut medlens användning och fördelning fördes överom
till konmunema från de statliga Processen fortsatteorganen.
med också det formella arbetsgivaransvaretatt för all skolans
personal fördes till kommunerna.över juliDen 1 1991 upphörde
länsskolnämndema och Skolöverstyrelsen. Istället inrättades det

Skolverket med sin fáltorganisation/ / Den kommu-nya nya
nala friheten har således medfört det tidigare enhetligaatt ytterst
svenska skolsystemet brutits Varje kommun har rättupp. numera

organisera sin skolverksamhetatt efter de förutsättningar och
med hänsyn till de möjligheter den enskilda kommunen kansom
erbjuda. Stålhammar 1993:31

Huvudmannaskapet för skolverksamheten har alltså stegvis över-
gått från till kommunerna. Kommunernastaten bestämmer hur sko-
lans organisation skall antalet skolor, vilken personalut: skallse som
finnas, lokalanvändning med Den statliga styrningen finns dockmera.
kvar riksdag och regeringatt nationellaupprättar måldoku-genom

skollagenI finns exempelvis bestämmelserment. för de grundläggan-
de krav ställs på kommunerna, skolplikt och tillt.ex. rättensom ut-
bildning Utbildningsstatistisk årsbok 1995; Stålhammar 1993:31.

Den organisationsstrukturen kännetecknas två parallellanya av
dels det statligasystem, uppgift inte längresystemet detalj-är attvars

övergripandestyra utan utvärdera ochatt utveckla verksam-snarare
heten, dels det kommunala via kommunernas skolfor-systemet som
valtningar har till uppgift producera god utbildning Ankarstrandatt

Duvemyr 1994:15.
På den direkta verksamhetsnivån kan förändringsprocessertre ut-

skiljas. För det första finns stark tendens decentralisera skolled-atten
ningen så varje skola och skolenhet fåratt sin chef. En andra ten-var
dens grundskolansär och gymnasieskolansatt verksamheter alltmer
utvecklas i olika riktningar. En tredje tendens andra kommunalaär att
verksamheter ñ-itidsverksamheter och barnomsorg böljar inte-som att

med grundskolan Stålhammar, 1993:31.greras
På respektive rektorsområde inom grundskolan har förändringarna

tagit sig uttryck i de tidigare tydliga stadieindelningamaatt har börjat
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be-tidigareellerhar kompletterattjänsterluckras Nya ersattatt upp.
föreståndare. Iställettillsynslärare ochstudierektorer,fattningar som

ellerbyråasshtenterskolledare,biträdandeinom skolornafinns nu
funktionenväljer benämnaberoende på vadheltsamordnare, attman

differentierad,ochindividuellLönesättningen är1996.Arvidsson,
och föräldra-elevvårdenökat,harekonomiskaskolornas ansvaregna

omfatt-ilärarna arbetaroch störregivitskontakten större utrymme,
lärare ochmellansamarbetetidagVidarearbetsenheter. ärining i lag,

nätverkstänkandet kanhierarkiskt,och mindreskolledare närmare
ord,Med andragrundskoleorganisationen.inomökathaalltså sägas

ställtsskolledarskapetochförändratsharOrganisationsformskolans
utmaningar.inför nya

utgångspunktfeministiskMed3 en

medharorganisatoriska struktur störstaskolansFörändringen san-av
begrän-med analysenSyftetavseenden.i flerabetydelsenolikhet haft

genusperspektiv.effekteromorganisationenstill ettatt uravsesas
ochstudietenbarthär inte mängenusperspektiv åsyftasMed ett av
detirelationer ochdeobjektfysiska ävenkvinnor utan processersom

skapasförståelsen köndärsammanhangkulturella av
patriarkala,samhälletsutgångspunkt i ärsinStudien atttar normer

oreflekte-värderingar oftamanligaochvillkoren,dikteratmän attatt
"sanningen". samhällsordningenrådandeDenlikställs med upp-rat

särskiljningkvinnor,makträtthålls mäns över samt engenomgenom
framhållsMed dennaprivata sfáren.och denoffentliga ansatsdenav

individnivå,lika villkorochkvinnor mänvikten menatt gesav
byggaförändras tillmåstei sigsamhälleliga attdeäven att normerna

traditio-manliga ochtraditionelltbrukar benämnasvadpå somsom
erfarenheter.ochvärderingarkvinnliganellt

organisationsteo-feministiskahosuppfattningåterkommandeEn
byråkratiskas kvinno-organisationsstrukturen ärdenretiker är att mer

erfarenheterochvärderingarkvinnligaTypisktandra.förtryckande än
under-till kvinnorsbidrarstrukturer,byråkratiskain iinte utanpassar

byråkratis-denl994z38t.Blomqvist, Inom1984;Ferguson,ordning
"naturliga" ledar-framhållsorganisationstypen mänsregelstyrdaka

4 distink-diskussionomfattandediskursenfeministiskadenfinns inomDet omen
JärvinenHallberg 1992;diskussionenför inblick ioch könmellantionen segenus

tilliochinte ställer könjag härbetona motsatsmig mednöjer1996. Jag attatt genus
varandra.
5 definierade och frånmed väluppbyggnad,hierarkiskbyråkrati härMed enavses

position iknutna tillpositionoch ärarbetsuppgifter däravgränsadevarandra ansvar
Blomqvist 1994:39.regelsystemuppifrån fastastyrningkontroll ochhierarkin, samt
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förmåga och för given, vilket innebär kvinnor inte någontas att ges
chans visa sin kompetens Davis, 1990:70. Snarare framhållsatt
inom denna inriktning organisationsforskningen nätverksbaseradeav
och decentraliserade organisationsfonner positiva ettsom mer ur ge-
nusperspektiv.

Elin Kvande och Bente Rasmussen belyser i Nye kvinneliv. Kvin-
1990 kvinnligai organisasjoner och manliga civilingen-ner menns

jörers utvecklingsmöjligheter inom olika arbetsorganisationer. För-
fattarparet åtskillnad mellan statiskagör företag traditionellen orga-
nisation med statisk, hierarkisk struktur och dynamiska företag
organisationer i förändring, företag flexibla,är anpassade eftersom
marknadens och teknologins förändringar. huvudresultatDeras är att
mansdominansen reproduceras i statiska, hierarkiska organisationer
medan nätverksbaserade, dynamiska organisationer möjliggör att
mansdominansen bryts Kvande Rasmussen 1990.

Vidare framhåller Henriette Christrup 1993 inom den nät-att
verksliknande organisationsfonnen adhocratin kvinnliga egenska-ses

tillgång och inte, i den byråkratiska organisations-per som en som
formen, hinder. adhocratiskaDen organisationsfonnen känne-ettsom
tecknas flexibilitet i och med fortgående etableringav en en av nya
självstyrande Karaktäristiskt vidare de utförär arbe-attgrupper. som

i hög grad har del makten påverka arbetets innehåll, i arbets-tet attav
delningen och i koordineringen. Christrup hävdar den adhocratiskaatt
organisationsfonnen under tid gjort allt landvinningarstörre påsenare
bekostnad den byråkratiska. framhållerHon fruktbarheten i dyna-av
miken mellan traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga funktio-

och i kombinera den traditionellt tekniskt-rationella organisa-attner,
tionsfonnen med den relationsinriktade. människorDe klarar sigsom
bäst i adhocratisk organisation de förenar något frånär deten som
traditionellt kvinnliga eller omsorgsrationella med aspekter det tra-av
ditionellt manliga eller tekniskt-rationella, Christrup Christrupmenar
1993; Flensted-Jensen z58ff.1995

Stöd för kombinera det traditionellt manliga och traditionelltatt
kvinnliga i Martha Blomqvistsäven avhandling Könshierarkier iges

1994. studienI data-, reklam- och marknadsundersök-gungning av
ningsföretag förklarar Blomqvist den tekniskt-ekonomiska ratio-att
naliteten inte tillräcklig. dennaI företagär det viktigtärtyp extraav

de anställda har förståelse för kunden och sig till kundensatt anpassar
behov. relationsorienteradI organisation målen ekonomiska,ären
medan dess medel relationella. Blomqvist finnerär dock inget direkt
samband mellan relationsekonomisk rationalitet och fysiskt kön. Den
relationsekonomiska rationaliteten någotär såväl mänsnarare som

kvinnor skapar inom organisationen Blomqvist, 1994:1611.som
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sammanfattningsvisfinnsundersökningarnarefereradedeI ovan
de-dynamiska,nätverksbaserade,föreställning attomgemensamen

organisations-adhocratiskaellerrelationsorienteradecentraliserade,
ochstatiskafonnåga, medankvinnligtraditionelltsynliggörformer
Vi-maktdominansen.manligadenreproducerarstrukturerhierarkiska

ochmanligatraditionelltmellanskillnaden tra-poängdare görs aven
kanskevärderingar. Detoch mesterfarenheterkvinnligaditionellt

GilligansCarol Inforskningsområde ärdettainomarbetetkända a
moraliskai19982. olikheterpåvisarGilliganDifferent Voice resone-

längemoraluppfattningden ansettsoch att somsommenarmang
"neutrala" strukturerasmoralforrnenneutral omvärderas. Denmåste

idéerutgår frånochvärderingarochmanligatypiskt omnormerav
och skyldighetervärdenAndrarättigheter.ochrättvisa omsorgsom

normer värde-ochkvinnligatraditionelltförgrundtilliställetligger
manliga rättvisemoralen sindenVidareGilligan.ringar, tarmenar

medan denrättviseprincipermoraliskagenerellautgångspunkt i
fal-speciellautgångspunkt i detkvinnliga sinomsorgsmoralen tar

HolmNoddings, 1984;1993;Gilligan, 1982; Tronto,villkorlets
1993 inteforskningsinmed ärmålsättning cementeraattGilligans

moralutan det finnspåvisa sortskönsstereotyper attatt somen annan
manli-traditionelltiuppdelningenhögtstående. Trotslikainte ansetts

erfarenheter börochförhållningssättkvinnligatraditionelltochga
Ti-könet.fysiskatill dethänvisningförståsintealltså dessa ensom

Voice Different"ln InWomansintebok utanGilligans ärpåteln aa
Voice.

någotutifrån dettaalltsåbörGenus ar-somsomresonemang ses
blandfor-olikaikan finnasnågotutvecklar,självabetstagarna som

skapasär" Se Scott,i tid ochintenågotoch utan rum.sommer,
Flensted-Jensen, 1995;Wahl, 1996:15;1994:27;1988; Hagemann,

diskussiongenerellforHolmquist, 1995;Højgaard, 1995; seen mer
helt enkeltkönsteoretikermångaavstår taIdag att1984.Giddens,

ellerlikai grundenkvinnor ärochhuruvidafrågan mänställning i om
Deborahvidare.kommaomöjlig förväg attolika. Det ensomses

förklarar:Rhode

indifferent: theandthealreadyalways samesamearewomen
Whicheverdifferent inhumanity, categorytheir anatomy. we

be waitingwill alwaysotherthelegal discourse,privilege in our
54.Rhode, 1992: ldisruptto

omsorgsetikenhävdar6 honessentialist, dvs. attförkritiserats attharGilligan att vara
tydligt iavvisar honståndpunktsådankvinnligt. Enspecifiktnågot senareskulle vara
moraluppfatt-huruvida dessauttalar sighon inteframhåller dåGilliganverk. att om

1993:209.Gilligan,kulturellerisittharningar naturursprung
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manligt" kvinnligtDiskussionen och förhållningssätt inomav
organisationen har här i den teoretiska diskussionen givits förhål-ett
landevis Den kommer även del i denstort komman-utrymme. vara en

Återigende analysen. poängteras analysnivån inte syftar tillatt att
skilja fysiska kvinnligfoch kvinnor åt.män Män kan ha förhåll-ett
ningssätt och vice Syftet bredda förståelsenär ochmänsattversa. av
kvinnors villkor inom organisationer, och så ifrågasättasätt gängse
normer.

4 på olikaProcesser nivåer

Vilka effekter har då de organisatoriska förändringarna, med fokus på
ledarskapet, haft på högstadiet Med hänsyn till den tidigare forsk-
ning här kan förändring från byråkrati tillpresenterats nät-som en
verksstruktur förväntas genusperspektiv. Men ärettvara gynnsam ur
det så enkelt

Organisationsteoretikem Joan Acker det krävsatt ett stu-menar
dium på flera nivåer för förstå Genus blir dåatt genusprocessema.
inte så starkt kopplat till konkreta kvinnor och män, utangrupper av
problematiserarfemininitet och maskulinitet inom organisationsstruk-

Med begreppet betonar Acker någotturer. ärattgenusprocesser genus
skapas individen och kollektivet och etableras i deltagan-som av som

det i arbetsorganisationer och andra sociala relationer Acker, 1990,
146; Wahl,även 1996; Flensted-Jensen, 1995; Kvande, 1995.s. se

Genusprocessema, Acker, kan urskiljas på fyra analysnivåermenar
inom organisationer; könsdifferentiering, symboler, interaktionsmöns-

och identitet Acker, lft.1992:25ter
Upplägget för min analys inspirerat Ackers indelningär ochav

struktureras utifrån samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå.
övergripandeDet analysornrådet har sin tyngdpunkt i tillgänglig sta-

tistik och lägger tonvikt vid könsmaktsförhållanden på strukturellen
nivå. Här läggs fokus på förhållanden påverkar och kvin-mänssom

möjligheter överhuvudtaget verksamma i organisationen.attnors vara
indikatorerDe används löneskillnader mellanär och kvin-mänsom

könsfördelningen inom organisationen möjlighetensamt attnor,
kombinera familj och arbete. På andra nivå analyseras skolledamasen

på manligt och kvinnligt inom högstadieorganisationen, och rela-syn
tioner mellan kvinnor och inom organisationen.män Här utgångs-tas
punkten i Gilligans och de refererade organisationsforskamasovan

"manligt kvinnligt.diskussion och tredje nivåEn belyser skol-om
ledamas identitet. läggsHär tonvikten vid individemas förståel-egen

sin plats i organisationen, dvs. skolledamas uppfattning sigse av av

184



skolorganisationFörändrad -

uppfattningenochförebilder,derasskolledare,själva avomomsom
könsstrukturer.

studiedra denna Hardå kunnaskulleVilka slutsatser av-avman
i sågenusperspektiveffekterbyråkratiseringen haft de ett som po-ur

Genomfeministiska teorierna ovani deordalag attsitiva presenteras
familjmöjlighet förenalöner,könsfördelning,skolledamasstudera att

förståelsendenuppfattningar,könsstereotypaoch arbete, samt egna
riktmärken förgenusperspektiveffekterförändringens ett gesurav

organisa-förändradebilder deförenkladeslutsatsdragning. Tre av
för den fortsattamålaseffekter kanstyrformemasochtions- ana-upp

organisations- ochde förändradeförklararbildförstalysen. En att
ochgenusperspektivingenting allslite, ellerbetyttstyrfonnerna ettur

organisa-förändradetill deinte kan knytasförändringareventuellaatt
organisa-förändradedebild förklararandrationsforrnerna. En att

tredjemedannegativa effekter,medförtstyrformernaochtions- en
hañoch styrformernaorganisations-förändradedeförklararbild att

återkommerbildergenusperspektiv. Dessaeffekterpositiva ettsett ur
resultatdiskussionen.i

statistik från SCB,dels Lärar-grundas påstudien ärkällorDe som
dels skolledare.intervjuer med Inter-långaSkolverket,ochförbundet

telefonintervjuer 20 stantalinleddes medvjuundersökningen ett
inter-dessakommun. IGöteborgshögstadiet inomskolledare påmed

förbetydelseförändringamasorganisatoriskadediskuteradesvjuer
uppfattningbildaprivatliv förarbetsintensitet ocharbetstider, att en

uppfattades.förändringarnahurom
få såmed avsiktgjordestelefonintervjuematillUrvalet storatt

skol-och äldreSåväl kvinnormöjligt. män,spridning yngresomsom
representerade.7arbetarklassornråden fannsmedelklass- ochledare,

bamtvå elleroch hadegifta/samboskolledareflesta treDe somvar
mynnade itelefonintervjuemahemifrån. tjugoDeflyttat ut attredan

månaderkontaktades tvååterrespondenteråtta senare.
skolledare, bådemed åttagenomfördesintervjuernalångaDe

manligas långavaldes för deskolledaredeAvochkvinnliga utsom
och efterbåde förevarit skolledarehade allaintervjuerna utom en

7 1996.genomfördes 24-26Telefonintervjuema v
8 mi-varade från 45Intervjuerna1996.genomfördes 31-33intervjuernalångaDe v.

kan integeneraliseringar görasNågra statistiskaminuter. ut-timma och 15till 1nuter
skolledare harsju åttainte huruvidaintressantaintervjumaterialet. Det ärifrån av

hälftenhelleråsikt. Inteåttonde haruppfattning, och motsatt avomenensamma
centralaDet ärviss sak ingentycker männen. attkvinnorna pre-snararemen aven

McCrackenjfrskolledamaföreställningar finns hosdeförekomstensentera somav
1988.
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förändringen alla föreDe detta lärare. skolledamaDe yngstavar var
i fyrtiårsåldem och de äldsta i sextioårsåldem. klar socioekono-En
misk spridning mellan skolornas upptagningsområden kvarstod även
vid de långa intervjuerna. Undersökningen till bildavgränsas att ge en
endast skolledares förståelse de organisatoriska förändringarna.av av

alltså ingenDet inblick i lärares eller elevers uppfattningar. Deges
följande fem avsnitten strukturerade utifrån deär analysnivåema. Itre
avsnitt och diskuteras6 7 effekterna på samhällsnivå, i avsnitt 8
förhållandena inom organisationen, och i avsnitt 9 skolledamas egna
identitet. Avsnitt 10 och syftar till11 knyta ihop diskussionen.att

Könsfördelning5

Såsom inledningsvis framhölls högstadiet intressantär organisa-en
tion i det könsfördelningen inom organisationen mycket jämn.att är
Högstadiet unikt inomär skolvärlden då ungefär lika många kvinnor

arbetat där under flera decennier.män På låg- och mellanstadietsom
dominerar andelen kvinnor, på gymnasiet och universitet andelen

o Tabell visarmän. 5.1 andelen kvinnliga lärare mellan 1985 och
1995:

Tabell Andel kvinnliga5.1 lärare grundskola ochinom gymnasium
1985-1995 procent.

INivå 1984/85 1987/88 1994/95

Lågstadiet 99 99 98

Mellanstadiet 64 65 69

Högstadiet 47 50 52

Gymnasiet 44 44 47

Källa: SCB-statistik Utbildningsstatistisk årsbok 1986, 1988, 1992, 1995.samt

Vidare har andelen kvinnliga skolledare inom grundskolan ökat ex-
plosionsartat sedan de organisatoriska förändringarna Läsåretägt rum.

9I det avseendet jag med hjälp intervjuer studerar förändringamas betydelseatt av
har studien sina begränsningar. den bästaI alla världar hade skolledama intervju-av

innan förändringarnaäven ägde Så inte fallet. fårär Jag alltså nöja migats rum. nu
med återgehur de erinrar sig sina tidigare upplevelser.att nu
0 På år har könsfördelningen blivit betydligt jämnare gynmasiet. Frå-ävensenare

skolan i sin helhet håller på förändras till kvinnoorganisation belysesattgan om en
i avsnittnärmare ll.
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siff-Idag ärkvinnor.skolledareallaendast 151979/80 procent avvar
l995/96."läsårethela 53 procentran

grundskolanskolledare inomkvinnligaAndelTabell 5.2
@rocent.1979-1 995

kvinnligaAndel
skolledareÅr

grundskolaninom

151979/80

171980/81

181983/84

181985/86

211986/87

211989/90

471993/94

531995/96

Statistiska19951988, 1992,1986,1982,årsbok 1980,Utbildningsstatistisk ;Källa:
utbildningsstatistik.SCBs1993/94; utdragmeddelandenLärare ur

de-under detväsentligt senasteökatskolledare harantalettotalaDet
betecknadestidigareÖkningen dedelsberor somattcenniet. som
skolledarkatego-iingårfritidshemochförskolainomföreståndare nu

omorganisationenmedi ochrektorsområdenaidelvissoch tillrin, att
låg-skolledareantalökattilllettsini ettvilketmindre,blivit tur

biträ-yrkeskategorinharskolledartjänstemaBlandmellanstadiet.och
medanfördubblats,skolledareandelentillkommit,skolledaredande

1996. EnSCB-statistikförsvunnitdeti närmastestudierektorema
förkla-kanskolledarekvinnligaandelenökningentotaladendel avav

mel-ochlåg-förskolledartjänstemadetillträttde nyaatt somavras kvinnor.grad ärförskola i högochlanstadium
inomskolledarfunktionerolikapåstatistikendelarOm uppman

framgårstudierektorochrektorbiträdanderektor,grundskolan 1995

med"ovanligtmycketöverhuvudtagetdetperspektiv ärinternationelltSett ettur i denhandenvidjust ärsituation1990:62. DenDavis nuskolledare somkvinnliga
kom-iläraremanligaochkvinnligaandelmed likahögstadieorganisationen,svenska

motstycke ialltsåsaknarskolledaremanligaochkvinnligaandelmed likabination
världen.delarandra av Arvidssonkvinnor84 procentn föreståndargruppenbestår denExempelvis av

skol-traditionellai dejämnarebetydligtKönsfördelningen är2.bilaga1994m.fl.,
1994:1.m.fl.Arvidssonledarfunktionema
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andelen kvinnor bland biträdandeäratt störst rektorer 60 procent,
något mindre bland rektorer 53 procent, och minst bland studierek-

Även41 procent SCB-statistik 1996.torer på gymnasiet har ande-
len kvinnor vuxit, inte i omfattning. Läsåret 1989/90men samma var
andelen kvinnliga skolledare på gymnasiet 31 vilket läsåretprocent,
1993/94 hade ökat till, i sammanhanget, blygsamma 35 Ut-procent
bildningsstatistisk årsbok 1992; Statistiska meddelanden Lärare
1993/94.3 Uppdelat på gymnasiets olika ledarkategorier studierek-

rektorer och biträdande rektorer, framkommertorer, könsfördel-att
ningen 1993/94 betydligt jämnare bland gymnasiets biträdandevar
rektorer 48 procent och studierektorer 39 procent blandän rektor-

27 Ävenprocent Statistiska meddelanden Lärare 1993/94.erna
här tenderar alltså utvecklingen, något långsammare,än att motom

andel kvinnor i ledarposition.störreen
Vid betraktelse framgårnärmare den ökade andelen kvinn-atten

liga skolledare inom grundskolan inte medfört antalet manligaatt
skolledare minskat Arvidsson m.fl. 1992. iställetDet detär totala

4antalet skolledare ökat.som
Statistiken visar vidare på kvinnligamönster skolledareett attav

fortfarande befinner sig på nivåer med lägre I intervjuernastatus.
framkommer skolledaryrket på de lägre nivåerna fortfarandeatt anses
ha lägre skolledaryrketän på högre nivåer. denstatus För typennya

förskoleledare finns blöjrektorer".redan nedsättande uttryck;ettav
Uttrycket används inte respondenterna själva, flera talarav men om
det vedertaget begrepp. En uppfattning detett är svårtär förattsom
skolledare med förskolebakgrund för äldre bam. Respon-att ansvara
dentema dockär med poängtera de positivt på före-att attnoga ser
ståndamas integration i yrkesgruppen. De dessa har mycketattmenar

bidra med i sitt pedagogiska tänkande,att och dessa tidsatt nog
kommer kunna axla större Här kanatt urskiljas dynamikett ansvar. en
mellan professions- och En central tanke inomstatusresonemang. pro-
fessionsteorin bekräftas; ledare bör själv ha bakgrunden samma som
sina medarbetare för nå legitimitet. Samtidigt finns i intervjuernaatt

statustänkande sig iett föreståndareöver frånyttrar attsom en oro
förskolan inte skulle klara ledare på låg-, mellan- ellerattav vara
högstadiet. Farhågoma detöver f.d. högstadierektormotsatta, att en
inte skulle förstå sig på förskolan dock inteär iögonenfallande. En an-

tolkning maskulinitetenär fortfarande företrädeatt och detnan ges
feminintär lägre värde se även Holmquistsmest respek-ettsom ges

tive Westerbergs och Ulla Johanssons artiklar i antologin.

3 Med reservation för statistiken inte lika aktuell.äratt
ÅrDet totala antalet skolledare år 1985 2942. 1995 hade siffran stigit till 3366var

SCB-statistik 1996.
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och styrfor-organisations-förändradehar deSammanfattningsvis
gårstatistikenskolledare. Avkvinnligaandelökadmedfört enmerna

förklaraskanökningendelhurutläsainte ny-dock stor avsomatt av
förestån-frånyrkesklassificeringeniförändringarinrättade tjänster,

organisationskli-förändratenkeltheltellerskolledare, etttilldare av
för-mat. dendelarhelstkan hurfaktorerdessaAlla avsomsessom

deavsnitt har konstateratsdetta attorganisationsformen. Iändrade ny-
haftyrkesklassiñceringeniförändringarnaochinrättade tjänsterna

förändradedenFrågankönsfördelningen.effekter omgynnsamma
organisationsklimatetpå etteffekter settorganisationsfonnens ge-ur

ochavsnitti 8belysas närmarenusperspektiv kommer att

6 Löner

omställningendelskolaninom ärförändrade lönesystemetDet en av
tidi-kommunochinomskolorganisationen. Lönesystemet stat varav

till deninnehåll änoch arbetetstjänstentill en-knutet snararegare
arbets-sinautförhan/honvilketpådetoch sätttjänstemännenskilde

idealtypensbyråkratiskafrån dendelsprincip härröruppgiñer. Denna
kravfackliga rörelsensfrån denoch delsformell kompetens,påkrav

löneförhandlingar Mon-ochlönesättningvidsolidaritetsprinciperpå
försSedan 19861988.Söderlind Petersson,1990:253-254; entin,
MontinStigtillämpas.lönesättningindividuelllönepolitik där enny

effekterna:s.2541990,skriver om
och löpan-individuellmedtjänsteklasser ersättsochLönegrader

blir alltanställdabetygssättningIndividuelllönebildning.de av
/roll /fårorganisationernafackligavarvid devanligare en ny

vissapraktikenilönepolitik innebär attdennaInförandet nyaav
solidaritetsvärdenochbyråkrati-andra:förstå tillbakafårvärden

effektivitetsvärden.ochflexibilitets-medersätts

organisatoriskadå deharkönuppdelatyrkeskategoriervilkaFör
visas lö-tabell 6.1gynnsammast Ivaritlönemässigtförändringarna

yrkeskatego-olikaföroch 1994mellan 1991ineutvecklingen procent
skolledare påskiljamöjligthär intedetskolan attär gym-inomrier

biträdandedeframgårtabellenåt.grundskolan Av attochnasiet
ad-manligaderektorernamanligadekön, samtbådaskolledama

andralöneutveckling änhaft un-junktema gruppergynnsammareen
underlönelyftiskillnadernavidarevisarTabell 6.1år. attdessader

kategori-redovisadei dekvinnorochmellan mänoch 19941991åren
4,3adjunkterochprocentenheter6,5rektorerför pro-störstärerna

centenheter.

införts.yrkesklassificering15 eñersomdockförsvårastidJämförelser över nyen
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Tabell 6.1 Löneutveckling 1991-1994 uppdelad på kön procent. Genom-
snittslig månadslön 1994 inom parentes.

Män KvinnorYrkesbetecknjng Procent-
Genomsnitts- Genomsnitts- differens
ökning ökning m-k
% kr % krsamt samt

Rektor 19,4 24 391 12,9 22 780 6,5
rekt.Studie-/bitr. 18,7 21 975 2019,5 968 -0,8

Adjunkt gr.sk./gymn. 16,6 18 696 12,3 17 967 4,3
Mellanstadielärare 10,4 16 972 10,1 16 439 0,3
Lågstadielärare 11,3 14 979 10,0 16 824 1,3

Kommentar: Vad gäller differensen mellan och kvinnormän positivt värdeettanges
då lönermännens har ökat kvinnornas.änmer
Källa: Egna beräkningar utifrån Löner för Sveriges olika yrkesgrupper 1992/93,
1995/96.

Av Lärarförbundets kommunalaDen lönesättningen skol-rapport av
ledare 1995 framgår skolledare vid högstadiet i de flestaatt fall har
högre lön skolledareän vid lägre stadium. Det finns dessutom ett
mönster påvisar bakgrund från förskola/fritidshemattsom en ger en
lägre lön bakgrundän från grundskolan Spånt, 1995:3-4. Undersök-
ningen visar vidare skillnaderna i lön mellan könen kvarståratt då

kontrollerar för faktorer tidigare befattning och ålder. Detman som
finns alltså inom skolledaryrket 1994 samband mellan lön och kön.ett
Männens lön iär genomsnitt högre för rektorer ochtre fyraprocent

högre för biträdande rektorer Spånt,-1995:3-4.procent börHär dock
tilläggas antal år inom skolledaryrket inteatt tagits i beaktande. Det
kan så tillträttmärmen skolledaryrket vid iatt genomsnittvara en

kvinnoma."ålder än tordeDetta dock inte ha någon ef-störreyngre
fekt på själva löneökningen mellan 1991 och 1994 se tabell 6.1.

Den uppfattningen de siffrorsammantagna allt finnstrotsav som
tillgå den individuellaär lönesättningensatt effekteratt knappast kan

tolkas positiva könsmaktsperspektiv. Bildenett denärsom ur snarare
kvinnliga skolledare förlorat på individuellatt lönesättning.en

6 Mellan åren 1991 och 1994 försvann yrkesbeteckningen studierektor i det närmaste
och med biträdande rektor, därför jämförsersattes här studierektorer 1991 med biträ-
dande rektorer 1994.
7 Av tabell l 1.1 framgår alla kvinnliga rektorer 1993/94att 61 % under 50 årav var
medan andelen manliga rektorer under 50 år endast 44 Bland%. de kvinnliga bi-var
trädande rektorerna 75 % under 50 år medan 70 % männen under år.50var av var
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privatlivochArbetsliv7

innebärarbetstidemaflexiblaoch de attarbetsbelastningenökadeDen
skolledar-intervjuadeAlla detidigare.arbetar änskolledama mernu

intetill lärarna,ihar,heltid. Desig arbeta än motsatsförklarar merna
organisatoris-dedockuppleversommarledighet. De attlängrenågon

huvudsakfriare.spenderas Ikandagarnagjortförändringarnaka att
skolledareinnebär,flexibilitetendendockde att som ennyamenar

senare. tyckerMånga"man gårtidigare ochkommerdet,utrycker att
emellertidharhand. flestaandra Dekommit ialltprivatlivetatt mer

skullearbetsbördamed dagensochutflugna,barn är attmenarsom
telefonintervjuemaVidsmåbamsförälder.omöjligtdet att varavara

skolledare: detJag fotografen. Det ärbarnen hossamlarsäger en
dem.hinnaaldrigskulle jagknepet. Annarsbästa se

hemmamöjlighethaskallochkvinnor män stannabåde attAtt
Skolledamarespondenterna.hossjälvklarhetbarnmed som enses

diskute-så dekönsroller sätttraditionellaemellertid attsigikläder
fokuserarskilda Männenpå sätt.hemmamedsvårigheten att vararar
ISO-pro-måste haochskolledare ettrollpå sin att manmenarsom

problemengagemang, innebärakandet därför attochcentigt att vara
för-rollvid singrad vikti högreläggerKvinnornaföräldraledig. som

sina åtag-uppfyllakande inteeftersomlidandeblirbarnenälder; att
och kanstarktYrket kräverföräldrar.anden ett engagemang,som
intehellerkanArbetsdagenanspråk.iveckokvällarfleraibland av-ta

tidpunkt.exaktvidslutas en
positivatolkasdåförändringarnaorganisatoriskadeKan ursom

paral-Enarbetsvillkoren Knappast.beträffargenusperspektiv vadett
kombineramöjlighetskolledamasbeträffande attutvecklingentilllell

villeAskungen. Försthämtasprivatliv kanochyrke omsaganur
pâ-utfärdadeprinseninte. Närtillätspå bal,Askungen senaremen

försvårade hennesskullekvinnor närvara,ogiftaallabudet attom
ochmed arbete,henneöverbelarnradettarika attstyvsystrar genom

rättig-formellaAskungenshalsband.ochskorlånainte utattgenom
mate-nödvändigasaknade dehonuppfylldaheter resursernamenvar

föräldraledighetpåharmotsvarandePå sätträttigheter.riella synen
ökaförvidtagitsåtgärderingahar attdettapositiv. Trotsblivit mer

småbarn.med Tvärtomskolledarskapetkombineramöjligheterna att
försämrats.möjligheternahar snarast

förändringarnaorganisatoriskadebilden är attDen sammantagna
tolkaskanknappastarbetsvillkorenpåavseendemed gynnsam-som

mångafamiljelivochyrkes-förenamöjligheterskolledaresför attma
detkaninte heller sägauppbokade. Men attveckanikvällar är man

flexibla.blivithararbetstidematidigaremycketblivit änsämre mer
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På inom andrasätt chefsyrken yrket fortfarandeär förenatsamma som
med svårigheter kombinera med familjelivet.stora Som skolle-att en

"skolledaredare har småbam."helt enkelt intesa:

8 Organisationskultur

På analysnivå,nästa organisationsnivån, studeras hur skolledama ser
manligt och kvinnligt, och relationen till lärare och till andra skol-

ledare.
Högstadieorganisationens könsneutralitet framhålls i intervjuerna.

Skolledama överhuvudtagetär mycket ovilliga uppdelningargöraatt
kvinnligt och manligt. De förklarar de ideala ledarna förattav en

kunskapsorganisation manliga kvinnorskolan "kvinn-är ellersom
män. Mänliga skolledareEn säger: blir rektorer intresseradeärsom

människor. Kvinnor blir rektorer intresseradeärav attsom av vara
bestämma."med och finnsDet samstämmighet hos respondenternaen

måste besitta både typiskt manliga ochatt typiskt kvinnligaom man
egenskaper. Detta uttrycks lyhördmed skolledare böratt en vara:

drivande, administrativoch målorienterad, "pedagogiskoch och
administrativ.

Trots respondenterna i inledningsskedet intervjuernaatt betonarav
könsneutraliteten i skolledarskapet, så utvecklar de under samtalets
gång utförliga behandlar manlighet och kvinnlighetresonemang som
inom organisationen. De medär förklara skillnaderna äratt attnoga

mellan individernastörre mellan "än och kvinnormängrupper av
skall tala könsskillnader mönster.så finns det vissamen om man om

Blandningen det manliga och kvinnliga symbolspråket inomav or-
ganisationen uppenbar.är manligEn skolledare ledarskapetsäger iatt
det militära inte så oliktär skolledarskapet, och organisationen likaatt

kunnat hetagärna RakaAB i detRör den inte skiljer sig från vilketatt
företag helst. Det är grundreglerannat som samma om ansvar som

gäller för personal, mål och vinst, förklarar han. En kvinnlig skolleda-
talar istället råttfångarensi bilder flöjt",ledarere av en som som

lockar med sig andra sin vision, och samtidigt litaär på. Såvälmot att
manliga kvinnliga skolledare uttrycker behovet lärare ochsom av
skolledare faders- och modersgestalter. Några skolle-attsom menar
darskapet unikt ledarskapär inte kan jämföras med andra.ett som

symbolspråkDet kommer till uttryck i intervjuerna kan ställassom
den allmänt förekommande bildenmot organisationskulturerattav

präglas manligt symbolspråk. Joan Acker skriver 1992, 253av s.
exempelvis:

The organization itself oñen defined through metaphors of
masculinity of certain Today, organizations lean,sort.a are
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competitive butefñcient andOriented,goalaggressive, ra-mean,
kind, and caring.supportive,empathetic,rely

grad i före-i högrerespondenternamanligadetalarVisserligen
ochframhållsDockkvinnliga ideoch omsorgstermer.tagsterrner,

"manliga"kvinnliga" ledar-positivapositivasåvälsynliggörs som
vilket talarskolledare,manligakvinnliga ochbådeegenskaper av

resultat.Ackersemot
enligtkönsskämten,arbetsplats därhögstadiet idagVidare är enav

att tillbaka dettamöjligt förapåtagliga. Det ärinterespondenterna, är
kvinna-lärarinna,mansrollernaochtraditionella kvinno-depå att

könsfördel-jämnai och med denpå suddashållerman-rektor ut,att
inte liggerdet dåocharbetsledare,ocharbetstagarebland attningen

karikatyrer.skapahandstilllika nära att
ledarskap finnskvinnligtmanligt ochuppfattningarGenerella om
exempelvisrespondenterna. Dehosavseenden attandraidock menar

jfröverarbetamanliga fördehar lättareskolledare änkvinnliga att
förklarar mänRespondenternaantologi.kapitel i denna attHolmquist

det medanjagskiterobekymrat sägeröverbelastadeär mersom
Respon-ambitiösa ochplikttrogna, samvetsgranna.kvinnorna är mer

"smygändra".påduktigareärdessutom män attdenterna attmenar
al-och byggerkreativatillinte räcker mänärNär uppmerresurserna
sli-de,Kvinnor,organisationsstrukturer.fungerandeternativa menar

sigskärrar på sätt.intemedanistället sig mänutter sammaupp
kvinnligt ledar-manligt ochtraditionelltskiljeri övrigtVad som

kvinnligkan,i saker.prestige Mänåt,skap är mänatt som enmerser
uttrycker det:skolledare

förskall ståoch debatterasittahög timpengmed vem somomen
billi-det långa loppetutgift i ärdennaifråga.utgiñen Trots att

timlöner.högavlönade mänsdessaängare

tala försvårareharvidareframhåller män attSkolledama att om
situation.behärskarintede självaandra när en

typisktandra sidanå ärvadskolledaremanlig attEn sommenar
kvinnor:ledarskapkvinnligt ärför att

invol-desynvinklar,alla möjligafrågor längrediskuterar attur
tidsödande.bliibland kanmänniskor vilketmångaverar

här,nu vi såistället göroftare säger attförklarar mänHan att
"alla hand-fattar vad detintebeslut ävenorder. Mänmän tar omger

med mänom". fyller iskolledarekvinnlig attresonemangetEnlar
strukturer.sig i hierarkiskainfogahar lättareorganisationeninom att

beslut.förankra Man-medkvinnor är attHon att noggrannaremenar
hosförankrat beslutet"kör hapå sättledareliga attutan sammapa

ledarekvinnor bättrerespondent ärmanlig sägermedarbetarna. En att

193



Jessica Lindvert

kvinnorän harmän, bredd i sin detstörre kompetensatt och betonar
lyssna,där med tålamod och kännaatt stämningar. Kvandesatt av

och Rasmussens resultat bekräftas alltså i skolledama upplevelser av
typiskt manliga egenskaper bättre iatt hierarkiska strukturer,passar

medan typiskt kvinnliga egenskaper lyfts fram i relation till dynarnis-
ka strukturer.

Skolledama upplever de idag har relationnärmare tillatt lä-en
En skolledare säger:rarna.

Gamla tiders rektorer kunde renodla arbetsuppgiñema på heltett
Rektorsjobbetsätt. handlade dåannat envägskommu-mer om en

nikation, från skolledare till personal. Det också störreettvar av-
stånd tidigare.

Eftersom lärargruppema under enskild skolledare minskat ien
storlek i och med omorganiseringen finns idag möjligheterstörre att
få inblick i deras arbete. Ledarna betonar också de äratten mer noga

kontrolleramed inte sina medarbetare. En manligatt rektor säger:

Det svårtär lärare, de uppträder självaatt styra chefer. Desom
kommer in till mig och förklarar hur det skall vara.

En de kvinnliga skolledama överhuvudtaget ingen skillnadav ser
mellan sina relationer till manliga respektive kvinnliga lärare. En an-

hon tycker besattasäger de manliga lärarnaatt äratt sittnan mer av
vad deämne kvinnligaän lärarna kvinnornaär, i sin yrkesroll istäl-att

let betonar både omvårdnad och i sak.ämnet Hos de övriga skolledar-
finns benägenhet framhålla fördelen arbeta med manligaatt attna en

lärare. kvinnligEn ledare betonar hon med sin rakhet redanatt egen
då hon lärare passade bättre in i den manliga lärargemenskapen.var

kvinnligEn rektor förklarar hon har svårast arbeta medattannan att
kvinnor i sin ålder. De hon i stället tycker det funkar bästegen som att
arbeta med i trettiofem-är män till fyrtioårsåldem. De andra lärarna
på skolan, förklarar hon, använder lite skämtsamt beteckningen
rektorspojkar dessa honmån. Men inte detta illaärattom ser me-

del i jargongen. Klart ändånat, utan är denna relation tillattsom en
viss del bryter med det konventionella imönstret organisationen.

En skolledare harmän lättare förhållningssätt,att ettannan menar
humorn rakaviktigare, rör.är detatt är Honatt attmer menar

kvinnliga lärare låser sig i högre grad, nervigareär och oftare har tag-
merutåt. manligEn skolledare uttrycker "rättdet med det ärattgarna

mån.och med kvinnligaAtt lärare har svårare lojalaupp ner att vara
kvinnliga ledare han gruppenberor på kvinnormot betonartror iatt

högre ingengrad vadän ochmän gör kvinna skall formeratt änvara
annan".någon rektor kvinnorEn beskriver skillnaden med slåssatt

varandra medan istället varandra".klättrarmänmot
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återigenrespondenternakritik attgällerdetNär emotatt ta menar
skillnadernaindivider änär störrelärarnamellanskillnaderna som

gradi högreframhålls mänärkönsmönster attkönen. Demellan som
dekritiken i detfrånsig själva attdistanseratenderar man-som enatt

uttrycker det:skolledarelig

detkvinnormedangäller, attvad kritikenförstår sommerser- kritiserade.blihuvudhemskt överdet tagetår att

respondent säger:En annan
finnsförbannade. Detblirkritik, mänledsnablirKvinnor enav
kommakvinnornatid förlängre attkönsskillnad. Dettydlig tar

det.över

påkritikframförasigskolledare sägerkvinnligaochmanligaBåde
sigorganisationen. De sägerinomkvinnorochtillolika män varasätt

kvinnlig rektor sä-kvinnorna. Enömsintaochhänsynsfulla motmer
ger:

kvinna.tillrättavisarjaginnantvå gångereftertänkerJag en
fram-kaninteknapptförsiktigsåså fårIbland att manvaraman

tillsak.direkt TaMed kankritiken. mänföra exem-man vara
fram tillgåjag lättareså kanoch vaktarnån intepel är enuteom

påDittDu vaktar. ärochinteoch ärkille säga ute namn
med det.vaktschemat. så det inteochgår dom ärOch så mer

det". tilljagMedan"går så gårslippadettänkerHan att enmer
...",du skulle"du kanskeglömthar duskulle attkvinna säga

"förstårtänkakvinnornaskullerakareskulleför varamanom
kommithadejag baragåttskullefaktisktjaginte.att uthon om

någotdet. trixande sätt.ihåg Det är mer

En säger:man
har lättarekvinnor. Dessa accepteraattdel lärarna ärEn stor av

cheflegitimtchefer. Det ärkvinnliga attmanliga än varamer
skälla.och kunnarespektfålättarekarl.och Det är att

kritik dåsvårare mändettycker ärskolledare attkvinnlig attEn ge
rek-manligfrånkritiktagitskullehellrekanskedekännerhon enatt

skolledarekvinnlig säger:Entor. annan
manligdåligmedöverseendehavilligaKvinnor är att enmer

hårdare.kvinnordömerKvinnorkvinnlig.dåligmedrektor än en
skillnad.jättestorärDet en

kvinnligadeskolledare ärandratillrelationengällerVad respon-
uppskattade. Dennasigde kännerframhållameddenterna attattnoga

skolledamasmanligamed deväl överensiakttagelse stämmer upp-
Även manliga skolle-deskolledare.kvinnligaochfattning omsyn

hierarkisktimedarbeta mänenklare ettdetförklarat attdama vara
det fungerarbrabetoning på hur attiställetdeläggersammanhang, en
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arbeta med kvinnor på nivå. Skolledarna kvinnor iattsamma menar
högre grad förstår sig på bedriva delat ledarskap. En manligatt ett
skolledare framhåller fördelarna med arbeta med kvinnor påattsom
ledningsnivå säger han känner sig uppskattad,att han ävenattmen
kan bli avspisad "med så dutomma sägerargument ärsom som

jag annat.kvinnaär tycker något helt De kvinnligaman men som
skolledama inte huruvidanämner det skulle bättre eller sämre attvara
arbeta med manliga eller kvinnliga skolledare. Detta skulle kunna
tolkas i ljuset kvinnorna deär nytillskottetär inomatt yrket,av som
det annorlunda", och de det normalt arbeta medatt attser som man-
liga skolledare.

Vilka effekter har då de organisatoriska förändringarna haft på
denna nivå finnsDet tydliga "typisktuppfattningar vad ärom som
manligt typiskt kvinnligtoch inom organisationen. Med största
sannolikhet har dessa uppfattningar funnitsäven innan förändringen
ägde Vad dock kan tolkas jämställdhetsutvecklingrum. som som en
inom organisationskulturen detär också finns uppfattningatt nu en

kvinnligavad goda ledaregenskaper innebär. Typiskt kvinnligaom
egenskaper har alltså uppvärderats. En rimlig tolkning denär att nya
organisationsfonnen medverkat till dessa blivit efterfrågade.att mer

traditionelltEtt könsmaktsföihållande finns dock i på lärarna, isynen
det respondenterna fortfarande tenderar upplevaatt relationen tillatt
kvinnliga lärare problematisk relationen tillän manliga lä-som mer

indikerarDetta "mändet välkända mänuttrycket välj fort-attrare. er
farande giltighet,äger med det nedslående tillägget kvinnor inteatt

verkar välja kvinnor.sätt kvinnorDe allt nått ledar-samma trotssom
position har sannolikt "manliga"kunnat till sig och följa de spel-ta
reglerna. intervjuadeDe kvinnorna förklarade sig, till exempel, redan
tidigt ha känt sig hemma i manliga miljöer. Vad gäller de horisontella
relationerna, skolledama emellan, tyder resultatet entydigt på attmer
de organisatoriska förändringarna haft effekter ettgynnsamma ur ge-
nusperspektiv.

9 Identitet

Skolledama sig känna sigsäger till i ledarrollenrätta tidigare.änmer
förklararDe de arbetar för någonting de själva på.att Tidigaretrornu

gällde det ofta förmedla beslut från högre instanseratt de självasom
inte varit delaktiga Beträffande organisationens ideologi framhålls

högstadiet organisationär sysslaratt med inlärning ochen attsom
detta alldelesär speciellt område, där lyssnandeett och inkännande är

förutsättning. Här kan alltså Blomqvists studie betonar viktenen som
relationsorientering inom kimskapsorganisationer få stöd. Skolor-av
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organisation.relationsorienteradalltsåkanganisationen ses som en
viktigt haorganisationer ärdet i denna attBlomqvist typatt avmenar

Kundernabehov.derassig efterochkundernaförförståelse anpassa
anpassad efter elev-organisationen äreleverna. Atthärmotsvaras av

intervjuer-fleraenkla sakersig i såavspeglar attbehov avsomernas
välkomna-Skolledamaknackade på.ringde ellerdå eleveravbrötsna

också dennabetonadeärenden. Deelevernastid försigochde tog
"barn måstetid och"närhetspolicy uttalanden tar mansom:genom

huvuden." Ellerderasgårinte översig.med Detha barnen att styra
känna"Jag skall kunnaföräldrarKallesvill attrektor attsa:ensom
gymnasti-isin klockaglömthanoch berättamigringa tillde kan att

ken.
gjortorganisationsfonnenden attbetonasintervjuernaI att nya

i sin rollhemmasigkännerskolledamakvinnligadesärskilt sommer
rek-byråkratiskatraditionellaingaöverhuvudtagetharskolledare. De

tiders rektorergamlaFöreställningarförebilder. an-torer omsom
rektorsjobbetansågkvinnlig skolledareskräckexempel. Envänds som

sig självhontänkakunde närjobbensom tråkigastedeett manav
skräckexempelhonförklararkvinnaskolan.i En attgick somannan

medhotade närden denrektorn,skällandehade: man varmansom
lärare."

eftersomförändratsrektorsrollenskolledareFlera atttror synen
vidtasdockförsiktighet börvissin i yrket. Enkommitfler kvinnor

Dels harrektorsrollen.förändradetill denförklaringenvad gäller or-
ökat.ledarekvinnligaantalethardelsförändrats,ganisationsforrnen

förändradedengällervadbetydelseskall tillmätas störstVilket som
faktorernabådaSannolikt harvanskligt säga.härrektorsrollen är att

spelat in.
allmänmänsk-slagsnågonbetonamedRespondentema är attnoga

allaAnrnärkningsvärt ärsjälva.sigpresentationen attivärdenliga av
uppfattningslagsnågonharpå sinställsdå fråganskolledama, spets,

samti-organisationen,åt inomochkvinnor mänskiljervad somom
i detta genusmöns-delsjälvasigtankenavvisardedigt somomsom

ter.
självbild.positiv De äruttryckeroch kvinnornaBåde männen en

manligapersonal.sin Deskolor ochsinasjälva,sigstolta över res-
sinaålderi änskolledartjänstertillträdde sinapondenterna yngre

halvårhonombaradetberättar ettkollegor.kvinnliga En togattman
sigsökarektoräldreövertaladblev atthanvikariat innanpå ett enav

blivitskullehanintesjälvskolledartjänst. Han atttill tror upp-en

197



LindvertJessica

kvinna.märksammad så tidigt han hade varit manligaDe rekto-om
talar i högre grad rektorsskapet personlig utmaning,rema om som en

medan kvinnorna förklarar de tagit jobbet efter lång tids övertal-att
ning och sällan drivits genuint intresse för yrket. Fleraettmer av av
de kvinnliga skolledama de fortfarande saknar sina lä-poängterar att
rarjobb, och det på grund de inte ville släppa lärarjobbetatt attvar av

tvekadede rektorsjobbet. Någa dem undervisar dockatt tasom av
fortfarande. de kvinnliga skolledama förklarar honEn rek-att togav

dåtorsjobbet hon efter ihärdiga försök förstod det inte gick för-att att
ändra underifrån. Skolledama också kvinnliga skolledare hartror att

tuffare första år skolledare; de måste övertyga än män-ett attsom mer
lärarnas förtroende.för attnen

intervjuerna betonas den förändrade organisationsstrukturenI att
allting blivitlett till mycket osäkrare. manlig skolledareEn säger:att

"Innan regelboken."handlade det kunna läsa Gruppsam-mest attom
arbetet viktigare tidigare. Beslut i omfatt-störreän tasanses nu vara

i samråd.ning Skolledaryrket har utvecklats till yrke därett man
måste kunna tåla hög grad osäkerhet. manlig respondentEn sä-en av

Det viktigt idag klara avsaknaden besked,är är attger: som av av-
saknaden allting. kunna leva i ovisshet det kanAtt attav en om

igenom."besked fram Både manliga kvinnligakomma och skolle-ett
dare talar dock imeningsfullhet yrket. Ansvaret,sortsom en ny me-

"Innanidag mycket kvinna kundeär Enstörre. säger:nar man, man
bli studierektor för inte fungerade i lärarrollen. ställsNuatt man

konkurrens.högre krav. Det De intervjuade kvinnorna kän-är större
sig alltså hemma i den ledarskapsrollen. förändradeDenner mer nya

organisationsforrnen har emellertid inte medfört kännermännenatt
Ävensig främmande i organisationen. trivs bättre i denmännenmer

ledarskapsrollen.nya
bilden den organisatoriska nivå de för-Den ärsammantagna att

organisations-ändrade och styrformerna, genusperspektiv,sett ettur
har haft positiva effekter för självbild och förståelseskolledamas av

itillhörighet organisationen.

10 Förändrad Organisationsform fördel kvinnor-

Vilka samlade effekter genusperspektiv dåhar de förändradeettur
och organisationsformema haft hittills de bilder iIngenstyr- av som

avsnitt målades kan bra avspegling utvecklingen.4 sägasupp ge en av
måste rimlig slutsats dock de förändradeDe En är attnyanseras. or-

Om detta generellt torde antalet år inom yrket centralt iär mönster,ett vara
jämförelsen och kvinnors löner jfr Spånt 1995.mänsav
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undersökta avseende-i studieneffekter i dehaftganisationsfonnema
na.

struktur, fram-skolorganisationensanalysnivån,förstaPâ den
förloratverkar haskolledareKvinnligaresultat.motstridigakommer

lönesättningen,individuellapå denskolledaremanligagentemot sam-
jämnaremedförtförändringarnaorganisatoriskadetidigt ensom

förändradeverkar denarbetsvillkorenbeträffarVadkönsfördelning.
möj-effekter påhaft såhaemellertid inteorganisationsforrnen stora

familjeliv.medyrketförenaligheten att
ochtraditionellt manliganivån,andrapå denFörändringarna

positiva förändring-dei ljusetbörförhållningssätt,kvinnliga avses
andelhögaövergripande nivån. Dennadenkönsfördelningeniarna
skri-Wahlunik.arbetsorganisation Annaärinomkvinnliga ledare en
flerbetydligthända medIngen skullevadexempelvis: vet somver

SkulleförändrasledarskapetSkullepositioner.ledandeikvinnor
empiri sak-obesvarade, dåförblifårFrågornahändaingenting

i litet for-empiri,emellertid ännas.Wahl finns1996:26. Här om
ökadedenförnivå möjligtpå denna attargumenteraDet är attmat.

den by-nedmonteringenmedtillsammansledarekvinnligaandelen av
förändrad,skiftningförsin verkaristrukturen motråkratiska tur enen

ande-ökadehögstadiet. Denorganisationskultur inomjämställd,mer
kvinnlig kompentenstraditionelltmedförtledare harkvinnligalen att

betydelse. Fort-ökadtillmättsgrad, ochi högreuppmärksammats en
kvinnorjust de ävenså detdock ärverkar detfarande att somvara

ledarpositionema. Mennåttmanligadeidentifierakan somnormerna
håller pådettamärka hursig ävenkvinnoroch säger attbåde män

inteskolledarskapförtill formerInitiativ idagförändras. tas somnya
år sedan.för tjugovarit tänkbaraskulle

organisationskulturen be-förändratkvinnorantaletökadedetAtt
förvaltnings-manligforskning.Pincus EnIngridikräftas statsvetaren

deterfaren hetersinaföljandeundersökningi henneschef säger avom
skolledare:kvinnligaantaletökade

med ellerdet hartillför. intedet VetmärksDet att personom
kvinnornamycket. Manbetyttdet har tarkön göra,att men
manliga skolle-depå allvarliteskolledare änuppgiften mersom

pedagogisk kompe-tillförsmig detmig förklaraLåtdama. en- organisationsdiskussioner.det mycketTidigaretens. meravar
för inne-vad detdiskussioninnehållslig ärdetblirNu meraen -
och fyl-ritar fyrkanterför hur viiställeti skolanvi skall hahåll - ViviktigaremycketinnehållDiskussion ärler i omnamn.

åstadkomma in-vi villvad detidén, ärmåste överens omvara
1995:11.Pincusorganiserar.ochvi sätter ossnan

ochBådeidentitet. mänskolledarnasanalysnivåntredje rörDen
rektorsrollen,i densig känna sig hemmaförklarade trotskvinnor nya
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den bygger på hög grad osäkerhet från dagatt till dag. Skolled-en av
har kommit såväl lärarnanärmare elevema. Kvinnorna be-ama som

tonade dock deras val bli skolledare föregåttsatt övertalningaratt iav
olika fonner, medan i högremännen grad såg skolledaryrket som en
personlig utmaning. Den samlade bilden är dennaäven nivå posi-
tiv. organisatoriskaDe förändringarna har inneburit avståndetatt
mellan skolledare och lärare och skolledare och elever minskat. Idag

skolledama yrkesidentitet födas, identitet inte längreser en ny en som
förknippas med skällande med stängd dörr.en man

förhoppning,En kan knytas till dessa resultat, de kvin-är attsom
och män med och skaparär det skolledarskapet skallnor som nya

komma bli förebilder hos framtida generationersatt skolledare där så-
"dendana koder signalerar skolledarennormalastesom mannen som

skall komma bli överflödiga. Christrups 1993 beskrivningatt denav
adhocratiska organisationsforrnen har tydliga beröringspunkter på den
organisatoriska nivån och individnivån. Intervjuerna bekräftar bilden

kvinnorna i högre kännergrad sig hemma iatt adhocratiskav en or-
ganisation i regelstyrd hierarkiskän organisation, och kvinnligatten
förmåga och kvinnligt ledarskap här i högre grad.uppmuntras

ll Och framtiden

kan då denHur framtida fördelningen mellan och kvinnormän på
högstadiet komma ut Respondentema äratt det vidattse ense om
nyrekryteringar lärare svårtär hitta lika bra kvinnormänattav som
bland de sökande. Kvinnorna ofta överkvalificerade.är En manlig

"mesar".skolledare oftamännen är En respondentatt säger:menar
De tjejer tidigare utbildade sig till lärare i omfattningstorsom var
Flitiga Lisor, jätteambitiösa formats efter den traditionellamen som
lärarinnerollen. Idag vimöter den självständigaäven tjejen, tarsom
för sig på helt Rekryteringsbasensätt. har ändratsett helannat en
del." Dessa uttalanden tyder på förändrad attityd till manligaen re-

"mänspektive kvinnliga lärare. män"Mönstret väljer verkar här vara
mindre påfallande.

åldersfördelningenGenom inom olika yrkesgrupperatt närmare
studeras uppdelat på kön kan den framtida könsfördelningen skym-

givet dessa inom skolans ochtas att stannar personalvoly-attramar
består. Skillnaderna mellan och kvinnorsmäns åldersmönster imen

skolvärlden överlag små.är
I tabellen nedan redovisas skolledarkategoriema de yrkes-samt

inom grundskolan 1993/94 bestod fler 10 000 in-ängrupper som av
divider. Tabell visar11.1 det finns feminiseringstrend blandatt en
skolledama eftersom de kvinnliga skolledama deär manliga.änyngre
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kvinnliga rektoremadebland rektorema. AvtydligstTendensen är
manliga rek-siffra förmotsvarandemedanårunder 5061är procent

Ål-procentenheter.helaalltså 17skiljer detHär44är procent.torer
"tunga" lärargruppematvåi dejämnarekönenmellan ärdersmönstret

adjunkt/ämneslä-ochpraktisk/estetiskai ämnenlärarehögstadiet,på
procentenheterandel 5något störreBland adjunktema är avenrare.

Bland lära-motsvarande män.blandårunder 50 änkvinnoralla grupp
5det raktpraktisk-estetiska är mönstret motsatta, procent-ämnenire

19år.under 50fler ärenheter män

Ålders- yrkeskategorierolikakönsfördelningoch inomTabell 11.1
Qrocent.1993/1994läsåret

Andel AndelMedelSza60-40- 50--29 30-KönYrkes-
under kv.ålder%5939 49kategori
50år

51 4410041 156 380Rektor m
4661486 10152 349kv 0grundskola

49 5210036 129 430Studierektor m
4349 5710036 710 47grundskola kv -

70479 1002113 57skolled.Bitr. m - 75 57101 4624 2621 12kvggnsk
564710 10035 34174Adjunkt/ m

5461101 4733 7386 17kvämneslärare
72435 9936 222610prakt-Lär. m
67 52444 9933 2824kv 10ämnenestet

45 718 l 002120 474Mellanstad. m
6944 746 991919 48kv 7lärare

9599 394 036 4514Lågstadie- m
9846 6610028 614 475kvlärare

1993/94.meddelandenStatistiska LärareKälla:

kunnaskulle dessutomutseendehögstadielärarkårensframtidaDen
sigutbildarbland demkönsfördelningenskymtas att som nugenom

bland dem73kvinnorAndelenstuderas. procenttill lärare somvar
andel hade1989/90.läsåret Denna4-9-lärarutbildningenpåbörjade

utbild-påbörjadeDesjunkit till 63gradvis1994/95 procent. som
ochutbildningenavslutat1997inte1994/95 har tren-ännuningen

utexaminerade 4-9-bland dekvinnorandelenalltsåpekarden mot att
avhop-givetårendeundersjunka närmaste attförväntaskanlärama

utexamineradedestatistikenkönet. Ii någotderainte störreär avpen
läsåretkulmennåddekvinnorandelenvisas4-9-lärarna att en
tillsjunkit 67andelen1994/95 hadeLäsåretmed 731991/92 procent.

9 högstadietsgälleraktuella vadmindremellanstadielärare ärlåg- ochKategorierna
därför inte.utveckling, och kommenteras
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ljusetI andelen kvinnor blandprocent. nybörjarnaatt under läsåretav
1994/95 lägreännu 63 procent kan den sjunkande trenden, sedanvar
kulmen 1991/92, förväntas fortsätta

Den samlade bilden inför de årennärmaste det inteär finns nå-att
tyder på andelen kvinnor blandgot dematt utexaminerassom som nu

från 4-9-lärarutbildningen ökar, eller lärarna i de âldersko-att yngre
hortema på högstadiet kommer bestå andel kvinnorstörreatt änav en
tidigare. Detta ökad andel dem befinnertrots att sig i ledar-en av som
funktioner kvinnor.är

Likväl finns hos skolledama uppfattningen attgemensam om
skolan håller på bli kvinnoorganisation. Statistikenatt och intervju-en

bär alltså i detta avseende på motsägelsefulla resultat. De flestaerna
skolledare framhåller till exempel sambandet mellan kvinno dominans
och låg lön. De räddaär för männen skall försvinna från yrket.att En
kvinnlig respondent drar paralleller till det tidigare mansdominerade
kontoristyrket sjönk när försvannmännen jfrstatus Wahl 1996.vars
Trots dessa farhågor skolledamaär lag ovilligaöver till inkvoteraatt

"HarEn kvinnamän. jagsäger: duktigare kvinnor måste jag så
dem."klart välja I synnerhet framhåller de manliga skolledama detatt

tragisktär skolan håller förändras till kvinnoorganisation.att att en
sinDe yrkesstolthet i kanten. Kvinnorna å andra sidan be-ser naggas

de kvinnor själva måste kämpatonar för sinaatt löner. Desom menar
kan behållas inteatt lägrestatusen löner. Deatt accepteragenom

manliga ledarna verkar inte detta någon kamp de själva kanse som
aktiva kvinnornas kamp". kvinnautan En harvara snarare som

dock hoppfull Hon läraryrkets kommeratten statusmer syn. menar
öka, i och med fler och fler människoratt kommeratt hög-övergeatt

statusjobb för finna meningsfullhet i sitt yrkesliv,att och lärar-atten
yrket då ligger till hands.nära

Det torde hur helst svårt skymta skolledarnas framti-attsom vara
da villkor utifrån den förväntade könsfördelningen bland lärarna. Stu-
diens resultat, med utgångspunkt i de olika analysnivåema hurom
kvinnor och flmgerar i detmän ledarskapet, torde bättre indi-nya ge
kationer.

På den organisatoriska nivån och individnivån resultatetär förhål-
landevis samstämmigt. De organisationsforrnema har dessa ni-nya
våer haft övervägande effekter genusperspektiv.ettgynnsamma ur

2° Siffrorna gäller dem utbildar sig för kunna arbeta såväl högstadietattsom som
mellanstadiet. Här det alltsåär själva förändringen och inte den faktiska könsfördel-
ningen bland lärarstuderande intressant.är SeUtbildningsstatistisk årsbok 1992,som
1995, Statistiska meddelanden Universitet och högskolor: Nybörjare, registrerade och
examinerade 1994/95; Statistiska meddelanden Högskolan: Grundutbildning, regist-
rerade höstterminema 1989-91 .
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ochskolledarskapet,detihemmaidagsigkännerKvinnorna nyamer
utifrån dessaalltsåbordeskolledarekvinnligaandel re-fortsatt storen

skolledarekvinnligamanligaSåväl menarvänta.sultat att somvara
konkurrensen.hårdnandei densig brastårkvinnornaatt

iuppenbartockså ärochbetonarAcker samman-såsomMen, som
analytiskapå flerabeaktaviktigtdethanget, är att genusprocessema

kvin-förmöjlighetenpåpekarsamhällsnivån attResultatetnivåer.
högstadieorganisationeninomverksammaöverhuvudtagetatt varanor

löner,gällervadmed männen t.ex.jämförelseiförbättratsharinte
ned-Resultatetfamiljeliv. ärmedyrketförenamöjligheternaoch att

härdetmöjlighet ärframtida attkanvadslående, ensomsessommen
på demellandynamikurskiljaskan genusprocessemastudieni en

förändringarframträder är attmönster ennivåerna. Detolika som
återverkningarsinipågenomslag turfåranalysnivå gersomannanen

påverkarledarekvinnligaökningkraftignivå;förstapå avenen
kvinnlig efterfrågaskompetensorganisationskulturen attmotsjälva

förändringledare. Denkvinnligaför flervägeni sin öppnarvilket tur
visatsharstudienii fokusvaritorganisationsformensjälva somav

arbetsorganisa-jämställdförförutsättningutgöra merengynnsamen
utveck-positivadenförklarakunnaintetordeden ensamttion. Men

olikamellan deDynamikenorganisationen.inom ge-skettling som
beaktas.måste ävennusprocessema

skol-förändradedenbetydelsevilkendåframtidenför ärfrågaEn
arbetsta-få förtänkaskanorganisationskulturenochledaridentiteten

möj-ochlönengällervadlivsvillkorgrundläggande t.ex.mergarnas
kvinnliga vär-defamiljeliv. Kanmedarbetslivförenaligheten att

förändringståndfå tillorganisationenmarkvunnit inom enden som
avseendeni dessajämställdhet ävenökadmot

vadhandfallenhetkvinnornaspåtalarskolledarekvinnligEn egen
Hon säger:arbetsvillkor.ochgäller löner

harVijobbet.härdetinomkvinnorörelseväldigtärDet svagen
hän-vadpåvaksammainteVinätverk. ärkvinnliga sominga
ärfackligavåra representanterochombudfackligaVårader.

kanVitillstånd.sakernasingenting ärDetta ärmän. som
såOchdettapå sättet.det ärkonstateraochsitta att seninte

egentligenVihänderdet styrvadherregud ärtycka som- någonsådetinteviOch styrutveckling. gör annanvår egen
den.

skymtaskanvadbeskrivningträffande somCitatet är somaven
högsta-påskolledarnakvinnligaförhindretöverhängandedet mest

dettordearbetslivetinommaktfåskall störrekvinnordiet. För att
be-chefernaocharbetsstyrkandeltillräckligt storinte att avenvara

genusperspektivfrånutgårindivider ettkvinnor. Attstår somgeav
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mandat med och definieraatt kompetens, bestämma.vara samt över
arbets- och lönevillkor borde nästkommande iett jämställd-stegvara
hetsarbetet. För återknyta till den indelningsvisatt refererade utred-
ningen torde detta "fömyadled i kompetensutvecklingett ochvara en
arbetsorganisation utgår från båda könens förutsättningar ochsom
villkor".
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sektoroffentliginomStäderskor
fallstudieen-

HÄRNSTENGUNILLA

SundinElisabethantologi citerardenna entillartikelninledandedenI
Resultat-samspelet.svåraDet1997frånutredningoffentligstatlig

och konstaterar1997:15problematik SOUochstyrningensframväxt
situationanställdasfrån deutgår"Studierdenmedsamklang atti som

aktualiseras.iblandfrågeställningarnavanliga, ävensåinte är om
isektornoffentligadenanställda inomgällerkonstaterandeDetta

påsigbefinnerdefördetgällerallra somgrupperallmänhet mestmen
Mittstäderskor.exempeltilldvs.hierarkien,botten somgrupperav

jagstäderskorlandstingsanställda somhandlarbidrag gruppenom
tillsammansvisedan star-infallsvinklarolikafrånochperiodvisföljt

olikamångagenomgåtthararbeteVårt1989.forskningscirkeltade en
nutidshistoriskdelvisdärförblirhärjagskildring endenochfaser ger

utform-i denexisterarlängreintearbetsplatsfrånberättelse somen
möj-vilkapåpekardenSamtidigtbörjade.vihade när somdenning

slurnraroutnyttjadedeanvända somresurserfinns attligheter som
för-samhälletshurocksådenvisardenna,kvinnorhos somgruppen

människorstillvarasvårare egnadetgjort att tastrukturerändrade
förbättringar.tillmöjligheter

marknads-förändras ettsamhälle mot merSverige 1997 är ett som
mellansegregeringökandeocksåkansketänkandeorienterat enmen

vissaiinnebärunioneneuropeiskai deninträdeVårtolika grupper.
samtidigtbeslutsfattandecentraliseringavseendenväsentliga aven

lo-människororganiseraochstärkaförformereñer attsökandetsom
finnsökar. Detinitiativlokalatillmöjligheternapåochkalt att ta vara

kan göratystadedärsammanhangbehov grupperklarthelt stortett av
arbe-demokratiskadetroll ispelaochhördaochsynligasjälvasig en

sektorn äroffentligadeninomarbeten enbetaldalågtiKvinnortet.
genomfördesförbättringardärarbetsplatsdenTrots attsådan grupp.

och fleraexisterarlängreinteforskningscirkelvårresultatett avsom
viktigtdet attjagarbetenågotharinte somserkvinnorna ensnuav

för-deprojekt,vårtprägladearbetssättDetresultat.vårasprida som
kvin-minstinteochtillleddesammankomstervåraändringar --som

förtjänarlivshistoriersinasjälvasigsynliggörande genomavnornas
Arti-antologinsväl tema.illustrerarsammanhang. Dedettaiplatssin

forskningscirkelnmedhuvudavdelningar,tvåiuppdelad enkeln är
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den röda tråden och den andra med analyser frånsom kvinnornas
livsberättelser och våra tolkningaregna demgemensamma av som

huvudsakligt innehåll.

l Att städerska i offentlig verksamhetvara en

Första delen innehållet i denna artikel hämtatär från arbetetav kring
forskningscirkel med städerskor vid städcentralen på Salbergaen

Salaspecialsjukhus i Den arbetsenhet kvinnorna utgjordesom var
den enda enhet inom sjukhuset sysslade enbart med städning.som
Deras uppgifter städa de allmännaatt intevar utrymmen avdel-som
ningamas personal hand Framförtog allt handladeegen detom. om
kontorsutrymmen, korridorer, gymnastiksalartrappor, Ietcetera.

fanns denutöver städningen,gruppen hadeen person som, egna upp-
giften fungera överstäderska.att Cirkeln initierades ochsom genom-
fördes i samarbete mellan SKAF Svenska kommunalarbetarförbun-s
det lokalavdelning i Sala och mig, pedagogisk forskare från Uppsala
universitet. De arbetet handlar kvinnor,är lågutbild-personer som om
ade eller i alla fall så kallade lågutbildade, vidare nedan, lågavlö-se
nade, till del invandrare ochstor således på många olika sätt utsatten

kortEn presentation hur några dessa kvinnorgrupp. uppfattadeav av
sin arbetsplats får inleda denna redogörelse. De sig härpresenterar

själva tala med delaratt de beskrivningargenom de lämnade i cir-av
keln under våra första träffar våren 1989. Dessa korta berättel-en av

samlade vi i stencilerat häfte medett den talandeser titeln Tio små
städerskeflickor. Hur talande den egentligen skulle visa sig hadevara
vi, kanske tack skrevsoch lov, ingen aning dennärom

Ellis âr51

Jag började städa på Salberga 1977. Arbetet då 4 timmarvar om
dagen. Tidigare hade jag arbetat hemma, jag har fyra bam. bör-I
jan det trevligt arbete.ett Jag hade bra områdevar ett städaatt
och städningen hann ordentligtgöras på den tid tilldelad.som var
Totalt det då 25-30 anställda på städcentralen.var Stor-personer
städningen sköttes särskild och alla områden blevav en grupp
storstädade gång året. fannsDet också särskild fönster-en om
putsning låg helt utanför.som

l Organisationen och omorganiseringen Salberga specialsjukhus historiaär iav ensig se Lönnheden Hämsten 1997.
2I den fortsatta redogörelsen förekommer på flera ställen kvinnornas fömamn. På

begäran har de valt i den bok håller påattegen slutföra framträdaatt med sina
autentiska De stoltaär sittöver arbete och vill kunnanamn. exempel för andravarakvinnor i liknande situationer. Av det skälet är autentiska även i dennanamnen
artikel.
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storstäd-medbörjade jag1986omorganisationVid sommaren
också, åt-jagminnsdagen. Dettimmarfortfarande 4ning, om

tjänstganska bra. Dennaefterhand,iså här uppe-minstone som
omorganisationåtergjordesDå1987.tilljaghöll ensommaren

tim-dagentimmarpå 4 samtpooltjänstdåfickjagoch enomen
"eget" orriråde.ettme

förstade fyraundervarierararbetsområdetsådetfungerarNu att
Arbetet denellerbortanågondetpåberoende ärtimmarna om

dagar itregymnastiksalengamlastädabestår isista timmen att
Gymnastiksalen ärveckan.itvå dagarsnickerietochveckan

golv.underhållnadåligtochslitnagamladeteftersom ärjobbig
redskap i vä-ochoordningoñamycketocksåDet är massaen

gen.
arbete.dagensefteroch fötterbenikänningarjagharNu armar,

Åtgärdenarbetsskada.dömtsharsomeksemñck jag1982 som
salvagratisfårjagbestår attav

år31Merja,
dagentimmarjag 4arbetadeDåpool 1978.började omJag som

områdedjävladå rentlitet bam. Dethade ettjageftersom ett var
job-Detkontor.bestodbland varannat massasagt, enut avsom

1985. Dettillfram ettstorstädningenpåjagSedanbigt. varvar
möbler. Fönsterputs-bäramedhjälpdåfarms attarbete. Detbra

bäramedhjälpenförsvannslutet attPåheller.inteingickning
storstädningspersonalen.ocksåskulle görasoch fönsterputsen av

sistamusklerna. Detiarbetetdefinitivt kännakunde jagDå av
vi-mycketinhoppastorstädningspersonalenocksåfickåret som

betyd-ochosäkertblevArbetetstädningen.vanligadenkarier
stressigt.ligt mera

arbetet över-jagoch ficksökte1986omorganisationenVid som
dagen.timmardvs. 46.30-10.30,arbetarstäderska. Jag omnu

frånredanprobleminneburitbaraöverstäderska harArbetet som
dettilländringar sämre.barainnebarOmorganisationenbörjan.

städinspektörenfrånhelstheller ingetfinnsDet gensvarsom
tagit kon-ställetihar jagtidPåpåtalas.problemde senaresom

förbättringar.ståndtillfåkunnaforfacketmedtakt att

år48Terttu,
arbetadeJagoktober 1970.sedanSalbergapåarbetatharJag

den1979. Jag ärheltidtillgickochdagentimmarförst 4 uppom
kafferum,kontor,städar 47heltid. Jagarbetarjustenda nusom

medkällarvåningenmaskinavdelningen, mera.toaletter, trappor,
vidsällandär det ärkorridorer tomtlångamedjobbigtDet är

möblermedproblemockså tungastoraDet är somstädningen.
iñnnskartongerskor,sladdar,Mycketflytta.gårinte osv.att

dör-låsasochdet låsasmåste massaDessutomkontoren. enupp
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något inte alls finns med i några beräkningar.rar som
Jag har det mycket stressigt på börjar 6.00 förmorgonen att
hinna så många kontor möjligt medan det är På eñer-som tomt.
middagama det lugnare.är En mycket ojämn arbetsbelastning så-
ledes.

Jag har i axlarna och höften.ont Vänster ben värker efterena
halva arbetsdagen. Jag hade i benet för länge sedan. Nuen propp
svullnar det "följaoch vill inte med". Läkarna säger det inteatt
går något.göra Enligtatt röntgenläkare som röntgat går det att
operera.

Vid vila ocksåär benet mycket bättre. Värst detär efter den
vaskningen.tunga

ellervo,T 46 år

Jag fick fast anställning på Salberga 1977. Jag arbetade då tim-4
dagen. Det bra arbete jag blandmar ett närom städadevar annat

vårdskolan och gymnastiksalen. Ett arbetade jagtag med stor-
städning. I samband med det började viss värk.en
Vid omorganisationen 1986 hade jag först 4 timmar dagenom
plus del extratimmar ibland. 1988 blev det 6 timmaren fast an-ställning. Det omfattar områdeett medstort mycket spring. Inga
gångtider finns inräknade i planen. Jag städar i fackets lokaler,
A- ochB- E-enheten, elva omklädningsrum, trädgårdspersona-
lens lokaler med Det är lokaler med mycketstora jäkt.mera.
Nu har jag i höger Vid besökont hos företagsläkarenarm. non-
chaleradc han smärtan. villeHan heller inte på hela han-tro att

domnadez°°detden brukar bara fingrar".tvåvara
Botemedlet medicin fick musklerna slappnavar som att treav,
veckors sjukskrivning "Dettaoch rådet: normalaär åldersföränd-
ringar. skaDu bara det lugnt och gymnastik."ta göra
Vid avröntgen allt höger arm framkomutom ingenting särskilt.
Jag tillbakaär på arbetet några förändringarutannu att gjorts.
Tio små städerskeflickor, 1989

Som tydligt framgår dessa berättelser det fysiska på-av storavar
frestningar för denna kvinnor. Vidare detär uppenbartgrupp av att en

förändringstörre och omorganisation började så tidigt 1986 ochsom
denna förändringatt kvinnorna upplevdes klar försämring.av som en

Den städinspektör vid ivrigtog genomföra de rationalise-som attvar
ringar redan då förekom inom den offentliga verksamhetensom i Sve-
rige.
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forskningscirkelVad är2 en

intedetproblemmedhandskasväg annarsDet är att somen
arbetetfackligadetinomvarkenfor,givetnågotfinns utrymme

frigörandeinnebärForskningscirkeln ettforskningen.inomeller
slags mötes-form,det är ettstrukturen,från den gängse en ny

såvälreflektionfor överfrirumtillhandahåller var-plats. Den ett
kanskeövergripande frågor. Här öppnasdagsproblemen nyasom

kunskapssö-tillgrundenkanske ett nyttläggsoch härperspektiv
betyderforskareochfackligacirkeldeltagamaallakande. För

vardagligadetstund lämnarförforskningscirkeln ar-att enman
Kanske äreftertanke.formöjlighetochdistansbetet. Det ger

miljö.kreativovanligtstunderbästai sinaforskningscirkeln en
31989,IsacsonHolmstrand, Hämsten s.

fack-företrädesvismellansamarbetsformForskningscirkeln som
högskoloroch äruniversitetvidforskareochmedlemmar numeraliga

1991,1988; Hämsten,Göransson,accepterad jfrspridd och t.ex.så
i dettajag691996/97:5, attm.fl., 1990; PropNilsson sam-1994; s.

dessbetonapresentation förmed kortare attmignöjermanhang en
aspekter.pedagogiska

disku-påkorthetgår iforskningscirkel atti utArbetet gruppenen
forskarensmedförproblem attanalyseraroch gemensamtettterar

lös-självklaraenkla ellernågrafinnsintedär detfrågorbelysahjälp
utkristalliseramed ochcirkelni äruppgift attForskarensningar. vara

antingenfinnsforskningdeninfonnationproblemen, somomge
kart-tillstimuleraforskare,in andrabjuda egnaellersjälv attgenom

utgångspunkterbåde deltagarnasifrågasättaochläggningar, utmana
unikforskningscirkel ärVarjemedlösningar,forskningensoch mera.

arbetsformer.sinafinnai kunnaliggerutmaningenoch att egna
antingenforskningscirklarklassificeraprincipirimligtDet är att

kanstrategiska. dessamellan"emancipatoriska" Gränsenellersom
vänderdenförstnämnda ärflytande. Den typennaturligtvis somvara

hierarkin", relativt"på bottendeltagaretill somfrämst gruppersig av
FreireFreiresHärlågoch har t.ex.kortutbildade status.är passarsett

andrasammanhanget. Denivältänkandepedagogiska19751972,
något högredeltagaretillfrämstsigvänderforskningscirklartypen av

ochfackföreningsrörelseninomhierarki t.ex.organisatoriskiupp en
jfrfrågorviktigastrategiskt t.ex.organisationernaförhandlar om

i"emancipatoriska bidrarforskningscirkeln1987. Den1974,Negt
demokratin inominternadenutvecklatillhand grupp,enförsta att

extema demokra-denstrategiska stärkerföreträdesvisdenmedan
inflytande på störrefå etttin", möjligheternaökar samman-dvs. att

ska kunnaforskningscirklamasamhälle. Förocharbetsliv attihang
detfunktionen ärdemokratiskadubblautveckla dentillmedverka att
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nödvändigt båda slagen cirklaratt och fruktbartuppmuntrasav att ett
samspel mellan dem stimuleras. Hittills har vi kunnat konstatera att
flertalet de cirklar där det övervägande antalet deltagare varit kvin-av

har varit den emancipatoriska Det är uppenbartnor arten. det,av att
inte minst för kvinnor i låglöneyrken viktigtär med sådan grunden
för komma vidare iatt strategiskt inriktade cirklar jfr ocksåmera
Svenning 1984, 1988; Strömberg Sölvebom 1994; Thysk, 1994.

3 Städerska på Salberga på botten hierarkinav-

En ohållbar arbetssituation bland på gnmd återkommandeannat av
yrkesskador i form värk, stelhet med hos städpersonalenav mera var
den huvudsakliga orsaken till de fackliga förtroendevaldaatt initi-tog
ativ till denna cirkel. cirkelnsIatt starta inledningsskede arbetade vi
därför mycket med kartlägga och ingående beskrivaatt hur arbetet
faktiskt bedrevs. Genom detta förfaringssätt blev och ocksåvar en
"expert på sitt område och sineget verksamhet. Eftersom allaegen

städcentralen deltog i cirkeln under arbetstid låg städningen nere
vilket innebar merarbete övriga dagar.ett

Var och fick berätta hur hon själv uppfattade sin arbetssitu-en om
ation några år tillbaka hur den såg då cirkelnsamt startade.ut Ge-
nomgående i allas berättelser uppfattningama arbetet blivitattvar
sämre, stressigare och efter omorganisationtyngre 1986. Viden
denna tidpunkt minskades intensiteten på städningen och områdena
utökades. Fördelningen gjordes då nyanställd städinspektör enav en
manlig sådan och uträknade enligt Sprizs Spri Sjuk-var normer
vårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut.
Kvinnorna hade ingen helst talan varken vid uträkningarna ellersom
vid fördelningen områden. Däremot de mycket intresseradeav var av
hur dessa egentligen gjorda. För bringa klarhet i dettaattvar togs
kontakt med städinspektören och Spri för få underlag för tidsplane-att
ring och tips tidskriñsartiklar, litteratur medom sättmera om nyare

på städning. De beräkningaratt själva gjorde med hjälpse av er-
hållen information visade städtiden mycket snåltatt tilltagen.var
Bland saknades tid för tömningannat papperskorgar och gångtidav
mellan olika byggnader. Den tidspressen innebar i sinstora dettur att

flertalet anställda inomstora städcentralen hade yrkesskador någotav
slag.

Flera exempel på hur miljön faktiskt försämrats helt nyligen togs
fram. Ett exempel personalmatsalen fått heltatt möblemangvar nytt -trevligt, det bara det stolarna fick ställasatt på borden, detvar upp
tålde inte bordsytan.

Så här överstäderskan åren gått:sa om som
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frånredaninneburit problemhar baraöverstäderskaArbetet som
till detändringar sämre.innebar baraOmorganisationenbörjan.

städinspektörenfrånhelstheller ingetfinnsDet gensvarsom
kontakttagitställetitid har jagPåviproblemde tar senareupp.

få hjälp.förfacketmed att

fåalltidvidkvinnornasjukhusetinom attnivåFrån högre vanavar
nedläggningarinnebaromorganisationerhöra somsparprogram,om

förinställninghierarkiskatraditionelltmycketvidare. Densåoch som
städerskomagjortharsjukhusadministrationenhela attpräglarövrigt
räddadessutomförbättringar. De atttillnågrasåg utvägarinte omvar

tillentreprenadpåstädningen läggasskullekrav utbörjade ställade
stället.städbolag iprivata

exempelgodaefterSökande

exempel pågodasökapåinställdatidigtCirkeldeltagama attvar
hade detdepåsäkranämligen attarbetsförhållanden. Debättre var

iframförtsexempelsådantandra. Ettflestade massme-änvärre som
med titeln RapportMOPP Gävle.i IAB rapportSOPPdia envar

istädförvaltningenochchefen för Kost-beskrevmorgondagenfrån
projektfrånerfarenheterpersonligasin ettGävle kommun ge-som

vi läsakundeuppdrag. Isocialstyrelsens t.ex.rapportennomförts
bolag. In-i dettaanställningfåkundestarkafysisktbaraatt personer

undersökaschefen noggrant:enligtmåsteanställningen mannan --
tilli GävlesigvändermedarbetareanställningenInför manenav

svårt kommaskadetnålsöga attföretagsläkare ett varasomen - såundersökasskall ett eventu-sökande noggrant, attigenom. En
fram. Enskall kommanågotpåellerhandikappellt symptom

ryggskadagammal t.ex.,
snällhet.fel platsnågonanställainte...Vi skall renav

rela-sigkännadå kan-ja,godkändblirsökanden...Om mannu
skaingentingpåhoppasåtminstonevill attsäker. Det säga:tivt

ofta haralltförsådetvederbörande. tyvärr är atthända man
besviken.blivit

städare.få jobballtför lätttidigare attDet somvar
fastfåtttills domfriskahållit signågraharKonstigt ennog

.9-101988,Socialstyrelsentjänst. s.

vidtagitsåtgärderdeocksåvisadestudiebesök där att mes-Ett som
maskiner,del brakläder,gladareförhållandevis ytligatadels en:var

där-arbetsskadadedeförrehabiliteringanda samt varsomannanen
söktecirkeldeltagamafriskvård. Detförebyggandenågoninteemot

gediget.betydligtochnågotefter annat meravar
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Andra exempel vi läste LänsarbetsnärrmdenLAN it.ex.om var
Malmö Ävenoch Umeå universitet Burholm 1988a, l988b. i dessa
exempel fanns det vissa förbättringar, de kunde olika skäl intemen av
stå modeller för vårt arbete. Genom del andras förhållan-att tasom av
den blev det däremot uppenbart för deltagarna problemen äratt gene-
rella, även det på ibland kan lite annorlundaytan Situatio-om ut.se

sådan hade de emellertid med många andra,gemensamtnen som en
kunskap i viss mån styrka arbeta vidare.attsom gav

arbetsskadorDe deltagarna hade gjorde det naturligt in påatt
frågan ergonomiskt riktigare städning. Detta initiativ från minom en
sida emellertidmöttes med stark misstänksamhet kvinnorna iav
forskningscirkeln. sjukhusetsAv sjukgymnast hade de fått rådett.ex.

dansa moppen"med vilket deatt fnös åt.närmast Tidspres i arbe-sen
innebar alla kände det totalttet omöjligtatt dessutom tänka påattsom

hur sig. Och hurrör förgör dansa med påattman ytaman moppen en
några kvadratmeter dessutom fullär med sladdar, stolsben,av som

kartonger, ochpärmar skor
Örtengren,Genom artiklarna från Spri 1988 fick vi kontakten av

med forskare utarbetat kriterier för bättre arbetsmiljö.en som en
Denne forskare professor i industriell ergonomi medverkade i en
cirkelträff och kunde då utöver övergripande åtgärder också in-mera
formera hur viktigt det medär rörelseschema,rätt kortaom pauser

Insatt i sammanhangstörre kommer dennaett kunskap till sin rättosv.
på helt sätt.ett annat

förutsättningarDe han nämnde kan sammanfattas i åtta punkter:
Tekniska dvs. golvmaterial, ytbehandlingsystemet osv..
Maskiner t.ex. moppmoped.
Anpassad byggnadsutformning t.ex. städskrubbarnas utseende.
Redskap moppskaft, städvagnar.
Arbetsteknik omväxling.
Träning och friskvård

.
Arbetsorganisation

.
Utbildning

.
Det uppenbartär verksamhet där dessa förutsättningaratt fören ett

arbete tillfredsställdaär kräver långtgott gående förändringar jämfört
med hur städarbete utfördes i de såäven kallade goda exempel visom
läste Framför allt kräver det medveten yrkeskår får möj-om. en som
lighet hålla sig jourä med och till och med liggaatt före utvecklingen
inom branschen. Det blev också uppenbart för de deltagande städer-
skorna i cirkeln dels de redan hade värdefulla kunskaperatt inom om-
rådet, dels det verkligen fanns behov utbildningatt i för demav nya
ämnesområden.
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förändringtillFörslag

organisationtillförslagvi framarbetadestädcirkeln ett avInom en
modellarbetsplats. För-blikunnaskulledenförstädcentralen att en

själv-heltskullesmåningomsåstäderskornabyggdeslaget att vara
Beräkningarbudgetansvar.skulle haocksådeochstyrande egetatt

städ-tilltidenså mycketkostadeyrkesskadefrånvaron attvisade att
medoch dessutomhela tjänstermed tvåutökasskulle kunnaning

ladesplandenpå sikt. Ielimineradesarbetsskadomavinst somom
denerfarenhet,mångårigautifrån sinsjälva,städerskornabestämde

arbetsti-totaladenområden. Iolikastädaförborde gåtid attsom
förvarje dagplaneringhalvtimmesvidareingickden gemensamen

obli-ledigheterigenomgåbeställastädningen,fördela osv.,varor,att
fortbildningochutbildningveckanigångertvåmotiongatorisk samt

dagardvs. 19omfattningrekommenderadLOalla i omför aven
året.

flertaletarbetstiden förutvidgai planenviktig del avattEn var
fyraanställningfasthade enbartdemMajoritetenstäderskorna. av

längreunderarbetathadededagen även pe-timmar enmeromom
ocksåochanställningsinitrygghetkvinnorna störreriod. För att ge

försörjning efter-ochlivsjälvständigttillmöjligheteröka deras ett
utökaviktigtsåledesdetmödrarensamstående attflera varvarsom

kombi-iräknat framhadeviarbetsområdenarbetstiden. Defastaden
utvidg-ocksåkrävdemotionochplaneringutbildning,mednation en
och be-friskarefålandstingetskullegengäldtiden. Ining gruppenav

till-områdenAllastädcentralen.vidanställdavälmåendetydligt mer
städa-tidigareområdendelheltid, detutökadintedelades somvar en

såintesåledes sägaskanenligt Detmycketonödigtdes varagruppen.
kravsärskilt sattes.extravaganta som

nödvändigsågalltframförstäderskornautbildningDen somsom
följande:nå målet,för att var

yrkesområdespeciellasittinomkunskapergrundläggandeMer
"samarbetsorgan".i olikastarkarekunnaförbland attannat vara

medkompletteradbudgetfrågorikurshållenallmäntBudget. En
beräkningarbudget,städningensriktad t.ex.direktdel moten

städningdåligvidslitage osv.om
Även kursdennadatorer.hanterandetiUtbildningData. av

städcentralen.användandet påinriktadsärskiltmåste motvara
medarbetare.introduktionskurs försärskild4. En nya

utbild-fortsätterpå 1-3,utbildningfåttmedarbetarnaallaNär
svenskaergonomi,ining osv.

sjukhusdirektören,förförslagetpresenteradesVid möte enett
socialdemokratiskföretagssjuksköterska samtdriftsintendent, enen
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politiker. Trots verbalt uttryckt välvilja präglades mottagandeten av
kritiskt avvaktande attityd. Vid genomgången tiden för städningen av

sjukhusdirektören:yttrade

Vad ni Landstingsförbundet ni går ifrånsäger Sprizstror om nor-
mer kan spridaDet sig till andra arbetsplatser. härDet är
regler fastställts för följas.attsom

Även den plan för utbildning skisserad och skullesom var som
omfatta alla ifrågasattes. detta fallI det driftsintendenten villevar som

"skickaframhålla kurs"han skulle arbetsledaren på för bättreatt att
kunna leda sin personal. Deltagarna poängterade å andra sidan vikten

alla fick utbildning, och i första hand utbildning gällerattav en som
specifika kunskaper för städpersonal.

periodEn optimismav

Forskningscirkeln fortsatte efter detta möte sporadiskt, förmestmera
kontakterna hålla motivationen ochatt engagemangetgenom uppe,

vilket behövdes flera skäl. Ett det sparkrav 25 % låg påav var som
hela förvaltningen. SKAF sig nedskärningar städcentra-satte emot
lema. stället lade cirkelnI förslag kombinera städningenett attom
med utbildning via folkhögskola. På detta utökas den totalasätt ti-en
den, arbetet blir omväxlande och så vidare. Samtidigt krävdemer
facket bättre redskap och motion arbetstid.

Noteras kan också städerskoma 1990 fick del den lokala lö-att av
de figurerade i lokal-TV, TV2:s Rapport och i tidningennepotten, att

Kommunalarbetaren nr 12, 1990, och de inte I Kommu-att gav upp.
nalarbetaren framträdde dessutom den fackliga ombudsmannen i
Kommunals Salbergasektion med framhålla facket till och medatt att

berett arbetsgivaren förstämma brott arbetsmiljöavtalet.att motvar
redogjorde förHan beräkning han hade gjort i enlighet med forsk-en

ningscirkelns framlagda förslag där han tagit med kostnader för sjuk-
skrivningar i storlek med de varit de föregående åren. be-Hanssom
räkning visade städerskomas förslag skulle vinst på 534 000att ge en
kronor sjukfrånvaron upphörde. skulleDetta för tvåutrymmeom ge
tjänster, maskininköp och tid för såväl motion utbildning. Isom

artikel beskriver städerskorna de svårigheter de hade med sinasamma
arbetsskador menade också forskningscirkeln dem råg iatt gettmen
ryggen:

Vi har blivit modigare Ellis Ochsäger Zettergren. har vi inteän-
riktigt tappat sugen.

Vi har ingenting till Och vi harsäga aldrig någon-att sagt.om.-
ting heller, förrän Pirjo.säger Nu vi vadtörs vi tyckersäganu,
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Kommunalarbetaren 12/90, 9tänker.och s.

arbetsgivaren denfråndock motståndetpåverkadeSamtidigt
bakgrunden:finns ikamplust som

det dåVad finnsnågrainte finnsdet attDe säger att pengar.-
Pavola.suckar Tellervodiskutera

Utbild-försöka finnamed vägar.vifortsatte1990Hösten att nya
och i sjukhu-folkhögskolans försorgordnavikimdening t.ex. genom
arbetstid.på sin Ge-undervisningfickStäderskomalokaler.sets egna

vilketstädningen,tiden föremellertid återigenminskadesdettanom
situation.städerskomas totalaförsärskiltinte kan gynnsamtanses

år.och till under Un-pågick frånfolkhögskolanUtbildning via ett
arbetsmiljöfrågor, budgetkemi,städerskomaläste samtden tidender

förändradesFörutsättningarna näm-organisation.sindiskuterade åter
omorganisationsfas ochiinnesjukhuseteftersomständigtligen envar

till.respektive komstängdesavdelningar
sambandkonkreta resultat. Ihel delledde tillUndervisningen en

spritdentill exempelkvinnornafickkemiundervisningen attmed veta
uttorkande. Dettamed starkthandfattill äralla år tvättade i använt att
spriten.följer medföreskrifteri deingentingstår det somom

fått in-städerskomadata harbudget ochundervisningenI enom
då höllsjukhuset justdet budgetsystemkunskapi ochblick somom
sjukhu-vid träff förpresenteradesDåtill.på gå över systemetatt en

enda för-deståta medstäderskomakundepersonal attsets somvara
städer-triumf förnågotnaturligtvispå det.sig Dettastod av envar

skorna.
ocksåkvinnornastädmetoder fickgenomgång attVid vetaaven

arbets-derasbidragit tillgradvilket i höggolven,vaskning storaav
Efterundvikasoch börpå golvenonödigt mycketsliterskadeprocent,

såväl golvsåsparade påstället och sättfuktmoppade de idetta som
och axlar.ryggar

sedangick det4 Hur

städerskomasgrupporganisation därpåbörjades1991Hösten egenen
fick sinKvinnornasinbättre tillkomma rätt.skullekunskap egen

själ-planeradesjuldiusdirektionen, defastbudget sattesramarna av
moped-slagsmoppmoped enkalladfick såstådorriråden,sina enva

Arbetsska-gymnastik.studier ochtid förhademopp och deliknande
fortfarandesåg de sigi omfattning. Däremotminskadedoma avsevärt

osäkerhetomflyttningar,gällerdetmycket närutsatt gruppsom en
nivå och så vidare. Derasfrån högresköttsomstruktureiingarvid som

frångodtyckeoch förhierarkinpå bottenkänsla utsattaatt avvaraav
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"de herrarnahöga kvarstod
Hur gick det sedan Ja, sju städerskor och jag sammanträffade

hösten i1993 städerskomas källarlokal. Dörren till korridoren hade då
bytts till jämdörr i stället förut stor med glasfönster.trä Nuen en av
kunde inte in i korridoren utifrån. Kvinnorna gladaman ens se attvar

mig, för övrigt det och bekymmer. Städstyr-mestse men var sorger
kan reducerad från tio till åtta och vid detta tillfällevar personer var
hela städcentralen nedläggningshotad. Ingen gymnastik förekom läng-

och inte heller någon utbildning. Ekonomin och städledningenre mer
sköttes under fyra timmar dagligen överstäderskan, hon fickav men
bara beslut sådant understeg kronor.ta 5.000 För övrigtom som var
det basenhetschefen avgjorde alla frågor.som

Städerskoma också irriterade deras budgetöver innehöll såattvar
overhead-kostnader, till exempel allmänna förvaltningsavgiñerstora

och de därmed, hur mycket de arbetade, aldrigatt än skulle kunna
Ävenmed förtjänst. vi upphörde enhet skulle vi med för-om som

lust, deras kommentar. Vi diskuterade köp- och säljsyste-ett tagvar
sådant delvis med stöd Gustafsson, 1994met kom intesom av men

vidare. detta lägeI den fackliga organisationen heller inte till nå-var
hjälp. De stödde det budgetsystem med långtgående decentra-gon en

lisering landstinget höll på bygga Kvinnorna formuleradeatt ut.som
frågor:nu nya

kanHur det komma sig firmor med vinstintresse kanatt ett vara
billigare landstingetsän verksamhet Vem får till slut be-egen
tala

Kanske hade fortsatt diskussion lett dithän städerskor-t.o.m. atten
själva bildat finna och sålt sin verksamhet till landstinget-na en vem

vet
För städerskoma innebar fortsättningen slags anpassning till deten

politiska och ekonomiska läge för handen. Att genomförasom var
de förändringar vi skulle de bästa för städer-vet attsom nu vara ge
skoma bättre arbets- och också livsmiljö, "för-inte in i deen passar

överväganden"delningspolitiska gäller. Att det behövs mångasom
och genomgripande påförändringar innan människorstora botten av
hierarkin får det annorlunda, inte minstär deltagarna i cirkeln med-

Denna kunskap de sinvetna gör situation orkaratt trots utsattaom.
fortsätta kampen, ställa i officiella sammanhang och sinsägaupp me-
ning.

Vi inte längreär vi blivit medvetna.närtysta nu
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perspektivetfördjupningEn5 av

berättatkvinnor,sigdet komma mestkanHur att omsomgruppen
då-huryrke ochsittljöghur delängs väggarna,hur de smög omom

annorlundatid visar såkortförhållandeviseftermådde,deligt an-en
och vad harlivsitt tidigaregjort ideharerfarenheterVilkasikten

så oerhörtfinnsmed dem Deti gjortarbetssituation de försattsden
inlärningsproces-i frågaminsterfarenheter intekunskaplitet omom

inte finnssamhälletiinlämingsperspektiv hos deoch somgrupperser
samhälle-eller i deutbildningssystemeti självavarkenrepresenterade

organisationutbildningarsbeslutarellerliga system omorgan som
Köhlerl995b; Hämsten,1995a,ocksåJfr Hämsteninnehåll.och

organisa-lärandelärande ochlivslångtbegrepp1996. dag närI som
få sådemokratifrågaviktigjag det atthonnörsordtioner är som enser

städerskordessakvinnorhurmöjligtvetskapmycket sersomomsom
lärande.på sitt eget

impone-också oerhörtjagarbete tillsammansvårthelaUnder var
alla nedskär-kvinnor. Dedennahos trotsstyrkanrad vargruppav -

det arbetestoltastädområdena överutökningarochi tidningar av -
finnsspänninglukta rent Dennaochskullegjorde. Detde somvara

harJagdokumentera.funnit intressantjagharstäderskoma atthos
Schamberg,Harritsmetod,livshistorieintervjun t.ex.med sesom

kvarfanns1993kvinnorsjuintervjuat de1988 ar-sammasom
betsplats.

samarbeteperiodföljdeintervjuernautskriñemaEfter avnyenav
plockatjagolikaanalyserade några uttillsammans temandå vi ursom

intres-jag detsammanhangdettaintervju. mestIoch somserensvars
på städcent-arbetetarbete,tidigaresadesvadbelysaattsant omsom

Övriga gälldeområdenforskningscirkelnvadralen gett. upp-samt om
ochliksombam.och Defamiljskolgångväxt, samt varssenare,egna

ipubliceringförframockså arbetatvi ettberättelse, harhela an-ens
19950.också Hämsten1997:Hämsten,sammanhangnat se

hierarkinpå bottenkvinnoarbeteTraditionellt av

detstäderska,bliväljeringennaturligtvis attskulle säga attMånga att
utvecklingsmöjlighetersmåmedlågutbildademycket somär personer

period förmed kortsysslarnågotdetyrke eller ärdettahar att enman
föreställ-dessanågot Ingensig tillvidareutbilda annat. avatt senare

utbild-granskas.liv Denkvinnornassjudesig hålla närvisarningar
handlarimponerande. Detganskaharsammanlagt ärkvinnornaning

verkstadsut-lantbruksskola,storköksutbildning,hushållsskolor,om
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bildning, kontorskurs. Dessutom har de haft arbeten inom områden
barnpassning, kontrollassistent, på fabrik, fabrikssömmer-som synare

ska, försäljning, servering.
Naturligtvis det traditionelltär kvinnliga sysselsättningar med un-

dantag för verkstadsutbildningen skedde i läge då i Sve-ettsom man
rige allmänt utbildade arbetslösa till Verkstadsmekaniker och också
sådant vanligtvis inte värderas särskilt högt i lön. Däremot tordesom
det svårt hävda det inte behövs ganska gedigetatt kunnan-att ettvara
de för klara sådana uppgifter. Denna kvinnoratt kan hellergrupp av
inte karaktäriseras lågutbildade, den sammanlagda utbildningensom
hos flertalet ligger kring tio-elva år.

När vi i de olika arbetsplatsernagruppen och verksamhet-tog upp
åren blev också det kunnande de skaffat sig tydligt förerna genom oss

alla. kunnandeEtt i traditionellt kvinnoarbetegöms och behöversom
synliggöras och värderas. Deras berättelser gjorde det så uppenbart,
inte minst for kvinnorna själva, hur mycket alla egentligen kan deom
arbeten de har kräver det. I samband med de började städa efter-att
frågades emellertid inte på långa detvägar faktiska kunnande desom
hade. Genom själva avlärande"arbetssituationen skedde slags ochen
efter många år i yrket trodde heller inte kvinnorna sig kunnaattom
lära så mycket. Och för varför skulle de det Det de gångresten; en
hade lärt hade de ingen den situationI de befann sig fannsnytta av.
inte behov kunskaper i den allmänna bemärkelsen och heller inteav
det särskilda yrkeskunnande de lärt andra utbildningar. Alltsågenom

"skolbänken" de uttrycker det, ingenting för dem.var som
När vi cirkelarbetet, utifrån deltagarnas erfarenhetergenom egna
fram sådant skulle leda till förändrad arbetssituationtog ochsom en

kvinnorna inflytandestörre sinöver situation förändradesge egen sy-
på och intresset för utbildning.nen

Naturligtvis det inte någon kvinnornaär de undersäger attav som
sin skolgång tänkt sig i sitt framtida yrkesliv bli städerskor. Där-att

visar det sig flera, de så småningom ståttnär införemot möjlighe-att
till exempel arbeta på fabrik, vårdbiträde ellerten att köksbiträdesom

faktiskt valt städning. Detta motiveras på flera desätt. Ett fastaär ar-
betstidema till skillnad från arbete i storkök, där skiñesarbetet.ex.
och helgarbete nödvändigt ochär möjligheterna till deltidsarbete. Ett

den frihet Ingendeär yrketsäger har. bryr sigannat attsom om var
finns och städat".vad bara det blirgör, Dessutom fram-man man

kommer inte så liten yrkesstolthet till exempel sig uttryck itaren som
glädje blirdetöver det luktar folk mår bra iatt derent, att gott, atten

lokaler städats.som
I samband med vår arbetsdiskussion blev det ytterligare tydligt för

kvinnorna de faktiskt kan de självaän dagligen tänker påatt ochmer

220



Städerskor

självahos demliggerhindernågrafinnsinteegentligendet somatt
ändå intesådantin på äryrke. Attha ettett annatattpersonersom

medtrivdesdetrivdes ifrivilligt, devilledenågot göra gruppen,
ständigadessaproblemet ärför dem ärstädarbetet. Detsjälva som

förändringar.ochnedläggningar

underordnadeKraften hos grupper

påvaritbörjanvår cirkelsvidhadekvinnorintervjuadeDen gruppen
ochmellan 24arbetsuppgifter 13haftocharbetsplats sammasamma

detförändringensågyrkebytapåplaneringahade utanår. De att av
ochstäderska braäruppgiften. Attviktigastedenhadede varasom

värderasochbättreorganiserasdetförutsättningunderviktigt, attmen
vivi hade. Närcirkeldeni dettaledomgivningen. Ett varavmer

forskningscir-städutbildning ochavsnittetdiskuterasamlades för att
kvinnornafyrastädcentralen. Barahäntmycketåterhadekeln av

misstärnning rådde.ochgångnärvarande dennadärför storenvar
resultatet. Debesviknakvinnorna övernaturligtvisPå sätt ärett

nödvändigaoerhörtförbättringarkonkretanågrafåtthade varsom
hararbetsförhållanden. Derimligareperiod hade deunderoch en
förbetydelsesamhälleliga faktorersmedvetenhetsinockså ökat om

hjälplitenganskadet till1997i dag ärsituation,deras menegen --
för för-politisktfackligt ellerarbetaförsökaochsigorganisera attatt

hoppaskan ärbästVaddenna.förändring sommansomgruppen
finnsdetochminskatvärd harmindre attkänslanändå attatt varaav

annorlun-förhoppningsvisdetden dagförändringpotential för seren
da ut.

strukturerrådandeförändraochsynliggöra6 Att
utmaningpedagogisken-

genomfördedär viarbetsplatsvinden. Denskingrade förallaNu är
deltagarorienteradeefterföljandeden stu-ochforskningscirkel,vår

påfått arbeteharkvinnornaNågralängre.intefmnsdien, annanenav
arbete.flerastädverksamhet, ärlandstingets utanavdelning inom men
syftadeforskningscirkelnförinomvi hadeverksamhetDen ramen

ocharbetsförhållandenrimligareförformertill finnabland attannat
sigbefinnerkvinnordeinflytande förtillvägaräven somavgrupper

År enligt UNTLOutredningvisarhierarkin. 1997bottenpå avenav
anmälangällerdetmörkertalet närväxer1997april ar-den 3 avatt

kan klassasvadbedömningarHårdarebetssjukdomar. ar-somsomav
framhållsjobbenmistamed rädslankombinationibetssjukdomar att

anmälan.tveksamhetema göratillorsaker attsom
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Det jagexempel här hur städerskor kämpat förgett etten grupp
värdigare liv pekar viktig distinktion.i dagens debatt. Det tordeen

uppenbart det inte brister i kvinnornasär kunnande,att ellervara som
det så populärt kallas kompetens, orsakenär till dåliga arbets-som-
förhållanden eller arbetslöshet. Det strukturellaär förhållanden och
politiska överväganden ochavgör människors inne-som om var egna
boende och erfarenhetsbaserade kunskaper till jfr Häm-tas t.ex.vara

mil., 1994. Kanske kan systematisksten uppbyggnad godaen av pe-
dagogiska sammanhang de organisationerutmana underbyg-som nu

och bär det strukturellt förankrade förminskarsynsättger upp som
och förhindrar de många människornas betydelse och möjlighe-egna
ter.
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Kvinnoyrken i omvandling
Om ändrade och relationergränser i sjukvården

KERSTIN SAI-ILIN-ANDERSSON

l Yrkesidentiteter och organisationer i omvandling
Den svenska arbetsmarknaden könssegregerad.är Majoritetenextremt

arbetar inom vissamän yrken och majoriteten kvinnor inom andra. De
flesta yrken tillskrivs dessutom manlig eller kvinnlig identitet ochen
med detta följer hur yrkesgruppen uppfattas relaterad till andra,vara
hur relationerna inom utvecklas hur uppgifter ochsamtgruppen an-

fördelas inom Kanske sjukvårdenär de sektorersvar gruppen. en av
där könsidentiñeringen yrken allraär tydligast och kanske sjuk-ärav
sköterskor den typiskt kvinnliga yrkesgruppen i Sverige.mest Inte ba-

därför 90 % alla sjuksköterskorän kvinnor,att mer är och ti-ra attav
teln sjuksköterska uttrycks i femininum, också därför sjukskö-utan att
terskomas arbete oña associeras till traditionell hurstereotypen av
kvinnor och bör Omvårdnad,är anpassning och underordning ärvara.
några sådana drag i yrket brukar förknippas med dess kvinnligasom
karaktär.

Könsidentiteten inte helt bestämmandeär för hur enskild utöva-en
yrket den försätter vad förväntasre av agerar, men ramarna som av

hennes arbete, hur arbetet beskrivs och uppfattas, vad framstårsom
önskvärt och problematiskt, vilken betydelse hennes yrkes-som som

utövande och hur hon blir bemött. Identiteten bidrar också till vil-ges
ken ställning och och därmed vilket och vilken själv-status utrymme
ständighet Den bidrar till avgränsa medattsom gruppen ges. grupper
olika identitet från varandra, och därmedutgör utgångspunkt fören
arbetsfördelning och organisation. Yrkens könsidentitet sätter ramar
för verksamheter och verksamheters omorganisering.

yrkesEtt kön följer inte automatiskt dess nuvarandeav samman-
Klassificeringensättning och kvinnor.män följer his-av av gruppens

toria och förändras vanligen inte lätt Williams, 1989, även om man
kunnat visa hur byter kön exempelvis i samband med inför-grupper
andet teknologi Sommestad, 1992; Sundin, 1993. Yrkensav ny
könsidentitet grundläggande ochär trögföränderliga strukturer.

Arbetsformer, yrkesgrupper och yrkesroller inom sjukvården är
stadda i omvandling. De åren har präglats återkommandesenaste av
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personalom-arbetskonflikter,reformer,arbetsorganisatoriska stora -
Förändringarnaomfattande debatt.ochnedskärningarflyttningar,
enskilda yrkes-ocksåoch administratörerpolitikerdrivs men avav

många gjorts denoch studieruppföljningardeAv avsomgrupper.
inte lettframgår de oftarefonnverksamhetenoffentligaomfattande att

Olsen, 1990; Ja-exempelse till Bnmssonförväntade effektertill
många, ändågivits härtillFörklaringama är1994.cobsson, mensom

fråganförklara det gällermycket närvill jagåterstår, att ommena,
offentlig verksamhet.förändringar ihindrarellerdriver framvad som

reformer i denorganisatoriskaadministrativa ochFlertalet studier av
Vadoch ledare.beslutsfattarefokuseratsektorn haroffentliga som

uppmärksamhet. harmindre Detvardag harverksamhetens röntsker i
offentligastudiergjort antaljagutgångspunktmin närvarit ett or-av
vid sjuk-följt arbetetblandvardag. harJagganisationers annat en

intervjuer med före-återkommandegjortoch däreftervårdsavdelning,
sjukvården. påbörjade dessajagi Näryrkesgrupperolikaträdare för

kvinnor ochskillnader mellanfrågoralls påjag intetänktestudier om
grundläggande köns-hurallt tydligaredetefterhand blevmän, men

skall förståviocksåDärmedsjukvården.istrukturen sagt attär om
refor-sjukvården, varförsker ioch inteförändringar skervissavarför

viktigtdetfår vissa resultat,eller inte ärvarför de fåruppstår ochmer
ställer för verksam-könsstrukturenvillkorochförstå deatt somramar

utveckling.verksamhetensochutövandehetens
uttryck ikön sigyrkesgruppsjag hurartikeln visarden här tarI en

ochverksamhetsjukvårdensbeskriver hursjukvårdens vardag. Jag or-
könssegregeringen.och Jagkönsidentifieringenpräglasganisation av

yrkes-idag skerförändringardemångavidare visaskall att avsomav
ocksåreaktionförståsyrkesroller kanoch mot,mönster menensom

kön.linje med,spel iett gruppemas
tillunder läkarna,kvinnodominerade yrkesgrupperna närmastDe

de allrakanskeoch sjukgynmaster, ärsjuksköterskorexempel som
för-yrkesroller och arbetsformer. Deförändra sinasökeraktivtmest

yrkes-försök ändragradi höghandlardrivsändringar attomsom
och belysa,söker betona stär-könsidentitet. Yrkesgxuppergruppemas

positionstärkai syftekönoch försvagaka att gruppensgruppens
iyrkesgränsertill delleder ärFörändringarnaarbetsmarknaden. att en

1 finansieradessjukhusavdelning. Studienarbetet vid1991-1992 följde jagUnder en
sjuksköterskomas vardagartikeliresulterade blandStudien annatHSFR. en omav

den.i delarsjuksköterskor bygger1994a. AvsnittetSahlin-Andersson, storaom
sjuk-andra yrkesgrupper:inriktasnärvarande med projektförarbetar motJag som

arbetslivsforsluiingRådet förstudier finansierasoch läkare. Dessagymnaster av
Landstingsförbundet.respektive
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upplösning, de bygger också mellan och inomgränser yrkes-men nya
gruppen

Könsidentifierade yrken

yrkeNär identifieras kvinnoyrke innebär detta delsett ett attsom yr-
ket får etiketten kvinnligt i till manligt eller tycksmotsats som vara
högst ovanligt, könsneutralt. Dels kvinnoidentiteten och därmedges
yrkesidentiteten visst innehåll. Samtidigt yrkets kön i så hög gradsom
formar vad förväntas yrkesutövningen, vad typisktsom av som anses
för yrket, det svårt finnaär uttalade preciseringar vadatt ut-av som
märker den eller den andra identiteten. Detta är uttryck förettena att
identiteten självklar.tas som

påSynen vad kvinnligtär och manligt och därgränsersom var
emellan går skiftar tiden ochöver Yrken kan också ha olikarummet.
kön i olika tider och på olika platser. Samtidigt yrkets kön ofta förtas
givet, det inbyggt och självklart, hade det fysiskasom vore som grun-
der. Sådant för givet i samhället, institutionaliserat,ärtassom som

för övrigt ofta förklaringar hämtade från Douglas, 1986.naturenges
Både vad karaktäriserar visst yrke och vad kvinnligtärettsom som
och manligt vanligen för givet. justDet detta förhållande;ärtas att
något givet och för tiden betraktas ochtas fast,santsom som men

skapas i samhället och i mänskligt samspel och därmed kan för-som
ändras, jag vill peka på yrkes kön insti-äratt att ettsom genom ange
tutionaliserat och socialt konstruerat jämför Meyer mfl., 1987;t.ex.
Czamiawska-Joerges, 1994. identiteter finns med andra ord inte som
något inneboende fast i eller individer. konstruerasDe ochgrupper
omkonstrueras fortlöpande i samspelet mellan individer och grupper

i samspelet mellan och dem de jämförssamt med. kon-Degrupper
vidare i ljuset i samhället spridda kategoriseringarstrueras och fö-av

reställningar. Könet deär grundläggande kategoriseringarmesten av
används i samhället för identifiera skillnader och likheterattsom

Berger, 1966. därförDet inte så förvånandeär just könet vanli-att
så betydelsefull delär yrkens identitet.gen en av

skall iJag det följande avsnittet några illustrationer frånge en
sjukhusavdelning, i syfte bild sjuksköterskomas vardag,att ge en av
och visa hur yrkets kön präglar arbetsfördelning och verksamhet i
sjukvården. Illustrationema hämtade frånär avdelning och jag kanen
inte några anspråk pågöra den skulle typisk. Särskiltatt vara som yr-
ket i omvandling kanskeär många tycker det ganskaäratt en gam-
maldags yrkesroll här målas En varierad bild längresom upp. mer ges
fram i kapitlet där jag visar hur sjuksköterskorna sinmotreagerar
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andratillHänvisningarde driver.forändringskravdeidentitet genom
sammanhanget.i detvanligayrkeserfarenheter ärandraochplatser

sjukhusavdelningpåvardagSköterskomas2 en

tidårshalvtochmånaden iinågra dagar ettunder ettgenomfördeJag
vidsjukhusavdelningpåobservationer ettdeltagande1991-1992 en

hämtas.illustrationerminadärifrånsjukhus. Det ärsvensktstörre
utredning,inne förlågavdelningenpåpatienterna var-Merparten av

då nyligenhadeAvdelningenplanerad.vårdenhuvuddelenför varav
medicinavdelningartvåmellansammanslagningbildats genom en

klinikeröverläkareAvdelningensspecialiteter.olikanågotmed var
Antaletområden.olikapåspecialiseradeoch deforskareoch un-var

årväsentligt underskuritshadebiträdenochdersköterskor senarener
arbetade påbiträdeochundersköterskor ettendastvarför ett nupar

avdelningenz.

och läkaresjuksköterskormellanTydliga gränser

betyddevilketpatienterför atthadesköterskaVarje gruppenansvar
toalettbesökochtvättningmeddemhjälpaallt frånskulle görahon att

arbetsför-hadeSåi telefonenmedicinera, etc.till tester,att ta svara
avdelningartvådepå denvaritocksådelningen varsom nuavena

varitiställetarbetethadeavdelningenandradenPåsammanslagna.
gjordesköterskornauppgifterväldefinieraderadiuppdelat somen

vissaexempeltillsköterskaså togpåschema sättvisstenligt att en
sköterskor,Medanpatienter.samtligaavdelningenspåblodprov un-

hördeavdelningenanställda påläkarsekreterareochdersköterskor var
arbe-påstrukturentidsmässigarumsliga ochkliniken.till Denläkarna

svårtdetläkareochsköterskor attmellan attsåskilde urvartet pass
andraiinblick denfåperspektiv gruppens ar-den engruppensena

tillläkare,följdejagdagarsvårt, de attbetssituation. Det ex-envar
ocheller lite göramyckethadesköterskorna atthuruvidaempel se

mellanfinnstydligade gränseruttryck förärDettavice ett somversa.
ochläkar-mellanskillnadernabelysaskallsköterskor. Jagochläkare

fördelabeskriva sättetytterligare attattsköterskegruppen ar-genom
mellanochinomkommuniceraoch sättet grupperna.betet att

medsambandimuntligen,varandratillrapporteradeSköterskoma
varand-avlöstekvällssköterskorochdagsköterskornattsköterskor,att

lä-formmaskulinochsköterskor2 feminin formgenomgående omanvänderJag om
yrkets köndetmarkera ärochtill attinte röra att somi syfte textenDettakarna. att

ochkvinnorläkarnahålñenknapptavdelningenPå enanalysen.föri fokus avstår var
sköterska man.var
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Mötena hölls i informell stil. Där blandades berättelser ochra. en re-
flektioner sakemas tillstånd i allmänhetstörsta informationmedom

patienternas hälsotillstånd, viktiga tidpunkter och informationom om
vilka undersökningar, mediciner skulleetc. Rapporteringensom ges.
liknade till formen vardagliga samtal. Samtalen strukturerades kring
patientdokumentationen.

Morgonen började med sköterskoma deladeatt patienternaupp
mellan sig. Fördelningen gjordes inte bakgrund sköterskomasmot av
olika specialisering. Istället hänsyn till vilka patientertog skö-man en
terska kände sedan tidigare, något särskilt skulle hända under da-om

och så vidare. Detta innebar det kimde skifta üån dag tillatt daggen
mångahur patienter varj sköterska hade för. Det intesom e ansvar var

bara specialiseringen, också hierarkin dvs. vilkenutan sköterskor-av
avdelningschef, ställföreträdande avdelningschef etc.na som var

bland sköterskoma tonades Gruppens sköterskor diskuteradesom ner.
tillsammans fram lämplig arbetsfördelning.en

På bestämde ungefärliga tider för lunch. Dessutommorgonen man
fanns fastslagna scheman för dagens regelbundna och återkommande
aktiviteter. Hela planeringen under präglades dockmorgonen attav
alla ansåg dagen ktmde planeras.inte Såatt mycket kunde hända un-
der dagen alla fick beredda ändraatt sig. Sköterskomas arbeteattvara

nuorienterat. helaDe tiden inställda på sittvar attvar egetanpassa ar-
bete efter patienter, andra avdelningars rutiner och särskilt efter läkar-

Kollektivet sköterskor anpassade sig efter varje individuell doktor.na.
Så hände återkommande sköterskoma fick invänta läkarenatt eller att
de måste avbryta arbeten de höll på med eller de måste ändra sinaatt
planer för dagen för följa läkarens arbetsrytm.att

Idén bakom den princip fanns for arbetsfördelningensom attvar
varje sköterska "sinasjälv skulle patienter".för detI dagligaansvara
arbetet värvades denna princip med omfattande överlappningen av
arbetsuppgifter och mängd delade uppgifter. Detta delandeen av upp-
gifter underlättades sköterskoma hela tiden höllatt varandra under-av
rättade vad de höll på med, vad de planerade hämäst, hurgöraom att
patienterna mådde och så vidare. Så hände det exempelvis näratt en
sköterska, då hon blev kallad någotgöra och därför lämnadeatt annat
några stående för hand dem farmatt taprover attom senare, en arman
sköterska hade gjort arbetet åt henne. Delningen arbetsuppgifternaav
underlättades också det fanns tydliga ochatt rutinerav gemensamma
för arbetet.
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sammanhållen enhetformade.Sjuksköterskorna en

arbetsupp-deladesig självasågSköterskorna grupp, somensom
följdebehövdes.så Devarandraför närrycka inkundeochgifter som

utbytbara.sinsemellanvarandra.för Defyllde ioch devarandra var
och läkare.patienteroch bemöttabetraktadeocksådeblevSå avav

dåtill handssköterska närmasttill densigvändePatienterna som var
information,visssköterskakundeLäkarnahjälp.behövdede enge

sigförväntaderutin, ochändradpatient eller attkunde röradet enen
infor-förutsattesdetta. Detskullesedan attsköterskoralla veta om

På sättsköterskoma.blandautomatikmedspredsmation samma
informationfåförsköterskatillvända sigkunde läkare att om enen

ordningsköterskor. Dennakollektivetellersköterska un-omannan
sköterskomalöpande ochfördeladesarbetet attderstöddes att avav

varandra.medarbetsuppgifterbytte
relationerochrelationer inomuppgiñer,Hanteringen gruppenav

ochbekräftadeochuttryck förpatienterochläkareandratill var--
sammanhållen enhet. Gruppensköterskegruppenförstärkte som en

sammanhållen ochsiginomageradeochbemöttessköterskor som en
hand-sinamedvetenkonsistentkoordinerad och omvargrupp som

lik-andra. Inomhade klara gränseroch gentemotlingar gruppensom
sköterskavarjeandra förutsattesmedinteraktion atti gruppenssom

sjuksköterskornagjorde.andrai vad deoch insattmedveten omvar
det,märkteegentligennågonoch,varandrain förkunde rycka attutan

sålundabetraktadessköterskaenskildVarjevarandra.bytas motut
sköterskor.kollektivetdelindivid,unikinte utan avsom enensom

indivi-föreskrevarbetsfördelningenformella ettdenDe trots atttog,
infor-gjort ochblevarbetetförduellt attgemensamt ansvaransvar,

sköterskavilkenskillnadnågonskulle inte göraspridd.mation Det
varandra.avlösakunnahela tidenskulleoch devadgjordesom

före-lika.sköterskor Detalladettabetydde inteNaturligtvis att var
skillnaderdetsköterskoma,mellanskillnadersjälvklartkom men var
identiteterliknandetillskrivsindividerfleratonade Attner.mansom

uppträdandeeller deras ärerfarenheterderasbetydaintebehöver att
ocherfarenheternaaspektervissainnebärVad det ärlika. att age-av

i erfaren-intedetmedanoch betonaslyfts framrandet passarsom
uppmärk-sköterskormellanskillnaderIndividuellanedtonas.heten

grund för hurviktigtnågonkom inte utgöraochsammades inte att ar-
medinomdrevskommunikationenhurochladesbetet gruppen,upp

med läkarna.ellerpatienterna
till skill-referenserelleraldrig kommentarerhörde nästanJag om

sköterskor ellerbeskrevs,fall dettadesköterskor. Imellannader av
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läkare, det i avvikelser från det föredratermerav attvar av som vore
eller det kunde förväntas. Trots den formella arbetsfördel-attsom
ningen indikerade klara mellangränser sköterskorna, då varje sköter-
ska skulle ha helhetsansvaret för patienter, inte detta nå-en grupp var

för givet ordning. delade iställetMan i hög grad påtagen uppgif-gon
och sköterskegruppen fungeradeterna sammanhållen kroppsom en

interna med tydligagränser,utan gränser andra. fö-Detgentemotmen
rekom aldrig någranästan oklarheter med avseende på vad som var
sköterskeuppgifter och vad läkaruppgifter. Inomsom var gruppen
sköterskor flöt uppgiñema istället. När det gällde läkarna däremot var
bilden helten annan.

Visst fonnade läkarna också tydlig med klara gränseren grupp
andra, det individer.mot Gruppen fungerademen var en grupp av

professionell där varje individ tillskrevs autonomi,som storen grupp
individuella skillnader och individuellt Ingen för givettog attansvar.
alla doktorer skulle likadant och ingen för givet infor-tog attagera
mation givits till doktor med automatik kom alla doktorer tillsom en
del. Läkarnas gruppidentitet tillät och till och med uppmanade till in-
dividuella skillnader. Såväl läkare, sköterskor patienter referera-som
de ofta till individuella skillnader mellan läkama, skillnader i specia-
litet och kompetens, i sättet i det på vilketsätt varjeatt samtagera en-
skild läkare valde lägga sitt arbete och sina relationer tillatt upp
andra. tillI sköterskoma betraktades varje läkaremotsats som en

aktör hade kontroll sina handlingarautonom över ochen som som-
upprätthöll tydliga vad avsåg kontrollgränser och mellan sigansvar
själv och andra, kunde välja hur han skulle handla. Så föll deten som
sig naturligt kollektivet sköterskor svarade ochatt anpassademotupp
sig efter varje individuell doktors handlingar och önskningar.

Kvinnliga och manliga identiteter

bild jag givitDen överordnadär inte bara kontrol-en av en grupp som
lerar sin också den underordnade arbete,utan arbetssi-egen, gruppens
tuation och arbetsutveckling. det villMen jag hävda,är, inte bara en
skillnad mellan hierarkiska nivåer, det också skillnadär i yrkes-en

identitet. Läkarens identitet överensstämmer väl med dengruppemas
Ävenmoderna individens identitet. han del kol-ettom ses som en av

lektiv, varje individ självständig aktör, med vilja, ochses som en egen
med kontroll sina handlingar.över Kollektivet tillhandahåller in-egen
formation och kunskaper till individen, dvs. grund för individensen
beslut och resonerande, kollektivet inte styrande för in-men ses som
dividen eller överordnat individen.
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ochidealprofessionellaiidentitetmotsvarandeigenVi känner
identiteterj. grundaryrkesutövareProfessionella ärprofessionella som

ochkompetensprofessionenföribeslutindividuella gemensamen
varförkomplexitethanteraprofessionelle harpraxis. Den attbeprövad

Denindividuelltochsjälvständighet ett ansvar.förutsättshan enges
kunskap,ochförnuft teore-yrkesutövningprofessionelles enstyrs av

kanprofessionelleenskildedenvilkenpåkunskapbaseradtiskt
agerande. Denellerbehandlingbeslutoch sam-diagnosergrunda om

profes-enskildedengrund förutgörförkunskapenlade engruppen
i kortaSåbeslut.baseradekunskapoch påsjälvständigasionelles ser

professionaliseringsstrategierochidealetprofessionelladet utdrag
profession-destärkaochvidmakthållaetablera,påvanligengår attut

enskildaochautonomi, bådeochkunskapsbas somellas gruppsom
yrkesutövare.

sköter-Varjeläkarnas.annorlunda änidentitetSköterskomas var
generellexemplarkollektivet,del ettsågs enska avsomavensom

Individuellastyrd del.kollektivetochintegreradkategori, avsom en
välidentitet överensstämmerSköterskansinte fram.lyftessärdrag

1991 kontrasterat motGergenidentitettraditionellamed den som
tilli kontrastindividentraditionellaindividen. Denmodernaden ses

änerfarenhet,ochintuitionstyrd ra-moderna avden snarareavsom
syftandehellerintedärförHandlingarnaresonerande.tionellt somses

tillanpassningiskerdeintentionerindividuella utanuppfyllatill att
kollektivetstyrdaoch av

identitet överens-sköterskomasochläkarnasmellanSkillnaden
ochtraditionellamellandistinktionmedinte bara mo-stämmer en

kategoriseringarkonventionellamedocksåindivider avderna utan
delarbetraktas ettoftakvinnorMedankvinnligt.ochmanligt avsom

kortsåbrokig. Enoch3 lång, intressanthistoria är genom-Professionsforskningens
profes-tillintroduktiongodförenklad. Enalltförbliriskerarhärgång attgessom Torstendahlförslagsvisdelfår denutvecklingdess taroch tillsionsforskning avsom

1988.Abbottoch1990Burrage
identi-traditionellaochmoderna4 bildförenkladhögsthärjagNaturligtvis avenger idettadiskussion1994 förCzamiawska Joergesexempeltill omenteter, semen definitionerför1991och Gergenomvandlingorganisationers avtillanknytning se

förrnodernaochmodernaelleridentiteter sommodernaochtraditionella snarareav
dock valtharsig Jag attanvändehuvudsakligenGergenterminologi av.denär som

traditionell,ochtill modern termerdistinktioninspirerademin Gergenöversätta av läg-intejagmarkeraocksåvillsammanhanget. Jag attibättrejag passarmenarsom traditionell,ellerförrnodemochmodernmellandistinktionenivärderingnågonger be-hellerinteartikeldenna är attmedAvsiktendistinktioner.enbartdetutan somser sköter-dålig förellerbraleder,den ärutveckling,nuvarande varthuruvidadöma nu
blygsam,myckethärAmbitionen ärisamhälletföreller stort. merpatienterförskor,
förutvecklingdenna attaspekternågraframoch dra pe-utvecklingbeskriva avatt en förstrategierliksomkönsidentiñkation, attyrkesgruppersdilemmanvissaka som

förändra derma,reser.
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kollektiv män självständigt tänkandeautonoma, och handlan-ses som
de individer Ferguson, 1991; Gergen, 1991. Sjuksköterskegmppens
kvinnliga, traditionella och kollektiva identitet står i stark kontrast till
läkarnas moderna, manliga och individuella identitet.

3 Strävan efter individualiserad identiteten mer

Sjuksköterskoma beskrev det rådande arbetsmönstret, med den stän-
diga anpassning det innebar till läkama, med den oklara ansvarsför-
delningen inom kollektivet och med det inslaget muntligstora av
kommunikation, Ävenotidsenligt och ineffektivt. ocksåsom om man
agerade enligt och förstärkte det rådande mönstret i vardagen, betona-
des vid och imöten samtal kring arbetet eftersträvan auto-en mer
nomi, planerbarhet och struktur i arbetet. Vid snartsagt varje möte,
det gällde såväl med enbartmöten sköterskor närvarande mötensom
med andra yrkesgrupper, betonade sköterskoma denna sin strävan. De
betonade planer och scheman skulle hållas,att vilket i praktiken ofta
inte fallet. betonadeDe vikten läkarna inte skulle betraktaattvar av
sköterskekollektivet sammanhållen enhet, till exempelutan attsom en
information avsedd för alla sköterskor, såsom information ändra-om
de rutiner, skulle gå via avdelningschefen. Inom sköterskorgruppen
strävade också efter upprätta starkareatt mellangränserman perso-

Man strävade efter individuellt och kontinuitet i denner. mer ansvar
enskilda sköterskans arbete. Särskilt betonades vikten skäraattav ner
den muntliga rapporteringen och istället utveckla skriftlig doku-en
mentation.

Sjuksköterskoma hade också klara förebilder för dessa strävanden.
Andra avdelningar och andra sjukhus hade gått mycket längre i att
fördela individuellt. individuelltEtt stöddesansvar ansvar som av
framförallt utvecklad kodiñerad dokumentation och tydligareen en
schemalagd arbetsfördelning. Särskilt betonades vikten skäraattav

på den muntliga rapporteringen och istället införa skriftligner mer
dokumentation. Ofta hänvisade sköterskoma här till läkarnas journal-
föring exempel på skriftligt baseradett rapportering. Möjligensom en

det intressantär i det sammanhangetatt taladenotera sköterskoma,att
eller för den delen läkarna, aldrig den omfattande muntliga kom-om
munikation vid exempelvis ronderna, kompletterade den skriftli-som

kommunikationen mellan läkarna. Diskussionen fördes istället såga
tänkte sig utveckladatt skriftlig journalföringatt skulleman ersättaen

den muntliga rapporteringen. Detta är många exempel på hurett av
skillnaderna mellan yrkesgruppema betonades, medan likheterna to-
nades ner.
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på avdel-arbetevardagensÄndå iförstärktes uteupprätthölls och
ocksåförstärktesdärmedocharbetatraditionella sättetdet attningen

förändringstrategi föryrkesidentitet. Entraditionellasköterskomas
deåterskapadesvardagenisköterskor,yrkesgruppendrevs menav

sköter-följdbådeyrkesmönstren,ochtraditionella köns- avensom
gradi litenVardagens mönsteragerande.och läkarnasskomas var

institutionali-ochgivetistället förformaliserat tagetochuttalat utan
Eftersomhandlingar.rutinmässigamindreellervardagensiserat mer

detgivetoch så förvardageninbäddat i tagetså varkönsmönstret var
förändra.svårtsyrmerligenockså att

och yrkesmönstren,traditionella köns-debrytasträvanDen att
reflekteradedenarbetsplatsenpådrevsbeskrivit,jag ute mensom

isjuksköterskeyrketiförändringskrav stort.förändringar ochockså
beskrivitsharsjuksköterskor. Strävanunik förhellerinte somärDen

definitionentydignågonintefinnsDetprofessionaliseringssträvan.en
jagbrukar,karaktäristikadelprofession är, somvad enmenen

driverYrkesgmpperprofessioner.medförknippasnämnde somovan,
karaktäristiska.dessautvecklasökerprofessionaliseringssträvanden

bådeprofessionaliseringsstrategier,drivitharSköterskoma som
ochutbildningenförlängablandi attprofession annatstort genom-

forskarutbildning sats-ochforskning samt genombygga egenupp
kvalitetssäkringochdokumentationförutveckladepåningar systern -

baseradindividuelltpåmed kravarbetsplatsernapå ar-och en merute
fortbild-utvecklingstjänster,särskildainrättandebetsorganisation, av
reaktionsköterskomasförståalltsåkanVidokumentation.ochning

yrkesidentitetentidigaredenavdelningenbeskrivna mot sompå den
professionaliseringssträvan.en

sköterskor-yrketaspekterdepåtagligtdetSamtidigt är att somav
förknip-de närmastocksåproblematiskauppfattade somvarvarana
sålundareageradeSköterskomayrkesidentitet.kvinnligmed enpas

grän-enhetligagerade utanochbetraktadesde grupp,som enmot att
ochnuorienteringbrytasökte mönstretindividema. Demellan avser

planerasvårigheterinnebarvilketandra, attanpassning efterständig
draochdokumentationskriftliginförasökteDe nerarbetsdagen. mer

specialist-forskning,påBetoningenrapporteringen.muntligadenpå
baseradteoretiskteftergenerellt strävanochutbildning yr-enenmer

yrkesutövningenpåreaktionkesutövning mot somsynenvar en
Sjuksköterskomasintuition.känsla ocherfarenhet,primärtbyggd

könsidenti-denbrytasträvanockså attsålundakansträvan som enses
professionaliseringssträvanSköterskornastillskrivitstet gruppen.som

traditionelltillskrivsgrad fortsattde i högbromsats enhar attav
till lä-underordningenyrkesidentitet,Sköterskomaskvinnoidentitet.

förklaringarharkvinnodominans gettsyrkesgruppensochkarna som
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till de åtminstone tidigareatt inte helt lyckats med sina professionali-
seringssträvanden.

.Sjuksköterskeyrket omvandlingi

Sjuksköterskomas professionaliseringssträvan kan, den fårom ge-
nomslag bland sköterskoma och i deras relationer till andra yrkes-

leda till ändrad yrkesidentitet.att identitetEngrupper, bliren som
mindre särskiljande från den överordnade läkargruppen. De exempel
jag här beskrivit några årär gamla, och många tecken har visats under

år på sköterskomas ställningatt har stärkts. Vid årsskiftetsenare
1996/97 ändrades exempelvis det tidigare tillägget i hälso- och sjuk-
vårdslagen stadgade endast specialistkompetentaatt läkare kundesom

chefer diagnosticerande,över vårdande och behandlandevara enheter.
Ändringen lagen innebär kan sjuksköterskorävenattav numera vara
chefer sjukvårdskliniker.över Sjuksköterskor har med andra ord fått
ökat tillträde till chefspositioner i sjukvården. De kan därmed bli che-
fer också läkare.över

Jag skall här nämna ytterligare två förändringar driver utveck-som
lingen sjuksköterskegruppens identitet i liknande riktningav densom

angivna. Idag finns fler manliga sköterskor och samtidigtovan fler
kvinnliga läkare än vad fallet för bara några år sedan. Så längevar
sköterskor kvinnor och läkare baraintemän, ivar ochvar romaner

också på sjukhusen,utan tedde sig skillnadenute demsagor emellan
lätt distinkt och självklar. När blivit könsblandadesom grupperna mer
framstår inte yrkesskillnaderna lika naturligt skillnad mellansom en
kvinnor och män. Det ökade antalet manliga sköterskor kan leda till

sköterskeyrket mindreatt kvinnligt och kanske i ännu högreses som
grad fallet detär ökade antalet kvinnligaatt läkare leder till läkar-att
yrket blir mindre manligt. Det kan för övrigt tänkas läkama, delvisatt
till följd det ökade antalet kvinnor inom också tillav gruppen, men
följd antal organisatoriskaett reformer i mycket kanav förståssom

reaktion och undergrävandemot denett professionellasom en lo-av
giken utvecklar kollektiv identitet se Jacobsson Sah-en t.ex.mer
lin-Andersson, 1995; Sahlin-Andersson, l994b. För tid sedanen
hörde jag "Viläkare uttrycka håller på bliatt sjukskö-en att mer som
terskor med hänvisning till tjänstestrukturen bland läkareatt blivit
mindre särskiljande i samband med biträdande överläkartjänsteratt
tagits bort och överläkama delvis fått sinaatt befogenheter och sitt

beskuret. Denna kommentar pekar förändringarnaansvar mot att av
yrkesgruppemas identitet har många grunder. Här fortsätter vi dock

koncentrera intresset till identitetensatt könsaspekt.
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sjuksköterskomasförändratillbidrarutveckling,tredje attEn som
kvinnoidentiteten.förändringenpågåendedenyrkesidentitet, är av

föränd-årunderkvinnliga haroch detkvinnorDefinitionen senareav
omkonstruktion ärsådanöversikt. Enför1991,se Ferguson,rats en

ochkollektivmindrebörjar grupperkvinnor somatt mersomatt ses
självständi-precis män,börjarKvinnorindivider. att, somsessomav
sinsemellanskillnaderuppvisakanåtskilda aktörer, storaoch somga

individer.modernai Gergensbörjar,dedvs. termer, sommerses- tänkaviSålunda kanmotsvarande mönster.följatordekönYrkens
likarkollektivsarnrnanhållnasjuksköterskorpå avatt somsynenoss
frånsköterskorprofessionenpåmed grupp aversätts som ensynen

individer.olikavarandra
baseratutvecklingen,nuvarandedendraslutsatsmöjligEn att om

blityckskönetgivitjag äranalys attochbeskrivningdenpå ovan,
mellan lä-och gränsernayrkesgrupper,mellan attsärskiljmindre

tydligas.och Deklaramindreockså blirdärmedsköterskorochkare
leda till gräns-allatyckspekat attjagutvecklingstrenderolikatre

vilketpåtydliga, sättenochklaramindrebliryrkenmellan menerna
pekarutvecklingstrendema utoch deolikagrundeni treskerdetta är

kvinnligauppvärderasökerdenförstrategiermöjliga yr-olika som
blevyrketinnebarutvecklingstrendema attförstnämndatvåken. De

Blandinnebörd.byttkvinnlighetentredjedenkvinnligt,mindre att
situationkvinnoyrkensochkvinnorsuppvärderagjortsförsök attsom

nedto-kvinnlighetendärsådanabådeåterfinnsarbetsmarknadenpå
uppvärde-i syftebetonatsharkvinnligheten attdärsådanaochnats

detstrategierexempel pånågrautifrånavsnittiskall nästa avras. Jag
nedtonas,änbetonaskvinnlighetdärslaget, snararegrupperssenare

kvinn-destärkatillbidrastrategier kansådanamån attvadidiskutera
såväl sjuk-frånexempelmig härLåtställning. tayrkesutövamasliga

läkare.sjukgymnasterochsköterskor som

strategifackligKvinnoidentitet4 som

år harunderfåttkönuppmärksamhetden grupper,Genom senaresom
manligtietiketteratstydligthändelser termerochhandlingar avmer
kommitocksåyrkesgrupperharutvecklingMed dennakvinnligt.och

någotkönet,mycket än5 yrkesgrupper annatmellanuppbärs gränsernaSjälvklart av
diskussionenexempeltillprofessionsteorin sei omuppmärksammatsminstintesom då könet ärhävda,vill jag1979. Men,Collins,1979;Parkin, enexempelvisiclosure

för-försvagning ochbetyderfinnskategoriseringarfundamentalade ensommestav mellan dessarelationernaochyrkesgruppergränsdragningarsådana attändring av diskussionutveckladförl994b,Sahlin-Andersson,grunden seiförändrastorde en
tema.på detta
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beskriva sig själva och sin utvecklingatt i könstenrrer. lönerörelsenI
1995/96 aviserades särskilda satsningar kvinnogrupper vilket bland

förde med sig yrken tidigareannat inte betonat sinatt kvinnligasom
grupp.identitet gjorde så. Sjukgyrrmastema sådannu var en

.Sjukgymnastyrket omvandlingi

Sjukgymnastyrket och harär alltid varit kvinnoyrke. Det förstaett
förbundet, bildades 1942/43 hade också KLSR, det villsom namnet

Kvinnligasäga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. 1959 byt-
till Legitimerade Sjukgymnasterstes namnet Riksförbund och då fick

också tillåtelsemän medlemmar. Samtidigt haratt sjukgymnast-vara
sig själva och andra länge betraktats medema rela-av som en grupp

tivt hög professionell harDe haft förhållandevisstatus. god kon-en
troll sinöver yrkesutövning och yrkesutveckling. Gamla krav de dri-
vit har varit stärka utbildning och forskning.att En anledning till sjuk-

förhållandevis starka ställninggymnastemas de, tillär skillnad frånatt
de flesta yrkesgrupper i den offentliga sjukvården, haft tillgång till en
arbetsmarknad utanför den offentliga sektorn. En derasär attannan
kompetens inte i så hög grad har överlappat läkarnas, de harutan
kunnat definiera kompetensonrråden. En tredje anledning till de-egna

starka ställning de underär efterkrigstiden i taktatt växte med väl-ras
färdsstaten. Stort hopp ställdes i det sammanhanget till yrkesgrup-att

skulle rehabilitera skadade och därmed förse arbets-pen personer
marknaden med bristvaran arbetskraft. När det gäller den alternativa
arbetsmarknaden utanför den offentliga sektorn det intressantär att

denna del sjuknotera gymnastkårenatt har mycket större andelav
vadmän än falletär med de offentligt anställda. Densom grupp som

sjukgymnastema varit så beroenden för hålla sin haratt statusav uppe
sålunda varit förhållandevis manligt domineraden grupp.

De grunderna vi här identifierattre till sjukgyrrmastemas för-som
hållandevis höga har eller mindre undergrävtsstatus undermer senare
år. Sjukgymnastema har besuttit unik kompetens idagen som av
många inte uppfattas lika unik. Nya yrkesgrupper med liknandesom
kompetens har tillkommit och rehabilitering idagär inte lika högprio-
riterat, det gällernär frågor kring samhällets ekonomiska och indust-
riella utveckling, det under den tid efterfrågan på arbetskraftsom var
vida överskred tillgången. Tillgången till alternativ arbetsmarknaden

inteär särskilt unikt för sjukgyrrmaster. Med privatisering harnumera
alternativ arbetsmarknad utanför den offentliga sjukvårdenen öppnats

6Se även Stina Johanssonsartikel i denna antologi, där hon behandlar sjukgymnas-
fackliga strategier.temas
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inedskärningarSamtidigt harsjukvården.iyrkesgrupperflestadeför
vissidagfinnssjukgymnasterblandockså ar-betyttsjukvården att

så litenochlåg attsåden är manbetslöshet, även gruppenpassom
ioch intetalabsoluta procent.iarbetslösaderäknarfortfarande

sinförlänga ut-viktenbetonatlänge attharSjukgymnasterna av
förstförlängts,harUtbildningenforskning.bedrivaochbildning egen

dennasedan 1993,ochårhalvtochtvåtvå tillfrån70-talet ettunder
förForskarutbildningår.tilltill EU-nonner,hänvisning tremedgång

forskartjänsterhardärefteroch1977inrättades egnasjukgymnaster
särskiltmedanställtSjukgymnastförbundet hartill.kommit personer

Ändå utvecklingingendettautveckling. ärprofessionellföransvar
andraflerasåDet är attsjukgymnastema.unik för snarareärsom

liknandeenligt mönster.utvecklatssjukvårdsyrkenkvinnodominerade
strategierdriversjukvården,inomminstinteyrkesgrupper,Många

yrkcsrelate-Så byggsprofessionellt.yrkettillsyñande göra enatt mer
skapasyrketterminologi förellerspråkochforskningrad ett enupp

område företablerasöker egetSå ettsprids. ansvar,och gruppen
tillsyftarProfessionaliseringssträvan attbefogenheter.ochkompetens

höjatillocksåyrkesutövning, atti yr-kvalitetenöka mengruppens
detOch ärarbetet.detkontrollen överochkesgruppens egnastatus,

följersigprofessionaliserasökeryrkesgrupper unge-påtagligt att som
professionaliserings-spritttalaVi kanlinje. nästan ettfär omsamma

professionaliseringsreceptdettapåtagligtockså attärDetrecept.
fung-sättläkargruppenskopia attnågotochi utgörgrundats avenav

harochexcellenceprofessionenbeskrivaskanLäkarna parsomera.
modellerochbegrepp samtprofessionsteoriemasmodell förståfått

nå-professionella. Denblieftersträvar attyrkesgrupperför mersom
sjukgymnast-samtidigtdenidag ärsituationenparadoxala att somgot

kommithar destrategier,professionellatydligarealltutvecklatema
kvinnodominerade ochfleraidagunika. De ärmindrebli avenatt

driversjukvårdeninommellanyrkesgrupperkvinnodefmierade som
spriddadetenligtprofessionaliseringsstrategier receptet.

sigslagitåterkommandeharSACO. DetillhörSjukgymnasterna
ochlagstiftningexempelviskringdiskussionernailäkaremedihop ny

avstånd tillmarkerathararbetsmarknaden. Deregleringar avnya
sjukgymnas-uppfattningenmed attkombineratoftasjuksköterskorna,

de-ocksåinställninghögrebesitter genomsyrarstatus somenterna -
emellertid sjuk-1995/96 sigsloglönerörelsenUnderfacktidning.ras

drevtillsammansochsjuksköterskornamedihopiställetgymnastema
kvin-yrkenatillhänvisningmed attblandlönekrav, varsina annatde

kvinno-påsatsningensärskildadenBakgrundennodominerade. var
livligaockså förtharSjukgymnasternanämndejag ovan.somgrupper
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diskussioner det inte dags byta fackförbund och anslutaattom vore
sig till TCO där grarmprofessionen sjuksköterskorna finns.- -

På sjukgymnastemas arbetsplatser har omfattande förändringar
skett under år. Vi kan urskilja olika organisations-grovt sett tresenare
former för sjukgymnaster: klinikanslutning, enhet och paramedi-egen
cinsk enhet. Merparten sjukgymnaster uttrycker preferens för atten
organiseras i enhet. sådanEn organisationsform förefalleren egen

välstämma överens med deras sedan tidigare starka och självständiga
ställning. På många håll har dock istället paramedicinska enheter bil-
dats med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och ibland ytter-
ligare yrkesgrupper, Ävenvanligtvis initiativ sjukhusledningen.av

på arbetsplatserna vi sålunda sjukgymnastemaute organisato-attser
riskt knyts till och kopplas ihop med andra kvinnodominerade grup-
per.

En rad förändringar arbetsorganisatoriska, samhälleliga och-
drivna professionaliseringsstrategier har lett till sjukgymnas-attav -

idag alltmer sållas in i fållan kvinnodomineradetema och kvinnli-av
mellanyrken i sjukvården. tendensEn därmed sjukgymnas-är attga

kvinnliga identitet stärks samtidigt åtskillnadentemas mellansom
sjukgymnastema och andra kvinnliga sjukvårdsyrken minskar.

Upplösta och stärkta yrkesgränser

bildDen utvecklingen jag söker mejsla fram här nå-ärav som en
Åmotstridig bild. sidan upplöses i vissgot mån gränserna mellanena

yrkesgrupper, könsblandningen, professionaliserings-genom genom
strategier och ändrad kvinnoidentitet, i det ovanståendegenom en ex-
empliñerat den minskande åtskillnaden mellan läkare och sköter-av

Å stärksskor. andra sidan de kvinnodominerade köns-gruppernas
identitet. Dessa utvecklar också sins emellan alltmer likagrupper
strategier och de placeras organisatoriskt allt varandranärmare i sjuk-
vården. Trots professionaliseringssträvan sker i syfte stärkaatt att en
yrkesgrupps till andra,gränser kan just det faktum tycksatt grupperna

sådriva liknande strategier leda till mellangränserna dessa kvin-att
nodominerade mellangrupper i sjukvården blir mindre tydliga, och att
varje framstår mindre unik. finnsDet också drag i särskilj-grupp som
ningen mellan kvinnliga och manliga visar tradi-attgrupper som en
tionell kvinnoidentitet lever starkt kvar och bidrar till vidmakthållaatt
och återskapa mellan kvinnligagränsen och manliga Ochgrupper.
återigen kopplas, vi skall tydligare nedan, kvinnligasom se grupper

med traditionell underordnad, kollektiv, identitet. Sjuk-samman en
vården präglas, vad könsstrukturer, två samtida motsatta ut-avser av

Åvecklingstrender. sidan blir yrkens kön mindre tydligt och kö-ena
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sidan blirå andramellan yrkesgrupper,särskiljandemindreblirnet
allt tydligare.med olika könyrkenmellanochkön gränseryrkens

särskiljsKvinnogrupper

identifieratharkön. Jagolikaolika yrkensbeskrivithar jaglångtSå
yrkesgruppermellansärskiljandemindreblivitkönetdärtendensen

härtill knu-särskiljande. Enblitycksmottrend där könetoch meren
yrkenDelari yrken.inflyttarkönsgränserförändring är att avten -

positionervissaarbetsplatser,vissaspecialiteter,vissakandet vara
respektivemanligtblirinom yrket-arbetavissa sätteller attrent av

manliga.ellerkvinnligadefinierasoch dedomineradekvinnligt som
kommithur alltmeryrkeskategorirespektive attKönsgränser inom

blivitkönsfrågorochjämställdhetmedtaktiuppmärksammas att
allmänhet.isamhälletuppmärksammade i

i di-uppmärksammatsharsådanläkareKvinnliga är somgruppen
chefsöverläkare iomkring 12501996fannssarmnanhang. Detverse

chefs-kvinnligakvinnor. DedessafemtedelknappSverige. En varav
barafannssjukhusmångaVidminoritet.alltså iöverläkama en-var

kvinnligaflertalintervjuatharchefsöverläkare. Jag ettkvinnligastaka
varit proble-iblandbeskrivit detsamtliga harochchefsöverläkare att

rollhitta sinförfåttharDeså attvaritdematiskt att ageraensamma.
kliniken.och påchefsöverläkargruppenaccepterade ibliforoch att
diskuterakollegorhaviktenockså påpekat atthar attKvinnorna av

manliga.ocksåförståskollegorkvinnligamed, gärna men
kvinnligaläkare,kvinnligachefsöverläkare,kvinnligaNätverk av

led-organiseratsliknande harochspecialisterkvinnligachefer, av
nätverk harmed dessaSyftetlandsting.ochsjukhusför fleraningen

kvinnornadiskussionerforoch denstöddetvaritjust somatt arenage
det härvikt iintervjuerna. Avbetydelsefulla iså storbeskrev som

något änorganiseras ärnätverk annatdocksammanhanget är att som
beskrevkvinnornaintervjuadedeNågrafram.nätverk växer avsom

sådanafonnaledningeninitiativlovvärtdet attvisst ett -avatt var
kvinnligadeproblem. Enocksåkundedet ett avvaramengrupper,
25-årigamed"Jag liteharpåpekade gemensamtchefsöverläkama

svårtsmåbarn. på det sättapekar ärUttalandet attmed attAT-läkare
be-kanhur detochpå vadfastslå sättentydigtpå ochfingret vara

Därförläkare.kvinnligellerchefsöverläkarekvinnligsvärligt att vara
bidraskallnätverkenkvinnligadevaddefinieraockså svårtdet attär

bildsig i deninte igenenkeltkände heltkvinnornaFleramed. avav
ochbildandetkringgärdadeproblemläkarenskvinnligaden avsom

intervjuadedenätverken. Fleraorganiseradedeinomaktiviteterna av
traditionellmycketkvinnonätverkenmenadeläkarna att enomgavs av
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bild kvinnorna underordnade, enhetliga kollektiv,av som som som
mindre individuella, och problemtyngda änsom svagare som mer
man.

intervjuadeDe kvinnorna beskrev också nätverk bildatssom som
resultat aktivitet. I fall hade nätverk kvinnligaett ettav en annan av
chefsöverläkare bildats resultat forskningsprojekt där kvin-ettsom av

"studieobjekt".deltog Här hade uppstått därförnorna som en grupp
kvinnorna fann intresse träffas,att och kvinnornaett beskrevattav

dessa nätverk viktiga för diskussion och utveckling i arbe-som arenor
De beskrev också hur de i dessatet. tillsammans formadegrupper

strategier i syfte öka de kvinnliga chefsöverläkarnas inflytandeatt i
för sjukhuset och sjukvården strategiska frågor. Trots de kvinnligaatt
nätverken uppskattades kvinnorna särskilt de kvinnorna bil-av som-
dat själva befarade nätverken riskerade förstärkaatt schab-attman-
loniserade föreställningar kvinnor. De pekade kvinnorutom som en
speciell och de kunde därmed bidra till läsa fast könsstruktu-attgrupp

och förstärka gamla föreställningar skillnader mellan kvinnorrer om
och män.

Kvinnlig5 särorganisering:
förändring och återskapande könsgränserav

denI här artikeln har jag hjälpmed exempel från sjukvårdentagnaav
visat relationerna inom och mellan yrkesgrupper iatt hög grad präglas

det kön tillskrivs. yrkesidentitetEn har djupaav som grupperna som
i tidigarerötter utveckling, förstärks, försvagas och för-en men som

ändras både drivna förändringssträvanden och föränd-genom genom
ringar i vardag och i samhälle. har identifieratJag två motsatta ten-
denser. En där skillnader mellan kvinnliga och manliga yrken blir
mindre. kanDetta leda till mellangränser blir mindre tyd-att grupper
liga och det kan leda till relationer inom respektive yrkesgruppatt blir

likartade. Med spritt professionaliseringsrecept mångaettmer som
tycks ha tagit till sig, med ändrad kvinnoidentitet lett tillen attsom
kvinnor konceptualiseras likartat männen med andelstörresamt en
kvinnor i traditionella mansyrken och fler i traditionellamän kvinno-
yrken tycks det betydelsen yrkens kön blir mindre ochsom om av
mindre särskiljande.

detMen finns tydlig mottendens, också den i mycket haren som
sitt i den uppmärksamhet under år åtägnatsursprung som senare
könsfrågor allmänt i samhället. Kön uppmärksammas och med detta
följer i lönerörelser driver krav koppladeatt till yrken ärman att
kvinnliga och kvinnodominerade. Därmed betonas och möjligen för-
stärks könsidentifieringen. Skapandet särskilda kvinnogrupper ärav
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köns-bidragit till betonafrån ochutgåttåtgärdersådanaandra attsom
samtliga kvinnodomine-konstateraockså kunnatVi harskillnader. att

inspirera-driva läkargruppentycksi sjukvårdenyrkesgrupperrade av
unika kom-hävda deni syftestrategierlikartadede att egna gruppens

kontroll ochdenoch stärka status.petens gruppensegna
ställningkvinnoyrkenasochkvinnornasdå förväntaviKan att

Vardagenförändringarnadrivnaföljd detillförbättraskommer att av
kvinno-särskildabildandetpåreaktionernasjukhus ochvåra av

kvinnoidentite-traditionelladenvinkmöjligen attomengrupper ger
vad före-starkarelever kvar änunderordningkvinnornasoch somten

kvinnostrategier sökersärskiljandemeddenförönskvärtfaller som
organisationer. Ensjukvårdensställning inomstärka kvinnornas garn-

kvinnligmedfördelen och farandärmed: vadaktualiseras ärmal fråga
särorganisering

yrkens ellerpååterkommandehar vi stöttbeskrivningen attI ovan
sjuksköterskor-mellanKopplingenbetonats.kvinnlighet hargruppers
och kvinnlighetkvinnodominansyrkesgruppensocharbetasätt attnas

personal. detsjukvårdens Förblandocksååterkommandepåpekades
strategi.fackligkvinnoidentitet använtspå hurpekade jagandra som

beto-i lönerörelsesjuksköterskorochsjukgymnasterbeskrev hurJag
formernämnde jag olikatredjedetkvinnoyrken. Förtillhördeattnat

ledning-initiativläkare, påkvinnligablandbildatsnätverk avsomav
fjärde omnämndedetläkarna.kvinnliga Förinitiativ desamt aven

organiseratorganisationprofessionellfacklig ochtidigarejag somen
Riksförbund. AllaSjukgymnastersLegitimeradeKvinnligakvinnor,

bemärk-särorganisering i denkvinnligbenämnasexempel kandessa
kvinnligasärskiljts och detkvinnligaoch detkvinnorna attelsen att

olika formersigdetsärskiljande. Men rörjustbetonats avomsom
särorganisering.kvinnlig

nytt7. Mellankrigstiden kän-någotintesärorganisering ärKvinnlig
särorganise-kvinnligaktivoch mycketomfattandenetecknades enav

exempelfackföreningar. Ettkvinnligaradfannsring. Det varen
Riksförbund, jag nämn-SjukgymnastersLegitimeradeKvinnliga som

kvinnopolitiska fö-ochfredsföreningarkvinnligafannsDetde ovan.
verkaför kvinnorhela nätverkformade de attTillsammansreningar.

områden.samhälleligaallasigsträckte över sagtinom snartsom

Östbergs7 1997-.bok Efter RösträttenKjellpåtillbakablicken byggerhistoriskaDen
härsärorganisering jagformerolika ut-kategoriseringenstiliseradeDen somavav

kvinnligformer sär-olikaslutsatsernaanalyshjälpmedel liksomvecklar avomsom
den analyshistoria ochtolkning denminemellertidorganisering utgörs somavav

disku-förverktygÖstberg syñe hitta justiTillbakablicken attutvecklat. görs att ett
parallellermångadiskutera deinte härövrigt skall jagsärorganisering. Ikvinnligtera

till.refererattidsperioder jag hardefinns mellannaturligtvisskillnaderoch som
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Kvinnoorganisationema integrationistiska. integrationistiskaDetvar
draget återfinns både i kvinnoorganisationemas sammanssätming och
i målet för deras verksamhet relativt arbetsmarknad och samhälle i
övrigt. Kvinnor med högst skiftande värderingar och ideologier sam-

Öst-lades till handlingar och Vidare, medgemensamma program.
Måletbergs ord: för de allra flesta aktiva i kvinnorörelsen attvar

jämställas med och sig in imännen politik och på arbetsmarknadta
särbehandlas. Kvinnorna formade alltså organisationerutan att egna

i syfte få lika rättigheter Motivetmännen. för organiserasatt attsom
inte hävda kvinnornas istället existerandesärartseparat att utan attvar

organisationer präglades mekanismer ledde till kvinnorattav som
uteslöts och kvinnor underordnades männen.att

istället hävdade kvinnorsDe och detta intäktsärart togsom som
för kvinnors särställning manliga särorganisationer. manligaDetvar
Sveriges Folkskollärarförbund drev exempelvis kraftfullt tesen att
kvinnor annorlunda och därför skulleän män inte kvinnorna havar

ställning i skolan. skullemännen De exempelvis inte hasamma som
inneha de högstarätt se också Florin, 1987. Manligaatt posterna

särorganisationer har drivit det finns typiskt kvinnliga ochtesen att
typiskt manliga arbetsuppgifter.

Åutkristalliseras tvåHär olika former för särorganisering. si-ena
dan särorganisering för lika å andra sidanrätt, särorganisering för sär-
prägel. den första formen betonasI särorganisering likheten mellanav
kvinnor och Särorganiseringenmän. motiveras då kvinnornaattav
inte har möjlighet hävda och lika verksamhet i den köns-utövaatt
blandade organisationen. andra formenDen särorganisering igörsav
syfte betona olikhet mellan könen, varför dessa skall ha olikaatt ar-
betsuppgifter och olika villkor. Kvinnorna utestängdes från positioner

situationeroch särorganisering betonade kvinnornasgenom en som
särart.

andra åtskillnad kanEn mellan särorganiseringgöras initierassom
kvinnorna själva och sådan organiseras andra. denIav som av senare

kategorin finner vi både uteslutande särorganisering som till exempel
de manliga folkskollärama i exemplet ovan, och sådan särorganise-
ring i syfte stärka kvinnorna sjukhusledningamasgörs kvin-attsom
nonätverk exempel på detta. det tredje kan viär För skilja mellan å

sådana sådana definieras abstrakt kvinnlighet-ena grupper som av en
i sig kan omfatta såväl kvinnor och åmän andra sidan så-som som -

dana faktiskt endast fattar kvinnor. I den förra kate-grupper som om
gorin finner vi yrken definieras kvinnliga. I den kate-som som senare
gorin finner vi exempelvis dels de tidigare kvinnliga fackföreningama

delsoch nätverken kvinnliga läkare.av
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också dagenssärorganiseringolikadeVi finner typerna ar-av
Även olikamellanåtskillnadgjorde klarjagbetsmarknad. enovanom

iglasklaralltid likaåtskillnad intesärorganisering dennaärfonner av
tillkan ledaintegrerai syñeskapas ute-praktiken. Grupper attsom

olikaförväxla dekanske detlätt ärSärskilt typernastängning. att av
yrkesidentiteterhandlari de fall detvarandramedsärorganisering om

förenande föri sigIdentiteter ärfysiskaän enpersoner.omsnarare
identitetenkönsbaseradefrån Densärskiljandeoch annan.engrupp
återvändasärprägel. Låt migbetoningtillsig lättdärför ileder aven

ochjag beskrevsärorganisering,påexemplenolikatill de ovansom
distinktiondeni ljusetdessadilemmandenågravisa avresersomav

beskrivitjagsärorganiseringformerolikamellan ovan.somav
sjukhus-formadesde nätverktillmedbörjaVi kan att avsomse

organiseradeovanifrånchefsöverläkare. Dekvinnligaförledningar
haft detkvinnorsyftetuttalademed detformatsharnätverken att

till vissafå tillgångochorganisationendelarsig in isvårt po-att ta av
integrationistiskt syñe,klartsålundaharrelationer. Deochsitioner ett

problemtyng-kvinnorpåomgärdadelättblir som meren synavmen
formsärskilt stöd En sär-behövandearmorlunda, etc.da, avsomsom

definieradejust blirkvinnornatillkan ledaorganisation att somsom
högnätverken i likafonneradebetyda deocksåkansärskilda. Det att

tillbidrakankvinnorna,plattform förde fungerargrad som ensom
kvinnornasochoch kvinnormellanskillnader mänåterskapa un-att

positio-från vissademundandärmedoch trängaställningderordnade
kvinnligaderisksådanocksårelationer. Detoch somenvarner

ledningen for-med i devilleintesåg då dechefsöverläkama avvara
merade grupperna.

det tydligtsjukgymnasteroch ärsjuksköterskor attgällerdetNär
mellan-drevsdepåminnerkvinnostrategier,drivitde avsomomsom

tydligtde varitmeningeni denkvinnoorganisationer, attkrigstidens
yrkesutövningform förtillträde tillsöktharintegrationistiska. De en

manligt do-överordnadeförbehållenvarityrkesutvecklingoch som
individualiseradEndefinierademanligtminerade och mergrupper.

utveck-professionalitet,stärktuppstöttadsjuksköterskeroll, enenav
individualiseradochindividbundetdokumentation,lad ett ansvar en

sjuksköterskerollenförändrabidragit tillocksåkvinnoidentitet har att
mellanlösanågon mån gränserhåll isinaåtminstoneoch yr-upp

Å si-andraläkare.sköterskor ochmellanockså gränsenkesgrupper -
kvinnoidenti-traditionelladenexemplenocksåvikimde attdan se av

desamtidigtlika ärsinsemellankvinnor ärbetonar att somteten, som
i dagensstarktlever kvarunderordnade männen,ochannorlunda än
likartadevidaresjukvård. Vi såghierarkiska attmycketfortfarande

kvinnodomineraderaddrivitssamtidigtförändringsstrategier av en

243



Sahlin-AnderssonKerstin

yrkesgrupper och skillnadergränser sinsemellan blivit allt otydli-vars
förändringskravDe sjukgymnaster och sjuksköterskor dri-gare. som

vit har också kopplats ihop med betoning yrkena kvinno-äratten av
Återigen,yrken och därför speciella. eftersom sjukvårdens organisa-

tioner i så hög grad fortsatt präglas ordning där kvinnor ochav en
kvinnlighet särskilt frånär och underordnat det manliga, riskerar sjuk-
sköterskors och sjukgyrnnasters strategier, även syñet integra-ärom
tivt, slå tillbaka i särskiljning och utestängning.att en

Särorganiserade skapas i syfte forma plattformattgrupper som en
för stärka kvinnornas ställning i sjukvården riskerar iställetatt slåatt
tillbaka kvinnorna och återskapa och förstärka traditionellmot ochen
underordnad kvinnoidentitet. Kvinnlig särorganisation framstår där-
med både möjlighet för bryta organisationers könsseg-stor attsom en
regering och förstärkasätt och återskapa denna könssegre-ett attsom
genng.
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Dubbla rationaliteter
diskussion kring två studieren-

bamstugor med resultatansvarom

LILLEMOR WESTERBERG

Problem uppstår för individ med dubbla lojaliteter välärsom en
kända. det här kapitlet diskuterasI motsvarande problem kanom upp-
stå för individer förvärvsarbetar i verksamhet i vissasom en som av-
seenden skiljer sig från föreställningar och förväntningargängse om

Kvinnorspå företag. ekonomiska makt inte enbart frågaär en om
ekonomiska tillgångar också eller vad har tolk-utan om vem som
ningsföreträde på områden skapar ekonomiskt värde.som

Från kommun till kooperativ1

egetslutet 80-talet prövade många kommuner införa budget-I attav
ansvar" se bl.a. på sinaWesterberg, 1992 bamstugor, utvecklingen

till ekonomisktledde allt för enheten. Personalen istörresom ansvar
fåde nybildade enheterna skulle arbetsglädje påverkanstörre genom

organisationl.arbetsinnehåll och den allmänhetenFöröver stora pre-
senterades refonnema öka medborgarnas valfrihet. Ef-sättett attsom

skullefektiviten öka kontrakt slöts med dem åtog sigattgenom som
bedriva verksamheten till lägsta kostnader. i kombinationDetta,att

engagemang,med personalens ökade skulle leda till effektivisering
rationaliseringoch verksamheten, vilket in sin skulle leda tillturav

minskade kostnader. Vågen decentraliseringar sköljde kom-överav
och de organiserades för kraven från de for-mötaattmunerna om nya
såg dagens ljus: entreprenader, kooperativ och i några ensta-sommer

ka fall, aktiebolag. barnomsorgen,Inom detta kapitel behandlar,som
valdes i de allra flesta fall den kooperativa formen. Mellan åren 1988

föreningarz.juli startadeoch 1993 595 bamstugor ekonomiska Isom
perioden omfattade gruppenpkooperativaslutet daghem 54 %av av

nystartade ekonomiska föreningar. Tillväxtenalla har alltså varit
mycket stark de åren.senaste

1 Projektansökan SocialdistriktPUB, 10, 1986-11-24
2Statistiken hämtad från Kooperativa institutet, KOOPI, daterad maj 1994är
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positiva ordalag imedförändringenbeskrevsinförandetVid mass-
förändringsprocessen3.Endrevaktörermedia och part somsomav

dem kvin-Majoritetenanställda. ärdei debattenhördessällan avvar
kvinnliga arbets-beskrivasvad brukarmedarbetar somsomnor som

kapitel be-frågeställningar dettavård och Deuppgifter, somomsorg.
förändringenuppfattningkvinnornas,anställdas,dehandlar rör om

arbetsorganisation, anställ-vad gällerkooperativtillkommunfrån
de de fåttUpplevdeochekonomi, maktningstrygghet, attansvar.

organisationen Stämmerdeni ochmakt anta-ökad över, nyagenom
rationaliteterdubblaarbetar efterdegandet att

Bakgrund2

på bamstugorresultatansvartvå studier om-

påutvecklingsarbete bamstugorgenomförde jag80-taletslutetI ettav
budgetansvar.införandeSverige kringiantal kommuneri egetett av

ordalag, i mi-med positivabeskrevs nämntsReformen menovansom
misstänk-jagpersonalen på bamstugorna möttesmedkontakter avna

intervjutillåtelsefick göramotstånd.och Jag ettsamhet attt.ex. en
eftersombudgetansvartillbaka hadenågra årsedandaghem egetsom

med kommuntjänste-kontaktermina tidigaekonom.kvinnlig Ijag var
siffrorrädda förpå daghemmenkvinnornafick jag höramän att var

ansvaret4, undervis-de fickändrasskulle kunnadettaoch att ommen
ekono-pedagogik, inte iskolad idenPersonalen hävdadening. att var

de kvinnligakonstaterakunde jagflertalet intervjuervid attmi men
okunnigaellerrädda för siffrordaghemsföreståndama inte omvar

tillmisstänksammadeekonomiska läge,barnstugans att re-varmen
haft kur-ekonomkvinnligstyrktesIakttagelsemaformen. somav en

förbrylladbarnstugeföreståndare. överHonekonomi föri varser
tolkademotstånd honotydligtkursdeltagarna,hosstämningen ett som

kulturen"."den kvinnliga Ge-ekonomi ochmellanmotsättningarsom
grundläg-reflektionerochutvecklingsprojektet överarbetet mednom

beskri-används förantal begreppkringantagandengande attett som
kunde denekonomisktmedenhetervärderaochmäta avo-ansvarva,

olika före-förklaras medoch ekonomitill ekonomerinställningenga
respektiveadministrationekonomi hos kommunernasställningar om

1992.Westerberg,barnstugepersonalenhos
undersök-inom fördelprojektstudienandra ärDen ett ramen en

kooperativsocialArbetsmiljö och regiservice imedning namnet som

3 hösten 1987.i Sollentunaförsta bamomsorgsmässanpå denT.ex.
4 för detfarhågorkommuntjänstemänmaj 19878 attinformationsmötePå reste

missbrukas.skulleekonomiska ansvaret
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utförts forskargrupp inom Tredje sektorn före-programmetav en
tagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Syftet attvar
undersöka den fysiska och psykiska arbetsmiljön på kooperativa barn-

servicehus och vårdenheter. Projektet startade med under-stugor, en
sökning kooperativa barnstugor i Storstockholm, Göteborg, Mal-av

Uppsala och Västerbotten. Totalt besöktesmö, och intervjuades före-
ståndama 49 barnstugor. På åtta barnstugor intervjuades förestånd-

telefon. skickades enkäterDärutöver 301 till personalen,perama var-
besvarades. Intervju- och enkätfrågoma238 hade byggts efterav upp

arbetsmiljöundersökningarandra i avsikt möjliggöra jämförelseratt
och därför könsneutrala, drygt 98 % de svarandetrots attvar av var
kvinnor. Undersökningsuppläggningen beskrivs inärmare rapporten

Pestoff Gullström 1994. min delstudie Westerberg,I 1996av
diskuterar jag det faktum majoriteten de intervjuade kvinnoräratt av

arbetar med vad traditionellt har hänförts till kvinnligasom som sys-
selsättningar hand barn i hemliknande miljö med alltatt tasom om en
från blöjbyten, matning, på- och avklädning och förberedelse för
kommande vuxenliv. Genom fokus på den dubbla förekomst-sättaatt

kvinnlighet, kvinnor i kvinnliga sysselsättningar, kommer jagaven
föra diskussion kring möjliga konsekvenser ekonomiskatt styr-en av

ning omsorgsverksamhet problematisera några deattav genom av
begrepp förekommit i debatten reformema i offentligsektom.som om

hävdar begreppen mångtydigaJag och därför kanär upphov tillatt ge
olika tolkningar vad kan betraktas rationellt beteende,ettom som som
något jag kommer utveckla nedan.att

3 Rationaliteter

inleder med genomgångJag rationalitetsbegreppet för låtaatten av
den i polarisering mellan två rationaliteter, den teknisk/-utmynna en
administrativa rationaliteten respektive ansvars/omsorgsrationaliteten.
Därefter diskuteras antal begrepp brukar behandlas köns-ett som som

organisatoriskaneutrala i sammanhang och exempel hur de kanger
uppfattas inom respektive rationalitet. bildspråkDet vi använder för

beskriva organisationerna påverkar vår uppfattning och viceatt ver--
Jämför med Ulla Johansson bidrag i denna antologi.sa.

begrepp oftastDe används tör beskriva, och värderamätaattsom
arbetsplatsens effektivitet har sina förebilder från tidigt organiserande,
i organisationer kvinnordär inte fanns med. Armén och kyrkan är ex-
empel både på uteslutandet kvinnor och på den hierarkiska, byrå-av
kratiskt styrda organisationen. Industrialiseringen bidrog med rationa-
liseringsrörelsen och effektiviseringssträvanden, med ökat välstånd
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Industriföretaget blev med detstark privat sektor. synonymtsamt en
effektiva företaget.

varit medelRationalisering verksamheten har nämntssom ovanav
tidiga tillproduktivitet i industriföretaget.ökad Deför ansatsema ra-

i rationaliseringsrö-produktion lanserades forskarnationellare som av
utgiftsposten, lönerna tillfokuserade på den dåvaranderelsen största

Lundqvist, 1981. förenkla ochBjörkman Genomarbetskraften att
minskades tidsåt-vid de olika arbetsmomentenspecialisera rörelserna

vilkaKunskapenför respektive arbetsmoment.gången momentom
arbetsuppgiften i konstruk-för utförandetbehövdes omsattesavsom

mänskliga arbetskraften.maskiner kunde den Ma-tion ersättaav som
snabbare människan och kunde fleraskinerna uträttaän personersvar

finns uppfattning tidenindustriföretagets rationalitetarbete. I en om
kan sträcka mellan punkterna ochlinjär. A B.Den enses somsom

vinner tid. Rationaliteten i industriföretag-sträckan förkortasNär man
på tidsbesparingar. Gustafsson 1988 häv-alltså i hög gradbyggeret

rationalitet kan uppfattningar hur driv-dar begreppetatt omses som
rådan-individer kan kopplas till samhällets bästa, dvs. denkrafter hos

Uppfattningen samhällets bästa har skiftatsamhällsmoralen.de om
närvarande kan hävdas marknadstänkandetseklen.under För präg-att

offentligsektom Hugemark, 1994.pågående debattenlar den om
dominerandemetafor tydliggör dess egenskaper,Marknaden t.ex.som

dess avskiljande från produktionenprissättning produkten samtav
alltså kommitMarknadstänkandet har domi-Kallinikos, 1993. att

ingår viktig drivkraft ioffentligsektom ochdebatten som enomnera
borde påverka på deomvandling, vilketoffentligsektorns även synen

följdbamomsorgsverksamhet uppkommitförformer som ensomnya
omvandlingen.av

rationaliteterFlera

rationaliteter utgår jag fråndiskussion Hargreaves-HeapminI om
rationalitet individens omedvetna ställ-definierar1993 somsom

rationalitet han beskriver, denningstagande. förstaDen instru-som
marknadstänkandets utgångs-mentella, i medöverensstämmer stort

andra rationalitetpunkter. Hargreaves-HeapDen typen tarav som upp
procedurala. kan praktisk tillämpning denden Denär ses som en av

individen sällan har infor-instrumentella rationaliteten eftersom den
det bästa valet får nöja sigoch tid krävs förmation göraatt utansom

beslut tillräcklig information. stället förbyggt Imed atttaatt rang-
procedurer i sittalternativ följer individen ochordna olika normer

del det sammanhang i vilket interak-och blir därmedagerande en av
mål behöver inte anledning till handlingensker. givettionen Ett vara
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kan bli följd agerandet och tredje rationali-Denutan en av normerna.
kallar förHargreaves-Heap den Den avspeglar indi-expressiva.teten

videns behov världen meningsfull och utgår från indi-göraattav en
vid inte oreflekterat följer det omgivande norrnsystemet utansom som
begrundar sina preferenser utifrån jagmedvetande. exempli-Förett att

rationalitetemafiera kan debatten i massmedia kvinnors och mänsom
yrkesval väljas. Enligt den instrumentella rationaliteten borde kvinnor
och välja de yrken har framtidspotential och har högamän störstsom
löner. Kvinnorna felaktiga val de väljer inom vårdyrken ochgör om

har låga löner. den procedurala rationalitetenI valenäromsorg som
rationellainte felaktiga eftersom de sker efter de och vär-utan normer

deringar finns i samhället där flickor socialiseras in i kvinnoyr-som
viken och pojkar i mansyrken. Om i stället tänker individenattoss

väljer efter sin jaguppfattning, singrundade strukturinreegen som
Noddings 1984 uttrycker det, och denna jaguppfattning skiljerom
sig könen,mellan kan den expressiva rationaliteten förklara varför
kvinnor och generellt väljer olika yrken. Detta exempel kon-män är

feministiskfråntroversiellt flera utgångspunkter, inte minst från ett
perspektiv, något jag återkommer till nedan.

Även i uppfattningar ekonomi finns rationalitetet.änom mer en
Heilbroner skriver i sin1988 bok Behind the veils of economics om

rationalitetekonomi och skillnad mellan ekonomisktgör tän-som
kande på kort respektive lång sikt, mellan produktion och reproduk-

fortlevnad.tion samhällets Han för låta föreställningarattvarnar
från rationalitet förhållanden i den andra rationaliteten. Somstyraen

missriktat ekonomiskt tänkandeexempel på han for-ett tarett upp en
skare värderar föräldrapar efter utgångspunkterett sammasom som

ekonom värderar aktierna i aktieportfölj. Enligt Heilbroner ären en
alltför reduktionistisk på tillvaron.det haatt en en syn

domineras rådandeframgått samhälleliga värderingarSom av ovan
instrumentella rationaliteten. brukar benämnas teknisk/ad-den Denav

manligaministrativ rationalitet och stå för värderingar Ressanses ner,
1986.1982; Svensson,

Kvinnlig rationalitet

vård- och vissa forskare 1982,SörensenInom t.ex.omsorg menar
och 1982 ansvars/omsorgsrationali-1986Svensson Ressner att en

organisationerråder. båda har undersökt med in-Detet storasenare
personal arbetar med vård och och de harslag noteratomsorgav som

5 inledande kapitel i antologi för beskrivningSe Sundins denna närmareen av
feministisk teori, genusteori, genussystemm.m.
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mellan vårdarbetare och administrativ personal. bådamotsättningar I
vårdarbetama kvinnor arbetade i småmajoritetenfallen av somvar

i hierarkinoch majoriteten beslutsfattarna högre be-arbetslag av upp
mellan vårdarbetarkollektivet och denstod Motsättningamamän.av

olikaledningen beskrivs konflikt mellan värdenadministrativa som
uppfattningar rationellt beteende. administrativaoch Den persona-om

teknisk/administrativa rationalitetens värderingar medandenlen bar
styrdes ansvars/omsorgsrationalitetens värder-omsorgspersonalen av

Ansvarsrationaliteten brukar kopplas till den kvinnliga kultureningar.
1982 känneteckenAvotie, 1990; Gunnarsson, 1989; Ressner, vars

stället konkurrens, viljaandra samverkan i förbland attenanges som
hierarki, relatera sig till andra,i nätverk i stället förorganisera att sna-

något specifikt Några exempelåstadkommaän eget.att an-rare
värderingar Sarah Oerton 1995svarsrationalitetens stu-ges av som

åtskillnad mellan kvinnorkooperativ i England. Oertonderat gör en
kvin-varför det viktigt markera allai sina exempeloch ärmän att att

ansvars/omsorgsrationaliteten ellerautomatisktinte attstyrs avnor
teknisk/administrativa rationaliteten. kanden Manalla män styrs av

fler kvinnor bärarehävda vilket Oerton män ärdäremot gör, änatt av
ansvarsrationaliten.

Diskussion4

Kvinnliga värden i kvinnliga företag-

uppbyggd kring antal områden. varje områ-Diskussionen Inomär ett
byggdantal begrepp med genomgång på litteraturde behandlas ett en

från den studien, utvecklingsarbetet på bamstugor medoch förstarön
budgetansvar varefter begreppen polariseras i den tek-termereget av

rationaliteten respektive ansvars/omsorgsrationa-nisk/administrativa
rationalitetFörklaringarna i respektive bygger varandraliteten.

används för begrepp kan giltigbeskrivningvarför ettsom varaen
inte givet alla läsare håller medför begrepp. Det äräven attett annat

manligt kvinnligtpåståenden.Vidare mellan ochalla är gränsenom
igår ansågs manliga syssel-flytande tid och Detöver som somrum.

genussystemetskvinnliga. Vad bestårsättningar kan i dag ärvara som
båda kulturema och där denmellan dedefinierar gränsen man-som

alltid värderas de ioch högreliga kulturens värden änutgör normen
genomgång och polarisering häm-Sundin, 1993. Efterden kvinnliga

studien arbetsmiljöundersökningen påexempel från den andrajagtar
dubblabarnstugoma for belysa förekomstende kooperativa att av ra-

tillvägagångssättetpåminna syftet med intetionaliteter. villJag attom

6Se not
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värdera kvinnligtoch olika ellerhävda kvinnor män ärär attattatt
dikotomi-Syftet medbättre ellermanligt i sämre.och tenner t.ex.av

från respek-begrepp kan uppfattastydliggöra hurärär ettattattema
vikt vid utvecklaGenomgående lägger jagrationalitet.tive större att

fårföreställningar eftersom deansvars/omsorgsrationalitetens antas
teknisk/administrativa rationaliteten.de i denmindre kända änvara

i verksamheten.okända, förtill och medkan även utövareDe vara
rationalitetema blivisar sig i kanmellanKollisioner utövamaatt upp-

provocerande.andra inte uppfattarreplikrörda över t.ex. somen som
irrationellabetraktasexempel är utövarnaEtt attattannat som genom
rationalitetens värde-den dominerandetolkas utifrånbeteendederas

kollision mellanuppstår följdUpprördhetenringar. av ra-som ensom
formuleras i ord, eftersom vi sällan kännerlåter sig intetionalitetema

vår moral och någonuppstår itill känslorna. De närkällan normer
i känslorna riktas överträdarenoch kraftennormgränsen motpasserat

och eventuella skillnader mellanGustafsson, 1988. närjfr Först om
tydliggjorda och fått ord kan deföreställningar blirrationalitetemas

på fruktbartbearbetas sätt.ett

resultatinkomster ochEkonomi,

tal det troligarei dagligtEkonomi betyder hushållning är att ter-men
aktier, tillväxtlån,finansiella fenomen ränta,associeras med sommen

önskvärd del af-naturlig ochoch vinst. Tillväxt t.ex. avsom enses
kommande inkomster, medanuppfattasfärslivet eftersom det som

ökade kostnader. bamstu-uppfattas Eni omsorgssektomtillväxt som
inkomsterna, detbarn för ökaofta in fler attatt ta menuppmanasga

språngvis,måstedet kan låta.inte så lätt Barnstugan växaär t.ex.som
lokal,fä lämplig avvägning mellanavdelning, förmed hel att per-en

påhur1992. exempelbarn Westerberg, Ettsonal och antal annat
lärobok i strategisk pla-uppfattningarna iformarspråkbruket ges en

medan utbild-kallas förinköp maskinernering där investeringarav
utgifter Chakravarthybenämnes Lorange,arbetskraftning av

1991.
förhållandet mel-rationalitetemaskillnad mellanYtterligare ären

vinst uppstådet privata företaget kanoch utgifter.inkomster Ilan ge-
försälj-utgifterna. Vid oförändradhögreinkomsterna änärattnom

min-höjs och eller utgiñemaprisetvinsten ökaning kan attattgenom
minskakan i regel endastbudgetfinansierade barnstuganskar. Den

personalkostnader W einberg, 1992.utgifterna. Ca 90 % är
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Ansvars/omsorgs-/Teknisk
rationalitetadministrativ

rationalitet

fåtillväxt, hushållning,Ekonomiär äratt
tillgångarna Växaatt lagom stor,att vara

räckaattatt pengarna

budget anslagförsälj- Inkomsterskapas genom
oftast i förvägprodukter,ning av

i efterhandskapas

Resultatvinst
osynligtsynligt

med i dede förknippasföreställningaroch debegreppDessa som
studien Wes-kooperativaalltså i denprövadesrationalitetemabåda

kooperativa bamstu-deviktig punkt1996. Enterberg, attvar se om
ställetföretagsekonomiska isig ibeskrivabörjat gängse termergoma

pedagogiska uppdraget.verksamheten, detinnehållet ibeskrivaför att
situationen iekonomiskafrågeställning dennäraliggandeEn var om

kommentarerNedan exempelpräglade verksamheten.sig somges
motivering tillskrivitkooperativa bamstugomadepersonalen som

svarsalternativ.valdasitt

hushållningTillväxt ellerEkonomi -
angi-harpersonalkooperativ i uppsalatraktenfrånPå enkät ett manen

Vi och nöj-det bramed tillägget: har ärekonominförvit bekymmer
har någon satsninginte behövsdetoch vidaremed det vida attanges

delas denuppfattning inte öv-dennahöjda löner. Trotspå attt.ex. av
förslaghar gjortdet ingenbamstugapersonalen ärriga somsamma

förbättringar.åstadkomma Deverksamheten förutökning attavom
medel.tillgängligaredanprioriteringförslag är avannanges ensom

börjat med för-bamstugapå tillväxtexempelEtt somgavs av en
stod i låtalågstadium ochmedkompletteratskoleverksamhet, attnu
Andrai regi.mellanstadietbörja ocksålågstadiebamen exem-egen

ytterli-funderadeavdelning öppnameddaghempel attsomenvar
fritids-planeradeoch förskola överavdelning att ta ensomengare en

kontinui-första falleti detFörklaringamaavdelning. attsom gavs var
möjlighetenandra falletbrytas, i deskullebarnen inte attför attteten

Flexibiliteten,skulle öka. änvid sjukdomhållakunna öppet snarare
drivkraften.tillväxten uppgavs vara
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efterhand eller förvägInkomster i i-
årets baseras avtal med kommunenkommande inkomsterDet som

undersökningen hade inte alla bamstugori förväg, enligttecknas men
situation. efteravtal vilket skapar osäker Inteskrivet över-ett ensen

bamstugan känna säkerhet. många kommunerenskommet avtal kan I
påinkomster beroende föräldrarnas inkomster ochbarnstugansär av

eftersomfamilj flyttar kan inkomsterna ändrasbarnens åldrar. Om en
föräldrarna till det barnet har inkom-inte troligtdet är att nya samma

det barnet har ålderförra familjen ellerden attster sammanyasom
visserligen högre intäkter,barndet slutat. Ett menyngre gersom som

barn3-timmarsregeln möjlighet för flerarbete. s.k.Den attgermer
varandra ochlopp då de bytervistas på bamstugor under dagens av

utnyttjar bamstugan tim-sänks för föräldrar endastavgiften tresom
gjortsregeln efter det kontraktetStockholm tillkomdag. I attpermar

vilket minskade dess be-kooperativa barnstugomaför deavupp en
3-timmarsbam lägre intäktereftersomräknade inkomster än ettett ger

heltidsbam från få plats.hindrasheltidsbam. Dessutom attett
"vanliga" prissättning kommunensskillnad företags ärEn mot

avgifter föräldrarna skall betalariktlinjer för demöjlighet att somge
inkomstrelaterade ställs bamstu-avgiftertill Ombamstugan. ärt.ex.

barn hanterasskall låginkomsttagaresdilemma.inför Hurettgorna
Många kommuner har sjunkandeflerbamsfamiljer hanterasskallHur

med många syskonkul-i syskonkull. barnstugaavgiñ barn Enenper
från kommunen. ef-få räkna med lägre tillskott Detkan därför ärlar

synpunkt innebär bamstu-teknisk/administrativfektivt från attmen
fåpussla med barnens tider förin barn ochmåste attta nyagorna

personalen uppstår dåintäkter budgeten baseras på. Försomsamma
sig i oroliga-kostnader inte kan isociala mätas utan yttrarpengarsom

inte utbytbara påoch arbetssammare dagar. Barnbarn är sammare
maskinmetaforen Morgan,maskin, det villdelarna i sägasätt ensom

vanligtTänkandet dockinte tillämpbar på barnomsorgen. är1986 är
detta:finns fler exempelpolitiker och administratörer. Dethos

skulle arbeta på vil-kunde lägga sig ikommunenDe vem som
till fungerande arbetslag ochavdelning. kunde kommaken De ett

dit.du flyttar hit ellersäga

eller effekter på lång siktResultat vinst

genomförde i 80-talet uppfatta-jag slutetutvecklingsarbetetI avsom
ekonomiska åtagandet tids-bamstugeföreståndama detintede som

i arbetsmiljöundersökningen. Härvilket däremot falletkrävande, är
administrativa rutiner och skall dess-tagit allabamstuganhar över
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sinunderlag för förhandla med kommun.fram Annaatttautom som
önskarpå barnstugaarbetar en

ekonomiska bekymmerekonomiska frågorna löses/ /attdeatt
från arbete vi skall sköta;så mycket kraft detskall stjäla attsom

idébarnen enligt vårhandta om

fortsätteroch
jag orken och all den entusiasmMerarbetet har gjort att tappat

startandet.jag hade vid

kooperativetbildfinns fler kommentarerDet som ger en av som en
påadministrativa arbetet inkräktararbetsplats där det engagemanget,

exempeltill

spännande utforma och påverkakooperativet attvar

ställer sig tveksam till verksamheten finnssamma person ommen
ekonomiska problem". fråntvå år grundkvar Bortsett oronavom

framgår, andra resultatekonomin nämns sättöver att se somsom
i Stockholrnstrakten skrivervid barnstuganverksamma som

dag, så de viktigtalltid förälder hos varjeVi har är ettoss re-en
positiva.mycket engagerade ochsultat i arbetet. De är

restriktion, inteverkar upplevasekonomiska frågornaDe som en
bedöma resultatet.måttstock för attsom

och kvalitetproduktivitet, rationaliseringEjfektivitet,

förstå skillnaden mellanbidrar tillEffektivitet begreppär attett som
sällan i debatten vilketdefinierasde båda rationalitetema. Begreppet

odiskutabelt. af-innehåll förmodas känt och Ipå desstyder att vara
måluppfyllelse,effektivitet mått visar gradenfårslivet är ett som av

sitt mål Pihlgren,väl företag har nått 1985, Bec-vill hurdet säga ett
kapitalavkastning investeratMålet oftam.fl.,1975.ker anges som

kvantitativaformulerade imarknadsandelar, måtteller är tenner.som
definierasi begreppet produktivitet.viktig beståndsdel DetärEn van-

timme.producerade enheter given enhet,antalligen t.ex. perpersom
givna tidsenhetenkvantiteten har ökat under denproduceradedenOm

därmed också effektiviteten, detproduktiviteten ökat. regel ökarIhar
givet företaget kan sälja de tillver-grad måluppfyllnad,vill säga attav

produkterna.kade
vård och det betydligtmed inslagbranscher ärI stora omsorgav

ökad produk-höjd effektivitet på grundvaluttala sigsvårare att avom
entydiga mål, dels pådels på avsaknad klara ochtivitet. berorDet av

vontill del beror på personalenseffektiviteten storatt engagemang
effektivitet i barnstuga kanSvårigheter med1987. mätaOtter, att en
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Uppställningen utgår från bamstugorenligt följande:illustreras tre
förhållanden Westerberg, 1992:med jämförliga

EffektivitetEk. resultatInput/ Barnstugaresurser

överskottbudgeterad Bst 1summa
noll2Bst--

underskott3Bst- -

bamstuga effektivtraditionell uppfattning 1 eftersomEnligt är mest
billigast. vanlig anledning tilldriva sin verksamhet Enden kan över-

någotrationaliseringar sjukfrånvaro,inteskott i bamstugan är utan
till resterandelederinte själv Dettabamstugan över. attstyr per-som

arbetsstyrkan. arbetar påden frånvarande Desonal täcker in överäven
givetvis budgeten förarbetstid. skäl kanordinarie Ett ärattannat vara

täcka utgiftema, varför bamstuganNormalt skall budgetengenerös.
borde den ef-överskott eller underskottvarken visar mestvarasom

dock ingenting verksam-ekonomiska resultatetfektiva. sägerDet om
kaneffektiv. Paradoxaltkvalitet, dvs. bamstuganhetens är nogom

med högst kvalitet eftersomvisar underskott denbamstugan varasom
sikt,kostsamma på kortkan haden äranvänt extra menresurser som

Granqvist 1990 lyfter fram input-output-på längre.lönsamma att
inte har rele-i uppställningenmodellen, använts ovan, sammasom

varuproducerande företagvård och förför utansom an-omsorgvans
behandlingen output skall matchaseffektendet är motatt somavser

vårtbehov. Uppställningenkonsumentens säger sätt attovan mer om
effektiviteten i sig.effektivitet änmäta om

kvalitet utlöste be-effektivitet med bibehållenökadKraven ett
Rombach, 1990 ochkvalitet semätbara storheterhov t.ex.av

tjänsteforskningensentydiga mål. s.k.på klara och Den rön sär-krav
förmodadesbetydelsefulla då dekvalitetsmätningar blevskilt kring

forsk-omsorgssektom. Tjänsterappliceras på vård- ochkunna som
undervisningvarit bilreparationer,har exempelvisningen omfattar

1992. Vård- ochbanktjänster Olsen,1993 ochThomasson, om-
personlig, intim, karak-mycket oñaomfattar tjänstersorgssektom av

vårdgivaren kanochinnehåller arbetsmoment utsättasDetär. tunga
vårdtagaren och/eller vård-misshandeltill och medför hård avpress,

beteckningen tjänste- eller servicesek-användaanhöriga. Atttagarens
relationenfel signalertjänstemas innehåll ochosynliggörtom omger

Kundenden.och denden utför tjänsten ärmellan emottarsomsom
hög eller låg ålder, sjuk-vårdbehövande på grundkund,inte utan av

vårdtagarna har betydandevilket innebäreller handikapp,dom att
den. Vård- ochpå tjänsten eller utvärderasvårigheter ställa krav attatt
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komplikationer bedömas efteralltså inteomsorgstjänstema kan utan
utgångspunkter.tjänsteforskningens rationella

Ansvars/omsorgs-Teknisk /
rationalitetadministrativ

rationalitet

Personliga tjänstertjänster ProduktionVaror,

Ökad PersonalensEffektivitet engagemang
produktivitet

Kvalitativa,MålKvantitativt for-
svåra mätamulerade, lätta attatt

mäta

maskiner, RationaliseringGenom
teknikny

Ibetraktarens ögon,KvalitetBestäms t.ex.genom
arbetstill-vårdgivarenskontroll och

fredsställelse eller vård-kvalitetssäkring
tillfredsställelsetagarens

med tjänsten

och målProduktion/resultat, efektivitet
beskriver sitt arbetekooperativa bamstugornaPersonalen på de ge-

uppnå sinden försökermed barnen ochnämna attatt samvaronnom
angiven pedagogikefter vissdriva barnstuganmålsättning, attt.ex. en

"helhet Föräldrasam-plusPlackrose-metodiken plusHenry tema,som
arbete". barnen kan fåskapa miljö därPå bamstuga måletär att enen

livsglädje."ett skapande Närsig på flera områdenuttrycka gersom-
effektivitet ochbegreppeni undersökningen kommenterarkvinnorna

ålagda utföra, dvs.besparingar dederationalisering ärnämner attsom
kostnader.till lägredriva verksamhetenatt

och karriärledarskapOrganisation, styming,

organisationer arbetarkvinnor iidéenled prövaSom ett att somom
arbetsor-sysselsättningar också väljerkvinnligatraditionelltmed en

med några refe-inleder jag stycketkvinnligaganisation efter mönster
antagandetgrad stöd förrenser i olikatill litteratur ettomgersom

de tvåuppställningen värden förorganisera. Efterkvinnligt sätt att av
kooperativen.undersökningen påtilljagrationalitetema knyter an
mänsklig interak-grundformer förbeskriverSjöstrand 1988 tre

vänskaps-familje-, släkt- ellerde genuina,och samverkan. Detion är
ideo-ifrån religion elleridémässiga utgårdebanden, gemensamsom
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beräk-kalkylerande bygger på ekonomisering ochlogi och de som
osäkerhetsreducerande logik och harföljer sinVarje grundformning.

iVaraktigheten i förbindelsen kortasttidsmässiga skillnader. äräven
i den genuina formen.grundformen och längst Denkalkylerandeden
interaktionen, ömsesidighethög frekvens ikännetecknas av ensenare

mellanemotionell bindningoch ofta med personerna.en
och därför inte utbytbara.unika, oersättliga för varandraDe är

s.59

relationer Goldhor-Lemer,ha långa ochKvinnor näraanses
dem, medansöka efter vad förenarKvinnor männen1990. sägs som

åt.vad skiljer demsöker efter som
kvinnligt ledarskap1993 diskuterar vadSmircichCalás ett

inne-värderingar skulle kunnafrån den kvinnliga kulturensutgårsom
föreslår kvinnligt ledar-företag.för organisationen Debära attettav

kopplad till personalen ochorganisationen,skap skulle utövas mitt i
avstånd tilltraditionella organisationeni deninte genom perso-som

för ledningenarbetsuppgiften i ställetvidarenalen. De atttar upp
ord uppgiftsrelaterat iställetorganisationen. Med andraborde ettstyra

uppgiftsstyrd organisation saknasledarskap.personrelaterat Iför en
ochvilket vänder ned denfokuseringen ledningsgruppen upp

organisationsmodellen.hierarkiska
förutsättning för begreppetorganisationenhierarkiska ärDen en
klättra till högre positioner.med andrakarriär, konkurrensatt genom

vilket Wahlkarriär annorlundauppfattningenBland kvinnor är om
industrier häv-undersökning på någragenomfört1992 storaensom

skriver 56dar. Hon

karriären annorlundaofta den önskadeKvinnorna beskriver som
utveckling och glädjetycker lärande,den traditionella. Deän att

skulle ha störreett utrymme.

finns fåoch socialt arbete kar-verksamhetsområden medI omsorg
karriärvägadministrativa. finns dockden Detriärvägar förutom en

kan nåsständig förkovran inom yrket,kan ge-somensom ses som
reflekterande arbetssätt. villJagvidareutbildning och ettgenomnom

till skillnad från den traditionella,horisontell karriärkalla det för en
karriärutvecklingi denna s.k.karriären. ingrediensvertikala En är tyst

erfarenhetskunskap Göranzonknowledge, ofta kalladtacitkunskap
1988.Josefsson,

olikheter ochorganisationen designad förhierarkiska ärDen som
den kalkylerandeför jobb hari sitt fack, rätträtt etc.,manmanvar

framgårEnligt vadSjöstrands klassificering.enligtgrundformen som
kvinnligaföljer denden inte för verksamheter somovan passarav

sin undersök-Ianello 1994 ivärden. styrkskulturens Detta somav
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funnit and-kvinnliga deltagare,enbartmedorganisationer.ning treav
hierarkin.traditionella Fergusondenorganiseringför änformerra

byggdkonstruktionprincipenhierarkiska ärdenhävdar1984 att en
principer.manliga

decentra-offentligsektomomvandlingeninslag iviktigtEtt varav
mindre,ned tillbrötshierarkiemakommunalaliseringen. De stora

in-decentraliseringenhävdar1992Södergrenenheter.målstyrda att
i de tradi-effektivitethögreochtill påverkanmöjligheterökadenebar

barn-kommunalaPå dedecentraliserat.industriföretagtionella som
blevinförde resultatansvarteckendecentraliseringensistugoma som

ekonomi ochiutbildningfickFöreståndarnadeneffekten motsatta.
hierarki bil-tillbidrogledarskapettydligaredet attledarskap och en

dades.

börjar vi höradet Nuföreståndare, vi.hade viFörr varmenen
vi längre. Wester-intebamstuga. Det äreller BrittasUllasom

154berg 1992, s.

Ansvarslomsorgs-Teknisk /
rationalitetadministrativ

rationalitet

HorisontellOrganisationHierarki
organisationPositionering
RelationeringtävlanKonkurrens
Samverkan

SamtalStyrningOrder

UppgiñsrelateradLedarskapPersonrelaterat
ledarskapledarskap

HorisontellKarriärVertikal

horisontellhierarkisk ellerOrganisation -
tillfrågadeskooperativa bamstugomadeundersökningenI perso-av

och ledarskap.styrninguppfattade bamstugomasdehurnalen om
visarkommentarertill mångaanledningFrågeställningen somgav

hierar-framförföredrasorganisationhorisontellpåtecken att enen
Gunilla kommenterarkisk. t.ex.:

alla,"team målsättningarvåra äroch oavsettattVi är ett en av
arbetssi-det gällerpåverkantillmöjlighet närska habefattning

tuationen.

Camilla tar upp:
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Vi har hela tiden och rak diskussion, vilket ingetöppen gör atten
över huvudetegentligen sker på någon och det känns bra. Jag

känner jag kan påverka det allra tillsammans med minaatt mesta
arbetskamrater.

På enkätema har den på frågan den formellasvaraten av som om
arbetsledningen markerat alla svarsalternativ så bliratt svaret att per-
sonalkooperativet har styrelse, föreståndare formell arbets-en en som

någonledare, dels det finns formell arbetsledning eftersominteatt
"arbetsledningsfunktionen arbetslaget".växlar inom säkerhetsFör

annanskull har den svarande också markerat svarsaltemativet form
arbetsledning" Ja".med På enkät fanns kommenta-ettav en annan

ren:

Föreståndaren kvinna lika mycket påär ettmen ansvarar per-
sonalkooperativ, fördelade arbetsuppgifter. har ingenJag chef.
Föreningen vår föreningenarbetsgivare och bestårär själ-av oss

Därmed driver vi tillsammans våra frågor.va.

eller relationeringOrganisation -positionering

Relationer bamomsorgens kännetecken. Arbetet, mellan barnär mötet
och personal kan inte förutbestämmas antal regler. bar-Det ärettav

personlighet ställs personalens. Och de anställdasnets motsom per-
sonligheter varandras, föräldrarnasgentemot gentemotnonner perso-
nalens dessa utvärderasI och kritiserasmöten prövas,norrner. nor-

passande beteende,för normalt och iononnalt, aldrig si-merna en
nande få kritikAtt på sitt arbete därförström. allvarlig fråga ef-är en

det sig kritik på djupt liggande värderingar hos individ-rörtersom om
Boalt Boêthius. med beståndsdelarnaDet inomstämmeren en av

ansvars/omsorgsrationaliteten, ansvarsetiken, där kritik uppfattas som
intehon själv duger, inte med rättighetsetiken förpassaratt men som

kritiken det hon Kvinnornas kommentarergör. uttryck förmot attger
de så illa vid sig kritik de arbetsprestationgör sämre äntar attav en
tidigare. Lösningen bland kommentarerna ligger i samtalsom anges
och utveckling relationerna;av

har och rak diskussion på gång så sakeröppen och ting kla-en en
direkt och inte blir uppförstorade.ras av

konkurrensOrganisation eller samverkan-
Samverkan hellre konkurrens känneteckenän i ansvars/är ett annat
omsorgsrationaliteten. Vad personalen på de kooperativa bamstugor-

önskar samverkan med kommunen i stället harär den upplevtna men
konkurrens. De upplever de får kommunenstävla handläggareatt mot

ha bäst kunskap villkor för etablering och de uppleveratt attom om
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kommunala barnstu-med degrunderojämlikapåtävla,måstede men
kommenterasGöteborgstrakteniFrån bamstugaengoma.

brahurkommunendebörjan,i närverkade braDet sermen nu
avgiñerbitartillbaka olikabörjadevill t.ex.vi fungerar ta som

bara bamfår enligt demkö Vihamöjligheten taoch att uregen
medockså Enhotari bidragnedskärning etc.kö. 6 %deras man

alternativa bamom-sinstoltade skulle överönskan att varavore
avundsjuka.luktar detställetimensorg,

i Stock-Ännu bamstugaförhandlingarna förgick det itrögare en
med kommu-till talskommaförjuristhjålpskaffafickholm attsom

tjänstemän.nens

uppgiftsorienteratellerLedarskap person--
chefsroll. Entagit på sigföreståndarenharbamstugomaPå enen av

kommenterade:bamstugapåförskollärama sammaav
ska likaoch allagått ihopharstycken ta stortfemVi år an-som

läggaskaoch huroch skerhänderdetför uppmansomsvar E/ /ensidigtblivit litethardet attverksamheten, ennogmen
dåexempel. Ochtilllitetpå sigtagitdå har ansvarmeraperson

//inte riktigtdet rätthela ochi det ärstyrningdet litetblir
intedet fårsjälv förmycketpå sig förfår väl inteMan varata

det/ / det kandela påmåstelassfår draså utanettatt manen
jagtyckeralltihop, det här ärnån skaså sägainte bara attvara

litetjämkaoch kanskevarandramåste lyssnaviktigt utan man
alltingberedd på jag/ ochhållen /båda att somsen vara

så.det blirsäkertintetycker, det är att

tyckerjag/ /mycket självföralldeles trots attbestämmer- tillsam-arbetsgivarevåraskakooperativetalla iviatt egnavara
mans.

styrelsen,ordförande iförälderpersonalkooperativ fickEtt somen
ho-detupplevdestjänstledig. Förstursprungliga blevdå den som

tande, men:
liten fö-härdetbra. Nuhar fungerat ärdet härtycker-jag att en

egentligen.familj,rening. Vi är storensom

personalkoopera-frånsigskiljerföräldrakooperativenfrånSvaren
föräld-ledarskapet. Detformella ärhar detföräldrarnaeftersomtiven

personal. Kommentarernaanställerochsigsluter sammansomrarna
mellansigrör

vid problemtala medingen att-

över
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Min arbetsgivare inte insatt i pedagogiken.är fattarDe beslut
påverkar det dagliga livet ha kunskap den speci-utan attsom om

ella pedagogik de förväntar sig jag ska arbeta eñer.att

till

Våra arbetsgivare stycken20 och byts femteär år.ut var

försök fånga inEtt vad de anställda uppfattar verk-att som
samhetens styrning har gjorts i frågan vad det dagligastyrom som ar-
betet. Det är:styrsom

barnen; genomtänkt pedagogik och ordentlig planering är A-
och O, måste lyhörd för vad barnen mottagligaärmen man vara
för.

och

hitta bra harmoni i det dagliga arbetet till-att görrytm,en som-
barnen så okonstlad möjligt.runtvaron som

Andra exempel är

barnen i deras skapande livslust.möta-
Kommentarerna tydlig bild arbetsuppgifternaatt styrger en av or-

ganisationen, inte formellt eller informellt utsedd chef.en

vertikal ellerKarriär horisontell-
hävdades kvinnorOvan föredrar glädje och utveckling i arbetetatt

framför klättring i hierarkin. Ett sökornrådena hurattav var se perso-
nalen såg på möjligheter till utveckling i arbetet. Kommentarerna ger
uttryck för personalen valt yrke de stortrivs med och deatt ett som
vill utvecklas

fördelarna i denna form har tillgångär till föräldrarnasatt man-
erfarenheter

eller

lär mig något varje dagJag och det spännande.ärnytt

kommentarenDen kan exempel på uppbyggandesenare ses som
horisontell karriär, medanav en

i barn och föräldrar,Engagemang inte fastna i invanda rutiner.
Bearbetar och arbetar ständigt med vår målsättningegen

exempel på reflekterande förhållningssättär möjlighetett som ger
för organisationen för förändringar inom ochöppenatt utomvara or-
ganisationen jfr Borgen, 1992 och Garsten, 1994, och för-ärsom en
utsättning för lärande organisation.en
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uppfattningarochFörhållande till om
tidsuppfattningochmoralomvärlden,

i deföreställningarpåexempelmedarbetetfullfölja attFör att ge
lig-tyckaskanpå fältinmig härjagrationalitetema ettbåda somger

uppfattningarAnledningenområde. ärföretagandets attutanför omga
frånaldrigellersällantidsuppfattningoch tasmoralomvärlden, upp

uppfattningenpåverkardeutgångspunkterexistensiella trots attmer
nedanståendebeteende. Inormaltochrationelltvad utgör ettsomom

kvinnligförkaraktäristikafångaförsökställning görs att re-ett enupp
"ty-vadföreställningarkultur;manligspektive somansessomomen

piskt kvinnligt.respektivemanligt
"kulturerna EnerothartikeliåtergesmellankollisionEn aven

beskrivs.städsätt Mannenskildakvinnansochdär1990 mannens
städar litet imedan hustruneftersystematiskt igenomgår rum,rum

undanplockandestäduppgift ii varje t.ex.ett avtaget rumenrum,
och så vidare. En-städuppgifter i tvättrummetleder tillsmutstvätt nya

baratid, delång ärlikaangreppssättenskildadeEnerothligt tar
Överfört uppfattningartillproblem.lösaskilda sätt omatt samma

uppfattaskvinnliga kulturenomvärlden i denverklighetenkan som
i dendenmedanallt hängerdärhelhetbestående samman,enav
enligt"delar siggriperuppfattaskulturenmanliga ansom mansom

taget."en sak i
efteragerandeexempel på1989 annatGunnarsson ett upp-ger

delar. verk-frånhelhet Exemplet ärochiverkligenfattning enom
arbetsuppgif-med sinaigångkomkvinnornastadsindustri där senare

Deverktyguppdukningmedarbetet etc..startadedeeftersom avter
där-började. Männendetaljernamedarbetetinnanhelhetenville ha

de be-allteftersomverktyghämtadeochdirektarbetetstartadeemot
arbetslivet ärdelar frånochhelhetexempel påAndrahövdes. sam-

och be-agendapåpunkternaföljer mötetsdeltagarnadärmanträden
deltagarekvinnligamajoritetmedi Mötendemhandlar taget. avenen

punkter1992;Löfstrand,landerstruktur Yföljer somannanen
agendan.platsderassamtidigt,behandlasihop oavsetthänger

moralindividensrationalitetenteknisk/administrativa styrsdenI
ansvars/omsorgsra-iråderansvarsetikenmedanrättighetsetik,enav

positioneringenförutsättning förRättighetsetiken ärtionaliteten. en
byg-däremotAnsvarsetikenunderordning.ochpåbygger över-som

sinaibland förebehov,till andrasandra,för att egna.seansvarger
skillna-illustreraanvändas förkanstädningen attmedExemplet ovan

bådaklargjordesexempletgrunduppfattningar. I attetiskamellander
för-städningarbetettid, förutsattlånglika atttillvägagängssätten tog
blirrättighetsetikenbärarefalldetmakama. Imellanlikadelats aven
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färdig först tillhör det vinnarens privelegium vila sig medanatt part-
fortfarande kämpar med sin del. individEn styrsnern som av ansvars-

etiken skulle i motsvarande fall gripa så hela städningen blevatt
färdig på kortare tid.

kanskeDen problematiska skillnaden mellan rationalitetemamest
gäller uppfattningen tidens förlopp. Industrisamhällets produktionom

tidhar knapp där varje tidsinbesparing ökar effektivitet-som en resurs
enkel definitionEn rationaliseringsrörelsen scientificen. av manage-

ment just tidbesparing.är Inom ansvars/omsorgsrationaliteten har
snabbhet inte potential. snabbt ochEtt otåligt agerande gente-samma

barn kan resultera i i hela barngruppen och ytterligaremot ett taoro
tid i anspråk. effektivtEtt beteende åstadkommes med tålamod. Yt-
terligare aspekt på tidsuppfattningen bamomsorgensär återkom-en
mande verksamheter följer årets årstider och hel-rytm attsom genom

uppmärksammas.ger

Teknisk / Ansvarslomsorgs-
administrativ rationalitet
rationalitet

Globalt Förhållande till Lokalt
omvärlden

Additativa delar Uppfattning Helhetom
omvärlden

Rättighetsetik Moral Ansvarsetik

Linjär Tidsuppfattning Cirkulär

Globalt eller lokalt

kommunalaDen barnomsorgen byggdes lokalt med tanken attupp
barn från bostadsområde skulle barnstuga. Verk-samma samma
samheten lokalt förankrad vilketär framgår många kommentarerav

närmiljön. Några bamstugoma arbetade efter ekologiska prin-om av
ciper, vilket kan innebärasägas de agerade lokalt med globaltatt ett
perspektiv.

Delar eller helhet

Hur personalen på sina arbetsuppgifter Speglar kommentarernaser
arbetet på bamstugan det avskilt från denattom ses som egna perso-

eller tenderar de anställda beskriva sig del hel-attnen, som en av en
het medlemmar i familj där svårigheten sinär avgränsaattsom en- -

från helheten. Ingen har har gjort kommentarer kanegen person som
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5", däremotoch9"förvärvsarbete mellankategorientillhänföras
förvärvsar-mellandra gränsersvårigheterpåexempel attflerafinns

föräldrar.ochpersonalmellanfritid,ochbete
personal ochmellangräns attsvårt sättakan varaDet att envara

vän.

förstärksvilket av
ringer,hämtning. DeochinlämningvidkontaktfinVi har en

fritiden.påkontaktdelharrådslår, ävenochfrågar en

och

ochintresseradeFöräldrarna ärihop.festerharihop,roligtVi har
ifrågasät-och dedialogharVi öppenmedmycket enpratar oss.

mednöjdade ärnegativt, säger attarbetssättvårt utan ossinteter
tyckerde intetankarellerfunderingarmed somkommeroch om

vi

ansvarsetikellerRättighets-

taansvarsrationalitetpåexempel ansvarEnkätkommentarer gersom
bamstuga:frånandraför enges

isigflestakan, dedensåbrukar göraStyrelsen engagerargott
kooperativet . .

eller

genomförandetibland vidbristerdetfinnsviljan men-
med kommentarenlikheti

förhardå honiblandkanskebristerverkligen,försökerHon
mycket göra.att

inlämnarföräldrarkritiseratsvarandedenenkät harPå somen
tilläggetmedbarnsjuka

föräldrar-kravför liteställerpåmycket viberordet attmen-
na

och atttar uppannanen
utifrånprioriteraochhelhetensvårthakanföräldrarna att se- ställningstagandevilketf°ar lätt avgöraintressetprivatadetta. Det

konstigt.och intenaturligtDetta ärgör.man
lö-arbetenolika ärbedömningvidområdeviktigtochEtt avstort

fråganansvarsetik ärrespektiverättighets-perspektivet omFrånner.
Kännerintressant.lönendenuppfattning persona-individens egnaom

i sinkonstaterade1995rättmätig lön Oertonfår un-denlen att en
kände sigkvinnorna1/5endastkooperativ un-dersökning att avav

detarbetsmiljöundersökningen ärI3/5 männen.derbetalda, mot av
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bara på bamstuga de verksamma de har löner underatten som anger
det normala, de övriga de har löner vadöver normaltatt äranger som
i branschen. Däremot det enligtär enkätema vanligt med obetald
övertid vilket kommenteras med

vissa dagar känns det arbeta gratis uppskattning.tungt att utan-
Vi minst tim.gör 5 övertid i veckan, betalning.utan

På bamstuga får personalen utföra inslag i arbeteten annan som
tidigare låg ordinarie arbetstid, ledig tid. Så läggs de s.k.t.ex.
planeringsdagama på lördag/söndag och de håller öppet även om per-
sonalstyrkan inte fulltalig och deär kvar måsteär arbeta förävensom
dem sjuka. Om inteär lönen höjts för denna utökade arbetstid harsom
de i realiteten fått lönesänkning.en

Linjär eller cirkulär tid

teorigenomgångenI framhölls den teknisk/administrativa rationali-att
utgår från linjär tid. Tiden med timmarteten mäts och minuteren som

de kunde läggas efter varandra på linje, medan ansvars/om-om en
sorgsrationalitetens tidsuppfattning cirkulär därär dagens återkom-
mande sysslor, veckodagarnas olika aktiviteter och årstidema samt
årets helger tidsuppfattzningen. påverkarDettastyr på vadsynen som
uppfattas rationella, effektiva företag. Flera enkätsvarsom tar upp
tidsfrågor olika slag, nedanstående kommentar frånt.ex. dag-av ett
hem sin kokerska på grund dålig ekonomisagt klagarsom upp av som

arbetet med ekonomin stjäl tid från själva arbetet:att

Vi har så mycket idéer vi vill genomföra, eñersomsom men
aldrig hinner diskutera under arbetstid krävs det så oerhört
mycket energi och för genomföra det vill.attmer av var en man
Vi måste dessutom hålla våra halvtimmesraster på minuten och
börja första prick 11.00 för ska fårasten sinatt tre rast.personer
Detta mycket frusterandeär för ofta blir försenade ellerav en

orsak.annan

förstaEn tolkning citatet kan personalen klagar överattav attvara
de måste hålla halvtimmesrastema på minuten och de kommer förom

till så missar de delsent rasten Det logisktär enligtrasten.en av upp-
fattningama i den rationella organisationen där arbetsdagen delas upp
i arbetsutövande och och där varje börjar och slutarraster vidpass en
i förväg bestämd tid. Punktlighet och snabbhet premieras och rasten

avbrott från arbetet. En tolkning personalens kom-ses som annan av
till tidsbrist och frustrationmentarer bliöver styrd klockanatt ärav

verksamheten, mötena med barnen, inte bliratt effektivare punkt-av
lighet och snabbhet tid och tålamod. Det iutan är mötenagenom som
personalen kvalitetenmäter sitt arbetsutövande, inte i det fmansiel-av

resultatet jämför Wahlgren,även 1996 och Szebehely, 1993.
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kvinnliga företagAnsvars/omsorgsrationalitet i

med kvinn-arbetar i företagkvinnorgenomgångenVisar att som
ekonomiska be-vanligaekonomi ochuppfattarsysselsättningarliga

i debattenföreställningar de är gängseänutifrån andra somgrepp
förkallasi litteraturenvadefterorganiseravaltkvinnornaHar att som

organisera föreställningarnaPräglasett kvinnligt sätt an-att av
bak-ställsFrågornakänneteckensvars/omsorgsrationalitetens mot
arbe-branscherkvinnligakvinnor isyfte;kapitletsgrund att se omav

rationaliteter.från dubblaförutsättningareftertar
genomgångenenligtalltsåskallorganisationkvinnligEn ovan

ochhierarkiertillväxt, öns-önskanfrånvarokännetecknas omavav
till-få önskningarnågrafinnsmaterialetkarriär Ikan omm.m.om

ekonomi.ansträngd Attbakgrundde skall motväxt, av ensesmen
exempelochflexibilitetavdelning störreytterligareöppna somgeren

eller fri-mellanstadiumi fonnverksamhetenutökninggivits på avav
önskas. Kommentarernakontinuitetmedförklarastidshem kan att

få demräcka,få ängrad gällthar i högre attförts attatt pengarnasom
enskilda barn-Denlagommålsättningenoch är stor.växa attatt vara

kräverdetin fler barn,möjlighetvisshar att ta en av-menstugan en
bamtät-slutakommerbefintliga barnendeså inte attvägning att om

antologi.artikel dennaHolrnquistsJfrblir högre.heten
sällanmycketanvändseffektivitetochproduktivitetBegreppen

betydelse.rationalitetens Detteknisk/administrivaenligt deninteoch
målforrnuleringar,kvantitativapåexempel t.ex.någothellerintefinns

profileringpedagogiskabamstugansOftastvinst.i termer angesav
enligtdetverksamheten,isitttalaroch vonsomengagemangomman

effektivitet i väl-definitionpåteckenkan1987Otter avensomses
restriktionemaekonomiskade t.ex.:Samtidigt finnsfárdstjänster. som

aspekterekonomiska vä-vill ha det,hur detalafårAlla menom
alltid tyngst.ger

ratio-teknisk/administrativaomgivningenspåexempelEtt annat
misstroddekooperativ. Kommunennalitet är ett persona-starten av

"vi anbud ochfick läggaförhalade ettochidélens se-menprocessen
språk. Närvägen", administratöremasfick taladedvs.gick detdan

administra-ekonomiskalämnades denigångväl komverksamheten
kommentarerFlerabankkontakten.och tillrevisortilltionen över en
egentligatill defå tidsvårighetertid ochbristadetillhänvisar att ar-

betsuppgiftema.
kvinnliga för-medföretagantagitsharutgångspunktema ettI att

uppgiftsrelate-relationer,kännetecknas närvaronskulletecken avav
hävdarandra. Jagkarriär ochhorisontell attledarskap, omsorg omrat

värderingar. Bamstugandessauttryck förpersonalen angersomger
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"helhetde arbetar eñer målformuleringen plus plus föräldra-att tema,
samarbete" har begreppet samverkan inbyggd i målformulering-t.ex.

Personalen talar relationer till barnen och till föräldrarna ochen. om
föreslår samtal lösning på eventuella motsättningar, vilket är ettsom
tecken på relationering positionering.änsnarare

enkäterna och i intervjuernaI fanns inga spår önskanav om en
stark ledare. Ledarskapet definieras inte arbets-utanav en person av
uppgifterna. detta kan givetvis invändasMot nykooperativen be-att
står små, platta organisationer och dessa bemanning ochatt oavsettav
slag produktion kännetecknas liknande värderingar. förstDet ärav av

företagen hierarkier, karriärnär växer och tydlig orderlinje blirsom
tydliga inslag. Kooperativen i undersökningen eftersträvar att vara
lagom, inte för växandets skull.växa Andra tecken fö-att attegen
reställningama enligt ansvars/omsorgsrationaliteten finns kommen-är

övertidsarbete där söker föräldrarnas uppskattningtarerna om man -
inte materiell kompensation.

finns alltså teckenDet tyder på kvinnorna arbetar medattsom
dubbla rationaliteter, med föreställningar både från ansvars/omsorgs-
rationaliteten och från teknisk/administrativ rationalitet. Vad betyder
det för kvinnors möjlighet ha makt i ochöver, sin organisa-att genom
tion

Fick kvinnorna makt5

Kvinnorna i undersökningen har tagit från ha kommunensteget att
arbetsgivare till arbeta i regi. Under denna transfonne-attsom egen

maktensring och ansikteunder de första årens verksamhet har visat
sig i flera skepnader.

maktenOm organisationen definierasöver kvinnornas möj-som
lighet påverka sina inkomster kan med ledning undersök-att man av
ningen hävda de fortfarande till del kommunensavgörsatt av ageran-
de då bamstugomas inkomstpost kommer därifrån.största Det är
också ofta kommunen har hand administrationen efterfrå-som om av

på omsorgsplatser. Kommunen tidigare varit arbetsgivare åtgan som
personalen har i många fall blivit i förhandlingar etab-motparten om
lering kooperativet och till möjligheter till fortsatt drift. fallI ettav

förhandlingsläget så låst juridisk expertis fick anlitas. Andraattvar
bamstugor har upplevt god samverkan i inledningsskedet, hård-men
nande attityd efterhand.

Makt organisationen kan ocksåöver definieras möjlighet attsom
bedriva sin verksamhet utifrån dess logik. exempelEtt på omgiv-att
ningens värderingar dominerar i kommentar på enkät. Barn-ges en en

får inte sin betalning i tid och föreslår därför:stugan
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direkt frånbetalades statenbidragen utatt

kom-frånbarnenförbidragden fårbarnstuganVarför attanser
utförandeförbetalningverketsjälvaide emot ar-tar avnärmunen,

bi-talarförsörja Ingenålagdkommunenbetsuppgifter att omsom
sophanteringen.ellergatuskötselnkommunalagäller dendetdrag när

organisationsinmaktfåttsig ha övertyckerkvinnornaFrågan om
kvin-knappast. frågankanDäremotmeddärmed besvaras omkan

gäl-Framföralltpositivt.besvarasorganisationenmakt i meranornas
påverkar. Kom-ochmedalladär ärpersonalkooperativendettaler

angelä-sinabeslutarsjälvadeuttryck för att egnaommentarerna ger
det härItillsammans.kooperativetdriverdeochgenheter sam-att

beskrivningarliksommålformuleringarbamstugomasmanhanget är
resul-ekonomisktbeakta. Trotsviktigaresultatverksamhetens attav

kan tol-vilketformuleradekvalitativtfortfarandemålenärtatansvar
påverkan interationalitetensteknisk/administrativadenkas attsom

verksamhet.bamstugomasuppfattningamaändrat om
fått störreföräldrarnaharföräldrakooperativen ettgällerdetNär

regikommunalidaghempåde haftverksamheten äninflytande på
på-tillmöjligheterfåttden störrepersonalenhävdarhär attävenmen

iföräldrarnamedkontaktoch närmareharde tätareeftersomverkan
Detjänstemän.kommunförvaltningensmedhadedevadstyrelsen än

ängslanmeddock attkanpåverkantillmöjligheternaökade enparas
kimskapharden inteverksamhetvillförälder om,styrafå ensomen

då kommerpersonalen styrasmed attförklaraskanrädsla attsomen
rationaliteter.dubblaav

vaming7 sitt företagförkvinnortillofta attuttalasVidare seen
Anledningen ärkvinnofálla.ifamilj" därmed fastna"sin och ensom

oavlönadarbetsinsatserinnebärenligtansvarsetiken ar-ovansom
omtankeoch ävenomvårdservice,förväntaskvinnordvs.betstid, ge

inne-rådetgodaarbetstid. Detordinarieocharbetsuppgiftemautanför
ansvarsratio-eventuellafölja sinskallintekvinnornai klartextbär att

förvarningenifrågasätta attanledningdockfinns att an-nalitet. Det
kooperativettalarkvinnornafamiljemetaforen. När envända somom

mellansamhörighetengodabevis på dendetdefamilj perso-gör som
personalellerfesterde har attföräldrar,nal och attt.ex. gemensamma

och arbetstagare.arbetsgivareänvärmerföräldrar äroch sommer som
kooperati-visadet förgjordefamilj attmetaforen attAlla angavsom
Wahlgrentrivdes.självadeochtillfredsställandefungerande attvet

ochomsorgstjänsterundersöktbådahar1993Szebehelyoch1996
få göraskapasarbetstillfredsställelse attpersonalenskonstaterar avatt

1995Östersund framhöll fleramaj15-177 kooperation iochKvinnorkonferensenPå
företagande.kvinnligtförfaratalare detta som en
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meningsfullt arbete uppskattas vårdtagarna,ett än attsom av snarare
utföra arbetsuppgiftema snabbt och mekaniskt efter standardiseratett
schema. Kanske skall varningen för kvinnofálla den teknisk/ses ur
administrativa rationalitetens perspektiv dvs. enligt den grundform

interaktionemadär mellan individerna kortvarig,är beräknandeav
Sjöstrand "familj"1988. Oerton 1995 föreslår stårnatur föratt

progressiva värden eftersom familj platsär för utbyte stöd,en en av
förståelse och ömsesidighet, plats där familjemedlemmen hämtaren
näring och energi för fortsatt arbete Det med andra ordär högtett
betyg åt företag.ett

Vad gäller frågan kvinnorna fått ökad makt organisatio-om genom
Överflyttningbilden splittrad.är från kommunal till kooperativnen

"att egetregi upplevs och det finns kommentarer vi-startasom som
på självkänslan stärkts och glädje kunnaöver omgivning-att attsar ge

sin pedagogik. Ett exempel på möjligheter till ökad makten av genom
organisationen det nätverk for kooperativaär bamstugor startatssom

bamstugeföreståndare. Det talar besparingarnaäremotav en som
inom offentligsektom och många kommentarer for koopera-rör oron
tivets överlevnad. Andra svårigheter for de nystartade enheterna upp-

okunskap organisationsformen i samhället. Ett exempelges vara om
på det är

det mycket svårt förär inte omöjligtatt säga söka lån elleratt att
checkkredit i bank.

Fortfarande har kvinnorna lång kvar innanväg de kan hävda deatt
fått ökad makt ochöver organisationerna. I alla fall degenom om
startat eget" inom området social service.
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maskuliniseringstendenserparadoxala

sektornsoffentligaDen
maskuliniseringstendenserparadoxala

JOHANSSONULLA

könsperspek-sektornoffentligaden ettartikeln diskuterarhärDen ur
framträdakanperspektivvilkapåvisadelssökertiv. Det omsom

"män"kvinnor" biologiskasomochsidanåmellanskiljer enaman
antingen ärinnebärdikotomi attdelarochvarelser mansomenav

tankesätt"kvinnliga manligaochsidanandraoch åmanellerkvinna
biologisktkulturellt ändiffust,betydligtnågotsom är snararemer
så kalladesåvälbärarekanindividförankrat. Ty avvarasamma

för-dikotomiskadetvilldet sägatankesätt,manligakvinnliga som
benärrmingen.i denbarafinnshållningssättet stereotypa

kvinnor invaderatverkardetframförs är attTesen omsomsom
kvinnligagradhögre änisektornoffentligai denoch accepterats

kvinnorstillkoppladevarit ochtankesätt kulturellt ärtankesätt som
ursprungligentill dentillträdeökathar fåttKvinnorvardag.liv och

kvinnornagradi så högsektornoffentligadominerade attmanligthelt
genomgångsektor. Enoffentliganställda inomantaletdomineraridag

förete-ganskainvasionenkvinnliga ärdenemellertidvisar senatt en
kvinnorantalet ochmellanskiljerhistoria. Omi sektornselse man

kvinnorförbehållna ärförhållningssätt" ingalunda ärsomkvinnliga
kvinnlig".såsektorn ärså säkertintedessutomdet att

omsorgsrationalitetKvinnlig ochl ansvars-
kropparmanligaochkvinnligabådeirymssom

frågeställningarochutgångspunkterinledande-

förändrarviktenoftabetonas attdebattenoffentligaden an-manI av
tillunderrepresenteradededärorganisationer ärikvinnor ex-talet

ochsjukvårdsomviceochuniversitetsvärldendelarempel versaav
såobligatoriskadeförgrundernatankarSådana ärbamstugor. en av

likar-organisationer. Meroffentligaförjämställdhetsplanemakallade
i sig.jämställdhetsmåloftamellan könenfördelning etttad somses

tankesättpåverkakönsfördelningjämnoftaDessutom antas meren
utvecklandekreativ ochleda tillocharbetsförhållandenoch meren

miljö.
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den här artikelnI har emellertid fokus förskjutits från diskus-en
sion fördelning och jämställdhet mellan och kvinnormän motom en
diskussion fördelning och strömmar värderingar och förhåll-om av
ningssätt på olika kopplade tillsätt är och kvinnor.män Kopp-som
lingen historisk och kulturellär realitet, den måste inte nöd-en men
vändigtvis densamma i den historia heter framtid, ochvara som som

tillvi del reproducerar eller skapar våra föreställningar.stor genom
"traditionellt kvinnligtVad berorär vilka traditioner, detsom

vill vilken kultur och tid,säga referenspunkt.utgör Dessutomsom
finns mängd olika institutionaliserade föreställningar eller schab-en

"kvinnligt" manligtloner vad respektiveär Två perspektivom som
utgångspunktema för denna artikelsutgör resonemang.
Feministisk forskning Haraway, 1988; Fox Keller och Longino,-

1996 har visat hur vårt moderna västerländska samhälle både osyn-
liggjort och nedvärderat just de förhållningssätt och det arbete som
varit knutet till det traditionellt utgjort och kopplats till kvinnorssom
liv och vardag. stället har deI traditionellt manliga schablonerna och
förhållningssätten hierarkiskt överordnats i det offentliga samhället
och samtalet.

traditionelltDet eller kvinnliga förhållningssättstereotypt som-
modrandefrån vad Holm 1993 kallar grunden förutgöremanerar

"kvinnligtdenna artikels tänkandefemininitetsbegrepp eller med
citationsteckenl, två begrepp används synonymt.som

kvinnligt kvinnligt tänkande"Med eller således i dettaavses
sammanhang den tankelogik i sammanfaller med vadstort settsom

ansvars-Westerberg i sin artikel i denna antologi benämner och om-
sorgsrationalitet. Den ha sin grund i traditionellt kvinnligaantas om-
sorgsaktiviteter; vård och barn och gamla, dvs. arbeteettomsorg om

kräver med känsla och omtanke och relatio-sätterattsom man agerar
och den specifika situationen i Chodorow, 1978, 1989;centrumner

Gilligan, 1982; Rose, 1994; Eliasson, 1996. logikDenna isätts mot-
till det traditionellt maskulina förhållningssätt innebärsats som sepa-

ration tanke och känsla, kropp och förnuft, och söker efter detav som
generella och abstrakta det specifika och kontextuellaänsnarare
Smith, 1987; Haraway, 1988; Chodorow, 1989; Keller,Fox 1996.

denWesterberg benämner denna logik tekniskt/administrativasenare
rationaliteten".

"manlig" "kvinnlig"Såväl rationalitet, definierad på ovanstå-som
ende kan enligt min mening betraktassätt, något positivt och lik-som
värdigt i betydelsen förhållningssätt har lika värde och komplet-som

varandra. jämställdhetDenna mellan förhållningssättterar änsnarare
"patriarkaliskt perspektivställs ikön till kan definie-motsats ett som

hierarkisering och nedvärdering det traditionelltras som en av som
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kvin-kopplat tilldel ärtillfortfarandeochvaritempiriskt storoch
värld.nors

riktainte enbartviktigtblir detperspektivdetta attUtifrån upp-
också fokuseraoch kvinnormellanolikheter mänpå utanmärksamhet

nedvärderardvs.patriarkaliserar,värderingarde strömmar somav
ellerkvinnor män gördetkvinnliga ärtraditionelltdet oavsett somom

någotkvinnor,något görblir inte män utanPatriarkalisering motdet.
vioch någotdet görtänkamindreeller göralla attvi utanmer -

framföralltvärderingardekvinnorenbartinte motutan sommot
så.måstenödvändighet görasmedintetill kvinnorkopplats men

utveckling inomdecenniemasdegenomgång senasteEn sam-av
identifiering strömmartillledaförmodligenskulleihället avstort en

maskulini-kvinnorsåvälfemininisering hos mänsåväl somsomav
påtyderteckenfinnsmän. Detkvinnorsåvälsering hos somsom

antologi.diskussion i dennaAlvessonsjfr.bådadera
koncentreraillustrationernågrajagvillartikelnhärdenI genom

perspektiv:följandepåmig
distinktionanalytiskförvill jagoch främstFörst enpropagera

offentli-på deniförhållningssättkvinnligaochkvinnormellan synen
i tecknandetdistinktiondennautnyttjajämställdhetsektorns samtga

framväxt.sektornsoffentligadenav
inteifrågasätterdär jagperspektivtecknaocksåvillJag ett om

företagsekonomisk diskursinförandedecennietsdet senaste av en
såvälmaskuliniseringstendensinnebärsektoroffentliginom somen

reproducera.tillmedverkarkvinnor attmän som
patriar-vårainstitutionaliseradedjuptvisa hurvill dessutomJag
ochnedvärderingbetydelseniföreställningarkaliska an-omsorgs-av

svarsrationaliteten
tillsektor förs överbegreppsbildning frånspråk ochNär en an-en

våraviverklighetskonstruktionen; ärförändringinnebär det avennan
med hjälpföreställningar konstruerasoch våraföreställningar av

1967. Im-Luckmann,Bergerbemärkelsevidibegreppspråk och
inneburitspråkbildning harnäringslivetsprivatadet enporten av

Blomquist, 1996. Jagsektornoffentligadenidentitietsförändring för
be-i sig kandettahävdarjagperspektiv där atthärvill ettpresentera

företags-traditionelltdeneftersommaskulinisering,traktas ensom
med tankemönsterlinjekonstruerad ivärldsbilden ärekonomiska som

manligatraditionelltmed desläktskaphar starktellerinbäddade iär
Acker,Smircich, 1991;Calás1984;Fergusson,tankemönstren

m.tl..1992;Hirschmann,1992;
offentligadenmaskuliniseringtankemässigformDenna avav

samtalet ioffentligadeteftersom stortparodiskmigförsigsektorn ter
kvinnorflerfå inkanhurfråganviduppehållit sigenbart manomsett
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i de delar den offentliga sektorn där kvinnor underrepresentera-ärav
de. totalEn fokusering på kvinnor och biologiskamän varelsersom
döljer frågan hur olika socialt och kulturellt förankrade tankemön-om

hur det hör till den traditionellt kvinnliga kulturen ochster, desssom
hanterats. några "smyg-För årtionden sedan begreppetstatus, var

socialisering populärt uttryck i det här sammanhanget skulleett som
smygmaslculinisering.kunna med begreppetöversättas

Är månne den offentliga sektorn på väg maskuliniseringmot sam-
tidigt delar den privata sektorn i vissa avseenden går den mot-som av

vägen Ett absurt perspektiv tecknar sig framför mig jagsatta när
iakttar hur del de strömningar populära inomär den privataen av som

"team work empowennentsektorn t.ex. och delvis kan tolkas
försök integrera tankesätt i högre grad vilar i den tradi-attsom som

tionellt kvinnliga den manliga kulturen.än Inom den privatasnarare
sektorn förekommer givetvis flera olika utvecklingstendenser, men en
sådan tendens innebär modifiering de traditionellt manliga dis-en av
kurserna och försök utveckla integrerarsynsätt eller påett att ettsom

tillvaratar sådanasätt perspektiv och traditionelltannat synsätt som
hört hemma inom den kvinnliga världen Johansson, 1995. Håller of-
fentliga sektorn på introducera tankegångar blir alltmeratt obso-som
leta inom den privata sektorn; tankegångar anpassadeär till ellersom

giltighet i förhållande tilläger andra och förhållandenförlegade
Om vill hårdra perspektivet kan det verkarsäga pågåattman man
paradoxal utveckling där på plan talar och betonaretten man om

vikten ökat antal kvinnor på ledande i uttalat syfteposter ett attav -
organisationerna jämställda.göra På andra plan pågår däremot ettmer

befástande patriarkatet, dvs. det kopplas till traditionellattav som
kvinnlighet eller femininitet förtrycks och nedvärderas i relation till
det kopplas till maskulinitet. Dessa olika utvecklingar existerarsom
parallellt och bildar två olika institutionella, delvis frikopplade ström-
ningar. endastMen den nämligen fler kvinnor på ledande be-ena -
fattningar diskuteras allmänt, medan den andra i intestort sett upp--
märksammas. Den uppmärksamheten vill jag inrikta mig på i denna
artikel.

Artikeln har olika avsnitt. Först kortfattat den femi-tre presenteras
nistiska plattform från vilken görsanalysen gjorts. Därefter histo-en
risk genomgång hur dels kvinnor och dels feminint relaterade logi-av
ker introducerats i den offentliga sektorn, ursprungligen domine-som

såväl maskulinitet.män Slutligen kommer diskussionrats av som en
exempliñeringoch olika patriarkatsbefistande tendenser på-av som

går för närvarande.
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uppmärksammanågot2 Könet att-
gångpåglömmaoch samma

och jäm-rättigheterkvinnorsförkampbarainteFeminismen är en
diskurservetenskapligafleraellerocksåställdhet. Det är somen

ochmellanrelationen mänproblematiseraochuppmärksammasöker
påvisa ochSyftetkvinnlighet. ärochmanlighet attmellankvinnor,

verkarföreställningargivetoch för tagnabryta somstereotyperupp
socialti deinintekvinnorsåvälhämmande för män passarsomsom

vilketpå sättdemonstreraocksåDetschablonema. ärkonstruerade att
på-ochhur deochföreställningarolika styrreproducerarsamhället

det.medvetnaärverkar attutan omoss
ointres-könetpå sätt görafeminister ärflestaför de ettMålet att

upplösning kö-sådaneller inget. Eninnehålla alltdetlåta avattsant,
förtrycketpåobservansökademellertidaktualiserarbetydelse ennets

tradi-till detkoppladeoch ärattityder synsättvärderingar,de somav
artikuleratsinteochperspektiv rösterdetillkvinnliga,tionellt som

Hirsch-1978;Chodorow,1982;Gilligan,männenssätt somsamma
anomali i denavvikande,rollentagitoftaoch1992 avavsommann,

finns, jag1992. DetAcker,1987;Smith,debattenoffentliga som ser
villkortillsigoch kvinnorbåderisk mändet, re-somatt anpassaren

omhändertagande medvårdande,kvinnliga,traditionelltdetducerar
skaparochdemed vioch ettmedkänsla empati attpåtonvikt svaga,

vill-manligatraditionellttill deallasamhälle där vi ossanpassar
dominerar. Detintellektualiseringochstyrkakonkurrens,därkoren

tradi-påvidarebyggerkvinnor,ochbådealla, mänviriskfinns atten
medbarnetfemininadetkastarochvärderingarmaskulinationellt ut
varitvärderingaroch dedet arbetesynliggörabadvattnet. Att som

ochhushållochmed barnarbetetraditionellatill kvinnorsknutet som
patriarkaliskt do-ochpublikai detnedvärderadeellerosynligavarit

viktigperspektivdettautifrånoffentliga ärminerade rummet upp-en
liv.och kvinnorsbådebefria mänsochberikakangift som

ochmäntalarkönhandlardiskussionermångaI man omomsom
ochmellan mänskillnadernaväsentligadeallakvinnor voresom

reduce-utfornmingar,skildaanatomisktvårakopplade tillkvinnor en
dikotomi räknarManbiologisktillkonstruktionersocialaring enav

dendetdäremellanfördelningenochoch mänkvinnorantal som vore
ochkvinnorKvinnor ärintressanta.endadetellermåttstockenenda

män allt-tänkande visserligenuppmärksammasKvinnligtärmän

skillna-biologiskalåta depåJag delsdikotomitänkandet, sättet attdelshärtänker
samtidigt bio-reduktionism ärbiologiskdvs.socialaockså för de enstå somderna en

sfåren.socialadenkolonialismlogisk av
därdebattenZJag den allmänna ettochutredningarstatligaallapå mantänker här
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bristvaraoch ibland kopplas med blixtens auto-mer ses som en men
kropparf Manligtmatik såsom enbart boende i tänkande"kvinnors

talar vi inte lika mycket möjligen beror det på vi kvinnorävenattom;
akademiskmed utbildning tillgodogjort det vårt el-egetoss som mer

det kvinnliga"mindre mänskligaler tänkande. I tillmotsats anses
det inte awikande Calás Smircich, 1996 utan motsat-som snarare

vi definierar det koppla det till männensutan attsen; som norm ens
kroppar någotKön bara kvinnor harär tankevärldarmännenssom -

mänskliga den här artikeln vill jagI emellertidär frigöra de man-
liga och kvinnliga kropparna från de tankestrukturer hävdsom av
varit intimt och schablonmässigt sammanlänkade med respektivemän
kvinnor inte nödvändigtvis måste så. För attmen som vara exemp--
liñera och det tydligt så jaggöra mig själv entydigttexanser vara
kvinna biologisk varelse. detMen gällernär tankemönster be-som

tvåkönad;traktar jag mig typiskt i vissa avseenden jag för-ärsom
"manlig" kvinnlighållandevis och i andra förhållandevis om man

utifrån de schablonföreställningarmäter kvinnligt och manligtom
närvarandeför florerar vilt i såväl massmedia vetenskap. Jagsom som

skäms inte detta förhållande, jagöver finner det intressant be-utan att
trakta mig med tvåkulturell bakgrund något jagsom en person som-
också förutsättning för kunna hävda mig i det akadem-attser som en

arbete jagiska valt. skräms jag hurDäremot de sidoröver betrak-som
traditionellt kvinnliga nedvärderade och har svårtär hävdatas attsom

inom såvälsig Akademia det offentliga livet i kunnaFörstort. attsom
schablonernaupplösa behöver och derasde förtryckande verkan där-

uppmärksammasför de krafter inte svårareär vär-attman ens ser-
sig och de värden inte har lättare på.mot att trampaman ser man

kohorter feminismTre av

feministiskaDen rörelsen håller, jag det, på gå in iattsom ser en
kohort.°tredje olika kohortemaDe skiljer sig det gällernär para-

oproblematiskt "varannanhelt talar kvinnor,sätt och i betydelsenmän da-t.ex.om
memas".
sDetta "Women Management"grunden för nuvarandeär diskursen till skillnad
från tidigare diskurser där kvinnor skulle siglära uppträda män.att som4Det finns, såvitt jag ingen litteratur efterlyser femininitet hos både kvinnorvet, som
och män.
sUtom "manlig aggressivitet"möjligen vi talarnär ibland kopplas till dju-om som en
risk manlighet denna helt frikopplad från det dagenssociala sammanhang isom vore
vilket den förekommerutövas hel del bland deett biolog-resonemang som en nya-
istema, hos vissa kvinnliga läkare och i del varianter mansforskning Roberten av
Bly t.ex..
Begreppet kohort används i stället för generation för markera det inte sigatt röratt

den föds och efterträder den andra för markera sambandetatt utan att ärattom ena
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respektiveoch kvinnorföreställningarna hur mändigmatiska om
sig till varandra.kvinnligt förhållerochmanligt

och kvin-likheterna mellanlyfter fram mänförsta kohortenDen-
konstaterar enbartinte skillnaderna. DenproblematiserarDen attnor.

lika förutsättningar.på skapai ställetoch fokuserarsådana finns, att
i grunden likaoch kvinnorförutsättningen ärimplicita är mänDen att

sameness" så sker kommerska behandlas lika. Omdärför mänoch
det implicitabli jämställda detsmåningom ärsåkvinnoroch att an--

där-för forskningen blirFokusdettaföljertagandet resonemang.som
hinderolika slag,och leta hinderskillnaderbeskrivaför att somav

kohort räknar jag fö-undanröja. Till dennaförsökasedan gällerdet att
den domine-feministiska rörelsen,liberalareträdesvis den som var

fortfarande enligt denoch1960-talets sluttillrande fram genom-som
tillämpade forsk-denSmircich gjort dominerarochCalásgång som

företagsekonomiska fältetinom detkvinnor och männingen om
Smircich, 1996.Calás

kanskeproblematisera könetstrategi intekohortsDenna att var
utestängda från det of-direkttid då kvinnorrimliga iden enda varen

och offentligatill utbildningochsaknadefentliga rösträtt rättrummet
basunerade jämlik-paradigmetdet liberalasamtidigtarbeten utsom

kvinnliga för-de borgerligakom, föryttrandefrihet. Kampenhet och
vi vill också in, vi vill ocksåinriktas pånaturligtheltkämpama att

också. spela påkvinnorna blevvimed, vi kan Att atttvungnavara
tillfå tillträde detmed deras regler förochplanhalvamännens att

tidiga feministemadesäkert någotpublika ävenrummet var upp-var
var lika duk-visa dedetta ochmärksamma på, attaccepteraattmen

männen förmodligenförutsättningartiga männens varegnasom
sig gällande.chansderas enda göraatt

blir si-emellertid detkohort männensmed dennaProblemet är att
grunden denblir den endaomedvetetvillkortuation och somsom -

varitsig till.och Dettillträde tillskakvinnorna somanpassages
värderingar, tankestruk-vardag, dvs.traditionellakopplat till kvinnors

familjen ochmedhör näraförhållningssättochturer sammansom
och finnsutanförfallerlätt osynliggjorda,blir därförrelationer, ramen

Vilka begräns-olika slag.teoretiseringarunderlaget förmed iinte av
feminister på-kohortenframförallt andrainnebär hardettaningar av

visat.
olik-och kvinnorsi stället framlyfter mänsandra kohortenDen-

"difference synligt, deticke varitsynliggöra detoch sökerhet som
värld i dentill kvinnorsmän-kvinnor varit kopplatdikotominisom

liknaskohorten kanden förstamoderna kulturen. Omvästerländska

med varandra.delvis parallelltde existerarkomplext och attmer
279



Ulla Johansson

spår, såvid enda försöker den andra kohorten synliggöraett att ett
andra spår, synliggöra det eller liggerlegat utanför den traditio-som

manliga världennellt och visa på alternativ varit och/eller ärsom
kopplat till kvinnors värld, beteenden och känslor. Om den första ko-

paradigmatiska förutsättningarhortens leder till krav på lika behand-
ling, så leder den andra kohorten till krav olika behandling för att
nå jämställdhet mellan könen; eftersom förutsättningarna olikaär

också behandlasmåste könen olika.
kohortTill denna andra räknar jag antal inbördes mycket olikaett

"detfeminister. Simone de Beauvoirs bok andra kö-grupper av om
net föregångarna. spridningen parallelltänkan-Denär storaen av av

pådet ägde 80-talet då olika psykologiskt inriktade feministerrum
Chodorow, Gilligan, bildadet.ex. 1978; 1982 skola för strömen av

oppositionforskare. till dessa med separationstankeI sammamen
spred sig radikalfeministiska värderingar framförallt grundadesom
sig på sexualitet och kritiserade det manliga samhällets utnyttjan-som

kvinnor och kvinnorsde kroppar.av
lyfta fram detGenom specifikt kvinnliga diskuteras ochmänatt

kvinnor i två olika världar; tillhör antingen den el-tenner av man ena
ler den andra. decenniet har detta blivitDet alltmersynsättsenaste

troligenpopulärt, eftersom det lyfter fram tidigare icke uppmärksam-
made, icke formulerade och icke tillräckligt officiellt värderade per-
spektiv vi samtidigt har lätt känna igen. Problemet med det ärattsom
emellertid de socialt konstruerade skillnaderna uppmärksam-att som

samtidigt lätt fortsätter återskapas detta Ste-synsätt.att genommas,
reproducerar sig själva. undvikaFör detta för-ärreotypema att en

flyttning tredje kohort nödvändig; förflyttning synsättmot moten en
på gång uppmärksammar och upplöser stereotypema.som samma

tredje kohorten manligt och kvinnligtDen egenskaperser som-
traditionellt och kopplade till och kvinnorär mänstereotyptsom men

börsamtidigt kan och friare koppling till manliga respek-som ges en
tive kvinnliga kroppar. andra kohortens dikotomi problematiserasDen
och kritiseras för den tillomvandlar essentiella skillna-att stereotyper
der, och för den härigenom medverkar till reproduceraatt att snarare

upplösa dikotomin.än
denna kohort där mellan ochl kvinnor delvisgränsen män är

upplöst, blir det biologiska på och vis återkönet ointressant.sätt Ut-
gångspunkten de skillnader empiriskt kan konstateras mel-är att som
lan och kvinnors tänka, känna och förhålla sig bildarmäns sätt att ste-

dikotomier paradoxalt både existerar och inte existe-reotypa som nog
på gång. existerar såtillvida de finnsDe för givetattrar samma som

och institutionaliserade tankefonner reproduceras, detagna som men
finns inte essentiella fritt svävande universella skillnader tidutansom
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för de byggerkritiserar de tidigarekohortentredjeoch Den attrum.
framhävs könsbegreppetställetparadigm. Iuniversalismpå attsom

dvs. kontextualise-tid ochetnicitet, tillochtill klasskopplasbör rum,
feminitetermaskuliniteterflera såvälfinns inteDet utan somenras. -

framförallt varit denharhar lyñ framkohortenden andradetoch som
ochsituationmedelklasskvinnansvästerländska stereotyp.

vi lever ikohortema konstaterastidigaremed delikhet att ettI
värderas högrevärldtill änkopplasdet männenssamhälle, där som
patriarkaliskttill kvinnor, dvs.kopplasolikapådet sätt ett sam-som

motarbetar dekvinnorvi allagäller det mänDärförhälle. att som --
uttryck.uppmärksammar deras Denochvärderingarnapatriarkaliska

sådanandra såtillvidapå denvidarebyggertredje kohorten att en
tidigareuppmärksammar desamtidigtupplösning kräver att man
sinden andra kohortendimensionerosynliggjorda upp-ser somsom

bland andra Butlerjagkohort räknarTill dennalyfta fram.gift att
strömningar Weedon, 1987;feministiskapostmodema1990 samt

1994.Elam,
andra ochväxelverkan mellanutgått frånartikeli dennaharJag en

kohorten analyse-andrai likhet med densökerkohorten.tredje Jag att
utifråndet inteolika spår. jagtvå Men görframoch lyña ett essen-ra

bådeoch i syftekonstruktivistiskt perspektivfrån atttiellt ettutan
Utgångspunktenspåren. ärproblematisera de tvåoch attsynliggöra

medverkakvinnor kanbåde ochschabloner mändet sigrör somom
tänkandefeminintMaskulint ochupplösa.återskapatill såvälatt som

plangenerelltoch påtraditiontankemönsterolika ettblir som av
Smircich, 1991, 1996;kvinnligt Calásmanligt ochtillkopplats

ochbegreppanalytiskahandlardet1994. tan-Fletcher, Men mer om
ochEnskildakvinnliga kroppar. mänochmanligakestrukturer än om

förhållningssätt.kvinnligtmanligtsåvälkan hakvinnor ettett som
nårkvinnordel detroligtexempeltillDet är att stor somaven

manligatraditionelltmånga sätttillgodogjort sigchefspositioner har
barnuppfost-inträde isamtidigtsig, märmensoch betetänkaatt som

modrande i högretill1993 har lettHolm, männenoch ut-attran
kapabla tillför ochlyhördademerfarenhetersträckning fått görsom

kvinnliga kultu-till dentraditionellt kopplatsförhållningssätt settsom
ren.

blir det väsentligtutgångspunktperspektivovanståendeMed som
värderingarkvinnligatraditionellttillochuppmärksamma attatt se

hur de påvisaoch görsgjortsså oftaosynliggörs som samt attinte
hotas.olika sätt

281



Ulla Johansson

offentliga sektorn: invaderad kvinnor3 Den av
kvinnligai högre utsträckning värderingarän

Ökat antal kvinnor inte identiskt sak ökningär ochsamma som en
uppvärdering/eller traditionellt kvinnliga värderingar. Eftersom viav
i samhälle där den offentliga tradition intelever bara ärett arenan av

"det manligamanligt dominerad, iockså samhälle där iutan ett oss
"det kvinnligavärderas högre dvs. i patriarkalisktän förtryckett av

kvinnligheten, finns det risk kvinnor omedvetet söker inträdestor att
"att också.vi minsanntill för Visa kan sådanEnmännens attarena

attityd innebär lätt implicit och omedvetet införlivande de exist-ett av
erande och högre värderade manliga villkoren som vi ofta inte ens
uppmärksammar de manliga, vi de i samhälletär övergeratt samt att

uppmärksammade synligamindre och mindre kvinnliga värderingar-
åtminstone de faller inom för de manliga schab-Män, som ramenna.

den utgångspunkten"betraktaslonerna, oftast normala ochsom
för mänskligheten jfr. konstruktionen mänsk-representantersom av

medan kvinnor kvinnorlighetenl, alltid och det inteär senare ses-
sällan anomali Acker, 1992. Kvinnor kan därför mycket välsom en
träda in på den offentliga med sig de tankemönsterutan att taarenan

värderingar traditionelltoch kopplats till kvinnor.som
finns därför risk kvinnlig arbetskraftDet strömmarna inatten av

på den offentliga arbetsmarknaden inte åtföljts motsvarande ström-av
kvinnliga värderingar. finns det tecken på delvisTvärtom mot-avmar

tendenser, dvs. de ledande skikten fortfarande utgörs mänattsatta av
värderingaroch traditionellt kopplade tillär männenatt som genom-

sektorn i högre antalet igrad sektorn helhet.än än mänsyrar som
Uttryckt på annorlunda vis innebär det männen utgörett att trots att en
minoritet i offentliga sektorn, det anledningfinns problematiseraatt
och fråga sig hur det förhåller sig med de traditionellt och schab-
lonmässigt manliga och kvinnliga värderingarna. Anledningen till att

frågan villjag vill den inte bara jag särskilja kvinnor ochär attresa
traditionellt kvinnliga värderingar. dessutom rädsla förDet är atten
det fanns och finns kvaliteter i det traditionellt hört till kvinnorssom

intevärld uppmärksammats och synliggjorts och därförsom som-
förtryckasriskerar av såväl kvinnor män viatt utan attsom ens

märker det.
Naturligtvis inte alla konkreta varelser liktydiga medär män som

schabloniseradeden manlighetsrollen. Alla behöver inte nödvän-män
digtvis förtryckare, samtliga påäven män sättvara om samma som

har förhålla sig institutionaliseradekvinnor till de och för givetatt
föreställningar finns i samhället och dess Påtagna norrnsystem.som

1990-talet har också de på vilka förtryckssätt männen manlig-av
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hetsidealen och de patriarkaliska förväntningarna kommit att upp-
märksammas alltmer inom den vetenskapliga världen Heam, 1993;
Collinsson Heam, 1994. samhället har rimligtvisI under betydligt

tid avvikelser frånlängre de schabloniserade föreställningarna före-
kommit i grad svår fastställa.är atten som

Nedan diskuteras först kvinnors inträde arbetskraft i den of-som
fentliga sektom. Därefter diskuteras inträde ettsamma ur genuspers-
pektiv, dvs. hur socialt konstruerade och kvinnligt relaterade tankesätt
gjort inträde. Avsikten fästa uppmärksamhetenär kvinnoratt att
verkar ha fått tillträde till den offentliga i högre utsträckningarenan

femininiteten och visa på hur femininiteten i vissaän avseendenatt
hotas de ekonomiska diskurser kommit sektornattav som genomsyra
under och l990-talet.1980-

inträde på den ojfentligaKvinnors arenan
företeelserelativten sen-

nationalstaten ellerNär statsmakten i det västerländska samhället
byggdes under och1500- 1600-talet det männens suveränaupp var
domäner där kvinnorna och kvinnornas värld lämnades utanför både i

konkret och abstrakt bemärkelse. Kvinnor saknade tillträdemer mer
kvinnorsoch värld och tankesätt inte del i de tankemässiga fun-var

dament formades kring statsmakten och dess funktion.som
Idag består offentliga sektorn övervägande kvinnor; två tredje-av

delar de anställda kvinnor. Kanske kan detta förledaär attav oss ore-
tlekterat betrakta den offentliga sektorn kvinnlig sektor. Ensom en
genomgång kvinnans ställning i den offentliga sektorn visar emel-av
lertid hur slående kort denna historia och vilken ställning så-är svag

kvinnligtväl kvinnor relaterade förhållningssätt verkar ha.som
fördelningenStatistik mellan och kvinnor i den offentli-över män

sektorn i längre tidsperspektiv inte särskilt vanlig och relativtärettga
svårtillgänglig. arbetskraftsundersökningarSCB:s med uppdelning på

och kvinnor särskiljande olika arbetslivssektorer börjademän samt av
böckerförst 1962. de jag gått igenomMerparten behandlarav som

förändringar i offentlig sektor saknar antingen uppdelning mellanen
och kvinnor eller skildrar endast situationen de fem till tiomän se-
åren.7 Eftersom könsmönster djupt förankrade institutionellaärnaste

med ofta för givet grunder ändras mycket lång-mönster tagna som
rimligenborde de betraktas flergenerationsperspektiv.samt ettur

7Jaghar gått igenom antal olika statliga utredningar, statistik från SCBett samt stats-
vetenskapliga och företagsekonomiska böcker behandlar offentlig sektor ochsom

publicerats de åren.10-15senastesom
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sigperspektivet sträckamodemitetsperspektiv bordeutifrånOckså ett
modernadentidsperspektiv. Omlängre statenöver som sam-man ser

samhälleliga och kul-dvs.uppkomst,modemitetensmedmanlänkad
sammanlänkade värde-därmedochtankemönsterförankradeturellt

sedans sigoch brettåromkring 300förföddes utringar somsom -
perspektivetåren, blir100under deblomningkommit ioch senaste

mellani fördelningen kö-förekommitförändringstendenserdepå som
tydligare.nen

detbyggdesmedeltiden männenstatsmakten efterNär somupp var
och1800-talet medelklassenstill mittenformade den. Fram varav

överklassens9 inte barabundna till hemmetmindreellerkvinnor mer
utbildaomöjliggjorde för demreglerochOlika lagartradition. attav
skeddepå l800-taletmittenInäringsverksamhet medsig, starta mera.

kvinnornas ställningoch stärktepåverkadeförändringarvissa som
Änkor, kvin-frånskilda eller ogiftasektor.offentligochi privatbåde

och blirhantverk och handel,inomarbetatillåtelse1846får attnor
kundeOgiña kvinnorhusligt arbete.hänvisade tillenbartdärmed inte

icke förrän 1921 efterkvinnor dockgiftabli myndigafrån 1858
arbeta i den.tillåts kvinnornaindustrin byggsdomstolsbeslut. När ut

får möjlighetogifta kvinnorochslopasSkråtvånget att starta egna
Bladh, Ohlander, 1994;syateljéer 1991;butiker ochsmåföretag, t.ex.

jämställdhet.lathundSCB:ssamt om
har de efteruppbyggandestatsmaktenssaknades vidkvinnorOm

fallområde i fleraområde eftertilltill tillträdehand fått rätt men-
Även inte rått di-på. detvanligtvis tänker närkanskevadänsenare

ändaprästerskapetgällt försomkvinnoryrkesförbudrekt t.ex.mot
utestängda frånändå varitpraktikenkvinnor ihar1958tillfram

tillträde tillförvägratsdetjänster, eftersomprofessionella ettflertalet
tjänster.inneha officiellaförkrävtsutbildningarantal attstort som

ochutsträckning uppbyggdi hög äroffentliga sektorndenEftersom
privatagradi högre nä-tjänster änprofessionellt reglerade änstyrs av

effektivutgjortutbildningsrestriktionema spärrhar justringslivet, en
ochoffentliga tjänster utgörtillträde till dekvinnors styrsommot

akademiskkvinnorOfficiellt fick rättkämverksamhet. taattdess ex-

8 moder-antologi 1996Kellersbl.a.forskare se Fox attmångafinnsDet menarsom
1600-talet dågenombrott pånaturvetenskapensmedsammanlänkadgrund ärnitetens

"natur""kvinna blikornochföreställningardåtidens atthade meddet un-omsom "objektiviteten"tanken""den och"mörklagt" rationellatill förmån forochderordnat
positivsamhället i ohämmatskulle ledautvecklingen,naturvetenskapligaden som

postmodem-på eñerträdashållermodemitetdennaHuruvida attriktning. av ennu
bl.a. Giddensnådd perspektivettitet" kulmen inte ärmodemitetens ännueller som

uppfattningarblandadedet1989, råderi sin bokdiskuterar om.
9 förrän i mittenkvinnor hemmasinahaft råd haaldrigArbetarklassen har att

kvinnor.såvälarbeta mänoch arbetare1900-talet. Statare atttvungna somvar
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juridiskmed undantag och teologisk examen 1873amen av om--
kring år efter det fått den möjligheten400 männen Uppsalanäratt
universitet grundades inte förrän1477. Men 1927 fick kvinnor offici-
ellt tillträde till statliga läroverk. Och det dröjde ända till början av
1990-talet innan lika antal kvinnor avgick med full-mänstort som

utbildning från gymnasieskolansbordad och 4-åriga teoretiska3- lin-
jer. offentliga sektorn befolkades under helaDen 1700, 1800- och

1900-talet huvudsakligenförsta delen män.av av
de första yrkenLäraryrket kvinnor fick tillträde till.ettvar av som

införande,Sjutton år efter folkskolans dvs. 1859, fick kvinnor rätt att
tjänst småskollärare och folkskollärare.inneha dockLönensom var

för kvinnor. Kvinnorsolika och för lön jämfördes med ochmän an-
sågs böra stå i paritet med pigomas med kvinnornasIntressant för-

"intrång "lärarehållandevis tidiga i läraryrket också i teoretiskaär att
ämnen årdrygt hundra det enda de vanligasteär 30 yrkenasenare av

har jämn könsfördelning, det vill har könsfördelningsägasom en en
inom enligt lathund40-60 % SCB:s jämställdhet. Ettramen om an-

"typiskt kvinnligt",idag betraktasyrke nämligen konto-nat som som
ristens/sekreterarens, betraktades ingalunda så från början. likhetI
med del andra yrken har det femininiserats och kommit bli för-atten
knippat med kvinnor och låg lön Greiff, 1992.

Ovanstående summariska genomgång visar kvinnornas inträdeatt
på den offentliga sektorn relativt företeelse och kvinnorär atten sen
varit i minoritet under delen statsmaktens existens.större av

boomen kvinnorverkliga i den offentliga sektorn komDen av
och 1970-talet. Parallelltunder 1960- med utbyggnaden välfärds-av

och överförandet traditionellt kvinnliga uppgifter från fa-staten av
till samhället, trädde kvinnornamiljen in i den offentliga sektorn. Ut-

byggnaden barnomsorg, äldreomsorg och fritidsverksamhet iav sam-
hemmafruarnagjorde de tidigarehällsregi blev kommunalan-att nu

de tidigare arbetsuppgifterna kunde räknasställda, och med i brut-att
tonationalproduktionen.

offentliga sektorn i sitt uppbyggnadsskedeOm den och i sin ide--
maskulinitetologi byggde på och så emellertid kvinnornamän utgör-

majoritet de anställda iidag offentlig sektor. Idag kvin-utgören av
två tredjedelar de anställda inom offentlig sektor och män-norna av

Årendast tredjedel. hälften alla1995 kvinnorövernen en var av som
förvärvsarbetar anställda inom den offentliga sektorn. offentligaDen

har således kommit befolkas kvinnorsektorn i sådan utsträck-att av

m Årsbokgenomgång Statistisk åren 1980-1996 visarEn andelen kvinnor varitattav
hälften under hela 1980-talet,mycket det först läsåretnära 1992/93attmen var som

de kom 50 %.utgöraatt
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kvinnokroppar,räknar antalet äråtminstoneden,ning att enom man
verksamhet."kvinnodominerad

minoritet.fortfarande Avledande befattningari ärKvinnor en
enligtregional statsförvaltningochi centralmyndighetschefer ut-var

år 1986 enbartSOU 1987: 19kvinnorepresentationförredningen var
överväldigande.mansdominansenkvinnor, dvs.respektive 12 %6 var

fortfarande icheferna något fler,kvinnligadeärkommunernaI men
huvudsakligen inom dekvinnornafannsminoritet. Dessutomklar

medvetnakvinnliga sektorerna. Dentraditionelltdiskuteradeovan
emellertid lett tillharstatsförvaltningeninomförändringen att exem-

under defördubblatsgeneraldirektfrerkvinnligapelvis antalet senaste
enligt finans-till cirka 20 % 19961986/87från cirka 10 %tio åren

i lika högaochKvinnor röstarberäkningar. mändepartementets
år 1986in i riksdagen 1921kvinnan komförstaoch dengrad, men-

endastfortfarande 31 %riksdagsledamöterkvinnligaandelenvar
såandelen ökatemellertiddecenniet har avsevärtSCB. Det senaste

informationstjänst .Riksdagens%1996 44höstendenatt var
invaderakvinnor kommitblirgenomgångenSlutsatsen attattav

decennierna, dvs. mycketdeendastoffentliga sektornden senaste en
fortfarande be-kvinnorlivslängd, ochtotalasektornsdelkort attav

dominerade sektorer ochkvinnligtpositioner ochsig i lägrefinner att
traditionellt utförts kvinnor harsysslordeutförsektorer avsomsom

lönenivåer.lägre

haft svårareförhållningssättförankradekvinnligtHar

arbetskraftkvinnliga kropparnasdehävda änsigatt

denformandetgrammatiska ärStatsmaktens neutrum, avmengenus
manlig produkt.grad Det mäni högstatsmaktenmoderna är varen

grundläggandeutarbetade de1700-taletochunder 1600- reso-som
legitimitet, demokratiskastatsmaktensmodernadenomnemangen

för hårddeävenrationalitet-och utsattsvillkor omresonemang som
grundvalar förtankemässigafortfarandemodifierats utgörochkritik

Även självasamhällsprojektet. männenvästerländskamodernadet om
alla tydligt visatforskareharförsigsåg representanter senaresom

och refe-villkorborgerligautifrån de männensformatstankarnahur

" förvärvsarbetadekvinnornämen alla1996:56,enligt SOU över1995 somavvar,
femtedel 22 %endast männenmedansektor 56 %,offentliganställda i av varen

påverkar mycketoch dessförändringarsektoroffentliginnebärdet s. 13. Det att en
offentligaarbetsvillkor. Denmindre del männenskvinnornasdelstor avmen enav

totalatydligare detframgårkvinnodominans ännunuvarandesektorns man serom
åroffentliganställdasamtligasektor. Avoffentliganställda inomantalet var samma

tredjedel 371800.994.300 och mäntredjedelar kvinnortvå1995 cirka en
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Hirschmann, 1992. Under lång tid hade monopolmännenrensramar
samtliga tjänster inom statsmakten; det männenvar som ensamma

såvälhandhade beslutsrätt verkställighet angelägen-statenssom av
heter. kvinnligaDen har i de flestarösträtten länder inteen ens
hundra år gammal tradition dvs. endast några få generationer. of-Den
fentliga sektorns traditionella karaktär manlig torde knappastav arena

kontroversiellt ämne.ettvara
Offentligheten mångahar i avseenden stått for genuin kopplingen

tänkande.såväl manliga kroppar maskulint Vad jag vill riktasomav
uppmärksamheten på emellertid det under efterkrigstidensär förstaatt
decennier pågick femininisering den offentliga sektorn på fleraen av
olika denna femininiseringplan, i vissa avseenden verkar ho-attmen

bakslag. bakslagDetta verkar inte uppmärksammas i sintas av en
fulla vidd eller konstrueras den maktkamp mellan könen ochsom
mellan traditionellt könsförankrade värderingar den enligt minsom
mening kan betraktas som.

Sociologen Gunnar Olofsson 1988 igör "Den fadernstränge "
och "den goda modern Sociologiska perspektiv på den moderna
svenska genomgång statsmaktens utvecklingsskeden. Istaten en av
rubriken talar han denna femininisering statsmakten i termerom av av

den fadern" "denövergång från liknelsen med tillstränge godaen
modem. självaI kapitlet diskuteras de förändringar den svenskasom

genomgått under efterkrigstiden sociologiskt perspektivstaten ettur -
dock explicit diskutera de kopplingar till kön bak-utan att motsom

naturligagrund rubriken sig och jag nedan.gör Denterav som-
skiktstatliga verksamheten indelas Olofsson i olikatreav som re-

olika tillkomstepoker och olika genuskopplingar:presenterar -
l. första skiktet, enligtDet Olofsson den nuvarandeär statenssom

urspnmgliga käma, Makt- staten.vålds- ochutgörs militär Tillav
denna grundläggande kärna räknar Olofsson militärmakten, polisen

12 tänker här på många feministerJag gjort dikotomi mellan privat offent-ochatt en
offentlighetenligt och och maskulinitet kopplats på densätt privataatt samma som

sfáren och femininitet, dikotomi emellertid också kritiserats både for denatten som
stereotypiserar och essentialiserar förhållandet mellan kvinnor och män.
3 påTrots titeln artikeln har Olofsson emellertid sig feministiskt perspektivettvare
eller könsperspektiv. Med undantag den ökade kvinnliga förvärvsfrekvensenett av

efterkrigstidenunder diskuteras inte några skillnader mellan och kvinnor,män än
mindre några kopplingar till femininitetgörs och maskulinitet, kopplingar ärsom
både naturliga och lätta i relation till hansgöra material. Titeln Olofssons arti-att
kel fadern och "den"Den " goda modernstränge sociologiska perspektiv på den

svenskamoderna används endast allmän metafor, inte analysredskap.staten som som
Därigenom blir Olofssons paradoxalt till vad titelntext motsatsenegen nog anger,
nämligen ytterligare i raden där det maskulina perspektivet fårtext texteren av repre-

det allmängiltiga och där följden blir det feministiska perspektivet implicitsentera att
fortrycks.
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perspektiv det dess-globalträttsväsendet. ärdömande Idetoch ett
vardagsklädsel""nationalstatens dvs.Olofsson benämnervadutom

och form.huvudsakliga uppgiftstatens
huvudsakligen be-sådanakämverksamheter ärSamtliga dessa som

maskulina traditioner, dvs.knutna tillstarktoch ärfolkas män somav
nationalstatensmaskulinitetenoch utgörbådedet männenär som

formelltverksamheterocksåoch kärna. Detgrund är sett ute-som
Militärverksamheten fort-tiden.fram i ärmycket långtkvinnorstängt

statligafå undantag.med några Denförbehållenfarande männen po-
kvinnor, andelenförvaritformellt alltid öppenlisskolan har men

och poliskåren harförhållandevis litenfortfarandepoliserkvinnliga är
befattningar. verksamhetsstrategierAlternativai ledandekvinnorfå

vålds- ellericketraditionerfemininatillknutna t.ex.är mersom -
uppfostranrättsinlämingochkonfliktlösningmaktutövande genom -

verk-dettillkommit långt Dessutom ärverksamheterär senare.som
varitgenerelltochifrågasattasamheter settär statusvarsmersom

6 röst"med Gilligan,verksamheterlägre.betydligt Det är en annan
förosynlig, och fått kämpabetydligtvarit1982, röst sommersomen

maskulinapå denuppmärksamhet arenan.
kämverksamheterockså inom dessadetemellertid klartDet är att

inte bara ökatförändringsprocesserpågårpå ytanåtminstone mot
femininitets-ocksåsektorer,inom dessakvinnorantal motutan mer

vårdide-vedergällningstanken kontratänker pålogiker.relaterade Jag
detförändringmilitärutbildningens närrättsväsendet,intåg iologins

i formförebyggande arbetepolisväsendetsdisciplinsyn ochgäller av
mångtydiga ochemellertidmed Strömmama ärkvarterspoliser mera.

Ävenosäker.utvecklingsriktningenoch antag-komplexa, t.ex.om
andel kvinnor dettahaftåren ärdepolisskolantillningen storsenaste

såvälfortfarande dominerat mänverksamhetsskiktförsta somav
logiker.maskulinitetsrelaterade

historisktandrasuccessivt1800-taletmitten växerFrån2. ettav
Kommunikations-fram.institutionerochuppgifterskikt statensav

järn-hamnar,kanal till vägar,alltifrån Götasamfårdsleder byggs,och
statliga verkenaffärsdrivandetelefonnät.telegraf och De storavägar,

Vägverk, liksomVattenfall, StatensTeleverket,SJ, Posten, senare
skikt ochsamtliga detta ärOlofssontillhör enligtLuftfartsverket

14 hanteratshade utbildningenInnan dessgrundades 1965.polisskolanstatligaDen
Cedermark-distriktenmellan de olikaskiljde sigtill kvinnorinställningenochlokalt

1985.Hedenberg
5 enligt Folk-andelen 14 %År 1990poliser kvinnor.landets%1960 l varavvar

1990.bostadsräkningenoch
6 social-polismän, och förochförskollärareutbildning förlön ochJämför t.ex.

juristerocharbetare
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de allmänna produktionsbetingelsemas förändring undersprungna ur
1800-talets hälft. Framförallt tillvaratas här då ing-senare som nu- -
enjörskonstens framsteg.

Detta sektor skiljerär sig från det första skiktet så till vidaen som
affärsdrivandede verkens logik betydligtär lik denatt privatamer

sektorns och tillverkningsindustrins logik; det gäller i båda fallen att
tillhandahålla materialiserade tjänster bygger teknisk produk-som
tion och tekniskt kunnande. Utifrån genusperspektiv det de ratio-är
naliteter traditionellt kopplas till maskulinitetsom som gynnas av
ingenjörsprofessionen. Ingenjörskonsten vilar i den rationalism som
implicerar dualism mellan känsla och tanke och reduktionen en av-

den tanken".känslan till förmån för rationella I denna traditionellt
logiska diskurs betraktas mångtydigheter och paradoxer någotsom
negativt bör elimineras. handlarDet tankemässigt emotionellsom om
reduktionism emotionell integreringän och mogenhet. Detsnarare om
torde därför sig någon tillfällighet eller för verksamhetenvare vara

sådan besvärande om praktiskt kompliceradän förändringsom en
för den avreglering,utsättas ökade konkurrens och därmedatt mark-

nadstänkande flertalet de affärsdrivande verken förutsattssom av un-
7der 90-talet.

"Det3. tredje skiktet i den nuvarande det välfärdsstat-ärstaten
liga. Olofsson påpekar det finns många olika begrepp föratt att
skildra den nuvarande förhärskande samhällsformen i Västeuropa och

välfärdsstat"begreppet blandningär ideologisktatt ochett etten av
analytiskt och beskrivande uttryck bygger på den Keynesianskasom
ekonomiska teoribildningen bildat grund för efterkrigstidenssom
samhällsutbyggnad.

Välfärdsstaf kan också markering de uppgifterses som en av
faktiskt via lagstiñning,utövar, utgiñer, ochstaten rent in-som

nehållet i offentlig verksamhet, för befolkningens reproduktion i
fråga hälsa, försörjning, utbildning Olofsson, 597.etc.om s.

tredjeDetta verksamhetsskikt skiljer sig från tidigare skikt i ett
antal avseenden. Den verksamhet det sådanär tidigaresom avser som
främst utförts inom hemmet och kvinnor, dvs. haft intimav som en
koppling till det här benämns kvinnlig rationalitet. Det ocksåärsom

verksamhet enligt feministiska forskare kräveren som en omsorgsta-
tionalitet för ftmgera Ideologin för välfärdsstaten kopplas ofta tillatt
värderingar och logik kopplade tillär femininitet änsom snarare mas-
kulinitet så rubriken för Olofssonsär artikel "Dent.ex. stränge-
fadern " och "den goda modern Dessutom gäller utbyggnadenatt av

7 avregleringEn Olofsson, artikel skriven 1988, heltär naturligt intesom vars
nänmer.
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anställda kvinnorflerharsamhällssektorskapatsektorerdessa somen
medbyggasmöjlighetfåttverkligensektornHuruvida attmän.än upp

verksam-kvinnliga grund elleromsorgsrationalitetenden omsom
utsträck-vissåtminstone idendvs.ideologiskt koopterats, attheten

rationalism", diskuteras.maskulin kan Detannekteratsning enav
jagSamtidigt måste tyvärrfrågan.sig denställaanledningfinns att

utanförliggerräckvidd detsådanharfrågan attkonstatera att en
och1984Studier Waemessbesvara.möjlighetartikelsdenna att av
heltvarit ellerinte ärpå detemellertid1996 tydermil attEliasson

organisa-i densynnerhet inteiomsorgsvärderingamahävdalätt att -
villkor.verksamhetensverklighettoriska styrsom

framförallt dettaoch de hotkönskopplingentraditionellaDen som
tillorelateradenaturligtvis inteförverksamhetsskikt idag ärär utsatt

emeller-sammankoppladenödvändigtdemvarandra. Att voresomse
pågå-befästaessentialisera därmed lättochkönsstrukturerna,tid att

utbyggandetmedi sambandemellertidutveckling. Det årende av
omkvinnliga värderingar änkvinnorsåvälskikttredjedetta somsom

påsitt inträdekommitkomplext sätt göraochmångtydigt attett
bådekvinnorinte enbartinträdeoffentliga utanden ett somarenan -

för.kämpatochkvinnor män
sekelskif-tillvälfärdsstatens rötter23 daterarHugemark 1994, s.

emel-uppstod. Dessasocialförsäkringarnade förstadvs. när vartet,
be-andelbåde vad gällerbegränsadeinledningsvislertid ytterst av

normal levnadsstan-delomfattades och hurfolkningen stor av ensom
skedde ef-utbyggnadförsäkringarna. Entäckas viakundedard som

pensionsförsäkring,sjukförsäkring,försäkringarolikaterhand av
vård ochmedicinskochsocialetc.arbetsskadeförsäkringar samt om-

kornförsäkringarnaefterkrigstidenunder attförstDet somvarsorg.
baraomfattades1953såbefolkningen t.ex.helaomfatta sent som

skiktsocialasjukförsäkring debefolkningenhälftendrygt somavav -
inkomstrelaterad sjukför-ochObligatoriskstod utanför.behövdebäst

villi kraft 1955. Det sägaträddetilläggspensionallmänsäkring samt
grundatsavseendeni vissaochdiskuteratsvälfárdsstatenäven om

1970-taletoch1960-under 1950-,det förstsekelskiftet ärkring som
genomförs.praktisktden

och denvälfärdsstatentredje skiktet,på dettagäller könetdetNär
Ävenentydiga.förhållandena inteexpanderande vårdsektom, ärstarkt

många utgörai hemmet,detoch utövasvård när ansesavomsorgom
kvinnliga logikendenskaparerfarenheterdekärnansjälva somav

fårsektorerså dessasjälvklartintedetfernininiteten, år attoch vara
samhällets ochiöverförsgrund dekvinnliga logikens närpå denkvar

all-och harfinnsoffentligadentjänst.offentlighetens Inom omsorgen
femininitetmaskulinitetsåvälstarkafunnits strömmartid somsomav
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Gnmdläggan-konflikt med varandra.och kommit ikompletteratbåde
diagnosticering, rela-kombinationsjukvårdende för är t.ex. enaven

diagnos och individuellttill generellspecifikadettering etten merav
rationalitet inte entydigt fallervillomhändertagande, det säga somen

naturligandraeller utgörför detinom utan snarare enenaramen
femininitetsrelaterade logiker.och Denmaskulinitetkombination av

i antal avseenden kommitemellertidmedicinen harvästerländska ett
teknifiering, och alltmerrationalisering ochökadgå styrsmotatt en

företagsekonomiska tänkandeDetekonomiska somresonemang.av
specialistvården har i högutbyggnadendecennierfleraunder styrt av

produktionsanpassad maskulin logikpågrundat siggrad snarareen
femininitetsrelaterade logik Edgren,servicetänkandets merän

spänningsfált där olika masku-därförVårdsektom1991. utgör ett
ellerlogiker kämpar medfemininitetsrelateradeochlinitets- mot

målstyming och ansvarsrationalitetSpänningen mellanvarandra. som
studier några till-beskriver i sinaoch1982bl.a. Sörensen noterar av

till tillverkningssek-inte begränsadetroligenverkningsindustrier är
vårdsektom. be-förmodligen också inom Honförekommerutantom,
och responderarbetraktarindustriarbetarekvinnligaskriver gen-som

elleroch helhetssyn, uti-utifrån medkänslaindividerenskildatemot
"ansvarsraticnalitet och manligahon benämnerlogikfrån somen

medelde anställdaöverordnade hanterarochkollegor mer somsom
målstyrt och reduk-i sig, dvs.individeruppnå mål än ettatt mersom

skiljelinjeessentiell mellanplaceraförhållningssätt. Atttionistiskt en
emellertid likaoch kvinnormellan ärolika förhållningssätten mände

starka kopplingar mellan denförneka det finnsförenklande attattsom
dominerade sjuk-kvinnligtläkarkåren och dendominerademanligt

och hierarkierprofessionella förhållningssättsköterskekåren och de
mellan dessautvecklats grupper.som

1900-talet.slutetvidSituationen av
och befästerbåde uppläserKomplexa strömmar stereotypersom

domineras kvinnor, vilkasådansektornoffentliga ut-Trots att avsom
anställda anledning frågafinns detde idag,majoritetklar attgör aven

villkordet gälleråtminstoneverksamheten närintesig urspnmg,om
traditionellt manliga värderingardominerastoppstymingoch mer av
förhållandet mellan maskulinitetkvinnliga.traditionellt Att mätaän

förhållningssätt intekvinnligamanliga och ärfemininitet elleroch
och kvinnor, efter-proportioner mellan mänlika enkelt mätaattsom

"maskulint""manligt respektivedetsamma medsammanhangdettaI avses
skäl.språkligaomväxlande endastanvändsorden av-
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både och kvinnor kanmän såväl maskulint feminintsom rymma som
grundade tanke- och förhållningssätt.

finns mycketDet tyder på det de decennierna på-att senastesom
och pågårgått flertal delvis motstridiga förändringsprocesser närett

det gäller offentliga sektorns könsformering, dvs. det finns såvälatt
maskuliniseringsprocesser femininiseringsprocesser pågårsom som
parallellt i komplexa kombinationer. Självfallet har det ökade antalet
kvinnor inte kunnat sektorn spårlöst förbi, det verkar inte hamen
lett till ökad femininisering i motsvarande grad antalet kvin-en som

ökat. närvarande befinner vi i mångaFör sektorer mitt inor oss en
"Wo-pågående diskussion kvinnor kanhur forma villkor.om egna

Management"in dessa diskussioner där söker byg-ärmen en av man
plattform, sig inifrånformulera i stället för attupp en egenga accep-

bild hur vi kvinnor och bör Samtidigtmännens ärtera av vara. som
altemativ"diskurs byggerdenna på ledarskap och legi-upp en syn

traditionellttimerar kvinnliga egenskaper, bidrar den självfallet till en
stereotypifiering essentiell kopplinggöra egenskap-attgenom en av

kvinnliga kroppar.tillerna
bara kvinnornas ocksåInte roll i förändringenmännensutan av

mellan maskulinitet och femininitet harbalansen börjat uppmärksam-
mas. kan bidra till ökad positiv balansMännen och minskat för-en
tryck de traditionellt förhållningssätten.kvinnliga Målsättningenav

strategin kaneller knappast förtrycka maskuliniteten, dettaattvara
innebäraskulle spegelvänt förtryck. En strategi för balansett annan

ömsesidigoch frigörelse utgår från utvidgarmän sitt känslo-att
mässiga register och tillåter kompletterande utveckling drag,en av

tidigare direkt kopplats till kvinnor och kvinnlig logik. Om-som mer
generation många feministernästa grundenutgörasorgen om anses av

femininitetenför eller omsorgsrationaliteten logik. Männenssom
"modrandeökade deltagande i denna eller Holm kallaromsorg, som

påverkadet, torde därför såväl kvinnor, pojkarmän flickorsom som
del slåsså sönder och ökad dubbellogik for-stereotyperatt en en

Ävenhoppningsvis fram. det fortfarande mycketväxer är litetettom
bamm,antal pappaledigt for hand sina såmän detärtar taattsom om

troligt det ökade antalet fäder deltar vid barnens födsel ochatt som
de små barnen påverkar dem och påver-omsorgen om som personer

deras på kvinnor. Många beteenden,kar far måstet.ex. attsyn som en
från arbetet vid viss tid hämta sina barnför på dagis, vilket foratt

årendast tjugo sedan väckte uppmärksamhet i de flesta kretsar,stor

9 Så har de svenska bidragen till FN:s kvinnokonferenser behandlatt.ex. ett par av
roll.männens

2° 6,5 det1988 % totala antalet dagar för föräldrapenning.män 1993ut uttagnatog av
Årsbokde % enligt Statistisk respektive10,1 1991 1996.uttog
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idag inte någon reaktion finns såle-på många håll alls. Detföranleder
pågår strömningar tillåter visadetskäl männendes attattatt anta som
känslomässiga sidor, dvs. sidor tidigareutveckla sinaoch sommer

mansrörelsen,kopplades till kvinnor.schablonartat Den nya sommer
i relation till kvinnorörelsen, liksom denvisserligen oerhörtär svag

börjar fokusera och visa på hurmansforskningen,begynnande även
patriarkatets förtryck.offer underhar varitmännen

maskulini-diskuterats tidigare, dvs.De strömmarmotsatta ensom
förmodligen fortfarande. sådanpågår Enkvinnor,sering processav

saker och värderas på skilda kanflera olika Detinnebära sätt.kan ses
maskulinitets-kvinnor leva traditionellttillåtelse för att ut merensom

möjligheter schabloniserade föreställ-ochrelaterad styrka sprängaatt
kvinnor,också koopteringdet kanningar. Men ettavses som en

kvinnligt egenskaperförtränga relateradeomedvetet tvång att som
eftersom maskulinitetsrelaterad lo-ellerinte växtrumutrymme enges

ochenda gäller inom arbetslivet ofta för-ibland det utgörgik är som
of-fentliga organisationen.inom denutsättningar för Detavancemang

sighuruvida kvinnor tillåts tillägna lo-frågasåledesär om en nyen
traditionella rollerna tillutöka de fömångik, i betydelsen snävamer

kvinnor tvingasdubbelkönad integrerad logik, ellerför omen mer
grundläggande förhållningssätt och maskuliniserassinaförtrycka

hårdarebekostnad. det fallet skapas världfemininitetens I senare en
på, det kortsiktigt kaningalunda tjänarmänskligheten även omsom

företag.framgång för såväl enskilda Dettill ärleda personer som
uppmärksammaruppenbart antalet kvinnoremellertid helt att som

behålla eller utveckladiskuterar ikonflikt ochdenna termer attsom
Kanske det så det finns be-dubbellogik blir allt fler. är rentav atten

det gällerhar kompetens detydligt fler kvinnor män närän som
och hjäma.har tillgång till både hjärtadubbla logikema, öppensom

ekonomiskatendenser. hårdnande kli-finns andra DetSamtidigt
konkurrensen,ökade internationella denSverige och denimatet

sjukskrivningsreglema har lett tilloch dearbetslöshetenökade attnya
vård sjuka barnvågar hemma förkvinnor ellervarken män stanna av

vittnesmål hårdnande klimatfinns mångasig själva.eller Det ettom
patriarkaliska värderingar åter breder sigochgamladär utstereotypa

kvinnor.såvälförtrycketoch män som
således mängd olika rörelser analyserasförekommerDet atten var

tänkbaraavsnitt har jag bland oändligt antal valtsig.för I nästa ett
exemplifierar diskrepan mellan denolika perspektivnågraut sensom

jämställdhet mellan och kvinnor och denförmedvetna kampen män
patriarkatsvärderingar.omedvetna acceptansen av
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4 Exempel på några patriarkatsbefästande tendenser
både kvinnor och medverkarmän tillsom

troligtDet det i vissaär avseenden varit lättare släppa in kvin-att att
femininiteten i denän offentliga sektorn. Kvinnorna har varit väl-nor

komna in arbetskraft, och femininiteten har varit välkommen ochsom
exploaterats, såtillvida i synnerhet inom den expanderandeatt man
vård- och omsorgssektom behövt denna kompetens bara delvissom
lärs via traditionella utbildningssystem. Det kompetensut är en som
på gång högt värderadär i betydelsen vi inte bara värde-attsamma

den och saknar densätter den intenär finns den faktisktutan äratt
livsnödvändig och lågt värderad i den lön avspeglar den insti-som
tutionellt förankrade värderingen och marknadsvärdet delvis ärsom
kopplat till den officiella utbildningslängden. Kvinnorna har varit
välkomna in på maskulinitetens och patriarkatets villkor, dvs. villkor
där femininiteten förtrycks och nedvärderas dent.ex. attgenom
mänskliga starkt knutenär till traditionellt kvinnlig verk-omsorg som
samhet värderas lägre de tekniska verksamheterän varit traditio-som
nellt knutna till Samtidigt justmän. denutgör nedvärde-omsorg som

väsentlig förutsättning för del den offentliga verk-storras en en av
samhetens, hela livets, fortskridande Waemess, 1984; Rose, 1994,
Eliasson, 1996. Rose påpekar i drastisk jämförelse det lillaatten
spädbamet dör den mänskliga och denvärmen således likautan äratt
väsentlig för livets upprätthållande den teknik vi uppenbartsom mer
lärt inse ofta det.äross

Maskulinitet i sig inte negativ, detär själva balansenär mellan
maskulinitet och femininitet behöver uppmärksammas Be-som mer.

patriarkalisk" däremot förtryck och således,greppet frånärettavser
demokratiska utgångspunkter, något negativt. Patriarkalisk definierar
jag i detta sammanhang hierarkisering, dvs. maskulinitetattsom en

ha värde och börstörre överordnad femininitet. Det äranses vara en
hierarkisering få människor idag ställer på.öppet Samtidigtupp ge-

samhället patriarkaliska värderingar avskaffandenomsyras av vars
skulle innebära omvälvande förändringar.

Utifrån mitt feministiska perspektiv behöver patriarkatsvärdering-
både blottläggas och bekämpas såväl kvinnor.män Allaarna av som-

inte patriarkermän är och vill inte förtiycka kvinnor, möj-utan ser en
lighet till friare och intressant gemenskap såväl maskulinitetmer om

femininitet släpps fria och dessutom inte schabloniseras tillsom
kvinno- respektive manskroppar. Blottläggandet del iutgör det fe-en
ministiska vetenskapsprojektet och bekämpandet del i det feminis-en
tiskt-humanistiska samhällsprojektet. Nedan vill jag några il-genom
lustrationer rikta uppmärksamheten på några patriarkatsbefástande
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patri-befástandeparadoxaltpåvisarperspektivperspektiv, ett avsom
deklareras.officielltsamtidigtarkatsvärderingar motsatsensom

Illustration ett:nummer
maskuliniseringstendenserförRisker

diskurserekonomiskaöverförandeokritiskt avgenom

årligensektoroffentliginomvarit kutym atttidigare hardetFrån att
verksamheten 1980-ta-börjaniblev detanslag förökadeerhålla av

sparas", ekonom-deskulledetkutym attmotsvarande sättpålet
minska medskulleverksamhetenexisterandedenforiska resurserna

minskningtermer. Dennareellaiåtminstoneårvarjeviss procent
liktydigtmindreelleruppfattaskommithållpå flerahar att mersom

och iutredningaroffentliga"sparande". både italarMan varmed
ochochbehovmellan attskillnaden manresurserommunmans
80-talet kon-underharspardiskursspara, ekonomiskmåste dvs. en

legitimerats.ochstruerats
före-spartänkande harmed dettaintegreratstarktochParallellt en

marknadstänkande i kommu-införtsochtagsekonomisk diskurs ett
1970-börjanjag i1996. NärBlomquist,Hugemark, 1994, avnerna

förvaltningoffentligförmed intresseföretagsekonomi upp-lästetalet
offentligadenteorier påföretagsekonomiskaapplikationenlevdes av

privat före-medsyssladeföretagsekonomiuddaoftastsektorn som -
verksamhet. Baraoffentlig ettnågot änoch dettagsamhet, annatvar

början 1980-annorlunda. lheltsituationendecennium avvarsenare
Företagsekonom-avseenden.i dessaförändringarfleraskeddetalet

imperialiseraårfånågraunderkomoch diskurser attaspekteriska
påverkanoch övermakt ettbetydelseni övertasektornoffentligaden

rollen.denhafticketidigaredefält där
diskurs förvalt-offentligi"företagsekonomiskInförandet enav

förete-enhetlignågonsådantlitelika ämnetgivetvisning är somsom
företags-Dels hartendenser.olikaflertalhandlatharelse. Det ettom

kommitsakibland attkonsulterochforskareekonomiska samma
privatadenförutvecklatsmodelleranvändaochsig förintressera som

företagsekonomis-Dels harförvaltning.offentligockså inomsektorn
fal-offentligadetinomhögfåttallmänheti statuska enresonemang
harprofessionerandraochÖkat efterfrågatsharantal ekonomertet.

verksamhetsresone-sinalegitimeratvingasochbörjat argumentera
verksam-deniänföretagsekonomiskai termer egnasnararemang

olikafleraför på19752 EduardsTarschysenligtargumenteradesökningDenna
förbehövdeseller attverksamhetenutökning attVanligast resursermersätt. avvar

erhållnautnyttja redaneffektivt resurser.
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hetslogiken. Företagsekonomiska modeller och organisationsföränd-
ringar följer företagsekonomiskt utarbetade principer har blivitsom
både mode Røvik, 1996 och identitet Blomquist, 1996 inom den
offentliga sektorn. Detta gäller både för den traditionella myndighets-
utövningen, för tekniskt affärsdrivande verksamhet och för vård-mer
sektor, undervisning och social Företagsekonomin har blivitomsorg.

del den offentliga sektorns vardag och språkbruk, dvs. delen av en av
det konstituerar den organisatoriska verkligheten.som

Som foretagsekonom det självfalletär svårt uttrycka allmänatt en
kritik det applicerandeämnetsmot verksamhetsfält. Somegna nya
offentliganställd i och kommun under många årstat jag givetvisser
möjligheter utnyttja företagsekonomiska tankemodelleratt på sättett

verksamheten och dess effektivitet. Vad jag vill fästasom gynnar
uppmärksamheten på i det här sammanhanget emellertidär överfö-att
randet företagsekonomisk diskurs till offentlig sektor inteav ären
oproblematisk sig utifrån traditionella validitetsresonemang ellervare
från feministiskt perspektiv. Ty sådanett översättning innebär ris-en
ker risker sällan uppmärksammas blir tydliga utifrånsom men som-

feministiskt perspektiv. denEttett vetenskapliga feminismens hu-av
vudprojekt har gått på avslöja sexism i betydelsenut att vetenskapliga

sig för undersöka mänskligautger förhållandenattresonemang som
och bibringa allmänmänsklig kunskap det i självanär verket handlar

manligt förankrade förhållningssätt och plattfonnar, episte-om vars
mologiska grunder radikalt måste omkonstrueras de ska denägaom
allmängiltiga tillämpning de sig för ha Smith, 1987;utger Hirsch-att

1992; Fox Keller, 1996. Parallellt har också påvisats denmann, att
allrnängiltighet många traditionella samhällsvetenskapliga teoriersom
eftersträvar och/eller sig för ha helt enkelt inte existerar,utger inteatt

möjliga konstruera.är traditionellaI vetenskapligaatt innebärtermer
det validiteten dvs. giltigheten måste "över-att problematiseras. De
sättningssvårigheter" feminismen uppmärksammat dvs. problemsom

frånöversätta förment allmänmänsklig kunskapatt till allmän-en
mänsklig kunskap kan appliceras på såväl kvinnor män,som som
torde anledning till viss tvekan detnär gäller översättningge av
traditionella töretagsekonomiska till den offentliga sek-resonemang

Nyare företagsekonomisk forskningtorn. Czarniawska Sevon,
1996 har också börjat uppmärksamma översättningssvårigheter för-

inte översättningsomöjsäga ligheteratt olika slag.av-
Vi de klassiska företagsekonomiskavet att utveck-resonemangen

lats med tillverkningsindustrin empirisk grund, det vill sägasom en
empirisk grund giltigär endast för mycket liten del vad densom en av

"producerar".offentliga sektorn Inom service-management har bl.a.
1992Norrnann visat hur otillräcklig och ofta skadlig förrent av
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bemärkelsebredareiutvecklingocheffektivitetverksamhetens en
logik varit förochtillverkningsindustrins synsätttillämpning ser-av

exemplifieratforskningi sinhar1991Edgrenviceverksamheter.
tillverk-tillämpakommitvårdsektominom atthurytterligare man

forsk-sinhar i1992Björkegrenlogik.ochningsindustrins synsätt
tillvarataförrådatroligen böroch attråderlogikerandravisatning att

tillsyftarkulturjustkvaliteter attspecielladereducerainteoch som
låteroproblematisktheltintekulturproduktionochåstadkomma, att

företagseko-traditionelltförenbart inomskeellerinordnassig ramen
företagsekono-traditionelltAnvändningennomiska avresonemang.

påtvekantillanledningoffentliga sektorndeninomdiskursmisk ger
delenallratill störstasektornoffentligadenviDelstvå sätt: attvet

de fö-de, därverksamhet änandraverksamhetsbas i typersinhar av
insiktenDelsutvecklats.retagsekonomiska omgerresonemangen
skillnaderna,problematiseraanledningöversättningsproblemen atten

möjligheternaförharde attkonsekvenservilkaochbestårvari de
andra.till densektorndenfrånoch synsättteorieröverföra ena

komplexaföretagsekonomiska ämnetsdettydliggöraAtt mer
forskningsfält förframtidadelartillkönskopplingar ettutgör stora

emel-forskning hargenomfördRedanforskning.inriktadfeministiskt
of-könsneutralitetdeningalunda ägertydliggjort ämnetlertid somatt

dentillämpning,vid attgrunden utanimplicita ämnetsdenutgörtast
tankemässiglogisk/maskulinitetpåvilarekonominklassiska som

Smir-CalásAcker 1992;1990;Martin,1984;Fergusson,grund
blirkönsneutralitetenfalska1995.Gherardi, Den1991,1996;cich,

och till-expansionmedsamband ämnetsvansklig inaturligtvis extra
exist-sektorn. Däroffentligadenområden,lämpning t.ex.somnya

det,härkönsneutralitet. ärMennågonhellerintenaturligtvis somerar
antal de-undermaskulinitettraditionell etttidigare,påpekats somen

offent-expansionen åvdärochalltmerbalanseraskommitcennier att
påvilarvälfärdsstatenuppbyggandetoch om-sektor enlig snarareav

femininitetenharantingendelartillsorgspolitik, somstorasom
femininitetsrelateradetillkopplaslätt kanlogik ellergrundläggande

värderingar.
huvud-appliceraokritisktomsorgsmålmedorganisationeriAtt en

sigeffektivitetsdiskursekonomisk terprägladmaskulintsakligen
uppmärksammattillräckligtickeoch utgörvanskligtsjälvfallet ett

ivaliditetgrundläggandeteoriemasberörblandproblem annatsom
företagseko-ocksådetvanskligt ärSärskilt attgiltighet.betydelsen

så-ska dömaomsektoroffentliginom avnomiska manresonemang
offentligan-blandtidningsartiklarutredningar,väl resonemangsom

reduktionistisktblitenderarsammanhangi olika attträffatställda jag
"sparande".kostnader ärDettaoch ettinriktade somresonemang
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värdeskapandestår i klar strid det allmermot vägleder effekti-som
vitetsskapande åtgärder inom den expanderande privata sektorn
Wikström, 1992. Om det förhåller sig så, innebär det offentligatt
sektor till sig alltför reduceradetar gammaldags eller obsoleta teorier

appliceras förhållandevis dogmatiskt i synnerhet eftersom detsom är
väl känt faktum det mycketett är svårt verkligenatt effekti-mätaatt

viteten i offentlig förvaltning medan inom det privata näringsli-man
håller på fyrkantigadessaöverge alltförvet att till för-resonemang

mån för komplexa kvalitativt inriktade tankesätt. Dvs. dettamer
skulle innebära i delar den privata sektornatt inför tankemo-man av
deller femininiserar maskuliniserarän verksamheten,som snarare
medan inom den offentliga gör tvärtom.snarastman

Illustration två:nummer
Risker för maskuliniseringstendenser

mâlstyrningsverksamhetengenom

Den offentliga sektorns "påeffektivitet har tapetenvarit i den offent-
liga debatten under hela efterkrigstiden. Fram till början 1980-taletav
har effektivitetsdiskussionen i statliga utredningar och debatter hu-
vudsakligen vilat på nationalekonomiska makroresonemang om pro-
duktivitetsförändringar inom offentlig respektive privat verksamhet.
Under 1980- och 1990-talet har emellertid allt större ansträngningar
gjorts för denmäta offentliga sektornsatt effektivitet i företagseko-
nomiska Ett antal statliga utredningar,termer. departementsskrifter
och material från Statskontoret har det decenniet behandlatsenaste
utvärdering mål och effektivitet i företagsekonomiskaav termer.
Kursverksamheten i såväl kommuner, och landsting har kommitstat

i allt högre utsträckning omfattaatt företagsekonomiska resonemang
och företagsekonomiska konsulter har kommit anlitasatt stat,av
kommun och landsting i allt högre utsträckning. Från nationalekono-
miska produktivitetsresonemang under 1950-, 1960- och 1970-talet
har företagsekonomiska effektivitetsresonemang och begrepp som
målstyming och kvalitet under 1980- och l990-talet alltmer kommit

stå i för den offentligaatt sektornscentrum utveckling.
Begreppet målstyming har blivit allt centralt Fock, 1988;mer

Pihlgren, 1989; Rombach, 1990. Den svenska diskussionen mål-om
styming offentlig sektor har både irötter den amerikanskaav pro-
grambudgeteringstekniken utvecklades USA:s federalasom av myn-
digheter under l960-talet och i det privata näringslivets utveckling av
strategisk styrning, företeelse brukarrötter dateras till 1920-en vars
talet och de då utvecklades forstyrsystem General Mo-att styrasom

Det sig såledesrörtors. tankesätt åtminstone delvis har of-om som
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kommit ståMålstyming hargrund.empirisk attfentlig sektor som
tidiga-medelstilldelningdetaljeradetill denalternativfördels ett som

dels föranslagstilldelning,myndighetersoffentligakännetecknat enre
kombinationkärnverksamheten,vad utgördiskussion avensomom
verksamheten.medmålsättningarangivandeochifrågasättande avav

förkvalitetsdiskussiontill denkopplatsocksåMålstyming har -
utbredningomfattandefåttkvalitetsverksamhetinte säga enatt som-

Olsen,Rombach, 1990;verksamhetprivatochoffentligbåde inom
forskningsresultat"mer görrådpraktiska änrubrikenUnder1993.

ka-hankvalitetsforskningens.k.genomgång denRombach somaven
följandepå sätt:raktäriserar

inriktaddelartillinnehåll denlitteraturens ärtill storaSer man
kvalitetssäkringManagement ochQualitykvalitetsstymingpå

hur vidhandlar oñaBöckernaAssurance.Quality manom
kundernaslutprodukterundvikermassproduktion somvarorav

produkterminskar antalethurfel. Samtbesitter sommananser
eller myndighetsstan-kontrollinternaorganisationensinte klarar

oftakvalitetskontroll ärLitteraturen sta-de ställsdarder mot. om
orienterad.tiskt

praktikenexempel fråndeochi böckernaHuvudpoängen som
kvalité lönar sigökadsatsningen påinte sällanär attpresenteras

dra-marknadsandelar. Denökadekvalitéekonomiskt. Högre ger
hem förklarasamerikanskaijapanskaökningenmatiska varorav

kvalité. Rom-påsatsningenden japanskamedlitteraturdennai
1990:13bach,

såmålstymingsdiskussionemaochkvalitets-medProblemen som
jagplattformutifrån densamhälleoffentliga är,i dagenstillämpasde

artikel, antalNedan konstruerasslag.flera ettvalt i denna per-av
omsorgsrationalitet ärdenriskerna förpåvisarspektiv att somsom

verksamheterochförhållningssättkvinnligatraditionellttillknuten
med det mål-sambandiförtryckspå olikaochkläm sättikommer

arbetesektorn. Deti offentliga ärpågår ettstymingsarbete somsom
effektivisera" värde.ökatdvs. skapaverksamheten,syftehar attsom

iåtminstoneresultatet,funderaanledning överdockfinnsDet att om
eventuellt detavseenden, ärvissa motsatta.

n positiva effek-halt mångakvalitetsarbetetmålstymings-såvältroligtDet är att som
uppmärksam-ökadoch tillhanterandemedvetetoch lett till ett resursernater avmer

utvärderaintesammanhangavsikt i detta ärslag. Min attolikaförbättringarhet av
granskningkritiskallmännågonmin avsiktinte heller göradiskurser. Det är attdessa

genusaspektervilkauppmärksamhetenriktavill bara-jageffekterderas somav uppmärk-brukarvanligtvis inteaspekterverksamhet,dennakan läggas typ somav
sammanhang.i dessasammas
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Förstärkta maskulina ledningsvärderingar

Målstymingen innebär instrument med hjälp ledningensett vär-vars
"Ovanifrånstymingen"deringar förstärks. sker både avsiktligt genom

de ledningen uttalade verksarnhetsmålen skaatt riktmärkeutgöraav
för verksamheten det dettaär vitsenär med målstyming ochsom
oavsiktligt ledningen har kontrollenatt över ochgenom processen-
det vilketsätt verksamhetsdiskursen officiellt definieras. Eftersom
ledningen i högre grad fältet dominerasän såväl män masku-av som
linitetsvärderingar innebär det dessa värderingar i högreän gradatt än
tidigare kommer verksamheten.att genomsyra

ledningenAtt ökar sin styrning och kontroll verksamheten bru-av
kar ofta kombineras med "nerifrån"söker inhämta synpunkteratt man

"utifråneller fältet för integrera i mål och verksamhetsplaner.att Att
i demokratisk anda inbjuda de anställda delta i refonneringsarbetetatt

viktigt. fenomenDetta skulle eventuellt kunna tolkasanses ettsom
tecken på det inte enbart toppskiktetsär värderingaratt gäller.som

det kan, förrädisktMen lika förhålla siggärna tvärtom, nämligennog,
inhämtandet skenbartär och därmed förstärkeratt ledningenssnarast

värderingar. Flera olika perspektiv talar för så falletär oberoendeatt
ledningens intentioner.av egna .det förstaFör det inte säkertär fältet kan uttrycka och formule-att
sina värderingar. Den reaktion kom efter Gilligan 1982ra egna som

och hennes bok dijferent "medIn ordagrant: röst",voice ia en annan
svensk översättning 1985 kallad Med kvinnors röst pekar på hur
artikulerandet de känslomässigt integrerade åsikterna kräverav egna

det finns lyssnare förstår den dimensionatt och plattform frånen som
vilken åsikterna uttalas något ingalunda självklartär i den of-som-
fentliga verksamhetens pyramider. Tvärtom pekar den forskningt.ex.

Waemess, Sörensen m.fl. genomfört på just de Omvårdnads-attsom
värderingar råder bland de utför arbetet ingalunda sigsom som vare
uppmärksammas eller omfattas verksamhetsledningen. Corvellecav
1996 diskuterar också publikens betydelse för framträdandet och

"thekonstaterar audience performanceconstitutes theatt dvs. det är
publiken eller lyssnaren i detta fallet företagsledningen och dess
konnässörskap prestationenavgör eller vad kommersom attsom
uppmärksammas. Om de femininitetsrelaterade logikema saknar lyss-
nar-jordmån i ledningen kommer de förmodligen inte kunna kom-att

Ävenmuniceras till ledningen på för den föreståeligt sätt. fältetett om
skulle kunna uttrycka sina värderingar, ingalundadetär säkert led-att

kan till sig ochningen fältets perspektiv.integrerata
Självfallet det bara deär perspektiv möjligaär ochattsom se som

väsentliga ledningen kommer med och ha bety-att tasanses av som
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minstinteochmålbildemaslutligadekonstruktionenfördelse av -
resurstilldelningen.förviktigt -

"aifokusering"Målstyming som
omsorgsvärderingaroch reducering av

desjälva poängendet är attdessutominnebärMålstymingen --
och demålformuleringamamed ifinnsvärderingar inte resursersom

bort"."skalas ärskall Dettamålrelaterattill det ärgår somsom
skaeffektivitetochmålstymingmed attvitsensjälvaockså man-

bortskalavill ha ochmedvetetdetpåkoncentrera manresurserna
resten.

håll,visstbara utansåledes inte ettmål motattär styraAtt ange
kraftsam-alternativ. Det ärandrafrånbortocksåimplicit enatt styra

detangivna,ickeför detreduceringinnebär utrymmetling avensom
påFokueringenredovisade.ickeeller detuppmärksammadeicke

innebäranödvändigtvisintebehöver attdimensionervissa anserman
står iintedetinnebärdetoväsentliga,dimensioner attövriga sommen

innebarSåfaller bort.omedvetetlätt t.ex.uppmärksamhetenförfokus
trafik-påfokuseringenstarkadenbilar ochförnorrneringen ytorav

indirekt60-taleti slutetinfördesnärmiljöniförhållanden ensom
ingalundapåupplevelsemiljö sättbarnspå ettpåverkan var av-som

inne-dimensionermedvetnapå vissaFokuseringenönskad.ellersedd
förstmedvetenblirkvalitéersådanaemellertidbär att ommansom

kvaliteter ärprioriteringarna. Defaller utanförlättbort,denär somtas
omsorgsverksamhet ochkvinnligtraditionellttillkopplade omsorgs-

livs-kvaliteter äroch utgörsåsomrationalitet, värme somomsorg,
integrerbara ielleruppmärksammadeickenödvändiga men

verksamhetsbeskrivningar. därförriskerarDerationellatraditionellt
medsambandii ljusetdras framskymundan änifalla attatt snarare

utvärdering.ochmålstyming
ickeuppmärksammade,ickelättkommerreduktionismdennaI ar-

femininitetsrelateradehögvärderadeofficielltickeochtikulerade
kanaktiviteterbaseradekontextuelltdeochomsorgsvärderingar som

dådeteftersomläge,i allthamna trängredessatillrelateras vareatt
"luftutrymme" där de kanellermedvetetfinns avsattasig resurser

ellerdetmedvetenledningen ärinträngas oavsett omom
kombinerasoftastmålarbetetsparåtgärderdesamband medI som

luft-tidigareeventuellkommersektornoffentligadenmed inom

särskild"lovevänne normalt interäknasmänsklig"Att t.ex.tillföra ensom
inte finnsdensaknas,i betydelsen närvärdesätts,i realitetendenaktivitet, även om

närvarande.
inomnivåerhierarkiska24 på lägrehurstudierpå Waemesshär blatänkerJag manav

vårdarkärlek till demomvårdnad ochenergi påvårdformerolika mansatsar enav
ledningen.värderaselleruppmärksammassigdetta avattutan vare
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utrymme" bort dvs. kundeatt utnyttjas till sådanatas utrymme som-
aktiviteter inte tillräckligt uppmärksammade eller värderadesom var

ledningen, den enskilda omsorgsarbetaren bedömdeav men som
slimmade"väsentliga och därför prioriterade. Den organisation som

utifrån begränsade "effektivare"perspektiv kommer imer nu anses
själva verket reducerad på sådanaatt omsorgsvärderingarvara som
tidigare eventuellt kunnat leva i till ineffektiv verksamheten synes
och omvårdnad.

5 Sammanfattande reflektioner

den offentligaI debatten framhålls ofta vikten ökad jämställdhet iav
betydelsen fler kvinnor ledande och jämn könsfördel-poster mer
ning i yrken med sned representation könet. I den här artikelnav ena
har jag velat demonstrera alternativt gått påett ut attresonemang som
upplösa det likhetstecken ofta mellan flersätts kvinnor och före-som

Ävenkomsten kvinnligt relaterade förhållningssätt. ökat antalav om
kvinnor troligen leder till ökad förekomst sådana förhållningssättav
har jag velat rikta uppmärksamheten på det inte sak.är Iatt samma
stället finns det mycket talar för kvinnor tvingats sigattsom anpassa
till villkor ochmännens tänkesätt och värderingar varit relate-att som
rade till det traditionellt varit kopplat till kvinnors vardag haftsom
svårare komma in på den offentliga de kvinnligaatt än krop-arenan
pama.

har ocksåJag velat visa på hur kort del den svenska statensav
historia kvinnorna utgjort den majoritet de idag utgör, desom samt att
omsorgsperspektiv och värderingar traditionellt varit koppladesom
till kvinnor och kvinnors vardag i flera avseenden verkar hotade.vara
Vi lever i samhälle där den officiella retorikenett starkt inriktadär på
jämställdhet. Samtidigt pågår antal bakgrundett motprocesser som,

ovanstående utgångspunkter, befäster förtrycket femi-av snarare av
nint relaterade värderingar. Vi lever i samhälle påett som samma
gång officiellt bekämpar patriarkat och på gångsamma genomsyras

patriarkatsbefästande tendenser.av
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Kroppsräkning, konstruktion könav

och offentliga organisationer

MATS ALVESSON

artikel diskuterar i desskön två centrala innebörderDenna män/kvin-
respektive former maskulinitet och femininitet, dels i allmän-nor av
dels med påhet, avseende offentliga organisationer. någon månI be-
också makt, främst ideologisk och disciplinerande sådan.rörs Temat

vi tänker i förhållandehur kön till offentligaär organisationer ochom
det ärmakt, hur i gränssnittet kön/offentligän sektor/makt.snarare

"objek-det talar dels problemMot med fastslå hur detstora attsenare
tivt" i komplexa frågor, dels områdets föränderligaär natur.

Artikeln inleds med allmän diskussion vad kön genusären av
kortoch genomgång utvecklingen inom forskningen. Däref-av en av

följer kritik stark fokusering på räkna kroppar ochter att atten av en
fördelningen män/kvinnor inom olika områden avgörande förse som

förståelsen könsrelationer i samhället. Istället framhålls viktenav av
uppmärksamma kulturella föreställningar maskulinitet och fe-att om

mininitet och de dominanstörhållanden följer härav. Resone-som
appliceras på offentliga organisationer, vilka belyses utifånmanget

spänningsförhållandet maskulint/feminint. Huvuddelama den of-av
fentliga sektorn kan präglas inte bara överviktsägas kvinnorav av

utpräglat feminin identitet.även bidrarDenna till kon-utan attav en
kvinnor i feminina bara könsfördelningInte ävenstruera termer. utan

verksamhetsbetingelser och ideologier i offentliga organisationer bi-
drar således till skapa kvinnor och därmed indirekt sommänatt so--
ciala varelser. anställningSnarare i vissa delar av offentlig sek-att

uttryck för kvinnors essentiella dvs. någotär genuinttor natur -
kvinnligt offentlig sektor skapare kvinnorsär kulturella karak-en av-

transformera könsrelationer handlarAtt således delvistär. trans-om
formering offentliga organisationer.av

Vad kön1 är

samhällsvetenskapliga sammanhangI understryks och kvin-mänatt
utvecklas och blir till i socialt och kulturellt sammanhang. Mänettnor

olikaoch kvinnor i kulturer utvecklar olika och orienteringarvanor
och verkar inom olika arbetsområden. Att del yrken betraktasen som
kvinnliga respektive manliga och för det könet i hu-ärreserveras ena
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vidmakthållasvilka kanförhållanden,socialauttryck för omvudsak
ochi kvinnorsförankrasnormal ochuppfattaskönssegreringen som
frånförvandlasyrkentid kankortganskaPåförhållningssätt.mäns

ellerexempel,klassisktkontorister ärkvinnoyrken, etttill gesmans-
skillnaderBiologiskapersonalchef.prägel,könsneutral upp-t.ex.en

och arbets-agerandekvinnorsochavgörande för mänsfattas vara
bety-har vissbiologinåsikterolikadockfinnsfördelning. Det om

"bör överbe-varkenfeministerdel attEneller inte.delse manmenar
skillnader, dessabiologiska utanbetydelsenförneka gereller avtona

barnomvårdnadochFödande1991.Cockbum,betydelseviss aven
skiljer sigklartorienteringkvinnorforskarevissaenligt somenger

Även omvårdnad1987.Hartsock,1978;Chodorow,från ommäns
främstförhållanden, poängteras attkulturellapåverkasbarn avav

hävdarAndradenna.handtagit attnulägetiochhistorisktkvinnor om
för-uteslutandesåmaskulint/feminint gottmän/kvinnor, somkön -- könsskillna-biologiskafrånfrikoppladesocialaklaras processer,av
för-bättrekanorienteringarkönsspecifikaframstårVadder. somsom
ochförhållanden mänsocialaochpositionerde yttre somklaras av

ingafinnssynsättdettaEnligt1977.i Kanter,hamnarkvinnor
sådant,kvinnokönettill utankoppladevärderingar en-kvinnliga som

arbetsvillkor,omständigheter,för deuttryckärvärderingardast som
medochkvinnor män,visspräglarkarriärutsikter grupp avensom -

kvin-tillskrivsiblandomsorgsrationalitetvillkor. Denliknande som
ifrågakvinnornauttryck förförstås attsåledes bästskulle ar-somnor

detta.kännetecknarvillkormed deochomsorgsarbetemedbetar som
obetaltiellerlönearbeteisådantmedarbetarinte ar-Kvinnor som

särskildnågonutmärkasintedetta synsättenligtskulle om-bete av-
bamom-ochsjukvårds-manligfrånskillnadtillsorgsrationalitet,

föreliggerkönenessens" tvåsärskiljer deNågonsorgspersonal. som
enligt detta synsätt.inte,således

tillbakahärledaberedda eventu-Även inte år attforskarede som
desspåvisst könmedlemmar ettkaraktäristika hosella avgruppen

psykisktidiglivssituationmateriella utanochsocialaomedelbara ger
regeldock ibetydelse attsocialisationochutveckling stor menaren

köns-Aktuellai långsamtföränderligt, än tempo.socialtkön är om
kön iochidagKöntillfälliga fenomen.historisktsåledesärmönster

fenomen.annorlundamindreellerärövermorgon mer
biologisktmellanåtskillnadoftadetta görsunderstrykaFör enatt

användssvenskapågender,eng.socialt könochsexeng.kön
bl.a.kritik,delförharDistinktionengenus. utsattsibland entermen

ocksåkönet ärbiologiskadetinnebörden so-inteför attnotera avatt
Som1992.Hallberg,jfrfenomenkulturelltdvs.definierat,cialt ett

biologiskautgår fråntendensocksåfinns attnedanframgår manen
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bestämningar och kvinnormän jfr nedan kroppsräknings-av om
forskning även påstår sig intresserad kön socialom man vara av som
konstruktion, vilket viss förvirring.ger

definitionEn socialt kön gender, vilken kontrasterar biolog-av
iskt kön sex, bestämd kromosomuppsättningen och uttryckt iav
könsorgan, interna reproduktionsorgan och hormoner, kan låta så här:

Gender refererar till klassifikation konstruerad samhäl-en av
len vilka överdriver skillnaderna mellan och kvinnormän i syfte

vidmakthålla könsojämlikhet.att Reskin Padavic, 1994:3

Kön refererar här till något felaktigt eller förvrängt medför attsom
något illegitimt fasthålles. blirKön således närmast ideologi vilkenen
inte skapar förvränger faktiska förhållanden.utan Resultatet tillär
kvinnors nackdel. De får lägre lön, blir befordrade mindre ofta, utsätts
ibland för sexuella trakasserier och får göra hemarbete. Utanmera att
förneka så fallet kanär det anförasatt kön aktivt skaparatt mänmera
och kvinnor baraän överdriver skillnaderna och ojämlikhet inteatt är
det socialtenda resultatet kön" gender. Reskin och Padavicav

"socialttycks könbortom finnsatt något objektivt såmena ut-som
försätts förvrängningsprocess överdriver skillnader. häv-Deen som

dar några signifikanta skillnaderatt mellan och kvinnormän existe-
Kanske kön -i meningen idéer kvinnormän, och relationernarar. om

mellan dessa skapar och kvinnormän i de socialisationspro-snarare-
och fortgående sociala konstruktioner utmärker socialtcesser liv.som

sådantEtt uttryckersynsätt Acker 1992 då hon skriver kön gen-att
refererarder till strukturerade, socialt producerade distinktioner

mellan kvinna och feminint maskulintoch 250. Kön nå-ärman,
vi åstadkommer, inte bara i tidiggot uppfostran vi deltarsom närutan

i arbetsorganisationer och i andra sammanhang.
Även det svårtär och ibland inte så lyckat- fasthållaom att ett-

processperspektiv detär fruktbart förstå kön könsorgani-attmera som
seringsprocess omtalaän kön bestämtatt jfrett patriarki,systemsom
genusordning eller förvrängande klassifikationssystem. Kön förstås
enligt min mening bättre dynamiska, mångtydiga och varierandesom
fenomen statiska,än entydiga sådana. Detta gäller i synnerhet isom
det svenska samhället idag. Snarare än könsordning finnsav en en
pluralitet könsordnanden. Dessa kan tämligen olika vidav t.ex.vara
vårdnadstvister, utnämning chefer i näringslivet, på dansgolvav osv.
Viktigt enligt min mening kritisktär studera användandet,att innebör-
den, organiserandet och effekterna distinktionema kvinna ochav man,
feminint och maskulint och de relationer föregår respektive följersom
därav. Detta för mig,är, kärnan i könsforskning jfr Alvesson Bil-
ling, 1997.
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könperspektivOm2

samhällsvetenskapåtskilligliksomkönsforskningenInom annan --
Billing,Alvessonochperspektivantal ansatserfinns stortett

di-rad olikautifrånvarierar1996. DessaSmircich,Calás1997; en
intresse,politisktståndpunkt,vetenskaplig-metodologiskmensioner:

dessa,någraigenomkortfattatskall härJagfokus avtyp osv.av
konfronterasfokuspolitik ochvetenskap,påtraditionellvarvid synen

tillmigjagansluterartikelnståndpunkter. Ialternativautpräglatmed
förståelseproblematiserandetillbidrasökeroch avde meraensenare

debattochforskningidominerardekön än som
konfronterafördelmedkanvetenskapsuppfattningI mantermer av

etab-följandevilkaiståndpunkt,neo-positivistiskdominerande aven
objektivafastställandemöjliggörmetodikvetenskapliglerad san-av

samhällsve-inomutvecklingenär",hur med dendetningar senare
objektivafastslåmöjlighetenskeptisk attvilken ärtenskap, mot san-

verklig-ningar huriställetframhållerforskare utsagorModerna om
och olikaspråkbrukperspektiv,forskarensheten avhängigaär av

konstrueras.verklighetenvilkaioperationer
poststrukturalistiska/postmoder-inriktning desentida ärviktigEn

objektivtdefinitivt,någotkanvi inte sägafrånutgårvilkanistiska, att
framhålls allaIstället1992.Rosenau, utsa-helstnågotsant somom

instabila ka-tvetydiga,vardagligalikavälvetenskapliga somgors -- råderallmäntpå. Merabyggafundamentstabilasaknas attraktär. Det
enighetsamhällsvetarebevandradevetenskapsfilosofisktmångabland

hen-utgångspunkter,teoretiskaochparadigmatiskaforskarensattom
verkar,honi vilkentidsandadenhemvist,politiskaochkulturellanes

valutnyttjar, allaspråkbruk hondetforskningen,medsyftenhennes
kläder,tillreferensramarurvalfrånforskningsarbetetigörs avsom

forsk-produceratillintervjuer bidrarvidkroppsspråk attordval och
Även forsk-de flesta1994.Sköldberg,Alvessonningsresultat om

samhällsvetenskap-ikomplikationerdessaallafrånenvist bortserare
huravbildarresultatempiriskapåanspråkochforskning gör attlig

trendenföreställningar, äroch attupplevelserär individersellerdet
kunskap. Sna-objektivproducentförståslängreforskning inte avsom
kunskapspro-ochforskninggrunden fördatabetonaän att somrare

vis konstrueras.ocholikadata sättvid hurtonviktenläggsduktion

respektivederasochoch kvinnorjämföra mänsigbrukar koncentrera attDessa om
intressen,kvinnorsuppfattasvadutgå frånellerkvantitativai varavillkor termer som

erfarenheter.ochupplevelser
iprocedurföljande2 präglas noggranttillrefererarNeo-positivism ansatser avsom

förgrundenrobustadenotolkade databearbetningochinsamlingvilka somsesav
räknasteori kangrundadÄven såsomkvalitativamånga ansatserkimskapsresultat.

Lincoln, 1994.Guba1994;Sköldberg,Alvessonneo-positivismsom
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Kvantitativt material kan förefalla objektivt, robust och god ut-ge en
gångspunkt för tolkning, det döljer ofta tvetydigheter och ba-ärmen

på för kategorisering. framgårSomserat nedan är benäg-normer t.ex.
enheten definiera individer eller kvinnoratt män uttryck försom
objektiv verklighet viss konstruktion. Attutan det finnssnarare en
vissa skillnader med fördel kan betrakta objektiva ärsom man som en
sak, dessa privilegeras vid bestämmandet individersatt karaktäris-av
tika annan.är Tolkningsarbetet såledesär centralt vid delsen pro-
duktion empiriskt material, dels vid vad eventuellt kan fåsav utsom

detta; inte så mycket i form objektiv, neutral, kunskap,av av sann
kanske insikter, idéer, impulser till tänkande, omtänkandemen som

och reflektion och kanske punktering och förutfattademyterav men-
ingar Alvesson Sköldberg, 1994. viktigEn implikation av senare
decenniers insikter ifråga metod fokusär bör mindre ensidigtattom

vad traditionellt gjortsän i empiriska studier läggas på utredasom att
är,hur det på data och uppmärksamhetstörre riktas tolkning,mot

konstruktion data och reflektion kring de kategorier och distinktio-av
utifrån vilka konstruktionen sker.ner

Ibland framhålls intersubjektivitet viktigt kriterium på godettsom
vetenskap. En god studie bygger på bedömningar andraävensom
kompetenta delar. Reduktion subjektivitetens betydelse ärpersoner av
möjlig bl.a. förlitande på forskarsamhällets konventioner ochgenom
regler för forskning. Reliabilitet kan uppnås nyttjar sigattgenom man

väl beprövade, standardiserade instrument och nyttjar sig fleraav av
bedömare vid studiet komplexa fenomen och så vidare. detAttav
skulle råda konsensus vid bedömningar/kodningar vilket naturligt--

långtifrånvis alltid fallet- "objektivitet",är dock integaranterar utan
kan ofta förstås bedömama har paradigmatiskatt bak-som gemensam
grund och inskolade iär världen på visst använda vissatt sätt,ettse
vokabulär och så vidare Alvesson Deetz, 1997. forskareAtt el--
ler andra människor kan likaär överens väl signalera konfonnitet-

objektivitet.som
En konventionell vetenskapsuppfattning i vilken det politiska, ut-

dettaöver för studietavgör t.ex. jämställdhet,att likty-tema ses som
dig med slags felkälla kan konfronteras med alternativ vil-en en syn,
ken hävdar samhällsvetenskap i sin grundläggande karaktäratt är po-
litisk i vid mening. Detta gäller inte bara vad beforskas ävenutansom
hur detta sker frågaär värderingar och politiska-etiska ställ-en om
ningstaganden. språkbruk bärareär olika laddningar. Vadt.ex. ochav
hur vi betecknar inte neutralt. Jämförär ord arbetsgivare ocht.ex. som
arbetsköpare, arbetslös och arbetsfri, personalman och barnmorska,
marknadsekonomi och kapitalism. betecknaAtt något manligtsom
eller kvinnligt eller betona någon ellerär kvinna och inteatt man
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gestaltning fenomenetviss"bara ingenjöreller ärchef att avge en
kvinnligalegitimerakaninnebörder. Dessavissaprivilegieraoch

kvinnligt".typiskt nå-bestämmaAttvärderingar förtryckaeller
"naturligt föroch riktigtkvinnligt också detantyder ärattgot som

Sköld-framhålls i Alvessonvisst Sompå sätt.kvinnor ettatt vara
reproduce-undgå antingenintesamhällsvetenskapkan1994 attberg

insti-dominerandeproblematisera och försvagaellerförstärkaochra
etiketterutnyttjaintressen. Baraidéer ochideologier,tutioner, att som

reproduce-bidrarledarskapledare betydelsenframhålla attoch av
"leddaledare" ochochmellanrelationerasymmetriskara/förstärka

ledar-förknippas mednaturlig. Dedistinktionen ärindikera att som
medan detillskrivs betydelsechefspositionerifolkfrämstskap --

de-ledarberoende, dvs.ledarskapet konstruerasobjekt förär somsom
Givetvis finnsframhålls.osjälvständighetochunderordning se-ras

Även "demokratiskt le-ledarskap.påberoendevariationerdan typ av
tillreduceraschefenförståsdarskap intenormalt attattsomsom-

innebärdemokratiskaunder mötenordförandeskapet atthantera -
sig che-underordnaskallblivit hörda,haefterunderlydande,de att

uppfattning.fens
politiska karaktärendenmedvetensåledesblirViktigt att omvara

ii varje elementforskare, isamhällsvetenskap,all stort settattav
konserve-antingenskrivandet,kanske isärskiltochforskningsarbetet

proble-ochVad fokuserasoch idéer.föreställningareller utmanarrar
sig tillAnsluterreproducerasgivet ochförVadmatiseras tas man

sense" objek-neutral och"common sigvilken kankonventionell te-
de-familjä-eller lyckaskonservandeinverkaroftativ mansommen -

självklartochnaturligtexisterande intedetbetraktadvs.risera, som
Alvesson Deetz,förändringsbartochexotisktmärkligt,utan som
könsforskning moti-påhänseendeMed1982Löfgren,Ehn1997;

vid hurläggskaraktärenpolitiskakomplexaden att stor omsorgverar
till kon-bidrariskerarfallikönstemanhanterar attannat manman -

förändringsambitionema.deochserverande emot egna
särart/lik-på kön igrundsynenfrågaviktig är termerEn avannan

feministerfrånutvecklingslinjekanhet/heterogenitet. Man attse en
kategori tillenhetligunik ochkvinnorsig för attintresserat som en

kön. Bakomförhållande tillidiversitetochheterogenitetframhålla
dockkvinno-kategori finnsenhetligunik ochföreställningen om en

jämförasig förhar intresseratuppfattningar. Enolika atttvå tämligen
ledarskapsstil,Motivation,klumpvis.betraktadeochkvinnor män,

diskrimineringstenden-likvälfärdigheter,kognitivavärderingar, som
prestation, anställningbedömningarsammanhang,i olika t.ex. avser

för studier iföremålgjorts tillharlönesättningbefordran,och m.m.
riktning har in-kvinnor jämförs. Enochvariablerna mänvilka annan
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sig för kvinnors deras grundläggandesärart,tresserat förhållningssätt
och orienteringar, erfarenheter och upplevelser. Denna omnämns
ibland den feministiska ståndpunkten Harding, 1987; Hartsock,som
1987. Ofta företrädare för denär positionen engagerade i att tasenare
ställning för kvinnor och deras intressen. villMan framhålla kvinnors

Kvinnors röstererfarenheter och upplevelser. slagord.utgör Motett
fokus på kvinnor jämföra med eller nåmän djupett att atten grupp-

kunskap och för kan så ställas avstånd från idéntarom en syn som-
kvinnor meningsfull, enhetlig kategori. Istället framhållsom som en

kvinnor kan frikopplas från klass, etnicitet, medatt Enras, mera.
tidig kritik idén enhetlig kvinnlig ståndpunkt kom frånmot om en

"Kvinnan"feminister i USA menade idéer ellersvarta attsom om
"kvinnor" med erfarenheter och intressensom en grupp gemensamma

uttryck för vita medelklasskvinnors etnocentrism, vilka söktevar
överföra sina upplevelser och idéer till universell kvinnlighet, vil-en
ken dock hade föga relevans för kvinnor i USA Westt.ex. svarta

enstermaker,F 1995. idag allmäntDet är inte kanaccepterat att man
tala kvinnor universell kategori klass,även etnici-utan attom som en

ålder, sexuell orientering måste beaktas. Möjligentet, måstem.m.
också gå bortom dessa sociologiska standardkategorier och beak-man

subtila förhållanden, föräldraidentifikation,ta familjeför-t.ex.mera
hållanden och livsstil, för belysa kvinnor och också,mänatt natur-
ligtvis.

En och radikal kritik kommer från postmodemistiskt/senare mera
poststrulcturalistiskt håll t.ex. Flax, Nicholson,1987; 1990; Weedon,
1987. Språket här instabilt, metaforiskt, oförmöget speglaattses som
något utanför det självt. Verkligheten fragmenterad,yttre ses som

Varjeprocessuell. försök något bestämt densammasägaatt ärom
problematiskt, verkligheten ordnas och tämjs belyses infor-änsnarare
mativt. Postrnodemister uttrycker bl.a. skepsis nyttjande uni-mot av
versella begrepp kvinna, manliga och kvinnliga värdering-som man,

moderskap, familj, företag, ledning och så vidare. Dessa begreppar,
verkar oña totaliserande, då de används beaktandeutan noga av sam-
manhang och mångtydighet. Totaliserande begrepp och stela dikoto-
mier låser tänkande och förståelse. Alternativa förståelser blockeras.

hel del postmodemisterEn för väldigt långt. blirDen dåansatsen
okonstruktiv och irrelevant för samhällsvetenskap Rosenau, 1992. I

moderata versioner kan den fruktbar input till sensi-mera ge en mera
tiv förståelse bl.a. könsförhållanden. Könsforskning och könstänk-av
ande i allmänhet skulle då bli historiskt och kulturellt sensitiv,mera

uppmärksam på mångfald och fragmentering,vara

enhetliga föreställningar kvinnaersätta och kvinnlig köns-om-
identitet med plurala och komplexa konstruktioner socialav
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bland andrarelevantbehandla könidentitet och temaettsom
1988:391.Nicholson,Fraser

Även rationalitet,manlig och kvinnligbegrepp omsorg, mo-som
såvidastryka på foten,femininitet skulle fåochmaskulinitetderskap,
förhål-innebörder iför varierandemed stark känslaanvändsintede

intressedå motiveraskullelokala kontexter. Detlande till ettsenare
femininiteterochmångtydiga maskuliniteterskiftande ochför t.ex.

rekommenderasdualism.grovkomig Den ansatsän somsnarare en
patriar-samhälletidéermotsatsställning tillsåledes i vissstår somom

"män" ochblockjämföravärdetkönsordning,kat, att avav
kvinnor, så vidare.och

en kritiskpostmodemismkringkänslorblandadehar självJag
den1994Sköldberg,finns i Alvessondiskussion attmenarmen

mångfald ochuppmärksamhetökadochspråketsensitivitet för aven
olika fenomenkaraktärenprocessuellalokala,dentvetydighet samt av

världen medordnabenägnafruktbar. Vi alltförärbetonas, är attsom
hurfastställa detbehärskaViljantotaliserande begrepp. attatt genom

bör Osä-är kanske bättreläsningar vad öppnasinnebär upp.somav
tolkningarmultiplafruktbarheten imångtydighet, prövakerhet, att

samhällsvetenskap.tyngd ibör störreges
samhällsvetenskap-påbehandlats häraspekterDe tre synensom -

och språkantaganden könpolitiskalig kunskap, dess natur, om -
fruktbartdetdesto mindre kanvarandra. Ickeöverlappar att motvara

"data, kartläggningvilkenkönsforskning ipådominerande avsynen
kvin-fokus påoch neutralitet ochobjektivitetförsök tilldethur ettär,

ställa altema-och kvinnormellanjämförelseeventuellt män ennor
genomtänktabetydelsenframhållertiv kunskapssyn. Den avsenare

socialtkonstruktionersocialaforskarensochtolkningslinjer av en
1991 ochdubbelkonstruktion, jfr Steier,verklighetkonstruerad

enhetlighet,nedtonande mön-politiska karaktär. Ettforskningens av
erkännandeåtföljsuniversella begreppanvändandester, avavav

teori, dvs. teorilokalfragmentering och värdetmängtydighet, somav
totaliserande.och undgårsituationsspeciñka på allvardettar

kroppsräkningssynenkritik3 En av

variabelbehandlar könetpå köndominerande attDen som ensynen
då från människorsutgårvariabler.till andra Mani relationstudera

finns undantag.entydigt, deti regel ävenbiologiska kön. Detta är om
kvinnof ochkategorisera människorienkelhetenJust att som

central, inte bara imän" såvarför distinktionenför ärbasenvälär
till för-appellerarkönsforskning.i Denvardagslivet även suntutan

entydighet i underlagettill denretorik ochpolitisktillnuñ, som pas-
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fint in i statistiska bearbetningar och sorterande kvalitati-ävensar av
data.va

räkna kroppar"På tid har dock fokus på förett att utsattssenare
och kritik Alvesson Billing, 1997; Calás Smircich,mer mer

utgå från1996. Genom vissa kroppskaraktäristika främst köns-att -
definierar människor. Man därmed kroppsut-antar attorgan man-

sigrustningen i något väsentligt kanskesäger det avgör-t.o.m. mest-
Statistikande lika väl i vilka enskildutsagorom en person. som en-
"man" kvinna"definieras eller närmare överväg-utanperson som -

anden kring i vilken utsträckning definitionen något relevant-säger
återskaparskapar eller därmed föreställningen kroppen äratten om

för förståelsenavgörande kön. socialaDet och biologiska tenderarav
bindas ihop. könsforskareDetta i regel hävdar in-att trots att att man

sig för könet social konstruktion, det vill intesägatresserar som en
för biologiska könsskillnader för de sociala och kulturellautan pro-

män "kvinnor"i vilka och blir till sarnhällsvarelser.cesser som
bakgrund avsiktenDetta med huvuddelenär värt att notera mot attav

feminismen upphäva könets betydelse i meningenär undvikaatt attav
biologiska könetdet fundamental utgångspunkt för arbetsdel-är en

på arbetsmarknaden och ining hemarbetet och för särskiljningsbe-
handling i olika hänseenden.

gynekolog distinktionen man/kvinna utifrån kroppskrite-För ären
rier relevant och viktig. samhällsvetareFör detta inte nödvän-ären
digtvis så. Vi kan tänka könskonstruktioner i vilka kvinnor bärareoss

viss kropp, bio-kvinnor identifierardvs. sig med modern,av en upp-
lever särskild individuationsprocess, blir defineras såsomsortsen
omvårdnadsorienterade, empatiska, relationsorienterade, föder barn,

primärt för dessa och hemmet, utvecklar modersoriente-tar ansvar en
ring, värderas primärt utifrån sexuell attraktivitet,- upplever sig regel-

"kvinnor,mässigt och entydigt hamnar i kvinnojobb, diskri-ettsom
i arbetetmineras också definierar bio-kvinnomaav personer som som

"kvinnor, underordnas i omgivningenmännen och sig självav
kvinnoroll.3och/eller andra instängs i Sådana könskonstruktions-en

förekommer förvisso. Enligt många könsforskare deantasprocesser
dominera. Ovan har huvuddelen de idéer könett.o.m. av om som so-

3 inteFör i onödan framställningen avstår jag från visa motsvarandeatt tynga att
konstruktioner I delar i övrigt nöjer jag migmån. med behandla kvin-texten attav av
nan/kvinnor exempel. Det betyder naturligtvis inte likställerjag kön medattsom
kvinna. Att jag i regel exemplifierar könskonstruerandet med kvinnan hänger sam-

med litteraturen området, vilken jag utgår från, såoch de delargöratt attman av
offentlig sektor jag främst behandlar handlar konstruerandet kvinnorsom mera om av

Implicit konstrueras dock därmed de Dåän män. vad utmärker kvinnor/senare. som
kvinnligt endast kan förstås i relation till män/manligt innebär detutsagor om ena

någotkönet outtalat det andra.sägsatt om
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olika elementOlika forskare framhållerkonstruktioncial summerats.
central, för andraoch underordningsegregationdeldetta. För äri en

kvinnan. möjlighetutmärker Enomvårdnadsorientering det ärär som
utifrån dessa aspekter.social köns-mening Enkvinnan idefinieraatt

skulle då karaktärise-genus-kvinnakonstruerad kvinnasocialt en --
knappastkaraktäristika.nänmda Nuhuvuddelen stämmeravavras

kvinnor kvinnor identifierardelde flesta Enpå alla ellerdessa in ens
mors, högfemininaintealla utvecklarfar sinmed sinsig änsnarare

föder inte barn, deomsorgsrationalitetstypen, allaorienteringar av
med den äktaibland farniljarbetetåtminstonedet delargör ma-som

kvinnan kan endastkrav på den socialaStälls högaoch så vidare.ken
kvinnor i den meningbio-kvinnor definierasminoritet somsomaven

könsforskare,samhällsvetenskapliga dvs.intresse förprimärtär av
Även del bio-kvinnor knappastmed låga krav blirgenus-kvinnor. en

nedsättande beteckningen socialamening jfr deni dennakvinnor
skilja sig tillräckligt från män. Omkvinnormän som ansesom

utmärker kvin-barn detoch vårdandefödandet.ex. somav ses som
viss orientering vil-ocherfarenheter, upplevelser genererar ennors -

Hartsock, 1987t.ex. Cockbum, 1991;många feminister görket -
kvinnor.aldrig vissbio-kvinnor Avblir del t.ex.grupp, an-enen

viss tidpunkt.flera blivit det vidorganisation, har Ut-ställda i enen
offentliga sektorns bio-kanske 2/3 deifrån kvinnobegreppdetta är av

kvinnor. utveckling dettaFörviss tidpunktkvinnor vid en aven
forskning, Alvesson Bil-kan hanteras iidéer kring hur dettaoch se

ling, 1997.
beteckningar dockövergripande, statiskaintresse ärAv änstörre

blirkön sker i olika Detkonstruktionerde specifika processer.av som
kvinnors biologi, blir till ifinns idå inte fråga någon somessensom

och/eller etableras i ochutveckling och socialisationpsykisktidig
omvårdande, kön i dyna-barnafödande ochmed ärutan ett temat.ex.

kvinnor ibland kon-ochkan härskeenden. Man säga mänmiska att
i t.ex. isig själva könstennerandra eller konstruerarstrueras av

vid i könsstere-beteende såsom flörtande,könsfokuserat engagemang
älgjakt eller vid direktråsupande eller förbeteende, män,t.ex.otypt

...", "visom svårtkvinna kan detidentitet,anspelning attvaraen
sektom", ibland konstrueras iden offentligamåstekvinnor värna om

sociala identiteter.har mångfald KönMänniskor ärandra tenner. en

4 annorlunda behandlad dina manligafrågan Upplever du dig änställdeWahl 1992
erhöllekonomer och civilingenjörer och 7 itill kvinnligakollegor allmäntrent

nej, alls",mån"grad", "ja, vilket skulle kunna antydai viss och 147, intehög 77 att
definieras kvinna iomgivningen särskilt markantupplever dehel del att somaven

man"."armorlunda också 6 nedan.Semeningen än noten
5 för många kvinnliga chefer på högrei varje fall ha gällt-gälla ellerDet tsynes ex -

Jardim, 1977.nivå Hennig
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dominerar inte alltid. Tillvaron, inte minst i organisationer,Denen.
genomlevs i form olika identiteter och de-accentue-att accentuerasav

sig definierasviss dvs. uppfattar och andraEn ärras. person av som-
underordnad, kvinna, ekonom,chef, svensk, medelålders, frånskild,-

religiös, kollega, Identiteterna kan sammanfallavän t.ex.mor, -
kvinnlig chef eller frikopplade chef kvinna vidänvara snarare- - -
olika tillfällen. dynamiska kan kombinerasDenna med erkän-syn

"fasta"livshistoria och situationer: ha småbarnnande kan inne-attav
kvinno-identitetenkonstruerandet sker frekventbära ochatt av mera

eller tillskrivandetintensiteten i identitetsupplevelsen ökar. Troligen
då blir äldre och självgående.minskar den oña barnen mera

förståelse individerhelt definie-Detta än omger en annan ses som
kroppssärdrag och till dennarade sina könsspecifrka kopp-tättav en

"kvinnlighet"/manlighet.lad Kroppssärdragen iäressens nor--
Identiteter liksom relationer, handlande,malfallet konstanta. prak---

tiker det inte.ärm m -
försvar för kroppsräkningsfeminism kan anföras kroppenSom att

utgångspunkt vissa kulturellaförvisso för och socialaär en processer,
vilken bärare kvinnokroppar och manskroppar utvecklasi eller be-av

diskrimineras olika. kroppsbärare bio-man tillskrivsNärmöts en
viss manliga egenskaper får detta självfallet konsekvenser.en essens

Givetvis statistik hävdar 2/3 de offentligtsäger attoss som av an-
majoriteten sjukvårdsbiträden,ställda och den sjuksköterskor,stora av

förskollärare, städ- och hemtjänstpersonal kvinnor, del.är Kroppenen
i vissa hänseenden helt klart viktig törankringsinstans för förstå-är en

kön och könskonstruktion ielsen samhället. utgångs-Den ärav en
kollektivt och politisktpunkt för handlande kravställande.

kan det empiriska värdet vissa uppgifter individersHur av om
i befattning, yrkesgrupprelation till lön, balanseraskroppar m.m.- -

den teoretiska idén betona sociala konstruktioner i könsforsk-mot att
ning avvägning värdet respektive problemen med,En kropps-av,av

kroppsdistinktionenräkning kan medföra och visst.ex. att noteras sta-
tistik används ingång för tänkande och analys, köns-attsom men
forskning, liksom tänkande i allmänhet, bör underordna intresset för
människors könsdistinkta kroppar övergripande fokus på männi-ett

subjektivitet, orientering, verksamhet, socialaskors praktiker, och så
korthet: intresse antalet chefervidare. I med kvinnligastörre änav

femininantalet chefer med viss t.ex.könsorgan ledningsstilär en
visst relationsmönster,ett osv.. Då relationen mellan en persons

chefsarbete och dennes kromosomer och könsorgan tämligenär svag,
6de mycket lite det förra.säger senare om

6Forskningsresultaten kön .och ledarskap varierar. delEn journalistiska ochom mera
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kvinnor"män" då användas medoch börBeteckningar som
eventuelltsamhällsvetenskaplig forskning,iåterhållsamhet reserveras

sådana idå dessa konstruerassammanhangdeochsubjektför de som
måste utredaMed andra ordmening.socialpsykologisk och manen

"kvinnaman gåri viss mening utöverellernågon är somenom
specifi-då lämpligenkanmeningkromosomella. Denden som avses

diskrimineringsoffer. Därut-maskulinist,t.ex. omsorgsperson,ceras:
vilkaidéer ochmed fördel studeranaturligtviskan utsagoröver man

kvinnor"."män be-övrigt kanoch Iformerandetbidrar tillofta av
det endaanvändasoch bio-kvinnabio-mansåsomteckningar om man

och könsorgan.kromosomergrundvalpåsiguttalar är avom
framträdande alternativettill detåterkommaskallJag mestsnart

femininitetmaskulinitet och iundersökadvs.kroppsräkning,till att
praktiker.innebörder sociala Förstochvärderingarkulturella samt

legitime-i förhållande tillkroppsfokuseringdiskussiondock omen
ringsproblem.

legitimeringKroppsrepresentation4 som

legitimitetkravetoffentliga sektornför den ärutmärkande dragEtt
privata företag ivärderingar. Medanocholika kravförhållande tilli

offentligaekonomiska resultat ärmaximeratänktahandförsta är att
relation till domi-legitimitet ikrav påförorganisationer utsattamera

könssamman-dimension härallt viktigare ärvärderingar.nerande En
kvinnliga kroppar imanliga ochförhållandet mellansättningen, dvs.

på deregering, riksdag ochbio-kvinnor iAntalethögstatuspositioner.
verksamhet uppmärk-i offentligchefsposterandraochhögsta även

förorganisationsledningarPolitiker och utsätts att ut-presssammas.
bio-kvinnor till hög-flerakönsfördelningen utnämnajämna attgenom

poster.re
legiti-verkningsfullt på lite olika sätt: utöverkan attDetta gevara

kvinnorepresentation minskaökningenwill kanoch goodmitet av
dominerandeföreställningenkulturella mäntraditionella,den om som

inspiration tillunderordnade. Attrelativtkvinnoroch sett om-gesom
ochförhållande tillbiologiskt kön iinnebördentänkande statusavav

asymmetrinkonventionellareducera denbidra tillkanauktoritet att

den omfattan-medan den delenskillnaderskrifter framhäverkonsultbaserade stora av
skillnader mellanfinns inga eller små mänsdetlitteraturenakademiskade attmenar

handen skill-forskning vidsamrnanvägning allledarskap. En attkvinnorsoch gerav
något bestämtfall inte kani varje sägamåttliga ochnaderna är att om en personsman

översikt, Alvessonbiologiska kön förvederbörandesutifrånchefsbeteende seen
och köns-såväl könförändringar ifrågabör6-7. Tilläggas1997,kapBilling, att om

vid visst tillfälleledningsidealochorganisationsverksamhet görrelationer att ge-som
antal årförhållandenaså mycketinte behöverstudier säga ettnomförda senare.om
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både kvinnormellan könen mellan och och mellan maskulinitetmän-
femininitet. Symboliskt kan dettaoch värdefullt. dockDet ärsett vara

"substantiellt"så falletosäkert den svenskaär Attsett.mera om rege-
tidpunkten artikelsvid för denna författande består hälftenringen av

historiskt globalt mycket andelkvinnor och hög behöversetten- -
"kvinnlig".politik utpräglatbetyda den försinte äratt som

universitetsvärlden konstaterandet andelen bio-kvinn-harInom att
endast föranlett inrättandet bl.a. profes-liga professorer 7 % 30var av

eller mindre vikta för bio-kvinnor. kan insatsDettasurer mer vara en
för potentiella forskare med kvinno-kroppar sigunderlättar att tasom

forskarvärlden, främst i den mån det biologiskai kanske könetfram
Kvinno-identitetenbas för identifikation. skulle dåfungerar som

kvinnanackdel på associeras till sekre-sättsamma som omvara en
professor.7maneller assistent och till lektor eller sub-Rentterare

det kanske intressant denstantiellt med forskning, denärsett mer
handledning och övrig verksamhet innehavama bedriver. Omsom

det biologiska könet föga. fråndenna Bortsett den allmännasäger att
könsarbetsdelningen påverkar könsfördelningen mellan olikaäven

i övertal i naturvetenskap och teknik, kvinnor åter-män ärämnen -
beteendevetenskapfinns främst inom humaniora och detär öp-en-

så mycketfråga biologiskt kön forsk-säger om en personspen om
intryckoch undervisningsverksamhet. Mitt så sällannings- är äratt

område. mittinom visst givet kan det biolo-fallet Inom ämneett eget
ipå författaren till avhandling regel inte utläsas utifrångiska könet en

i medinnehållet. Kvinnor lyser dock sin frånvaro i destort mera
matematiska delarna fältet.av

symboliskamellan i ökad köns-representationDiskrepansen det
substantiella i förd ekonomisk politik och verksam-och det form av

kan mycket väl såkaraktär värdhetens Detär att notera. attvara
samtidigt inriktningen blirkvinno-representation ökar som mera

maskulin eller i varje fall lätt skulle kunna uppfattas mindresom
påpekas ocksåkvinnovänlig tidigare. i Ulla Johanssons arti-Dettaän

ökad andel bio-kvinnor på framträdande kankel. En poster t.ex. ge
åtstramningar till del kvinnoarbetsplat-ekonomiska drabbarstorsom

bidrag kommer kvinnor till del bättre legitimitet jfroch som enser

7Symbolpolitiken har dock uppenbara negativa konsekvenser. i syrmerhetDetta som
tjänstetillsättningardiskriminering kvinnor vid föreligga.någon I stu-av synes en

minst kvinnlig sökande,universitetslärartjänster lockat 22 % dedie ärsom en avav
fått kvinnor Riissökande och 31 % de tjänster Lindberg, ref. i Universi-ärav som

Införandet tjänster för underrepresenteratkön mångastetsläraren 1996. stöterav
signalerar kvinnor inte klarar konkurrens och kan dessutom leda tillrättskänsla, att att

"riktiga"kvinnor skulle söka kunna fårelativt ringa antal ochdet ännu som annars
vanlig ordning ytterligare minskas. Synen kvinnor handikappadeprofessurer i som

särskilt skydd konkurrens kan stärka problematisk kvinno-syn.och i behov motav en
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tänka sighögskoleområdet kanartikel.Carin Holmqvists Inom man
bio-kvinnor viss legitimitet samtidigtantalutnämningar ettatt gerav

"maskulina" områden telmik.satsningar sker främst somsom
kan således interepresentationen bio-kvinnorfokusering påEn av

könsförhållandenpå mindre viktiga aspektertill tonviktledabara av
substantiella förhållan-frånuppmärksamhetenockså drautan mera

ledningsstil och forskningens inriktning,politik,ekonomiskden, t.ex.
"maskulin karaktär.förstärktfortsatt ellervilka kan ha t.0.m.en

femininitetmaskulinitet ochOm5

femininitet.maskulinitet och AttkommitharJag stu-tematnu
känslor, tankesätt, prioriteringararbetsområden,beteenden,hurdera

organisation, profession,samhälle, klass,i viss kulturmed mera en
central uppgiñ förfemininamaskulina eller äruppfattasetc. ensom

formerinnebörder och hurStudiet kulturellakönsforskning. av avav
vetenskap, politik, organi--i telmik,dominerar företag,maskulinitet

påalternativet till köndet centralasationsledning utgöretc. synen-
variabel/lcroppsrälmingsforskning.som

femininitet MOF påmaskulinitet ochdock betraktakanMan
biologi.tillkopplar begreppendel forskare snävtmånga olika Ensätt.

Ävenså innebörden ibetecknarMaskulinitet att vara en man. om
klass och kultur denkan skifta tid, ärmaskulinitetens innehåll över

frikopplar från de biologiskabio-mannen. Andra MOFrelaterad till
möjliga fenomen.kulturella aspekter allakönen dessaoch avsomser

fritt. Bio-mänexistera tämligenförhållande till biologi kan MOFI
bamoriente-själva relations- ochsom/se sigkan vara/uppfattas som

dricka whisky,jakt, pomografi, kärnkraft,bio-kvinnor kan gillarade,
karriär. regel uppfattasoch önska Ikonkurrensinriktade göravara

förhållningssättmaskulina tanke- ochfrämstbäraredock män avvara
santmellan detfeminina sådana. Gränsen äroch kvinnor somav

minst oklar.uppfattningar Dessutomi dessa äroch sagtstereotypt
tiden.förändringarsker över

eller orienteringar.egenskaperiIbland MOF närmast tenner avses
"pol"något varje imänniskor hardå allaTypiskt att avmenar man

sig, tänkande.och kvinnligt Förkombination manligt mänt.ex. aven
mindre framträd-femininitetmaskulinitet medani regel ärdominerar

kan benämnasuppfattninggäller för kvinnor.Vice Dennaande. versa
ginversionen blir det då mycket och li-manligacocktail-synen. denI

8 mellan maskulinitet /femi-och kvinnligt. skiljeröverlappar manligt JagBegreppen
abstraktförra ochmanligt/kvinnligt det begreppsparetärochninitet att meragenom

vad och kvinnor dedet liggerfrån biologiska kön medan tätare mänfrikopplat senare
medfacto arbetargör, m m.
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lime medan i den kvinnliga det lime eller tonic ochär mestte en
dosis starkare vätskan. Jämställdamindre den eller androgynaav per-

blandar välbalanserat: inte för mycket och inte för försik-merasoner
ironin.9tigt. Slut på

Själv jag, inledningsvis antyddes, begreppattmenar som som
femininitetmaskulinitet och bör användas för beskriva de kultur-att

och symboliska innebörder folk i viss kulturellella som en grupp
organisation i olika fenomen.samhälle, klass, lägger Genom de-att

finiera fenomen i dessa ordnas världen: bio-män och bio-kvin-termer
vissa anvisningar vad naturligt känna, tänka,är attnor ges om som

män "kvin-tycka, vilja och bete sig utifrån de bestäms ochatt som
nor". Världen uppdelas i sfárer: maskulina och feminina. Värderingar

manliga kvinnliga. Givetvisuppdelas i och kan inte allt under-
ordnas denna indelning: på tv-nyheter, arbeta gymnasiead-att se som

biologi, på socialdemokraterna eller spela badmintonjunkt i rösta är
könsspecifikt. Faktiskt kan det diskuteras inte hel delknappast om en

varje fall allt i tillvaron undgår tillskrivas någon di-eller i attmera --
eller feminin innebörd.maskulinrekt

hållOfta hävdas från feministiskt det maskulina överordnas detatt
åtminstonefeminina. jag alltför kategoriskt, i det modernaDet ärtror

institutionersamhället, i vilket maskulina industri och mili-tungsom
"mjuka"viss och ekologi och psykote-terrängtären tappat teman som

fått genomslagskraft. företagsvärlden harrapi tjänstesek-större Ien
blikommit alltmer dominerande. Näringslivets omvandlingtom att

kan i vissa hänseenden karaktäriseras de-maskulinisering.som en
hierarkiska maskinbyrålcratier lägreStora röner änstatus mera organ-

iska, decentraliserade organisationer. Medan traditionella byråkratiska
rationalistiska organisationsprinciper ofta bedöms maskulinaoch som

signalerar ord företagskultur ochLex. Ferguson, 1984 nätverksom
vikten känslor, gemenskap, sociala relationer och vilka ärteam,av

i överensstämmelse med femininitet Blomqvist, Gherar-1994;mera
populär ledningslitteratur uttryckerdi, 1995. Aktuell ledarskapsideal

föreställningar femininitetmedöverensstämmer ävenomsom om-
kopplingförfattarna explicit denna Fondas, 1997. Närgör man

maskulinitet och femininitetanvänder sig börtermerav som man se
så inte alltför generellt och entydigt.detta görsattupp

de i vilka vi konstruerar och återskaparGenom köns-processer
vi också ochpräglade innebörder skapar kvinnor. Viktigt härmän är

sensitiv för lokala och varierande kulturella definitioner. De-att vara
könsforskningen utgår från standarddefinitionerlar maskulinitetav av

9 ochdiskussion motivering ironin intellektuell stil,För Brownt.ex.somen av se
1977 och Sköldberg 1990.
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och intelitteraturi internationellvilka cirkulerarfemininitet,och som
sinspecifiklokalt, dvs. ihurmycketsåsäger seren grupp,om man

femininitet och iochmaskulinitet äveniverklighetsociala tenner av
universalise-på sådanaexempeldelen. Somför denandra tenner,

maskulini-1992Hinesdefinitioner kan nämnasrande attsom menar
"hård, expli-opersonlig, objektiv,såsomegenskaperbetonar torr,tet

materialistisk" 328 ochreduktionistisk ochrationalistisk,cit,
seperation, obero-självtillräcklighet,framhåller1993Marshall som

och analys 124.rationalitet Förfokusering,tävlan,kontroll,ende,
en upptagenhetmaskulinitetkärnan i1996Knights ärKerfoot

kontroll""rationell Femininitet, å79.särskild formmed aven
det fanta-betydelsenprioritera känslor,handlarandra sidan, att avom

ömsesidigt beroende,och1992:314kreativa Hines,ochsifulla om
hel-problemmedvetenhet,sammansmältning,receptivitet,samarbete,

perception, varande,personligemotionelloch kontexter,heter ton,
syntetisering Marshall, 1993:124.ochintuition

påforskarsarnhälletsdelar avförfattareDessa representerar syn
säkert delvis medöverlapparfemininitet.maskulinitet och Denna me-

varia-tänka sigSamtidigt kanomfattade idéer.allmänt storenmanra
mellan olika sådana.naturligtvisochsamhälle äntion inom ett mera-

maskulintföreställningar vadolika ärkan haOlika somomgrupper
kon-mindre benägnaellerkan ocksåoch feminint. De attvara mera

därtill vad jäm-obenägenhet äri dessa Envärlden terrner.struera
medlet något paradox-på,skulle kunna ävenställdhet sägas ut om

betydelse och fo-bio-könetsframhållahandlartill delalt attstor om
1992.kroppsräknande Deetz,påkusera

människor be-influerar huroch femininitetmaskulinitetIdéer om
varandra förofta på subtilabestraffar sättochlönar att agera--

människor utveck-hurhandlar ocksåriktigt. detkönsmässigt Men om
enlighet med denidentitet ioch omkonstruerarupprätthållerlar, en

femininitet, inklusiveochmaskulinitetgruppversionen avavegna
kategorier.frigörandet från dessa Köns-rimligt ivad varaansessom

köns-entydigt utifrån gamlalängreknappastkonstruerasidentiteter
maktteori.modernkonsulteradet lämpligtstereotypier. Här är att

våraformaroch mekanismerdeMakt kan somprocessersomses
översiktFörvilja och identitet.värderingar,föreställningar, aven

tillMakten då relaterad1989.Clegg, ärmaktteori,modern t.ex.se
verklighetenochvisst bestämmadiskurser sätt attett resonera om-

nonnaltvadspråkbruk ärvisstförknippat med ett somsom anger-
maskulina femi-ochbl.a. iordnarnaturligt. Maktenoch termer avoss

företagsledningssam-maskulinitet ivissföreskrivernina, den t.ex.
varimodern barnomsorgfemininitet iutprägladochmanhang mera

psykisk stör-kroppsbestraffelse närmast symptomses somnumera
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föräldern. Enligt Foucault 1980,ning hos den 1982 ochstränge mo-
disciplineramaktforskare handlar maktenderna att attom oss genom

hjälp kunskap. Vianorrnalitet, bl.a. med denna skapas sub-avange
maktdiskurser verkar bl.a. de i utbildning,jekt. Moderna att te-genom

ledarskapsteorier, idéer barnuppfostran och pedagogik, irapier, om
jämställdhetsåtgärder ordnar och reglerarkonsumtionspåverkan, m.m.

förbättraanspråk människor.individer, de Degör att anger nor-
maktutövningen effektiv fåvi skall ochför hur ärnär ossvaramer - -

utveckla så vi levergranska själva och försökakritiskt attatt ossoss
definieras normalt, naturligt, ochtill vad sant, gottsom pro-somupp

enkelt god eller ond utifrån denMakt således integressivt. öp-är -
människors möjligheter,osäkerhet kännetecknarpenhet och som un-

institutionelladerordnar/kvalificerar makten utifrån olikaoss arran-
för makt olika föreställningar och socialaOlika formergemang. -

olika håll.praktiker baserade dessa pekar-
samhället utpräglat maskulinadelar det aktuellaI är mänstora av

kvinnor enligt definitionerna ovan delvis illa seddaoch feminina -
"fångna"Rambo typer könsrolleroch i bidrar tilluttryck attsom

hemmafruar har lågSåväl slagskämpar status.nonnerna. somange
krogsslagsmål och hemarbetande kvinnor accepterade.Förr var mera

till idefinieras de fenomen dessa uttryck refererar be-Idag somsom
respektive medvetandegörande.kriminal-/socialvårdhov Jäm-av

sin tid.ställdhet utmärker den följer med Ofta och kvin-är mänsom
i parförhållanden jämställda. förmodligenlever nästan Det ärnor som

i Sverige bland människor inte ovanligt. kan inne-idag, Dettayngre
båda för hem och barn, kvinnan prioriterarbära taratt ansvar men

dvs. prioriterar dessa lägre. Karriärrnässigtdessa lite högre mannen
kanske något kanske inslagenligger före. För män ärmannen av mas-

mindre uttalade traditionellt och många kvinnorkulinitet än ser yr-
viktig, såväl föräldraskap yrkeskarriärkeskarriären som gessom men

könsmässig innebörd, vilka viktar familj och arbete akti-viss somen
något olika.vitetsområden och identitetskällor denna olika vikt-Just

moderna makten: diskurser relatera-kan uttryck för denning ses som
meritokrati i ökad utsträckningtill jämställdhet ochde männonnerar

samtidigtföräldrar och kvinnor till yrkeskaniärister traditio-till som
patriarkatet, "genussystemetnella föreställningar och praktiker

ibidrar till segregering och kvinnors underordning organisationer.
dessa och andra maktformer och motverkar varandra varie-Hur sam-

olika återhållsamhetstarkt mellan och inom varför medgrupper,rar
generaliseringar sin plats.är

utveckla klmskap lokala konstruktioner MOF svårtAtt äravom
tillskrivs maskulina och femi-och tidskrävande. Istället oftagrupper

"på distans.orienteringar Det jag delvis själv också,nina gör även
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empiriskadefinitivaundgårochhuvudsak förjag i resonemangom
medsamspelar oftatillskrivningardistanserade tota-Sådanautsagor.

bestämningarpriori/elitistiskamed forskarensochliserande begrepp a
femininitet Alvessonmaskulinitet ochräknavad är t.ex.att somav

värderingar ellerprinciper,uppsättningbestämd1997. EnBilling,
blirfeminina. Bildenellermaskulinadåkaraktäristika annor-somses

och delvis kon-divergerandemångfaldenbeaktarlunda avmanom
någotför vilkaoch beaktarmaskuliniteter/feminititeterkurrerande

företagsledare,Kroppsarbetare,feminint.ellermaskulinteventuellt är
olika idéerväldigtkan hafeministerochkustjägarsoldater t.ex. om

feminint.respektivemaskulintvad ärsom

sektornoffentliga6 Den
femininoch/ellermaskulinsom

sek-offentligai denförändringbeskriverforskareFeministiska som
Försök tillmaskulinisering.tilltendenseriblandframhåller nytorn

marknadslösningarochprivatiseringinrymmandestyrningekonomisk
LillemorochJohanssonsUllaseexempelframträdande t.ex.utgör

amerikansk of-bokantologi. Ii dennaartiklarWesterbergs en om
föreställningar1993Stiversskriveradministrationfentlig att om ex-

administrativförförsvarmarkerarmoralochledarskappertis, som
makt

vidmakt-bidrar tillförteckenmaskulinabara har attinte utan
bärareprivilegier tillekonomiskapolitiska ochbringahålla eller
uppvi-debekostnadkvaliteter påmaskulinakulturellt somavav

sådana 4.femininakulturelltsar
administratörenoffentligedenidénHon att som pro-t.ex. ommenar

opartisk-expertkunskap,tekniskkaraktäriseradfessionell expert, av
självständig auk-uppträdaförmågamedobjektivitet ochhet, att som

soci-motsatsställning tillstår ibedömningssituationerdiversetoritet i
den undan-ocksåStiverskvinnor.föreställningarala noterarom

responsivitet,idealadministrativahosfeminititetenträngda ser-som
administration i USAunderdånighet offentligochoch attvice menar

ochexpertisledarskap,föreställningarsåsom reflekterad i mora-om
maskulinitet fortfa-dessmaskulin ävenkulturelltdygder,liska är om

betydandesamtidigt reflekterardenerkänd ettinterande är attmen
pålåterhärom väntamedvetenhetfemininitet äveninslag omav

erkändickeidémedsig arbetarStivers122.s. menomen
det handlarförståttintefolkfaktisk maskulinitet/femininitet. Att att

denpåvisa sådanförsökerforskarenintehindrarkulinitet attmasom -
kritiskadennamotiverarsärskiltkanskeförståelsenbristande snarare
till de irefererarhonbokStiversGenomgående för ärambition. att
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offentligaden administrationen verksamma människorna och deras
föreställningar professionalitet, ledarskap i förhållandet.ex.om m.m.

verksamheten och hur de eventuellttill på dessa fenomen i termerser
Istället uttolkas idéer och praktikerMOF. utifrån föreställ-av egna
vad maskulinitet/femininitet.ningar ärom som

Liksom för många andra berör maskulinitet maskulinise-ärsom
ring för Stivers något negativt, inte nödvändigtvis i alhnänhetstörsta

de flesta skulle förmodligen expertis, rationalitet, analysattmena-
nyttig vid brobyggande, jämvägstransporter,är produktiont.ex.m.m.

och distribution kylskåp väl inom stora delar av den of-av men-
fentliga sektom. uttalat blirMest det det handlar ut-senare om om

"kvinnliga"präglat verksamheter barn- och äldreomsorg. Före-som
tagsekonomiskt tänkande uppfattas lätthär maskulint intrång iettsom

verksamhet feminin till sin karaktär.ären som
följdSom maskulina föreställningar och rationalitetsformersen av

dominansallmänna det också rimligtär dessa också fåratt anta att ge-
nomslagskraft på feminina områden där företrädarna för de of-senare

skeptiska i Ulla Johanssons och Lillemorär Westerbergs artiklarta
antologi.i denna På liknande tycks det förhålla sig medsätt verksam-

hetsforrner uppfattas maskulina den maskulina kringsom som auran-
privatisering och egenföretagande bidragatycks till dessa inteatt ap-
pellerar till kvinnlig personal i offentlig verksamhet se Elisabeth
Sundins bidrag.

naturligtIstället för utgå från den kvinnliga karaktären hosatt
omsorgsinriktad offentlig verksamhet, vilket de verksamma i densam-

del forskare kanäven emellertidgör, karaktärengöramen enma man
fråga.till forskarsynpunkt avståröppen Ur då från attmeraen man

essensfastslå någon maskulin eller feminin hos viss verksamheten
och studerar istället hur denna socialt konstrueras. Tar vi barn-t.ex.

detta traditionellt kvinnodominerat,är kanskeextremtomsorg, mera
så i hur det konstrueras feminint i bio-äntermer termerav som av
könsrepresentationm, vi kan inte utgå från förhåller sig så iattmen
framtiden. jämställdhetstänkande av-med mycketPoängen välär att
kvinnliggöra omvårdnad barn och få föräldraledighet,män att taav

i barnomsorgarbeta och få omvårdnad barn vid tvist i anslutningav
till skilsmässa i lika utsträckning kvinnor. Man kan tänkastor som

av-femininiseringsig bamsomsorg vilket inte betyder det-en av
maskulinisering, inte allt skall underordnassamma som om nu en en-

dimensionell MOF-kategorisering. Barnomsorg offentlig institu-som

m femininakan likställa andelen kvinnligaMan yrkesutövare med områdes ka-ett
raktär. område kan kvinnodomineratEtt i särskilt hög grad definierasutan attvara

feminint enligt relationsorienterat, intuitivt, emotionellt osv. gällerDetsom ovan
för städ- och kontoristjobb.t.ex.
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konstruktioner.socialamångfaldförövrigtför öppention är aven
"ren" kärleks-omsorgsrationalitet, varvidprägladkanDen avsomses

kanhuvudingrediens, denomvårdnad ettoch ärfullhet ses som pe-en
utvecklingsbe-diverseobjekt förbarnenvilket ärprojekt idagogiskt

tillsynkan ieller denbamexperter tennerinsatserfrämjande avsesav
till-fysiska behovsäkerhet ochvarvid barnensomvårdnad,fysiskoch

varianten"törvaring. den förstamigföreställerJag attvaratages
entydigt såmindreandrahögfeminin, denuppfattasskulle somsom

kanvariantenkönsneutral. I dentredjedenoch mansenaremerasom
för lekandefysiskasäkrabetoningsigtänka att ramart.o.m. aven

regelföljandeochordningskapaförmågaframhållaskulle attm.m.
medföra bamomsorgs-skullelekplatserkunskap attteknisksamt om

maskulin. dockVi kan attkonstruerades noteraarbetaren som
"feminin, alltsåvilket är ettnormalt konstruerasbamsomsorg som

självklarhet. Ettnaturlignågon slagsänfenomenkulturellt snarare
okrit-kampständigsamhällsvetenskap är motideal förmöjligt enen

konsekvenssjälvklarheter. En ärnaturligadessareproduktionisk av
problem förtill vissa mänkonstruktion lederfemininmarkantatt en

elleravsikterskummamisstänkas förkandensamma. Dearbeta iatt
maskulinaalltfördeföräldrar ärpersonal ochkvinnligockså atttror

1993.små Allan,hand deriktigt kunnaförokänsligaoch taatt om
ka-yrkesgrupper,många andraliksomBamomsorgspersonal är, en

bio-kvinnod0mi-mångahar f.ö.Detprofessionaliserats.tegori som
haroch psykoterapeuterPsykologersektor.offentligiyrkennerade

vetenskaplig-harsjuksköterskorochsocialarbetarelegitimation.fått
eller intemaskuliniseringmedfördettaFrågangjorts. är an-enom -

i och and-sig självakonstrueraryrkesutövamai formtingen att avav
inslageller i formexpertert.ex.maskulinaikonstrueras termer avra

kan tol-därför endastochdet doldaverkar imaskulinitet somsomav
tordesvårt Detjag avgöra.harforskareduktiga attframkas av -

kringandranågot bestämt temansvårt sägaockså enatt omvara
pri-organisationer,offentligamaskulinisering t.ex.eventuell somav

företagsekonomisktanammandeföretagandevatisering/eget samt av
detta verkardesammamotståndsigtänkakanspråkbruk. Man mot -

ocksådömabidragantologis attdennadominerande att menavvara -
ochverksamhets-kvinno-dominerande sektoreri anammat nyaman

"masku-"pro-feminint" elleranammande kanSådantstyrfonner. vara
lokaladet detandra Här ärliniserande beskrivas ieller bäst termer.-

Återigen: någonfinns intecentrala. Detdetkonstruerandet ärsom
i femininakonstrueraskanMilitärermaskulin/feminin t.ex.essens:

aggressivitetMedankonfliktlösare.ochfredsbevararetermer, som
försvarmening kanmaskulintillskrivsregelioch somsesenangrepp

detsamma.negationen av
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genus, genderKön framhållits konsekvensär socialasom en av
kvinnan"konstruktionsprocesser. konstruerasHur då Mest tydligt

ioch, direkta och indirekta konsekvenser, i form bio-termer av av
"feminina"kvinnor dominerar i verksamheter bedrivs enligtsom som

feminina "femininavärderingar under former. Formen kan här
bl.a. tillhänföras graden konkurrensutsatthet. Jag utgår då från attav

konkurrens brukar definieras maskulin, avsaknad dyliksom av ses
"feminina"feminin. inteJag använder uttrycket här tautologt.som

feminina refererarDet till distinkta inslagfyra i könskonstruerandet:
den procentuella andelen de två bio-könen,av
verksamhetens vilkadvs. föreställningar finns iaura, som om-
givningen verksamheten,om
vilka värderingar och föreställningar dominerar i verksam-som
heten och
formen under vilken verksamheten bedrivs, offentlig ellert.ex.

"skyddad".privat, konkurrensutsatt eller
kan tänkaMan sig och dessa inslag avvikandet.ex. vart ett av som

från de övriga i MOF. harJag studerat reklambyråtermer t.ex.av en
starkt dominerades vilka konstruerademän verksamheten isom av

feminina intuitiv, emotionell, relationsorienterad etc dvs. itermer -
med vadöverensstämmer enligt könsforskaretermer som som ses

feminint Alvesson Köping, 1993. Inslagen ochl 4 drar då åtsom
"MOF-håll.olika Konstruktionen kvinnan blir starkare och enty-av

digare multiplicitet femininitet i viss kvinnodomine-mer av av en
rad verksamhet. Om ibarnomsorg land bedrivs uteslu-nästant.ex. ett
tande kvinnor, uppfattas verksamheten allmänt feminin, sty-av som
rande värderingar bland personalen utprägladär omsorgskaraktärav
och verksamheten bedrivs i vad uppfattas offentlig sek-som vara en

moderliga famn, bidrar detta till allmän tendens i samhället tilltors en
konstruktion kvinnan åtskild Indirekt konstruerasav som mannen.
därmed Det relationen mellanär och kvinnormän ärmannen. som
det intressanta. Varje eller idé kvinnor har konsekvenserutsaga om
för förståelsen och vicemän versa. iDe verksamheten ingåendeav
kvinnorna lär i första hand konstrueras/konstruera sig utpräglatsom
icke-maskulina, bredare kulturella könskonstruktionerävenmen som
avspeglar sig kvinnor i allmänhet påverkas sektorns karaktär.av

finns således tendens delarDet av offentlig sektor och kvinnoratten
generellt definieras i varandra: den offentliga sektorntermermera av

feminin och offentligär sektor naturlig hemvist för kvin-somses en
12yrkesaktivitet.nors

l Se 3 för motivering fokusering på kvinnor.not en av2 Givetvis kan inte dra hela offentliga sektorn kam.över Här naturligt-man en avses
vis de kvinnodominerande områdena grundskola, sjukvård, bam- ochtunga, äld-som
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uteslu-exportindustrin ledsgällermotsvarande sätt att t.ex.På om
manligallmänhetenbland ytterstverksamhetentande män, somsesav

hierarki,präglasvärderingarstyrandeerövringslik,krävande, av
fittest" undergällasurvival hävdasof theochresultatkrav,höga osv.

konstruktion mäntillkonkurrens kraftñilltbidrar dettamördande av
femininitet.ochkvinnorannorlundaradikaltmaskulinitetoch som

skulle ökabio-könunderrepresenteratandelenvi tänkerOm att avoss
skulletuffa kvinnor,ochmjukis-mänfleradvs.sektor,respektivei

könskonstruktionen.modifierautsträckningmåttligiendastsigidetta
skulle ändrasvärderingarstyrandeoch/ellerverksamhetensOm aura -

pedagogik i bamomsor-professionelltillmoderligfrånt.ex. omsorg
kreativkunskapsbaserad,decentraliserad,småskalig,respektivegen

"kulturmötenkringcentreradexportverksarnhetproblemlösande sna-
av-femi-moderatköns-effektliknandeskulleerövrandeän enrare -

bio-tänkas, ävenav-maskulinisering kunna attutanninisering resp
sigförhåller detPå sättändrades.könsammansättningen omsamma
skullebarnomsorgändras,skullebetingelsema t.ex.allmännade om

föräldravärderingardåligafickdaghemsåkonkurrensutsättas att som
hög-ellermonopoliseringstendenserhandelshinder,ellerslogs ut om

Även iexportföretag.konkurrensintensiteten iminskadekonjunkturer
exportindustrin iochav-femininiserasbarnomsorgenfall skulledessa

för-bio-könoch detinnebördmaskulintillskrivasgradlägre somen
entydigt.mindrekonstruerasdetsammamedknippas

markerad kon-tillbidrar starktSverigeisektornoffentligaDen en
bio-könsuppde-starksåsektorprivat/offentlig ärdåkönstruktion av

särskiltsektorer ärfinnsinom dendet storaochlad somatt senare
utpräg-brukar konstruerassamtidigtbio-kvinnodominerande och som

femi-blirsjukvårdochdelvis skolaBam-,äldreomsorg,feminina.lat
bå-identitet,femininstarkskaparvilketöverdeterminerande,nint en

däri.verkarbio-kvinnordeockså hostroligenochsektornde hos som
före-sådana,uppfattaselementdvs.elementIcke-feminina somsom

dåkonkurrens,egenföretagande,marknad,tagsekonomi, somses
identitetkonsistentastarka,sektornsnegativa/hotande forochaparta

honnoteringWesterbergsLillemor attartikel.SundinsElisabethjfr
illustre-kvinnlig ekonomstudoeobjekt då hontill sitttillgångfick var

kvinnliga.fasthållandet vid detrar
"feminina elementocksåfinnssektoreroffentligamanligavissaI

ochpolisenförsvarsmakten, cent-konkurrens,avsaknad t.ex.avsom
image"inriktning,dock verksamhetensharstatsförvaltning. Härral

maskulin kon-traditionelltvärderingarna gynnatstyrandedeoch

normaltÄven givetvis delarfinnsdessainomarbete.socialtoch somreomsorg
matematikundervisning.ochkirurgimaskulina,uppfattas tex.som
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struktion verksamheten, vilket dessagör påverkas påatt detav sätt
gäller för feminina verksamheter. Mera övergripande idéersom om

offentlig sektor feminin vid sidan det maskulina näringslivetsom av
får således här ingen större genomslagskraft.

Utan vilja överdriva konkurrensutsatthetatt och prestationskrav
något direkt påverkar varje enhet och medarbetare isom pri-som ett

företag finns ändå tendensvat till offentlig verksamhet iattnog en
mindre utsträckning präglas dessa. åtskilligaI offentliga organisa-av

"humantioner, service" organisationer,t.ex. resultatär alltför svår-
mätbara för styrande, bliratt undvika konflikter,attvara snarare
det hela bra och maximeraatt resursflödetut viktigt Perrow,se
1978. För ordningvän och ekonomi motiverar då föreställningav en

den offentliga verksamhetens ineffektivitet verksamheten skallom att
privatiseras eller fartsättas på med hjälp olika marknadsimitation-av

Ur könskonstruktionssynpunkt kan finnas tendens de någoter. atten
lägre resultatkrav ofta ställs i offentlig verksamhet bidrar tillsom att
de arbetar i denna många gånger kan barn och familjsom större ut-ge

näringslivet.deän arbetar i En offentlig arbetsgivarerymme som är
troligen mindre benägent.ex. söka få anställda avstå frånatt att att

vårda sjukt barn eller föräldraledighet. I Danmark haratt ta införtman
tjänstledighetsordning för bana för fleraväg arbetslösaatt till-en att

fälligt komma in på arbetsmarknaden. Den övervägande delen deav
tjänstlediga offentliganställda, till del på grund svårigheterstorvar av
eller risker för de privatanställda nyttja densamma. Dåatt dessutom
privatanställda ofta tjänar offentliganställdaän bidrar säkertmera
detta till konservera könsmönster ifrågaatt föräldraledighet medom
mera.

Den offentliga sektorn således påär olika sätt central i konstruer-
andet kön. Den i sig i vårtär samhälle könskonstruerad, femi-av som
nin, och skyddad jämfört med det maskulina, produktiva,svag mus-

näringslivet.kulösa Det verkar finnas föreställningar det ärattom
naturligt för kvinnor verka i den offentliga sektorn.att Många hävdar

denna tjänar kvinnors intressen, inteatt minst då de flesta arbetar där.
Andra kvinnors fastlåsning vid det offentliga historisk till-ser som en

Det kan inte uteslutas brett omfattade föreställningaratt offentlig sektor jämförtom
med näringslivet kan "egentligen"missvisande. Hur det betyderär kanske mind-vara

föreställningarnaän härom för artikelns ochre tema tes.14På denna punkt, liksom på många andra, utgår jag från mina intryck utbreddaavidéer och tillskrivningar. Givetvis riskenär betydande jag offer förär förutfattadeatt
meningar, generaliserar utifrån vad jag har hört och läst i massmedia Viktigt ärm.m.naturligtvis uppmärksamma variationer,att motsägelser och förändringar i föreställ-
ningar och ageranden.Självklart måste undgå övergeneralisera. Dennaatt artikelman
behandlar offentlig sektor i Sverige vid slutet 1900-talet och uttalar sig of-av omfentliga sektorer i andra länder vari ibland ordningsskapande dominerar över bi-
dragsgivande och service.
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ivrigkänd1996,Söderstenkonservativ.olyckligt somochfållighet
unikt fördet ärstorlek,sektorns attoffentligadenkritiker menarav

of-deninomhelt skettsysselsättningkvinnligiökningenlandvårt att
kanenbartkvinnordragit slutsatsenmånga attochsektornfentliga att

sexistisk". Nedskär-grovthan,är,där. Dennasysselsättas menarsyn
kvinnli-förformerskulle öppnasektornoffentligaden nyaningar av
erhållaochjobbfå säkra"kvinnoma skullevarvidentreprenörer,ga

Elisabeth Sun-citerad ikommunalråd,löner. Ettmarknadsmässiga
nyttjandetdelviktigantologi, att avi dennaartikel avdins enmenar

kvinnligtökatfåutförare tjänster äroffentliga ettför attaltemativa
kvinnor". Ahltorpförnäringsförbudet"avskaffaföretagande att- of-på denuppfattarvad desigvänder1991 synmot enFranke som

ochkvinnor attverkstad förskyddad menarsektornfentliga ensom
mark-privatapå denutkomstfinnakvinnorför atttiden är enmogen

naden.
historisktdenmöjligtfulltdetta. Det är attbedömasvårtharJag att

och fe-maskulinitetkonstruktioneningroddaochgenererade rätt av
nackdelar hosidentitetsmässigamedförkvinnorochmininitet, män

kvinnorför ettbenägenheten att taöverlappandedelviskvinnor - arbetsmarknaden.privatadenpåkonkurrensibarnförstörre ansvar -
kvin-förförsvåradessutomkani företagDiskrimineringstendenser

konsek-intekonstruerasköndock hurhärgällerintresseMitt -nor.
störreOmmeddiskriminering ettform an-idetta mera.avavvenser

rekon-köntillledadettaskulle attföretagi privatakomkvinnortal ut
ochmaskulindistinktionenvidmakthållaBenägenhetenstruerades. att

"mån"imänsklighetenuppdelningenochreducerasskullefeminin av
organisations-imeningsfullhetiminskakvinnor måni någonoch

förändringenförutsättningunderdetta attAlltarbetssammanhang.och
sektorer.ochföretagprivataikönsarbetsdelningenförstärkaskulle

könsrekonstruktionskonsek-naturligtvisblirfalletbliskullesåOm
bio-kvinnorredistributionbegränsade, även avenommeravensema

sigiprivatamaskulinatill densektornoffentligafemininadenfrån
könskonstruerandet.effektvisshakan en

diskussionAvslutande7

skapat.socialtkön ärantagandetfrånutgått attjagartikel hardennaI
skill-psykologiskaochbiologiskamöjlighetenförneka attUtan avatt

ivariationemakulturellaochhistoriskadebetydelse ärvissharnader
institutio-socialauppenbartdetbetydande är attsåkönsrelationer att

sigkönsforskare sägerMångakön.producerarpraktikerochidéerner,
implikation-alltidintesocialt konstruerat tarkönfrån ärutgå menatt

dyna-detframförstatiskadetbetonasOftaallvar.pådettaavema
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miska-processuella; det fortlöpande konstruerandet och omkonstruer-
andet könsrelationer behandlas inte. Vidare fokuseras typisktav män
och kvinnor definierade utifrån kroppar medan sociala och kulturella
aspekter kring könets innebörd får mindre uppmärksamhet.

I artikeln föreslås intresse för kulturella formerett maskulinitetav
och femininitet fokuseringän på och kvinnormän definie-snarare en
rade kroppar. Ett kroppsräkningsfokus leder lätt till missvis-som en

"män"ande enhetliggöring kvinnoroch och reproduktionav en av
jämställdhetssynpunkt, mindre lyckad föreställning denen, ur om

kroppsbaserade distinktionens naturliga och essentiella pri-Attnatur.
bedömamärt den offentliga sektorn i relation till variabeln kroppsbas-

kön således diskutabelt,är liksomerat entydig betoning det bio-en av
logiska könet vid tillsättning högre tjänster.t.ex. Utbredda före-av
ställningar med bio-könet följeratt automatiskt vissa orienteringarom
tycks grundade och riskerar vidareförasvagt stereotypier.vara att

Istället för utgå från kvinnors orienteringaratt ochatt situationer
skapar den offentliga sektorns struktur och verksamhet, framhålls i
artikeln hur den offentliga sektorn skapar kön. Frågan hönan ochom

naturligtvisägget är relevant här, utifrån idén kön socialtmen om som
konstruerat det sig rimligt sociala institutionerter att centrala ise som
skapandet könsrelationer. I artikeln naturligtvis endastav anges en
övergripande förståelse hur offentliga organisationer verkar köns-av
konstruerande. djupareEn förståelse kräver detaljerade studiermera

specifika verksamheter och könskonstruktionsprocesser Billingav
Alvesson, 1994. Mångfald och motsägelser bör då uppmärksammas
Alvesson Billing, 1997.

Hur förhåller sig här skisserad på kön till jämställdhetspolitiksyn
Ett sätt uppnå jämställdhetatt är reducera eller upphävaattgenom
skillnaderna mellan bio-män och bio-kvinnor, dvs. minimera eller ut-
sudda det sociala könet. Detta leder till vad kan talaman om som

0/50-lösningen.5 Denna skulle på uppnå jämn bio-könsför-ut att
delning i regering, riksdag, på chefsposter, vid föräldraledighet och
utfall vårdnadstvister, i fängelser, militärtjänst, i barn- och äldre-av
omsorgsarbete och så vidare. Detta skulle då rimligen förutsätta en
fortgående av-feminisering kvinnosektorer och av-maskuliniseringav

manssfárer. Renodlingar kvinnosektorer i feminina ochav termerav
avvisande av-femininiseringsinslag blir i detta sammanhang mind-av

lyckade. Ett exempel på lyckad av-maskulinisering kundere en vara
militärer och professionellapolis längreatt våld"i ises utansom

fredsarbetarä.ökad utsträckning Detta kunde underlätta rekryt-som
ering och assimilering flera bio-kvinnor, vilket ytterligare kundeav
bidra till av-maskuliniserandet. Någon mekanik mellan bio-kön och
MOF finns dock inte. På sikt skullesagt naturligtvis kategoriersom
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män/indelningenmening ochfeminitet saknaochmaskulinitetsom
sammanhang.socialai flestabetydelse deunderordnadblikvinnor av

arbetsdelning skul-ochdifferentieringsocialförhållandenSociala typ
på fö-byggeridékönsrelationer. Dennakringkretsainte längre en

hjälplika medvarje fall kaneller i göraslikakönen ärreställning att -
jämställdhetspolitik.av

försökeruppnåsocksåkanskeJämställdhet kan att mangenom
be-nedvärderade områden. Dettaochkönundervärderatuppvärdera

omdefinieradåskullevärde. intelika Poängen attiblandnämns vara
där-relateratfeminintochmaskulintkulturellt samt,det ses somsom

jämnåstadkommasyfteaktiviteter, ikvinnligaochmanliga atttill, en
motverka skevheterförsökaiställetAmbitionen ärkönsfördelning. att

värde-idé,definitioner. Dennadessaföljer ut-värdeni de somavsom
blir lättolikhet,biologiskaeventuelltochhistoriskakönensfrångår

"värde", socialt defi-på dettalönelappIbland sättsnågot menenvag.
också väl-detlönestorlek. Oña ärtillreducerasintevärde kannierat

sigskiljerVärderingarnågotvärderat är.hursvårt avgöradigt na-att
likafråganställa sigkanske böråt, varföroftaocksåturligtvis man

vemvärde, för
förrarespektive De ärmekaniskalätt välmål blirNämnda vaga.

i könfånga kärnanförkroppsfokuseradeväldessutom att sam-som
alltför be-statiska ochdessutomDe ärhälleligt fenomen. enanger

och medkönsrelationer. Imöjliga/önskvärdauppfattningstämd om
däromkunskapfenomensvårbestämdbart ärså rörligt,kön är ettatt

förespråkasartikeldennaoch osäker. Iprovisorisk ettalltid mera pro-
slutmål. före-entydiga Detinnebär mindrevilketperspektiv,cessuellt

syfta tilloch kankönskonstruerandetfastaperspektivetslagna tar
maskulini-viaverkanvarvid maktensi detta,entydighetenminskaatt

dennareduceras. Iideal kanregulativafemininiteterochteter som
femininiseringochmaskuliniseringhurjag diskuteratharartikel av

måndenkön. Ikonstruktionensocialai denkärnanverksamhet är av
troligen idag itraditionella könsmönstermedönskar bryta somman -

vihurdiskrimineringrenodlad änhandlargradmindre gemen-omom
konser-inklusivedessa mönster,kontinuerligt skaparkulturelltsamt

av-femi-deltillhandlar dettakönsidentiteter attverande stor om-
"högmaskulina."högfeminina" detav-maskuliniseraochninisera det

hur ochmänanvisningarfastlåsandeformverkar iMakten avav
de vari-isig självauppfattaochsina livleva termerbörkvinnor av

i de socialadominerarfemininadetmaskulina ochdetanter somav
omdefinierings-kulturellaigångsättasig.befinner Attdei vilkafält

offentligaföretag. Denkonfliktfylltsvårt och ävenär ettprocesser
soci-kvinnorproducenthänseendenväsentligaisektorn är somaven

jämställdhets-vissalinje mediskullepå dettaändraalt kön. Att vara
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ambitioner starkt motståndstöta utifrån etablerade könsidenti-men
och kortsiktiga intressen kopplade till bio-kön.teter
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offentliga sektornsDen omvandling
och kvinnor och företagandemäns

inom typiskt kvinnliga sektorer

ELISABETH SUNDIN

Inledningl

Också denna artikel behandlar den offentliga sektorns omvandling ur
makt- och könsperspektiv. Jag fokuserar särskiltett de så kallade

privatiseringar redan ägt på deäven förväntas.som rum men som
Privatiseringar berör särdeles tydligt makt, bådesätt ekonomiskett
makt och makt, i samhället. Artikeln syftar till klargöraattannan om
kvinnor lyckats stärka, eller åtminstone bevara, sin position inom den
offentliga sektorns typiskt kvinnliga ansvarsområden i samband med
de privatiseringar skett. kommerJag använda migattsom av en orga-
nisation, Linköpings kommun, eller delar denna organisa-snarare av
tion barnomsorgen, äldreomsorgen och städverksamhet, för il-att-
lustrera skeendet. empiriskaDe exempel jag använder följaktligenär
relativt begränsade de möjliga generaliserande implikationemamen
vida omfattande både andra kommuner och andra delar den offent-av

sektorn.liga
Linköpings kommun, liksom många andra svenska kommuner, har

genomgått och genomfört förändringar under år.stora Isenare sam-
band med de borgerliga partiernas Övertagande makten i Linköp-av
ings kommun i början på 1990-talet inleddes där, liksom i många
andra kommuner, förändringsarbete bland innefattadeett annatsom

övergång till beställar-utförarsystemet BUM-modellen ochen ett
minskande kommunens i många verksamheter.egetav engagemang
Beställar-utförarsystemet presenterades i korthet i antologins inledan-

artikel.de skallHär erinras modellen innebär särskiljandeatt ettom
kommunens beställar- och utförarroller vilket kan genomföras ock-av

så privatiseringar inte förekommer. Politikernas huvudsakliga rollom
i BUM-kontextenär vad villavgöra har utfört ochatt utarbetaman

villkor för denna produktion och produktionens utförande. Besluten

Det problematiska med privatiseringsbegreppet framgick den inledande artikeln.av
kommer härJag användadet ytterligare diskuteraatt deñnitionensutan att giltighet i

enskildade fallen.
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tidsperiodvilkenocksåkravspecifikationerisammanfattas angersom
inbjuds tillföreliggerkravspecifikationerEfter det att an-avses.som

uppfyllaskall deUtföramapotentiella utförare.frånbudsgivning upp-
service och/kompletterandeföreslåocksåkankraven,ställda men

de kräverersättningekonomiskvilkenocharbetsuppgiñer,eller ange
spelar prisetleverantörvaletuppdraget. l stor,fullföljaför enatt av

rollen.enda,denintemen
utförare kommunenaltemativa andra änMed begreppet avses

altemativa mycket olika"De följaktligenkanregi.isjälv varaegen
slag.olika Iföretageller privatastiftelserkommunala bolag,såsom av

av"knoppas från kommu-enheteringåkategori kansistnämnda som
arbetsplatsdettasin föreanställdaflera övereller taratt engenomnen
det slagetskeendenföretagare. Detsigetablerar varoch avegnasom

de i bör-dåhade i åtankepolitikernakommunalatongivandedesom
strategiexempelkommunenspresenterade1990-taletpåjan nya som

fri-entreprenörskapochkreativitetleda tillskulleåtgärd attsomen
kommunensmajoritetöverväldigandeEftersomgjordes. an-aven

för-anställda,totalt 9.0007.400år 1995kvinnor,ställda är varav
skullesärskiltalldeleskreativitetkvinnorshoppningen avatt gynnas

fårkommunalråd il-kommunensfråncitatförändringarna. Ett aven
dettalustrera resonemang:

kvinnligtfå ökatvi kanuppluckringendel ärviktig ettattEn av
närings-avskaffavilleviuttryckteföretagande attoss som

jämställdhetsåtgärddet kanför kvinnorförbudet enses som
sysselsätt-företagfår fleraegenvärde i viliggerdet attett

kan lyckasi hur vimycket liggakommeri framtidenningen att
branscher ärdet härochbättre ärsmå företagutveckla som

ochlilla företag ärsittharutmärktaalldeles eget manmanom
det lillagår jag tillarbete dåsökerom jagstyckenfemfyra,

kan lättareför därbetalabereddaför deföretaget är att manmera
enskildes insatser.dense

ochmakt-tolkasskeddeskall detOch hur ettdetgickHur ursom
artikeln.här Ut-i denbehandlasfrågordekönsperspektiv Det är som

i kom-fannskvinnor,särskilt dåanställda,degångspunkten är som
så kal-aktivtfattadesbeslutpolitiska uppmuntrainnan attommunen

de privatabeskrivsåtankeanställda iMed deutförare.alternativalade
första,efter denmed kommunenkontrakttecknafickutförare som

respektiveanbudsomgången år 1992andra,denfall efternågraoch i
ochstädning, barn-dem inomuppmärksamhetSärskild1994. ges

fåfram,behandlas längrevilketsig,visadeDeäldreomsorg. vara men
geografisktlokala ochsmå,ochblandningutgjorde storaaven

företag. frågeställningarutifrån dediskuterasföretagspridda Dessa
stärka,lyckatskvinnorharbesvara:huvudsyfteartikelnsär attsom
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eller åtminstone bevara sin position inom den offentliga sektorns an-
svarsområden övertagits privata utförare De kvinnor be-som av som

knoppa av"de valderörs är också deatt anställ-som togmen som
ning hos andra alternativa utförare liksom de stannade kvar isom
kommunens tjänst. iMän litenär utsträckning verksamma inom de
valda sektorerna visade sig det väl representeradetrotsmen vara
bland de uppträdde privata utförare. Männens förändradesom som
position därför viktig,utgör kanske dominerande, del i diskussionen
och analys.

Svaren på artikelns frågor har vida implikationer rörande maktför-
skjutningar inom den offentliga sektorn och följd den of-som en av
fentliga sektorns omvandling. diskuterasDetta i artikeln avslutande
del. tills dessFram framställningenär relativt begränsadsnävt till den
empiri valts för illustrera skeendet.attsom

Centrala2 begrepp:
privatisering och företagande/entreprenörskap

företeelserDe och begrepp artikeln handlar offentlig sektor,som om,
privatisering, entreprenörskap/företagande, kön och användsgenus,
frekvent i dagligt tal och till problem vad innehåll.utan Isynes avser
vetenskapliga sammanhang framgår dock inte sällan begreppens
oprecisa karaktär och kanske också ideologiska laddning. Det där-är
för motiverat något kommentera dem före beskrivningenatt hän-av
delseutvecklingen illustrerar problemställningama.som

Hur den ojfentliga sektorn skall och beskrivasavgränsas berördes i
det inledande kapitlet varför det lämnas därhän i detta sammanhang.
Privatiseringarnas innebörd har sambandnära med karaktäristikaett
hos de delar den offentliga sektorn berörs i varje enskilt fall.av som
För visa det hjälp Stig Montin iatt tas statsvetaren uppsatsav som en
i Statsvetenskaplig Tidskrift diskuterarl 1992 privatiserings-nummer

i kommuner både teoretiska och empiriska perspektiv.processer ur
därHan begreppets mångfald åskådliggörsatt de fyramenar genom

frågorna: till sker privatiseringen, vad detär skall privatise-vem som
hur och slutligen varför sker det. Startpunkten för alla frågorna ärras,

offentligtnågot är och skall förändras såatt det bliratt mera
privat.

Svaret på första vem-frågan kan olika privata utföraretypervara av
såsom företag, frivilliga organisationer, familjen, och som här i står i
fokus för intresset före detta anställda. Privatiseringens innehåll vad

och kontrollsystem varierar mycket beroendestyr- är.avser vem
Också vad privatiseras, vilka funktioner berörs, varierar.som som
Vanligt urskilja deär funktionerna finansiering, produktionatt ochtre
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kostnaderna,står förFinansieringenreglering. pro-somavser vem
vilkaregleringenochdenkontrollerarutför ochduktionen somvem

berörHur-fråganutförs.hur de tarochkrävskontroller vem somsom
påståskanstuderade kommunenden attnyordningen. Iinitiativ till

tongivande aktörervissapolitikernafrån äveninitiativet korn om
önsk-på starkskallbeslutderasbland dem att svar ensomsesmenar

diversiñeraskananställda. Hurdeochmedborgarnafrånbådean
detersättning. Iochdelegeringavñnansiering,avyttring,mellan

åtrnins-försäljning ellerfrågadetfallet kanförstnämnda renomvara
det of-frånförs bortkostnadernaandradetiskötselansvar, atttone

påutförande läggsproduktionensförtredjei detfentliga, ansvaretatt
utförareprivatamöjliggörande förfjärde atti detochnågon ettannan

har.kommunenförpliktelserdefullgöravederlagekonomisktmot
nyckelord: ef-i sinasammanfattasoch kanhar berörtsVarför-frågan

hurvad,grundfrågornapå de fyravalfrihet. Svarenochfektivitet vem,
pri-vilket medförantal sättpå attkombinerasvarför kan stortoch ett

varianter.olikamångakanvatisering rymma
utgångs-vem-frågannämndesartikelföreliggande är,I ovan,som

illust-förvaltsutförarealternativaprivata attpunkten. Det är somnya
denpåockså berörts. SvaretVarför-frågan harframställningen.rera
ocheffektivitetökadtillledaskulledetövertygelse attomenvar

medborgarna störresamtidigtochkommunenförkostnaderlägre ge
framfördetfortsättningenframgåkommervalfrihet. Som att varav

privatisera-utförandet,självafördvs.produktionen,allt ansvaret som
Montinkommunaltgradi högförblevFinansieringen ettdes. ansvar.
privati-vaddefinieraentydigtmedsvårigheterna att1992 attmenar

låtanyttja begreppetfrånavhållaskallinteinnebär attsering menoss
rörelseriktningmarkerandeprocessorienteratinnebörddess envara

såinslag. Det ärmed privatablandfonnerolikatilloffentligadetfrån
sammanhang.i dettanyttjatdet är

begreppvanligade tvåocksåföretagandeoch ärEntreprenörskap
sällaninteövrigtföranvänds synonymtdebatten. Deallmännadeni

adek-heltintefönnenande, ärenligt mittdock,vilketvarandramed
nyckel-återfinnsNationalencyclopediniordet entreprenörUndervat.

"fömyare"sätt, och"nydanandehandling",konkretsåsomord
karaktäris-risktagande". också dessaDet är"experimenterande och

vadutvecklingarochställningarframi olikaåterkommertika av,som
kallade, entreprenörste-sådevarianterolikabetecknavilljag avsom

slagnämntdrivkrafterochegenskaperbetonasoriema. Där ovanav
sinegenföretagarehosviljangenomgående attdenoch egen.vara

entreprenörskapinslagföretagande småmycketharinseslättSom av
yrke,enda utövasättetkan ettattdefinierasdetsåsom utan varaovan

detsammatraditionellt görasätteller attkonstnär,exempelvis ettsom
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tandläkare. Fömyande och experimenterande intet.ex. hellerärsom
allmänt förekommande. Många små företag utmärks likforrnighetav
och anpassning till företag, det gäller många underleverantörer,stora
eller etablerade kedjebildningar franchising variant.är Detvarav en
kan i detta sammanhang företagaresnämnas vanligaste bak-att nya
grund arbete inom det yrkeär företaget etableras; Ur den synvin-som
keln alltså de kommunala privatiseringsförespråkamas förhopp-var
ningar välgrundade.

ochKöns- genusdimensionen viktig för förståär utfalletatt av ex-
empelkommunens privatiseringspropåer. Också dessa begrepp disku-
terades i den inledande liksom i andra bidrag varför de inteuppsatsen

någon plats här.större Några aspekter här dockär viktigages att
uppmärksamma. Genussystembegreppet berördes i inledningen. Det
beskrevs där i likhet med de andra maktbärande systemen,som, ver-
kande på alla samhälleliga nivåer och i alla samhälleliga kontexter.

samhälleligaDet har således enligt detta singenussystemet synsätt
motsvarighet i organisationer där det ibland betecknas gendersom re-

Connell, 1987, könsordning,gime könsarbetsdelning eller liknande.
De organisatoriska könsarbetsdelningama uppkommer och upprätt-
hålls ständigt pågående könsstämplingar och könskodningargenom
se Sundin, 1993 och 1995 för genomgång manifesterasen som ge-

eller mindre explicita könskontrakt se Pettersson,t.ex.nom mer
1996 och uppfattningar och vad kvinnligtär och vadnormer om som

manligt. Då förändringarär sker, internt eller initierade,externtsom
kan de förutsättningar på vilka de organisatoriska könskontrakten ut-
formats också förändras. Omförhandlingar kan därför bli nödvändiga
innan den ordningen kan läggas fast. Omförhandlingama synlig-nya

det icke-deterrninistiskagör i den bestående ordningen. Organisa-
tionsstudier kan bidra till explicitgöra och förklara detatt som annars
förblir oförklarat också på samhällelig nivå. Det synsätten som ovan
relaterades kommer användas för förstå privatiseringspropåer-att att

resultat i några exempelkommunens kvinnodominerade sekto-nas av
såsom det manifesteras både i de nytillkomna organisationema/rer

företagen och i delar den gamla organisationen.av

Tidigare3 hinder
och traditionella alternativa utförare

inledningenI och citatet från kommunalrådet betonades detovan nya
i kommunernas fullgöra sina åtaganden.sätt dockDetatt är en san-
ning med modifikation. Alternativa utförare ingalundaär något nytt.
Även regler och hinder många farms också tidigare utrymmeom var
för privata företag inom det offentligas ansvarsområde. Dessa aspek-
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utveck-årensbakgrund till deavsnitt senastei dettaberörster som en
förändringar.initieradeochling

monopol-varitharverksamhetersektornsoffentligadenMånga av
beto-och det börpolisen.och Menförsvaretgälleriserade. Det t.ex. -

monopoliserade rättenvarit startaformellt attutaninteandra harnas,
detta för-tillOrsakernafimnits.harverksamheter attkonkurrerande

exempelmånga. Somvarithakanrealiseratsharsällanhållandevis
stordriñs-och klarainvesteringarinitialakravkan storanämnas att

naturligaslagsuppstårkonkurrenter. Detavskräckerfördelar mo-en
utfalletekonomiskadetföljdenblirkonsekvens attnopol. Samma av
uteslu-hellerintekanriskfyllt. Detalltförellerklentuppskattas vara

konservatism, däratt slagströghet,frågavaritocksådet enomtas
offentlighetsstämpel. Deideologiskåsattsverksamhetervissa somen

åsiktenhaft densällaninteharsektornoffentligadentillsigsökt
bibliotekarier hartillÖberg, sig settutbildar t.ex.1996. De som

verksam-och drivenfinansieradoffentligtdelbibliotek enavensom
bok.kommandeSundin,het

verksamheterellersektorervissaförförändringar harårsSenare
ansvarigaandraförochupphörtmonopoliseringen attinneburit att

ändrabort" offentlighetsstämpelntvätta attt.ex.söktpolitiker genom
offent-frånövergångunderlättaförolikapåbetingelserna sätt att en

införandekandet nämnasexempel påprivat. Somtillligt avsenare
enheteriverksamheteruppdelningkommuner,i vissaskolpeng av

såpå, ochanbudläggautförarelämpliga för attbedömts nyavarasom
skallmånga. Detlösningarnapraktiska ärdeochVariantemavidare.
mel-olika sektorer,mellanbetydligtvarierarhur detbetonas utatt ser

landsting.olikamellanolika kommuner,lan
massmedia-detochdebattpolitiskalivliga storapå dentankeMed

somlitetförvånandedetnyordningar ärdessavisasintresse som
beslutpolitiska1990-taletstidigadetinnanRedanhänt.harverkligen

inteframställningen,illustrerarkommun,Linköpingsfullgjorde som
denutförareandra änmed hjälpförpliktelsersinasällan egna per-av

utfö-alternativasedan längesiganvändesonalen. Kommunen t.ex. av
i allmänhetfriskolornågrafannsområden. Detflerainom somrare

"Några vill ordnaföräldrarföräldradrivna.ellerrörelse-och ärvar
uttrycker det.kommunal tjänstemanskolgång"sina ensomungars

Skol-tidigareSkolverket,regleradstarktochVerksamheten är avvar
fritidsnämndensochkultur-inomutförareAlternativaöverstyrelsen.

idrottsföreningarframföralltdettraditioner. Där ärgamlaområde har
bedriva sinhjälpfårfick ochmed kommunen attavtalgenomsom

förfotbollsplaner. Utrymmetförskötselansvarverksamhet mot t.ex.
tordeaffärer,vinstgivandepåinställda göragenuina entreprenörer, att

renhåll-visshandhaftharochhandharVägverketlitet.därmed vara
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ning inom och för kommunen. finnsDet också tradition köpaattav
tjänster från privata företag. gällerDet färdtjänst och behandlingt.ex.

socialt drabbade individer och familjer. dettaI sammanhang börav
också bolag,nämnas i varierande utsträckningatt ägda-av kommunen,
varit etablerade länge. gällerDet lokaltrafikbolaget Hammart.ex.
Chiriac Sundin, 1995.

Låt mig så avsluta denna del med beröra vilka alternativaatt utför-
redan före den politiska nyordningen fanns inom de sektorerare som

här särskilt står i fokus. Inom barnomsorgen fanns ganskasom ett
alternativaantal utförare vid sidanstort den bedrivits iav omsorg som

kommunens regi. Det påfallandeär ofta fråga ekonomiskaegen om
föreningar eller föräldrakooperativ. Många dem startadesav som en

Äldre-följd underdimensionerad.att och handikapp-av omsorgen var
omsorgsverksarnheten har varit delad mellan kommunen, landstingen

"andra"och andra. dessaI ingår Pingstkyrkan närståendet.ex. organi-
sationer. Vad gäller städningen förhållandenaär svårare fastställa.att

förekom,Det förmodligen, mindre städföretag utfördeatt rengöring åt
delar kommunala enheter. "fåSvårighetema grepp" städsek-av att om

har varit och fortfarandeärtorn Det utifrånär detta utgångslägestora.
de fattade besluten och de vidtagna förändringarna skallsom ses.

Förhållande i exempelkommunen tycks inte avvika från förhållandena
i andra kommuner.

Privatiseringarna4 följd det tidigasom en av
1990-talets politiska beslut- exemplet Linköping

Den offentliga sektorn visadesär, inledningsvis arbetsgiv-storsom en
flestaDe de offentligt anställda har kommun arbetsgiv-are. av en som

och kommunen själv oftaär den störste arbetsgivaren i mångaare
kommuner. Så det ocksåär i Linköping, den kommun från vilket den

hämtadempiri illustrerar framställningen ärsom
År 1995 hade Linköping nästan 9.000 anställda, cirka 7.400 kvin-

och 1.500 män. Näst arbetsgivarestörste SAAB med drygtnor var
5.700 anställda. Där könsproportionema de omvända. Antaletvar
kommunanställda minskade något under 1990-talets första år. Minsk-
ningen tillskrivs i frånPM kommunledningskontoret både privati-en
seringar och rationaliseringar.

Kvinnor och ojämntmän spriddaär olikaöver delar den kom-av
munala verksamheten. innebär,Det med den terminologi använ-som

2Uppgiftema nedan hämtade,är inte Årsredo-från kommunensannatom anges, egna
visningar och statistik från intervjuer med kommunala tjänstemän,samt både be-
ställar- och utförarsidan, och politiker.
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könsordningenochmarkantkönsarbetsdelningen är attdes attovan,
olikaorganisationensmellanvarierarsannolikhet,meddärmed, stor

organisa-förhärskandedenviktig delKönsordningen ärdelar. aven
också kulturen. IpåverkarförhållandenandraMångationskulturen.

kommu-vissainomframförallt nämnavill jag attsammanhangdetta
semiprofessio-professioner,förföreträdaremångafinnssektorernala
yrkesidentitetstarkmedyrkesgruppertydligaåtminstone,eller, enner

analy-iåterkommersådana. Dettahelt saknasi andra temadetmedan
KerstinochJohanssonsStinaockså iframträdandeoch är temansen

volym.i dennabidragSahlin-Anderssons

metodproblemochMetodfrågor
1990-taletsundergjordesprivatiseringardeutgår frånArtikeln som

SomLinköpings kommun.beslut ipolitiskaföljdårförsta avsom en
Svå-utfallet.bildklarfå någonsvårtframgå detär attkommer avatt

erfarenhetengäller1993:27. Detsammaunika Dsinterighetema är
Inteförväntatsmindre äntycksskettförändringarde varaatt som

andra.frånexempelkommunenalltsåavvikeravseendei dettaheller
nämndessig,visadehäntverkligenvadkartläggaAtt somsom

svårighet-skäl tillsvårigheter. Ettbetydandemedförenatvaraovan,
ochmedförtvilkenBUM-modellen attgenomfördaden ansvarärerna

utförare. Sammanta-ochbeställaremellanfördeladebefogenheter är
medfört ingendetdecentralisering har attresultatansvaretsmedget

sektorer. Föri mångasigförhållerdethurfinnskunskapsamlad om
käl-rad olikafrånsökasuppgiftermåsteheltäckande bild enatt en

material har använtsoch interntBådeuppgiftslämnare.och externtlor
beståttexempeltillharsistnämndakartläggningen. Det samman-i av

aktuelltinomsituationengjort övertjänstemänolikaställningar som
intervjupersonerochuppgiftslämnareHuvudsakligaansvarsområde.

Kommunledningskontoretpå samtnäringslivsansvarigavarithar
centralainombeställarnämndema ävenhuvudsakpå itjänstemän men

intervju-harBeställartjänstemännenekonomifunktion.produktionens
ocksåIntervjuer haranbudsomgången.andraochförstaefterbådeats

anställdamedutföramaalternativade samtfleramedgenomförts av
produktion.i kommunenshos de samt egensenare

olikaflerasektorerolikamellanvarierarMetodsvårighetema av
omorganise-ochreformeratsÄldreomsorgen årunderharskäl. senare

Ädelreformen förändringarochharkraftigt. Kommunerna genomrats
fåttutvecklingsstörda övertaochsjukapsykisktrörande ar-i lagar

anställdaantallandstingen. Ettfrånansvarsområdenochbetsuppgifter
till kommunernalandstingenfrånförtsdärav överföljdhar som en

sektorer.dessainomarbetarkommunanställdaantaletökatoch som
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Att uppskatta förändringarna exklusive påverkan denna överföringav
svårt.är
Lika dramatiska förändringar och omorganiseringar skettsom

inom äldreomsorgen har inte hänt inom barnomsorgen under de se-
åren. Svårighetema renodla effekterna omorganisationnaste att av

och/eller privatiseringar hänger vad gäller barnomsorgen snarare
med de svåraär från arbetslöshetensatt ochatt separerasamman

bamkullamas inverkan. Med ökande arbetslöshet minskar behovet av
barnomsorg och mindre antal barn kräver mindre antal platserett ett
inom barnomsorgen.

Svårighetema bedöma hur antalet anställda inom städsektomatt
fluktuerar till och med dåär det gäller räkna hur mångastora att som
fortfarande arbetar kvar inom kommunen, än huravgöraattmer
många finns kvar inom yrket hos andra arbetsgivare. Hän-som men
delseförloppet beskrivs längre fram i denna artikel i samband med att
städsektoms privatiseringar och diskuteras. Redan härpresenteras
skall dock nämnas för städningen tidigare oña delege-att ansvaret var

till enskilda skolor, daghem Det fördes sedan irat etc. samman en re-
sultatenhet. Hur mycket städning blev kvar i organisationenutesom

svårtär avgöra.att
svårighetEn för alla sektorerna i utförarkedjanärgemensam var

skall för rättvisande bild. Låt mig någrastoppa attman ge en ge ex-
empel på oklarheter. denI fortsatta framställningen privatise-nämns
rade bamstugor. kanMan tänka sig de fortsätter köpa sin städ-att att
ning från kommunens städ-produktionsenhet, eller de byter tillatt en
privat städentreprenör, någon från kommunen avknoppad eller någon

eller de utför städningen själva. Trots deras valatt alter-attannan, av
nativ följd deär politiska besluten har här inga försök gjortsen attav
uppskatta storleken på förändringar bortom de närliggande.mest
Mångfalden samverkande förändringar har gjort det ogörligt attav
exakt fastlägga och i så fall hur mycket, antalet anställda inom deom,
nämnda sektorerna förändrats resultat fattade omorganise-ettsom av
rings- privatiseringsbeslut.och Metodproblemen förär Allastora.
dessa förhållanden bör has i åtanke då vi kommer in på beskrivningen

hur det hur det blev och varför det blev det blev.av var, som
Med dessa svårigheter i åtanke avslutas denna del med åter-ettnu

givande kommunens uppgifter de kvantitativa förändring-av egna om
antalet anställda i de studerade sektorerna. Andelsmässigtarna av

ökade de manliga anställda i Linköping kommuns äldreomsorg mer
de kvinnliga underän 1990-talets första år, med 103 jämfört% med

innebar33 %. Detta kvinnornas andel sjönk några procentenheter.att
barnomsorgenInom tycks antalet anställda ha minskat. Kvinnornas

andel de anställda har varit jämn och hög, 90 %. Antaletnästanav an-
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påberörsstädenhet har,inom kommunensställda annansomegen
förändringar i könspro-Eventuellakraftigt.reduceratsplats i texten,

litenmycketandelenberäknade mänintefinnsportionema varmen
städninganställda medHuruvidareduktionen.och efterbåde före som

oklart.resultatenheteri andra äråterfinnsarbetsuppgift

anbudsomgångenefter förstautförareNya

alternativa utfö-antalet s.k.eftersträvade ökaLinköpings kommun att
minskaverksamhet,renodla kommunenssyftetuttaladei det attrare

sistnämndavalfriheten.effektiviteten och Deökakostnaderna samt
konkurrensenföljdautomatisksågförhållandena attavman som en

ökade halvt år.ochkort, baraanbudsperioden blevförsta ett ettDen
anbudsomgångenförstaefterutfallet irelaterasNedan stort men

och äldre-inom barnomsorgenhändevadframförallt presenteras som
illus-valts förde sektorerstädverksarnheten attsamt somomsorgen -

skeendet.ochutvecklingentrera
ledande ideologersig kommunenstänkte attSom nämns ovan

av"knoppa arbetsplatser. Sågamlasinaskulle viljaanställdamånga
sektorerfallet. vissautsträckning Inombegränsadmycketdock iblev

inlämnatsdetanbudenda utöverfick inteområdenoch ett somman
enskilda företaga-småproduktionsenhet. Antaletkommunens egenav

kopplasSkall till detfå.kommunenutförare för ärblev attnyare som
farms.de Detde färreavknoppare ännu mestde skall menvarvara -

bibliotekariekvinnligdelägthandelsbolagomskrivna är ett somav en
"sitt kommande bok.Sundin,bibliotekanbud

sig:etableradestädområdetrespektive påInom omsorgen
anbud på detñckochvårdbiträdenkvinnligatvå ettgavsom-

tidigare. Dearbetade sedanvilket dehemtjänstområde inom var
arbetsledare.chefer ellerdå

tidi-medochfleraföretag mänstädverksamhet ägt enavgenom-
talesman.städledaremanlig somgare

startadesenheterockså hänföra dejagvilldennaTill avsomgrupp
kooperativ form. Detianställdade än varom

ägdamed barnomsorg,sysslarföreningarekonomiskafyra som-
anställda.de f.d.drivnaoch av

verksammalokaltvälavknopparedvs. intemellanting,Ett men
erfaren-vilket de harområde frånsig inometablerat ettsompersoner

manligedenspektakulära ärockså.finns Denhet, mest

3 mycket omskriven. Endokumenterad ochvälLinköpingutvecklingen i ärOckså
kommande bok.Sundinsgenomgång finns i
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sjuksköterskan etablerat sig såväl inom hemtjänsten in-- som som
äldre- och handikappomsorgen. företag har vuxitHans ochom

Sverigefhar verksamhet också i andra kommuner i mellersta
gruppboende bedrivet i mindre skala f.d. distriktssköterskaav en-
inom landstinget.

detta sammanhang bör också deI alternativa utföramanämnas nya
inteinom äldreomsorgen avknoppare karaktär:är utansom av annan

Grannskapsservice ochAB HSB Partena Care,ägssom av-
inom städverksamhetensamt

Clean och ISS.Partena-
Grannskapsservice AB HSB. har franskaägs Partenaav numera

och ISS världsomspännande koncern med sin bas ochägare är storen
sitt i Danmark. Alla företagen i Sverige rikstäckande.ärtreursprung
Huruvida de ledande kommunpolitikema också hade denna fö-typ av

i åtanke då de talade vad det utförarsystemet skulleretag om nya
komma innebära oklart. Oberoende därav det dessaär äratt som vo-
lymrnässigt kommit dominera den lokala bilden, något disku-att som

nedan i samband med utvecklingen i de valda sekto-teras att tremera
behandlas.rerna

klena intresset blandDet kommunens anställdaegna var en av or-
sakerna till kommunen beslutade sig för erbjuda Starta-eget-att att en

förkurs de anställda. Flera hundra människor kom till den första in-
fonnationsträffen intrycket det faktisktett attgensvar som gav av-

väldigt många komma igång.ville Till den kursvar som som gavs
anmälde sig betydligt färre de kom till informationsträffen.än som
Totalt har drygt genomgått kursen och dem50 har 23personer av
stycken totalt företag. Några återfinns18 dem i den härstartat av

diskuterade och presenterade Sundin, 1996.nämnare gruppen

Utförare inom5
barn- och äldreomsorg städningsamt

redovisades vilka alternativa utförareOvan efter den förstasom an-
budsomgången etablerat sig inom de valda sektorerna, barn- ochsom
äldreomsorg städning. Situationen varierar mellan sektorernasamt

också mellan olika företag. För besvara de inledningsvisattmen
ställda frågorna rörande eventuella förändringar i makt och inflytande
mellan kvinnor och måste både kvantitativa och kvalita-män se
tiva förändringar både i de nytillkomna enheterna och i de gamla.
Med terminologi kan frågorna relateras till den organisator-en annan

4Våren 1997 såldes detta företag till rikstäckande Vårdkoncern Bure Omsorg.en
Östgöta Correspondenten, l 997-03- 13.
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diskuteradetill de tidigareoch anknytasgenusordningeniska vem-,
mellan de olikaIntressefokus varierarvarför-frågoma.ochvad-, hur-

Vad gäller kommu-mellan sektorerna.ochutförarekategorierna av
rele-upplevelseranställdas ärdet deverksamhet är somegennens

Huvudfrå-alls.intefortsättningsvis nästanbehandlas dockDevanta.
förändring-huruvida deangivits tidigare, storageställningen är, som

position såsom detrelativaochkvinnornas, märmens,påverkatarna
inom någraverksammaalternativa utföraremanifesteras genom

sektorer.domineradekvinnligt

Barnomsorgen
övertygade bevararedrivnaföretag avnya-

kooperativanågradetuppställningenframgickSom nyavarovanav
anbudsom-förstaefter denkommunenetablerade sig iföretag som
etablering-och dessapolitiska beslutendemellanSambandetgången.

"solklart". yttradeföretagSyftande på dessadock inteär en avar
beställartjänstemän:kommunens

uttryckanbudsgivare inteochutförare ärMerparten externaav
företagande.genuintför ett

ändraellervill driva företagför dedet integörDe attstartarsom
"Man sigkännerändra.för slippabarnomsorgen attutan snarare

företagare fleraoch detdem sägerriktigtinte av or-som en avsom
delsföretagare,siginte känna systemetdels villsaker gersomman-

marknadsex-inkluderandeföretagandegenuintlitet för ettutrymme
inom bamom-alternativa utföramaintäktsökningar Depansion, osv.

Med defrån kommunen.sina intäkterallmänhet 100 %får i avsorgen
försökerantal barnoch mindreekonomiskaminskande manramarna

inom kommunen:alltmerkrympatyckssig detskapa utrymme som
vi villsyñet,i det göratjänaeñervi inte utanär attute pengar,- tiden.bra underoch ha detjobbbraett

allratycksde faktorernågraliggeruttalandetdetI varasomav
jobb enligtbraalternativa utförare: göradessaviktigast för ettatt

kri-delarmedkriterier tillsammansprofessionella sompersoneregna
i regiverksamhetendrivavärderingama. Genomochterierna att egen

föränd-frekventaskydd devisstfrihet ochkänslaerhålls motettaven
exempel byteanställda, tillkommunaltdrabbar deringar av ar-som

också hosspårasentreprenörsegenskaperkanOch visstbetsplats.
verk-expanderakunnadem drömmerFleradessa attomavpersoner.

särskilda behov.medbarndifferentieraochsamheten mott.ex.
under-i deframkommeravseendenanämndadeingetI ovanav
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sökningar genomförts i samband med studien några skillnadersom
mellan manliga och kvinnliga förskollärare och fritidspedagoger. De
tycks framförallt för bevara sitt arbetssätt sinaoch vi-starta eget att
sioner för arbete inom barnomsorgen. påSvaren vad- varförvem-,
och hur-frågoma följaktligen, vad gäller barnomsorgenär, förhållan-
devis lätta besvara. yrkesutbildadeDet anställdaär privatise-att som

produktionen, inte finansieringen, för slippa ändra sittattrar men
etablerade arbeta. skillnader har kunnatsätt Inga konstateras mel-att
lan kvinnor och avseende sig beredvillighetenmän sluta sigattvare

eller i argumentationen.samman

Äldreomsorgen växande sektor fören-
nationella företag och lokala entreprenörer

äldreomsorgen, inklusive hemtjänstenInom och för handi-omsorg
kappade och psykiskt sjuka, kom det intresset från alternativastörsta
utförare. förvånade till börjanDetta de ansvariga de hade väntaten -

rakt översig så och de förvånades ocksåsäga in-överatt attmera
ojämnt inom Vissa anbudsområden lockadetresset var omsorgen.

flera andra ingen alls kommunens produktionsenhet. Denutom egen-
alternative utförare väckt uppmärksamhet lokalt denstörst lo-ärsom
kale företag vuxit så det blivitentreprenör regionalt. Hans fö-attvars

inte det HSB-ägdaär störst, Grarmskapsserviceär AB,retag men -
skrivet- uppmärksammat. Sammantaget såg det efter denmestsom

andra anbudsomgången följer nedan. Det penningmässigtärut som
"tunga" verksamheter det sig Hemtjänsten i kommunenrör om. om-

år 1996 200 miljoner kronor och detöver särskilda äldreboendetsatte
miljoner.285

Tabell Utförare1 delartjänster omsorgsverksamheteninomav av

Sektor Utförare

Kommunen Alternativa

Lokala Regionala Nationella
företag företag företag

Hemtjänst 78 % område l område1 4 områden
24 områden

Särskilt 66 % 26 platser platser64 128 99+
boende platser

99 platsernaDe verksamhet driven företagsbildning står Pingstkyr-avser av en som
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Bland-sedan gammalt.nyttjats kommunensjukhemprivatkan nära, ettsamt avsom
särskildadetplatser inompå allaplatsantal berorprocentangivelser och attningen av

dyra.likaäldreboendet inte är

föralternativa utförama närmade attmig såLåt presentera oss ar-
manligeomtaladenämndehuvudfrågeställningar. Dentikelns ovan

in-regionalt komklassificerastdet företagtillägaren somsomsom
funnitsdessalltsedanoch harår sedanför 30Sverigetillvandrare
sig tillutbildadeansvarsområden. Hansektornsoffentligadeninom

ochäldreomsorgendärefter inombörjade1960-talet,sjuksköterska
fanns hankommunen. Däromsorgsenhet inomchef förblev snart en

arbetsuppgif-liknandemedsedan arbeta1970-talet förhelaunder att
början på 1990-ta-arbetsgivare. IInvandrarverkmed Statenster som

intervju ihan idärmed,kunde sägerochsåstartade hanlet eget en
idéer annorlundaförverkligaÖstgöta minaCorrespondenten, ettom

ocksåidédriven entreprenöralltsåäldre.för Han ärboende somen
del-medlaborerarochföretagsekonomiskaisiguttrycker termer som

in-haridéermotivationen. Hansökaanställda fördeförägarskap att
organisation.och delvisarbetssättkluderat nynya

harregelkvinnor. Somi företagetanställda äralla deSå gott som
sinaTill någraarbetsgivare.sinutbildningformell ände lägre en-av

hanutbildningmedrekryterathanharheter somsammapersoner
Frånverksamheten.påkaraktärenkanske,förändras,Därmedsjälv.

löntagarlivsfonnentillhörandekvinnorlågutbildadestyrdatt avvara
semiprofes-entreprenörsideal ochmedstyrdblir den manenav

avsnitt.idiskuteras nästasionskriterier. Detta mer
litethar möttstått ihärmanlige entreprenör centrumDen som

vi-demvissakan sägaanställda. Manfrån de attmotstånd rent avav
kan sägasintroducerats. Detsammanyheterdeentusiasm över somsar

deenheter övertogshos de storastannade kvardem avsomsomom
utförarealternativamellankontraktenIföretagen.rikstäckande nya

anställda harkommunalt rättf.d. attdeoch kommunen er-attanges
tidigare. ärDettavillkorpå minstanställningbjudas ensomsamma

företagentill demedföljtmånga översåtilldelförklaring att nya
delförklaringnivå.ledande Ensärskiltäldreomsorgen,inom annan
lokal kompe-allstår förrikstäckande företageni deanställdadeär att

påtagligtvaritdevarför ägarnaområdetaktuelladetinom nyatens
gällerpersonal. Dettakommunensfå rekryteraangelägna na-attom

yrkeskompetens.kräverarbetsuppgiñerdesärskilt förturligtvis som
utförar-med till deföljtanställdaskillnad destörstaDen som nya

blivit Dettastörre.enskildesdenmärkasig är an-säger att ansvarna
och riks-deföretag, ärdessaföljd storaattdels trotsattavenvarases

delsmed kommunen,jämförelseismåändocktäckande, är orten
farmsbörjanledningsstrategi. Till ut-medvetenresultatet enenenav
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talad tveksamhet bland de kommunalt anställda till följastor medatt
till de utförama detäven sällan resulterade i konkretanya om mera
handlingar. Med tiden har dock tveksamheterna minskat. De rikstäck-
ande företagen har i kommunen något ändrat personalens samman-
sättning de i ökad utsträckning på specialistfunktio-att satsatgenom

såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och andel sjuksköter-störrener en
skor. Många varit frånmed den kommunala tiden befarade deattsom
högutbildade inte skulle vilja delta i den dagliga vården och omsor-

farhågoma iDe borta.är allmännaDen uppfattningen tycksstortgen.
det varit bra för de gamla få tillgång till professionellatt attvara

hjälp. Många dessutom det ökade inslaget relativt högut-attmenar av
Ädel-reformenbildade följdär privatiseringamaänsnarare en av av

det inte alls ställer sig dyrare tvärtom.samt att -
Om förenklar det litet och så här:säger Behövs det fyraman per-

för morgonarbetetgöra så istället förattsoner atten morgon
in fyra vårdbiträden såsätta kan in vårdbiträdensätta ochtre

sjuksköterska eller sjukgymnast. Vi räknar dem etten som par
händer. Och det jag skillnaden.är störstatror

inslagetDet ökande yrkeskompetens också högre kva-av anses ge
lité:

for något år sedan hade kommunen två sjukgymnaster på 1800-
eller något sånt där. Vi har sjukgymnast på 47. Det inte ba-ären

på marginalen.ra

debattDenna behovet sjukvårdskompetens inom äldreom-om av
och hur den skall tillgodoses ingalundaär Se till exempelsorgen ny.

Trydegård, 1995 och Szebehely, 1995.
den lokaltFörutom välkände driver det nämndamannen som ovan

företaget kan ingen nämnvärd inbrytning förmärkas.män En in-av
hyrd sjukgymnast är för övrigt det på lägreär nivåer likaman men
kvinnodominerat tidigare. Intervjupersonerna traditionelltror attsom
äldreomsorg har svårt locka alltförmän. Det bundetär och alltföratt
"skitigt.

Så det här med killar fortsätter undersköterskor ellersom vara
vårdbiträden länge, dem har jag knappt träffat.

relativtDe problemfria relationerna mellan huvudmän ochnya an-
ställda skisserats står i skarp kontrast till de reaktionersom ovan som

de två kvinnormötte tillsammans lade anbud på sin gamlasom ar-
betsplats, hemtjänstområde i kommunens utkant.ett Orsakerna till
detta säkerligenär flera bland de viktigare förmodligenär deattmen
båda ägamas/ledamas kompetens ifrågasattes den tidigare ledning-av

verksamheten. Ingen de ansvariga hade halt ledandeen av av nya ar-
betsuppgiñer i den gamla organisationen, de hade dittills endast arbe-
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blevförhållandevis låg. Startenutbildningoch derasnattetid vartat
med vadanalogiiåtgärderna,förstadesvår eftersomockså somaven

"Det påvisåganställda,antaletreducerablevnärrmdes enattovan,
många". ingabåda harganska Debortskulle kunnagång taatt man

ochdenförändramöjligtvisverksamhetenexpanderapåplaner att -
handi-med lättareellerhemmaboendeförockså personerta ansvar

Arbetsstyrkanintakt. ärverksamhetsvolymenhållakunnaförkapp att
bådadeförväntaheller inteärNågot attkvinnlig.helt annat menar

heltid.anställda arbetarderasingendå nästanägarna, av
förkomplicerad änäldreomsorgengällervadVem-frågan är mera

läggerochkvinnor mänbådeförekommerDetbarnomsorgen. som
rikstäckande företag. Deliksomarbetsplatsergamlapå sinaanbud

deberoende på ägar-olika sättpå tilldrivsföretagen nyaolika synes
de bemötshurockså påstrategierochintentionerskiftande mennas

barnomsorgengällerdå detLiksomanställda.deochomvärlden avav
funk-övrigamedanprivatiserasproduktionenframföralltdetär som

anställdadeförSituationenförändrats.intefinansiering,såsomtioner,
mel-någotvarierarkvinnor,uteslutandedetför är nästankvinnorna,
dockposition tyckshierarkiskaanställdasDeföretagen.olikadelan

organisationstillhörighet.viktigväl så som

sparandeochturbulensStädning -
verksamheten harkommunaladeninomutförsstädning va-Den som

svårtdärförförändringar. Det ärorganisatoriskaföremål förrit stora
städsektomavseendennågra ärutfallet. Ibildsamladnågonfåatt av

förståtill, förkännabetydelsefullt attsärpräglad. Detta är att
varförochutförarealternativasigetableradevem/vilka an-somsom

städningallsammanfördessedanårnågradet. Förgjordeintedra
gickresultatenhetsärskildtillLinköpings kommuninom un-somen
omställ-potentielltinnebarStäd. storaDettaLKbeteckningender

kon-demfjärdedelanställda. Ende 400mångaförningar varavav
innebarresultatenhetstänkandetviaNyordningensjukskrivna.stant

solidarise-hade de oftastDittillsanställda.deföromställningarstora
påtänkteanställdadedessastädobjekt. Detsina s.k.medsig varrat

Identifi-tänkadeskullenyordningenGenomarbetsplats.sin om.som
Städ.LKresultatenhetenskullekationsobjekt vara

utföra-det faktumochtänkandetekonomiska attBåde det nyanya
inneburitstädning attkommunensdel hartagit över stor avenre

måstochövertaligablivitstäderskoranställdakommunaltmånga
Få stä-verksamheten.ikvardem160fanns1996 avsluta. Hösten av

arbetsgivare.bytaanbudutföramasde attderskoma antog omnya
detinom kommunen ävenföredragithar va-att stannaMerparten om
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rit kortsiktig lösning. Jag återkommer till detta nedan. Socialt be-en
dömer den chefen för kommunens städverksamhet händelseut-nye
vecklingen mycket olycklig.som

Man måste ha klart för sig städ har tagit väldigtatt emot
mycket personal inte har platsat den övriga arbetsmark-som
naden. Det har varit omplaceringar inom kommunen, både från
barnomsorgen och äldreomsorgen, då ringt till snälla städsom

då hand Det de kvinnornaärtog drabbassom om en. som
värst Det har blivit mycket hårdare arbetsklimat.ettnu.

Städverksamheten har varit, och mycketär, kvinnodominerad.
allaNästan anställda städare inom kommunen har varit kvinnor. På

lägre nivåer vill Undersäga. högste chefen, fram till 1992som var en
fyra manliga och kvinnlig distriktschef/städinspektör.sattman, en

Ingen hademännen någon praktisk erfarenhet städning i varjeav av
fall inte avlönat arbete. Mellan dem och de många städerskomasom
fanns antal instruktionsstäderskor, det villett kvinnor,säga som var
städerskor med för beställningextra material.t.ex.ansvar av

Då kommunen gick med sina propåer anbudsgivningut kornom
inget anbud från någon de många kvinnorna. Intervjupersonenav tror
inte det någonsin skulle falla dem in:att

städerska jag inte i närhetentror det själv-attsom man var av-
förtroende gjorde de skulle vilja gå påattsom starta-eget-ens
kurs.

gjordeDet däremot två de fyra manliga städinspektörema. Inteav
heller någon dem lämnade dock anbud på något städobjekt.av

Kommunens städresultatenhet har i anbudsgivning förloratnya
delar till alternativa utförare. alternativaDestora är företag: tvåtre
rikstäckande och lokalt. De småstora ellerett enmans-, snarare en-

kvinns-företagen, tidigare fanns med i bilden tycks heltsom nu vara
borta.

Som framgick tidigare fanns efter första av-anbudsomgången en
knoppare inom städområdet. Det ocksåär det företag väcktsom

uppmärksamhet bådestörst inom kommunen bland de anställda och
drivsDet manlig f.d. städledare tillsammansexternt. medav en tre

kompanjoner. Trots ägarna flera harär företaget framställtsatt som
med den tidigare anställde städinstruktören.synonymt Han har lång

erfarenhet från sektorn. I tio år hadeän han arbetat städin-mer som
spektör inom kommunen och före det arbetsledare vid privatettsom
städföretag. Han alltså branschkunnig och vid ledande arbets-var van
uppgifter.

Städverksamheten i det avknoppade företaget inleddes med något
30 anställda.än Antalet har vuxit eftersom företaget lyckatsmer

flera anbud De anställda är hundra,antagna. över dem ärettnu av
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de vidivarit verksammadekvinnor. Merpartenallanästan somav
nej tilltackadestädområdenaanbudsomgången övertagnaförsta an-

anställ-befaradeStäderskomautföraren. atthos denställning ennye
anställnings-löner ochlägre sämreinnebäraskullehonomhosning

också tillsäkertbidroganbudsgivningenkringTurbulensenvillkor.
verksamhetenbedrivaföretagetproblem förNågra attbeslut.deras

villiga arbetstaga-andrafinnakundebojkotten. Detdock inteinnebar
tillfälligiblanddetkommunenhosblev kvardeFör envarsomre.

arbetslöshet.tillframfrist
äldreomsorgen.inomdenstädning liknarvadVem-frågan avser

ocksådet finnsföretag. MenlokalaochrikstäckandebådefinnsHär
vi-kvinnornaanställdadeingamedjämförtskillnader avomsorgen -

Vad återstädornrâden. äreller andrassinaför överintressesade att ta
före-dessakund förendainte storakommunen ärproduktionen men

städverksamheteninomfannskönssegregeringvertikalaDen somtag.
kanskeochbeståtycksförändringarna rentavorganisatoriskadefore

förstärkas.

diskussionochAnalys6

förändrat ef-Linköpings kommunhurgenomgånggjordesOvan aven
sektorer,någrauppgifter inomkommunalasina storafektuerandet av

till detOrsakernal990-talet.underoch äldreomsorg,städning, barn-
ianställda diskuteras nästabland deföretagandeförringa intresset

företagande inteiliggatycksförklaringenviktig del attavsnitt. En av
yrkesut-bland definnskriterierprofessionellatill deappellerar som

detdärförutgörsektorerna. Dettavaldadedominerarövare som
ochutförare ävenvissatillkommitdetvisst harMenandra temat. nya

Jämförelse-å kommunens vägnar.förföretagetablerats att ageranya
Särskilt gäl-drivnaoch män.ägdafå,de ärärmånga,vis även avom
andra före-expansion. Inompåinställdaärföretagdet deler som

imedfinns inte männenföräldrakooperativen,iframförallttagstyper,
kommunala be-med denförhandlarevälarbetetdagligadet sommen

huvudfrågeställningartikelnsleder överställarenheten. Detta motoss
ochkvinnormellan mänmaktrelationerändradeeventuelltrörsom

deltemat be-tredjeskett. Densom förändringardeföljd somaven
sekto-kvinnligatypisktinomverksammadärför ärmänhandlar som

särskilt.diskuterasföretagandeochmanlighetmellanRelationenrer.
i övrigt.framställningenochdeltemanadesammanfattasDärefter tre

avsnitt på-avslutandepå dessainvi kommerdock innanLåt mig
diskuterade för-dedetfrånförflutittidkorta attdenminna om som

vadföljdernalångsiktiga ärtill idag. Deframinleddesändringarna
forskning harTidigareuppskatta.svåramaktochekonomi attavser
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entydigt fastslagit organisationer ytterligt svåraär genomgrip-att att
ande ändra. Trögheten ochär ändra såsträvan litet möjligstor att som
tycks genomgående. Vad vi kan idag tendenserär det kanse vara-
början på genomgripande förändring det kan ocksåen men vara en

krusning ytan.tillfällig på Det hittills skett förutrymmesom ger
båda dessa tolkningar.

företagandetDet bristvaragenuina en

redogörelsen framgickAv det fåtal företag det ide-att ettovan var av
slagala de ledande politikerna tänkt sig kom till stånd. Detsomsom
i de berört den manlige företagaren i äldre-stort settvar som ovan:

de kvinnliga vårdbiträdena lade anbud på sin gamlaomsorgen, som
arbetsplats, den manlige före detta städledaren inteövertogsom en
obetydlig del kommunens städning, kvinnlig bibliotekarie ochav en
kanske några till. varför de så fåMen frågarDet sig både de led-var
ande politikerna och andra. förklaringamaEn till de svikna för-av
väntningarna felaktiga föreställningar.är De förutskick-personer som
ade den offentliga sektorns omvandling skulle åstadkommaatt ett
kraftigt nyföretagande förutsatte det fanns uppdämd önskanatt storen

så Hur realistiskagöra. de önskningama Ett mått på det kan viatt var
naturligtvis få hur många hörsammade inbjudanattgenom se som
till anbudsgivning. Låt dock komplettera den bilden med erfaren-oss
heter några andra undersökningar vilket också bidrar tillvunna genom

förklara varför det inte blev flera.att
första jag villDen referera till Davidssonsär Per skrift Folket om

företagandet- ögonblicksbild svenska folkets uppfattningaren av om
småföretag och företagande 1993.eget

Skriften redovisar resultat från studie genomförd år 1991. Enen
enkät tillställdes slumpvisöver 1500 utvalda 18-åringar och 35-åring-

svarande harDe genomgående positiv på företagande bådear. en syn
för samhället och för de sig det.ägnar Det vis-personer som anses
serligen svårt och krävande driva företag de sociala ochattvara men
ekonomiska följderna det positiva. De köns- och ålders-av ses som
skillnader framkom små det fanns nâgra. Män tror,som var men-

kvinnor, detän ekonomiskt lönsamtär företagare.att attmera vara
Kvinnor å andra sidan, det arbetsamtän män är och krä-tror, attmer
vande. detta döma bordeAv det lockande för föratt män änvara mera
kvinnor att starta eget.

Davidsson har också offentliganställda hartestat om en mera ne-
gativ uppfattning övriga egenföretagare.än Detta tycks inteom vara
fallet och Davidsson sammanfattar 15:
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offentligan-fördomallmänföreligger attdetmåndenI omen
stöd idenna ingetinställda, fårnegativtskulleställda vara mer

analysdenna

arbetsplatssmåföretagbedömningargällervadhellerInte somav
särskiltoch övrigaoffentliganställdaellerkvinnorochsigskiljer män
utveck-rörandedetpåstående,vadEndaståt.mycket ett egnaavser

män,positiva. änDe attkvinnorlingsmöjligheter, tror,är mermera
organisationer.ismå företagi änfinnsmöjligheter storasådana mer

sågårföretagande Da-tillinställningallmänfrågordessaFrån om
intentionersökeroch utrönavidarevidsson egnasvarspersonemas

eller harsig hatredjedel dem sägeregenföretagande. Engällervad av
medjämfört25 %kvinnorgradi högre änplaner. Mänsådanahañ

detpåpekar,Davids ärocksåsiffrahög%. Det är17 sonsommen,en
i verket.planernasättaoch planerafundera attsak att annanenen -

könsskillnadema. Destarkaredock änGenerationsskillnadema är
analysmultivariatadende äldre. Iföretagsbenägna änär meryngre

inteframkommerintentionerskillnader iförklaraförprövats attsom
till för-bidrarnågotsektornoffentligadenanställning inom somsom

klaringen pri-offentlig ochiverksammakvinnormellanSkillnaden
sektorsskillnademadocktycksavseendenvissaliten. Isektor ärvat

organisationsteo-någotkönsskillnademaframträdande än sommera
Billingigenomgångsevisatsällanstudier inteinriktaderetiska

1994.Alvesson,
nå-forskningsfokus,medstudie,liknande annatettEn ger enmen

År Tyrk-Baude1992redovisats.bild denängot ovansomannan
och arbets-föräldraskapenkätundersökninggjordes1995kö, omen

svarandehemmavarande barn. Demedföräldrartillställdesliv som
under-sjuksköterskor,läkare,yrkesgrupper;olikaniofrånhämtades

inomarbetareochpolisassistenterkontorister,journalister,sköterskor,
bådeföljaktligenutgjordestextilindustri. Gruppenochmetall- av
och denoffentligadenbåde inomanställdaoch mänkvinnor samt av

företagande.berördetvåfannsfrågornaBlandsektorn.privata som
entreprenörsmotiv:typiskatillanknötEn som

självförverklig-behovmittskulle fyllaföretagegetstarta avatt-
ande

familjeliv:ocharbets-relationenberördeoch somen

ochmaterialtill hans5 fått tillgångjagDavidsson harfråntillmötesgåendeGenom
anställdasektorsvariabel. Mänochutifrån köns-bearbetningarytterligaregörakunnat

deundersökningspopulationendellitenmycketsektorn utgöroffentligai den aven
dockmigLåtnågra slutsatser.dravanskligtdetvarför är attstyckenendast25är

kollegorkvinnligasinaföretagarbenägna änbetydligttycksdessa25sägaatt mera
sektorer.andrabröder isinaoch
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företag skulle bra kombinera för-att starta sätteget ett attvara-
och hemarbete.värvs-

Även enligt denna undersökning har de svarande positiv in-en
ställning till företagande, kvinnornamännen 33än respektive 24mer
procent. privataDen sektorns kvinnor positivaär den of-änmera
fentligas. Särskilt negativa de anställda inom vården. Skillnadenär är
relativt mellan kvinnor och undersköterskormän är respekti-stor som

sjuksköterskor. instämmerDär framför allt i självförverk-männenve
ligandepåstâendet. enda yrkesgruppDen inom vilken kvinnor ettger

positivt läkare. båda forskarna,än män är De Annika Baudemera svar
Arjoch Tyrkkö, också inom den privata sektorn deärnoterar atta som

positiva till egenföretagande deär har bäst anställningsför-mest som
hållanden medan det tycktes det inom den offentligamotsattavara
sektorn. De företagsbenägna offentliganställda påfallandemännen var
missnöjda med sina lönevillkor. Kvinnornas villkor inte bättrevar

de mindre missnöjda och mindre företagarbenägna.men var
fråganDen andra rörde egenföretagares möjligheter attovan, som

reglera arbetstid och andra arbetsförhållanden, förhållandevis vik-var
tigare kvinnorför självförverkligandeaspekten.än Noterbart är att
kvinnor biträder detta tänker sig kortare arbetstid medan män ön-som
skar sig längre arbetstider. offentliga sektornDen kanske, skriverger
Baude och Tyrkkö, förhållandevis goda möjligheter till deltidsarbete

devilket leder till offentliganställda kvinnorna med goda arbets-att
villkor anställningsinställdaär andraän på arbetsmark-mer grupper
naden Kvinnornas förnöjsamhet har dock inte bara med detta att

också det faktumgöra de utbildade för sitt yrke,är sigutan att anser
har kompetens och har sökt sig dit för de finner arbetsuppgifternaatt
viktiga. Kanske tycker de ibland också verksamheterna naturligenatt

hemmahör inom den offentliga sektorn. åsiktenDen refereras To-av
Friberg 1995 och Lillemor Westerberg 1995.ra
Både Westerbergs och Fribergs studier gjordaär och med kvin-av

anställda inom barnomsorgen och sina arbetsgivare,nor som av res-
"avknoppapektive kommun, uppmanades sina arbetsplatser. Iatt

mycket liten omfattningen hörsammades propåema. Forskarna försö-
ker förklara varför. inte självständighetenDet ochär deansvaret an-
ställda negativa till eller rädda för.är Det på vilketsätt småföretagare
beskriver sin vardag liknar i mycket kvinnornas beskriva sittsätt att
arbete där både helheten och mångsyssleriet,är möjligheter iatt-
kritiska ögonblick hitta kreativa lösningar undersökningsperso-osv. -

kort ansvarstagande ochär, självständiga. Varför de dåärsagt,nema
inte villiga driva verksamheten i regi båda författarnaDeatt egen an-
för två förklaringar: bristande företagartradition och iden-typer av en
titet förankrad i yrket och i livsfonnen. professionenI ingår etiskt
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ekonomi-ochföretagandetillstå idirekttyckstänkande motsatssom
det härdeantologin.artikel i FörWesterbergsJfrseringar. grupper

mellanlivs-lanserat begreppettidigare 1990har Fribergfrågaär om
särskiltlöntagarlivsforrnenspeciell variantforrnen. Det är somaven
typisktsektornsoffentligainom denfinnskvinnordeomfattas somav

vill förvärvsar-kvinnorMellanlivsforrnensomsorgsyrken.kvinnliga
för hem ochrubbar derasinteomständigheterunderbeta ansvarsom

övrigaanpassning till detiförvärvsarbetedärförväljerfamilj. De ett
såg videtegenföretagandeintelivsforrnsådanlivet. I som,rymsen

påkravstudie, ställerDavidssonsfrån Per stora engagemangovan
förmodligen,omfattningArbetstidens är,timmar.dygnetsmånga av

yrkesen-egemegialtemativetavvisandetbetydelse förcentral avav
insociali-viktig delkvinnor. Det ärredan dessahargagemanget aven

i yrket.seringen
intestädning, harområden,kvinnodomineradeAndra t.ex.stora
harprofessionssträvanden. Dess utövareyrkeskaraktäristika ochdessa

yrkesutövningutbildning och derassocialiserandegenomgåttinte en
förberedel-självständighetbeslutsfattande ochiträningliten somger
på mångakvinnorföretagande. Dessa är,ochanbudsgivningtillse

framstårEgenföretagandearbetsmarknaden.pådesätt, svagaste som
de inte överväger.möjlighet ensen

innanhögkonjunktur ochigjordesrelateradesstudierDe ovansom
offentliga sektorn.inom denbörjade tillämpasbesparingarnade stora

framkomdärde resultatlikheter mellanvifinnerdetTrots stora som
undersökningskommunen. Samman-frånhärdeoch presenterassom

framstår loc-inteföretagandesådetfattningsvis tycks ettatt somvara.
sektorn.offentligainom denverksammaför mångaalternativkande

inställningen.denrubbararbetslöshethotInte omens

företagaridentitetbristandeochprofessionellaDe

erfar-andra forskaresochbåde minarelateradesavsnittetI egnaovan
lockande al-särskiltframstårföretagande inteenheter ettatt somav

torde detvissa fallanställda.kommunalt I rentmångaternativ för av
antyddes Denågotidentiteten,yrkesmässigadenstrida mot ovan.som
sig åt i dessaskiljerframställningenillustrerarsektorer avse-tre som

utgå från profes-vanligtdetslagdetta ärdiskussioner attenden. I av
Stina Johanssons,medprofessionsteorier. Jämförochsionsbegreppet

i dennaWesterbergs bidragoch LillemorSahlin-AnderssonsKerstin
liktydig medvardagsbetydelseprofession harantologi. Begreppet en

på olikasammanhangvetenskapligaikvalifrcerasyrkesgrupp men
någrabetonadefrnitionemamig ifördjupaskall här inteJagsätt. men
Blandolika sektorerna.utfallen i deförståförrelevanssärdrag attav
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dessa vill jag särskilt hög, akademisknämna utbildning med en egen
kunskapsbas baserad forskning, sanktion samhället ochav en egen
kultur kännetecknad yrkesstolthet och inte obetydligt inslagettav av

Urtypemarevirtånkande Selander, 1989. för professioner läkareär
och jurister särdeles framgångsrika i sin strategi. And-som anses vara

yrkesgrupper eftersträvar likna dem. Professionstillhörighetatt ärra
ofta så identitetsgivande moderna organisationer kan beskrivasatt

konstituerade olika professioner med identitet ochsom av gemensam
lojaliteten primärt inte knuten till organisationen till Förutan gruppen.

ändra organisationer präglade professioner måste professioner-att av
ändras och detta i sin kräver, förmodligen, medlemmarnastur attna

identitetsuppfattning ändras något mycket svårtär åstad-attsom-
Sahlin-Andersson,komma 1995.

De yrken här står i fokus för intresset skiljer sigtre grupper av som
i detta avseende väsentligen åt. dominerandeBamomsorgens perso-
nalgrupper utbildade direkt för sitt yrke.är, har lägstDenumera,

Ävengymnasieutbildning några har också högskoleutbildning.men
den tillämparkunskap de inte utvecklad dem självaär så stårom av

den på klart vetenskaplig grund. finnsDet väl utvecklat peda-etten
gogiskt tänkande inom och för barnomsorgen starkt identitets-ärsom
skapande. karaktäristiskaDess drag återges delvis i Westerbergs
framställning i denna bok. och kontrollsystemenDe och fö-styr-nya
retagsekonomiska principer, bygger på begrepp och logiker utgå-som
ende från vinst och effektivitet, problematiska förenaär med barn-att

pedagogiska ideal. Företagandets logik tycks strida motomsorgens
barnomsorgens logik. följd den starkaEn yrkesidentiteten är attav
bevarandet verksamhetens omfattning, form och inriktning står iav

för de aktuella yrkesgruppema. Nya företagsfonner ochcentrum or-
ganisationsprinciper och tillämpas de bedöms bättre änanammas om
de gamla kunna bevara identiteten intakt.

Förhållandena i äldreomsorgen liknande inte lika. Svårig-är men
heten tillämpa traditionella ekonomiska desammaäratt styrsystem

Äldreomsorgensför barnomsorgen. företrädare tycks dock intesom
präglade starka yrkesidentitet. En kunskapsbasav samma gemensam

inte utvecklad. Sektom inte heller attraktiv arbetsplats.är är Intesom
arbetslöshetsperioderunder kan alltid tillräckligt antal anställdaens

rekryteras Szebehely, 1995. Kunskapsbasen och kopplingenär svag
till medicinsk sakkunskap inte särskilt stark. Som framgick kanovan
detta förändras sjukvårdskunnig och sjukvårdsutbildadom mer perso-

Äldreomsorgennal rekryteras. har inte barnom-statussamma som
och inte sällan för stark både internutsätts och kritik.externsorgen

Önskan bevara arbetssätt och Organisationsform därmed in-ärattom
till skillnad från inom barnomsorgen, särskilt utvecklad.te,
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inom äldreomsor-verksammabland deyrkesidentitetenDen svaga
intestädsektom."underträffas" inom Jagarbetardem trorsomavgen

allraarbetsmarknadenstillhörstädarepåstådjärvtfördet attär att
har sällanfinns därDeyrkesgrupp.statusfylldaminst sompersoner
motståndyrkesverksamheten. Ingettillknutenidentitetenden egna

Städningidentitetsförändring.påkravskälet,detfinns, mot somav
könsidentitetsprägel ävenstarkadenheller inteharyrke omsorg,som

äldrevården, har.inom
erfarenhetoch/ellerutbildning iforMöjligheten utan avpersoner

Dels berorrudimentär.sektornsig inom äretablerabarnomsorg att
så intebevakarsektorndominerar attde yrkesgrupperdet att som

denna sektorinomekonomiskadetpåberor det utrymmetdelssker att
aktu-barn i depå antaletbådeberorKrympningenkrympande. attär

kommuner-barndenpåminskar ochella åldrarna att per somsumma
Äldreomsorgen måstedäremotminskar.bereddaär att satsa ex-na

svåraretycksPris sättningenskäl.demografiska attpandera varaav
inomdärmed änstörreFörhandlingsutrymmet ärentydigt.reglera

nämndes starkainte,finns detVidarebarnomsorgen. yr-ovan,som
"gate-keepers" anbudsgivare utanmotkesgrupper .agerar somsom

Äldreomsorgen fördärför blikansektorn.erfarenhet en arenaavegen
gällerskäl,ochföretagare. Detsamma,ochföretag sammaavnyanya

städsektom.

könsidentitetochFöretagande
grundadenågraresultatredovisningen mänvidVi såg att expan-ovan

sammalundagjordenågonstädsektorn,inomsiva företag att man
startade pla-små företagnågra kvinnor utanäldreomsorgen,inom att

alls startadeingenochäldreomsorgenexpandera inompå attattner
densistnämnda tillskrevsDetinom barnomsorgen.alternativprivata
vil-yrkesutövarebland barnomsorgensidentitetsuppfattningenstarka

det dåkanpropåema. Hurorganisatoriskaderubbatsinteken nyaav
enhet-entreprenörslikadesig det mänär mestkomma startaratt som

kvinnordå detoch städsektom äräldreomsorgeninom som an-erna
identi-medsammanhängatordeFörklaringendominerartalsmässigt
vilketochkvinnoroch mänochkvinnor mäntetsuppfattningar hos om

nedan.utvecklas
prak-hadelästeenheter vistartade demänDe egenovanomsom

yrkesverk-sittde underinnebärfrån arbetet. Deterfarenhet atttisk
kvinnliga.typiskt Män-i sektorerfunnitsliv somansessomsamma

kani yrket.och Detarbetsplatsenminoritet påvarithar geennen
Männi-1993.Williams,identifikationenmanligamed denproblem

minoritetspositionibefinner sigochkvinnor män,bådeskor, ensom
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utvecklar strategier för hantera den situationen både internt inne iatt
organisationen och omgivningen. tidigEn ochexternt gentemot
mycket refererad bok på detta Rosabethär Moss Kanters Mentema
and of the från Under denWomen Corporation 1977. tioårs-senaste
perioden har hel del forskning kring hur kvinnor i manligaen agerar

se imiljöer producerats Alvessons artikel denna bok och påt.ex. se-
år har i kvinnliga yrken fått uppmärksamhet både iäven männare

Sverige och utomlands se Williams, Minoritetspositioner1993.t.ex.
drag oberoendehar vissa minoriteten såärgemensamma av vem som

medan andra köns- eller specifika.ras- det deär Härsäga äratt
strategiema relevanta.manliga ärsom

för de resultat i forskningenGemensamt tyckspresenterassom
i minoritetsposition blir mycket synliga och dennamänatt attvara

både positiv och negativsynlighet kan upplevas företrädes-som men
vis det förstnämnda. tycks markeraMännen avstånd ochgärna
annorlundhet till sina kvinnliga arbetskamrater det ocksåärmen
något de direkt och indirekt till sina kvinnliga kol-som uppmanas av
legor. variant på detta det i den populära debattenEn oftaärtema att

alla på dagis snabbt blir föreståndarehävdas eller fackligamänatt
föreställning får visst iombud. stöd forskningen Heikes,Denna

Robertsson, 1993.1991;
markerar de unika och annorlunda kvinnornaAtt männen är änatt

adekvat. tillhör kön i det omgivandeDe samhället högreär ärett som
kommavärderat yrkets majoritet. har alltså någontingMännenän att

med" till organisationen. Därtill kommer infogandet i den massivtatt
omgivningen riskerar ifrågasättakvinnliga deras manlighet. Ge-att

separering kan manligheten lättare försvaras. Separeringen kannom
också upplevas anpassning till rådande dominerande manligsom en

Harris 1995, belönaskönsnonn. alltid. valdaDetta, Dent.ex.menar
hänsyn till rådandestrategin måste genomföras med lokala ochtagen

föreställningar. innebärorganisatoriska företrädesvisDetta mänatt
på sig arbetsuppgifter med krav fysisk styrka,kan med teknisktta

innehåll eller andra traditionellt manliga karaktäristika.
"image.Både ledarskap och företagande har manlig först-Deten

nämnda har ibland tillsammans medJeff Heam, medforfattare,t.ex.
i skrifter Heam,hävdat flera 1990, 1994a 1996. gäl-Detsamma

och företagande. bokenler företagare I The Entrepreneurial Persona-
lity Chell, 1991 uppräkning egenskaper karaktärise-görs en av som

nydan pioneering,Det äventyrligentreprenör. är attrar en vara:
adventurous, vågad venturesome, risktagande daring, framåt go-
ahead, progressiv och innovativ. Individerna chanstagareses som
opportunistic, innovativa, imaginative,fantasifulla idérika an

förändringsagenter agentideas person, of change, rastlösa rest-
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Många dessaproactive.handlingsinriktadeäventyrliga ochless, av
karaktäriserarHarrismed detnyckelord överensstämmer somsom

uppträda.hör ochgällande hur de bör"Budskap män vara
propäemakommunalaförefaller deperspektivdettaiSett somnya

iförutmärkt mänegenföretagande sätt att stannaettuppmuntrar vara
strategier.manlighetsstärkande För-utvecklayrkenkvinnliga men

inomnågot. Företagarnavarierarsektorernastuderadei dehållandena
till. inne-hänsyn Dekriterierprofessionellahar att taäldreomsorgen

ochbevarasallt skallföreställningarstarka ut-dock ingahåller attom
Öppenheten desärskiltinnovationer finnsfördetföras omvar.som

städningenomsorgstänkande. Inomochvårdideologiertillanknyter
ekono-uttaladfungerarDärhänsynsådanaingabehöver tas. meraen
profes-saknarnämndesanställdasektornsdåretorikmisk ovan,som, äldreomsorginomyrkesutövamakvinnligadeanspråk. Försionella

identitetsstär-får ingaannorlunda. Deheltdettasigstädningoch ter
pluspoäng yrket.inomkande egetatt startaav

omvandlingsektornsoffentligaDen
könsperspektivochmaktföretagandeoch ettur

utifrån köns-organisationerimaktdiskuteratill ettsyftarArtikeln att
ochomvandlingoffentliga sektornsdenperspektiv illustrerat genom

låta deefterkommuns strävanexemplifierat attsindetta, i tur, av en
alternativa utförare, sär-så kalladeutförasuppgiftemakommunala av

inledningsvispersonalen. Dentillhör densådanaskilt egnasom
formuleradesställda frågan som

bevara,åtminstonestärka, ellerlyckatskvinnorklargöraatt om- kvinnligatypisktsektornsoffentligainom denpositionsin an-
skett.privatiseringarsamband med deisvarsområden som

kvinnabegreppspareninkluderardiskussionenkräverFrågan att
företagande-entrepre-ochoffentligt-privat/kvinnligt-man/manligt,

nörskap.
deundersökningenresultatkonstaterat attlättförstaEtt varav

mångavalda kommuneni denförändringarnakvantitativa syn-ur
litet.och An-blevalternativa utförare ärAntaletsmå.tycktesvinklar
delenfärre. Dennytillkomna företagare är ännukvinnortalet avsom

åtminstoneinte,fannsinfriades inte. Detförväntningarpolitikernas
drivabehovuppdämtnågotinte, attmanifesterades det stort egnaav

hosanställda. Menkvinnligakommunensyrke blandsittinomföretag
efter dennaLåtviktigt.detdemoch fördetnågra fanns er-oss nuvar

omvandling-aktualiseraochfrågornaursprungligaåtergå till deinran
kvinnornamaktperspektiv. Harsektornoffentligaden etturen av

359



Elisabeth Sundin

lyckats behålla sin relativa position inom sektorn eller har de fått ge
Återigenplats ökat antal och manligamän värderingarett begrän-

jag mig till städ- och omsorgssektorer dominerades kvin-sar som av
då förändringsperioden inleddes.nor

antal föreDet detta anställda etablerade sig visade sig alltsåsom
förvånansvärt litet. Förvånansvärt givet den debatt förts i lo-vara som

kal- och rikspress. Bland de verkligen uppträdde leve-som som nya
ochrantörer tjänster till kommunen det manliga inslagetav varor var

deras attandel destörre än anställda. troligEn orsak till detta ärav
befinnermännen sig i minoritetsposition i yrket och företag-att etten

ande, med kommunenän enda kund, kan bli könsiden-om som en ny
titetsstärkande strategi. kommunalaDen nyordningen bidrar, i så fall,
i detta avseende till stärka den förhärskande könsordningen.att Detta

fall,innebär, också med reservationen så inte nödvändigtvis att
värderingar°traditionellt manliga får betydelse.större Detta torde

kunna sammanfattas kanske intemän manlighet stärktattsom men
sin ställning följd de organisations- och styrprinciper-som en av nya

Jämför med Mats Alvessons, Ulla Johanssons och Lillemorna.
Westerbergs artiklar i denna volym. intryckDetta stärks deattav
kvinnor sökt bli alternativa utförare inom professionsdomineradesom
sektorer betydligtmötts misstrostörre sina manligaän kollegor.av
Temat utvecklas avslutningsvis.mera

Professioner, och yrken med professionsambitioner, känsligaär för
hot verksamhetens identitet. Män föreslår förändringar imot som or-
ganisatoriska avseenden skyddas, nämndes de redanattsom ovan, av
inledningsvis avvikande och handlingenär i sig kanatt ses som man-
lig. För kvinnor däremot det annorlunda.är Förändringsförslag från
dem uppfattas lätt enbart hot. deOm förargumenterar attsom nya or-
ganisationsformer kan det hotsätt möta ekono-ett att ettvara som
mistiskt tänkande från kommunen de mindreutgör trovär-anses vara
diga Risken för kvinnornaän männen. de upplevs brytareär att som
både köns- och professionsordningen. Männen kan ettav genom
kraftfullt agerande manifestera återgång till den könsordning derasen
yrkestillhörighet ifrågasätter uppträda försvarare profes-samt som av
sionsordningen. Detta beteende hos har konstateratsmän inom andra
kvinnodominerade professioner Norell, 1989. de kvinnorFör som
går in ledare i de företagen etablerar sig inomstorasom nya som
dessa sektorer tycks skillnaden situationen den sig inommot tersom
kommunens försumbar. Sammanfattningsvis tycks detram vara vara

6 tillskrivaAtt och kvinnormän vissa värderingar i dagligt tal vanligtär inte des-men
"traditionellt"mindre vanskligt. Genom tillägga markerar jag jagto medatt att ut-

trycket inte vill påstå och kvinnorär män på något specielltär diskuterassätt. Detta
i andra bidrag.mera
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medoch bevarare störreförändrareuppträda bådekanså mänatt som
ing-harkvinnliga kollegor. Dettasinatrovärdighet änochauktoritet

uttryck för deärgöraprofessionell kompetens ettutanmed attenting
genusordningarna.samhälleligaorganisatoriska och

ochbåde enklareförhållandenastädsektom ärinomkvinnornaFör
ochi gamlabådesigbefinnerdeprimerande. Dekanske nya re-mer

derasilönerEftersomlöneskalor.ochpånedlängstgimer status-
före-förbättratkanutgiñspostenabsolut ettden störstaverksamhet är

utnyttjandeökatuppnåsenbartresultat etttagsekonomiskt avgenom
detinnebär stä-kontrakterasutförare attalternativaDåarbetskraften.

kol-derasfinnsRiskenarbetsgivare.olika attsprids överderskoma
leverantöreralternativaFörekomstenminskar.dåstyrkalektiva av

ökararbetsgivarepresumtivaantaletsidan,å andrakan, attsomses
anförs,Vilketanställda. synsättför depositivtvilket kan somvara

bedömningsfrågapolitiskförväntas, ärutfallvilketliksom ensom
välgrundatkanidag inte ett svar.gessom

forskning,könsteoretiskaårsmed attanalogisig, ivisarDet senare
denomvandling såoffentliga sektornsdenkvinnorförutfallet somav

beskri-låter sigsvårligenutförarealternativamanifesteras nyagenom
kvinnormellan olikabetydligtvarierarentydigt Detsätt.på ettvas

iakttagelser harsektorer. Sammakvinnodomineradedessaockså inom
in-Kvinnorna1994.utomlands Newman,studiergjorts iövrigtför

relativt homogeninbördestycksbarnomsorgen somgruppvara enom
kultursektorsgemensamyrkesbröder. Enmed sinalikheterhar stora
mani-alltsåvilket1989Alvesson,Billingovanligthellerinteär

in-ochKvinnorna männenomvandlingen.kommunalai denfesteras
mycketkanDebevara.sak förgör attbarnomsorgen gemensamom

vill-påkontrollenbehållaochproduktionensig överväl tänka att ta
äldreomsorgen öppnasoffentlig. Inomförblirfinansieringenkor att

könsiden-få sinkanantal män,utnyttjasmöjligheter ett somavsom
inställdaförstnämnda ärkvinnor. Denågraocksåstärkt,titet avmen

expansivabevara. Depåsistnämndadeexpandera attpå na-nyaatt -
i kommunenetablerar sigföretageninternationellaochtionella som

hierarkiskapå lägredemkvinnor. Förockså förledarpositionerskapar
på-liten. Detutförarskiftenskillnadentycksnivåer somvarap.g.a.

oberoendebedrivsbesparingardedem ärverkar vemmest avsom
den könssegrege-städsektomarbetsgivare. Inom accentuerasärsom

inledningsvis fanns.redanringen som
iögonblicksbilddiskuteratsoch ärbeskrivits tagenDet enensom

nationella ochbådeföretag,antalpågående Ettständigt storaprocess.
och utförareleverantöreruppträdabörjatharinternationella, avsom

skild-förändringaråtaganden. Deochtjänsterkommunala somvaror,
heller inteochexempelkommunen,Linköping,förunikainteärras
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för Sverige. Andra länder, både europeiska och i andra delar värl-av
Töreliggerden i utvecklingen. Vissa förutsägelser tycks kunnaoss

de erfarenhetergöras vunnits utomlands. Några direktagenom som
projektioner dock inte tillrådliga. svenskaär Den offentliga sektorns
uppbyggnad och funktionssätt tillöverensstämmer exempel inte med
den engelska och detsamma kan arbetsmarknadenssägas funk-om
tionssätt och partsuppbyggnad. det finns också likheter.Men De stora
städföretag etablerat sig i undersökningskommunen finns verk-som

också i andra länder. Också där har små lokala företag haftsamma
Åsvårt klara sig i konkurrensen. andra sidan tyder de utländskaatt er-

farenheterna också på verksamheter den artikeln hand-att typav som
lar allestädes kan svåra och kontrollera Allenatt styraom vara

1995. visst handlingsutrymmeHenry, Det för lokalaett entrepre-ger
inte för typiska kvinnliga företagare.nörer änom

Sedan den ovanstående relaterade huvudundersökningen gjordes
har inträffat anbudstillfällen. Till dem tycks den avknoppnings-nya
verksamhet allt skedde omedelbart efter introduktionentrotssom av

utförarstrategier ha anställda villInga sinöverstannat tanya av. som
arbetsplats nyanmäler sig. tidigareDe försökt inte fått anbudsom men
återkommer inte. börjatDe i regi under den förstasom egen an-
budsomgången återkommer däremot. De nationella och regiona-stora

företagen konsolideratycks sin ställning och dela expansionsut-
med kommunens verksamhet. De har också, det deärrymmet egen

ansvarigas uppfattning, priserna till fördel för kommunenpressat men
till nackdel för de små lokala företagen. likhet med inomI andra sek-

lever de små företagen konkurrerar med de farligt. Detorer storasom
kan, alltid, smånästan de marknaden de såstora utpressa ur om

skulle vilja. Ur organisatorisk genussynvinkel tycks dessa före-stora
snarlika kommunen. genusmaktsynvinkelnUr sådanärtag ut-vara en

veckling därför egal.
Spännvidden i arbetsvillkor och inflytande mellan kvinnor ärsom

verksamma inom offentlig sektor tycks öka följd sektornssom en om
omvandling. har fåttDe position och de stark-ännu sämresvagaste en

fåtthar ökade möjligheter. sistnämndaDet gäller dock allra mestare
för den offentliga sektorns hittills fåtaliga Låt mig dock avslut-män.
ningsvis erinra det faktiskt fanns kommunalt anställda kvinnorattom

Ävenville inom sina gamla yrken och gjorde det.starta egetsom som
detta betydelselöst i perspektiv så kan detär mycketett stortom vara

viktigt för individerna. Min huvudkonklusion rörande vad hittillssom
skett dock kanske inte manlighet,är stärkt sin ställningmän,att men
inom kommunens kvinnodominerade ansvarsområden. Så tycks vara
fallet inom barnomsorgen. äldreomsorgenInom utvecklingenär
mindre tydlig. kommaMän tycks in framförallt ägare/ledare ochsom
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idelvis ståråtminstoneentreprenörielladrivkraftermed sigför som
ökadockså förpläderardeomsorgstänkande. Mentill enmotsättning

dominera-kvinnligtsektornsstödsocksåvårdprofessionalitet avsom
såväl mändettycksstädsektom som man-professioner. Inom varade

väljersällanmän attkvinnorna äventillbakaträngerlighet omsom
in-Sammantagetstädjobben.vanligadekvinnormedkonkurrera om

maktförskjutningaringautvecklingen ännu storainleddadendikerar
tillstånd.sakernasmanifesteringsnarast avutan en

källförteckningochLitteratur-

Intervjuer:
anställdakommunaltochKommunpolitiker
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Diskrimineras vi likadant
det socialaOm könet, lokala kulturer

och förändringar i den offentliga sektorn

BARBARA CZARNIAWSKA

många publikationerI behandlar diskriminering detär vanligtsom att
hittar det för modemismen så typiska universella antagandetman att

kvinnodiskriminering sig uttryck i alla modernatar kulturersamma
och således bör åtgärdas på sätt överallt framför alltsamma genom

serie lagar. Detta antagande stämmer såtillvida de kulturer vien att-
ilever verkligen modema.är Latour har hävdat We havet.ex. att ne-

been modern 1993. Min uppfattning sträcker sig inte lika långtver -
jag arbetsorganisationer modernaär åtminstoneatt i betydelsenanser
standardiseradé. Många de fenomen hittar i de allraav som man
flesta arbetsorganisationer i den västerländska världen likartadeär

resultat Standardiseringett har accelererats blandsom av en som nu
följd uppbyggnaden det globalaannat kommunikations-som en av av

nätet.
den månI vi inte modema, dvs. ickeär standardiserade tradi-men

tionella, detär sigvänta könsdiskrimineringatt kommeratt att upp-
träda i olika former beroende på det lokala sammanhanget. Likaledes
kommer de kvinnor arbetar i dessa olika situationer utvecklasom att

coping strategies".olika liggerDet många fördelar i närmareatt un-
dersöka dessa olika diskrimineringsforrner och de olika strategier som
uppkommer försökernär hantera dem. För det första detärman ett
faktum människan oftast sin situationatt för giventar och, medegen

natural attitudedenna så kallade Schütz, 1973; Smith, 1996, blir
hon hemmablind för olika former social diskriminering särskiltav -
de hemmaarenan"typiska. Genom kontrasteramest medatt ett annat
kulturellt sammanhang kan denna diskriminering göras synlig. För det
andra, bör sådan upplysning kvinnorna därmeden utrustasgynna som

copingmed utökad strategies derepertoar kan användaen av som
påverkaför komplettera formella åtgärder i sina försökatt de dag-att

liga praktikema sina arbetsplatser.
kulturellt sammanhangBegreppet kopplas vanligtvis till natio-

nella kulturer. Som påpekats flera etnologer t.ex. Löfgren, 1993,av
sådan kopplingär inte helt oproblematisk. lättasteDet lik-ären att

ställa kulturellt sammanhang med lokalett uppsättning praktiker,en
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handlan-vardagligadetförskaparvärderingarochregler ramensom
ita-flestadeförsammanhangkulturellt t.ex.betyder ettdet. Detta att

gemensam-mångainnehållakommerarbetsorganisationer attlienska
Ändålagar. ärderasgrundpåminstintedrag, gemensammaavma

delar flerItalien inteiarbetsorganisationersäkertintedet att norra
hävdaskan ävenSicilien. DetpådemmedTyrolen änimed demdrag
fokus istår isektorn,offentligadeninomorganisationer somatt
land devilketidrag, oavsettmångaharartikel,denna gemensamma

likartade verk-ochsyñederasgrundpåsig,befinner gemensammaav
mellankopplingarföljaintressantdet är attKort uppsamhet. sagt,
lokalai detdeninsattsåtgärder motoch dekönsdiskriminering som

generellt in-kopplingar ärsådanajustdärförsammanhanget, avatt
påverkansfaktoreruniversellaintebestårsfårenglobalaDen avtresse.

lokali-mellankopplingarlokala utandeterrninerar avprocesser,som
teter.

minastudierfleramiganvändajagartikel kommer attdenna avI -
dis-skillnader ilokalajustfokuserarforskaresandraoch somegna -

Fältrnaterialetoch"coping- strategier. presente-krimineringsmönster
däravsnittetfältet förundantagmedberättelser fråni form avras

narrativa"episoder" forskarna. Denskrivnakommenterarstudenter av
Czarniawskaipresenteradhär närmareanvänds äransatsen som

1997.1995,
relationidiskrimineringsproblematikenskissamedbörjarJag att

offentligapåfokuseraförsådana,organisationer atttill senaresom
på sistonedynamikdeneffekterdå desärskiltorganisationer, somav

länder.europeiskaflestai desektornoffentligadenpräglat

organisationerimaktberättarStudenterl om

genomför-studiefrånhär kommeranvänds somMaterialet ensom
Czamiawska-Joerges,Maktutredningenförradendeldes avsom en

utgå frånIstället för1991. attKranas,Czamiawska-Joerges1988;
makt ärstudienimakt, attdefinitionen antogsvetenskapligaden av

struktureraföranvändermänniskor attvardagligt begrepp somett
stude-intressantmigföreföll att1965. DetBittner,erfarenhetersina

liknande äm-företagsekonomi ochinomhärmänniskorhur ungara
organisationer,morgondagensskapakommerdedvs. attnen, som

fleraombadsDärförmakten.organisatoriska grupperdenuppfattar
berättastudentersvenskaoch atttyskapolska, omitalienska,finska,

organisationer.makt iupplevelsersina avegna
berättel-flestai dehellerinteochallaiintebelystesGenusfrågan

förintressanttillräckligt attdockdeni dagenkomdenDär varserna.
kommer1994. JagCzamiawska-Joerges,analyssärskildförtjäna en
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här citera de typiska exemplenatt frånmest analysen. Den första be-
rättelsen kommer från polsk student. Berättelsen valdes påen ut
grund den möda författarinnan lagtstora ned på dölja deav som att
involverade kön vilket särskiltär svårt på polska därpersonernas

verb haräven genus.
Berättelse 1 "Nädbidraget ".

studentEn hade lyckats lägenhet tilldelad sig hade inteen men
sig till betala möbler, lån elleratt andra utgiñer.pengar vare När

hon pronomenets kön härleds från de verb används i samta-som
let ñck reda på det fanns möjligheteratt så kallat nödbi-att ett
drag, fyllde hon i ansökan och gick för lämna in den på detatten
kontor handlade sådana ärendensom :
Studenten: God Jag skulle vilja lämna in ansökan, kanmorgon. en
jag det härgöra
Handläggaren: Vad för ansökanen
S: Om nödbidrag.ett

OchH: vad exakt det sigrör för nödom
jag har fåttJo, lägenhet ochen

brukarH: Det betraktas och inte nödsituation.tur Attsom som en
i nöd innebär ensamståendeäratt till exempel.vara man mor

S: Men...
H: finnsDet inga Det finns ingen anledning dig någotmen. att ge

bidrag så det ingen idéär du lämnar dinatt ansökan.
samtaletUnder fakultetsforeträdare i studentärendcn närvaran-var

de. Studenten vände sig till denne kön oklart i originalet:
Kanske ni kan hjälpa mig Jag verkligenär i svår sits.en

hördeF Du väl vad gällde finnsDet inga bevekelsegrunder i: som
ditt fall.

S: Men ni kunde kanske läsa min ansökan i alla fall och migge
några goda råd

F: finnsDet inga råd finnsDet inga skäl ochatt det alltärge. som
finns säga.att

S: varförJa, men
ReglernaF: tillåter det inte all relevant information finns läsaatt-
på anslagstavlan i korridoren.

S: Men reglerna kan inte täcka alla nödsituationer
kanF: Det jag inte uttala mig Faktum du inteär har tillatt rättom.

någonting.
förtvivlat:S: harJag väl åtminstone överklagarätt det här be-att
slutet hos rektorn

F: Du kan alltid överklaga. dinDet är Men jagrätt. slår vad attom
ingenting skulle ändras ändå.

H. ler ironiskt
försökEtt dölja de organisatoriska aktörernasatt kön förekom ofta

i de svenska berättelserna, och med framgångstörre i denän polska
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honfemininamed det"människa" ersättsoftast sven-eftersom
berättamaklart:budskapetmigFörharinteverbenochska vargenus.
organisa-för denbetydelsenågonhadekön inteframföraförsökte att

fe-tidigavad demedinstämtdehardettamedochImakten.toriska
organi-nämligen1989,Smith attDorothyenligttrodde,ministema

organisationerochMaktrationalitetsinstrument.neutralasationer var
upplevdeforskarnaOmorganisationer.ochinteihop,hör genusmen

pratade deorganiserandetförbetydelsenågon omhadeatt genus
upplevel-sindysfunktion. Studentskan"avvikelse" presenterareller

by-maktsugnaochsjällösahandlarberättelsenpå sätt om:sammase
ägtHadedetMen stämmer ruminte samma scenråkrater, genus.om

studentmanligvaritdet enom
tolkningsstadietdet förstaförbigå vidare, sommåsteHär man

kallasdettillexplication,redogörelseförkallar1987Hemadi som
uttolkarenförsökerstadietdet förstaexplanation. Iförklaringför

andrai detomständigheter;till läsarensmed hänsynsignärma texten
kultur-dendvs.omständigheter,till författarenskopplinghongör en

tillkommit.vilkenikontexten textenella
denförödmjukavaltharpolska atti den ungatextenHandläggaren

ensamSverige. Enimöjligtskulleintepå sättkvinnan ett varasom
tecknadpopuläriminstintehjältinna,mamma Sverige se-iär enen

katastrof,Polenkatolska äri detensamstående enrie. Att morenvara
anled-finns ingennödsituation. Dettvekanochskandal, utan enen

bio-det. Detändå görssamtalet,exempel idettainföraning menatt
makt.påvisahär föranvänds attkönetlogiska

medhadeintetroddestudenterpolska attochsvenska genusOm
heltstudenteritalienskaochfinska annanså av engöra,makt att var

kvinnligvaltjagharberättelserfinskamångaBland av enenåsikt.
dendärförföretag, ettpåpraktik attsingjorde ettstudent som

frånbådeberättelser,andraantalsammanfattartydligt ettsättmycket
organisationer.offentligaochprivata
julsaga "Berättelse "En2:

dagpåstodfråga,i attföretagetägdeockså enchef, enEn som
förpersonalenanklagade attförsvunnit. Hanhadepengarsumma

polisutredning.påkalladeochfrån kassornastulit enha pengar
dåstudentenkvinnligadenförförklarade somKvinnorna senare

förskingringen påberodde atttroddede mandärarbetade attatt
intebokföringsmetodgammalmodigochfelaktig somanvände en

följdaktligenoch ute-utgiftervissaredovisaförtillräckte somatt
årvarjeÄven litenredovisningen.lämnades i varsummanom

underackumuleraslät denstorlekbetydande närdenblev manav
kvinnligaförklaring. Dennågondembadingenår. Menflera om

så här:skrevstudenten
förödmjukadechefenotrevligast sättetDet per-somvarvarsom

käringargamlade °exempeltillsade att sompå. Hansonalen var
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alltid gnällde och som aldrig hade gjort ordentligt handtagett -det svårt för någon hade arbetat däriatt ta 10 till 30 år.var som
kanJag inte berätta vad verkligen hade hänt eftersom jag komsom

till företaget efter allt det där redan hade inträffat,att stäm-men
ningen fortfarande infekterad och det så länge jag arbetadevar var

anställdaDe kunde inte, eller ville inte, försvara sig öppet. De rea-
gerade hålla låg profil både medanatt de arbetade ochgenom en

de konfronteradesnär med chefen.
flestaDe hoppades polisen inte skulle kallas inatt eftersom de

visste vad det skulle innebära. De visste mycket litet vadom som
egentligen framkommit i undersökningen eller varför chefen hade
valt just det tillfället dagen före julfesten tillkännage proble-att
met."

Denna berättelse innehåller de flesta de typiska momentav som
fanns i alla historiernästan berättade finska studenter. Det är näm-av
ligen generellt harmännen makten kvinnornaöver ochsom yngre

aspektmän, inte här, och de maktlösa ingetgören som syns mot-
stånd. Den finske hjälten och hjältinnan, blev jag upplyst Gus-om
tafsson, att1984 är i profil"mästare hålla låg och i överlevaatten

klaga i de besvärligasteutan att omständigheter.ens
Detta dock inteär fallet i Italien där motståndet är mycket verbalt.

Följande berättelse ocksåär intressant eftersom studenten såär analy-
tisk:

Berättelse 3 "F örjörelse ledarskapsmetod": som
Den kontorschefen saknade erfarenhet från sitt område.nya nya

hadeHan helt yrkesbakgrund vadän krävdes fören annan attsom
leda just det här kontoret. Han bestämde sig för organisera ochatt
leda både personal och kontor det helt och hålletsom om vore en
byråkratisk inrättning full ritualer. Personalen tvingades arbetaav
på sätt skilde sig markant frånett den tidigare ordningen.som
Konsekvenserna blev dels saker och ting i omloppatt delssattes

det uppstod brist på kommunikation.att en
Chefens stil gick på förföra så många sinaut att med-nya som av
arbetare möjligt resultat efter några månader. Vissasom gav per-

började klä sig strikt och formellt. Andra, särskilt kvin-soner mer
började klä sig förföriskt. Och så kampen mellannorna, mer var

professionaliteten och sexualiteten i full gång.
Den chefen, såg mycket bra doldenye som var ut,en man som
inte alls sin chauvinistiskaöppet inställning och kallade kvinnorna
"Frun" "Fröken"och vilket klingade helt helt annorlunda än
"Doktom Professom".eller
Sålunda fungerade byråkrati och ceremonialitet degentemot man-
liga yrkesutövama, hur kvinnorna det Detog hade käntmen som
sig marginaliserade den föregående ledningen för de varitav att
alltför begåvade trodde först de äntligen hade funnitatt ett eget ut-

Detta började emellertidutrymme krympa. Alli-rymme. snart att
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in i lägretletade sigoch intrigerdubbelallianseranser,
inblandad, visardelvisjag självi vilken atthändelse,Denna var

yrkesmänni-rollkvinnasorganisationer äri dagensännu somen
uppenbartspeciellt närblirokomplicerad. Dettaifrånska långt

försöker utökamekanismer, gränsernasina olikamedmakten,
territoriertvådekvinnor,och separatamellan män voresom om

ytligtdet baraäven äryrketså vägnardenerövraatt omena- sexualitet."medandrasett den ren
står iförklaring: alltredogörelse ellerdet ingen texten.behövsHär

tredje stadiet,Ändå till dettolkningi minvidareviljaskulle jag -
teknikhjälp1987.Hernadi, Jagexploration,utforskning tog av en

avbrytande interrup-förhar kallat1980TorodeochSilvermansom
intentioner:följer medförklaringaroch ettRedogörelser textenstion.

i varje be-utläsatvå sakerfinnsdessa. Detfrånavviker attavbrytande
och detTorode: det sägerochSilvennan texträttelse, säger ensom

avbrytande dekonstruktion.mildslagsdärför ärden ettgörsom
samtidigtmeddelandelyssnaungefär ettDet är att som mansom

träffas"Trevligtkroppsspråk. sägertalandesden attobserverar en
välkomnainte kännervimin såmed trotsatt osssurenmenperson,

vad sagts.som
livet innehåller oftasthur verkligai detdet ärBerättelser enom

berättaroch Torode. ManSilvermanintrig, sägersärskild omtyp av
detmed hurdettakontrasteraförfasaden,dethur attut, omser

kontrast utnyttjassedankanverkligen verkligheten. Dennamedär,
Härsyften det gör.dessasyften och ärolika textenmångaför an-som

allateknik påjag dennavänder tre texterna.

vad deoch görVad säger texterna

Vad säger
ItalienskaFinskaPolskatexterna

byråkratiskorganisatoriskbyråkratiskafasad org.
ordningordningregler

ochsexismexploateringförtryckverklighet
manipulation

fastställerVad gör exponerarexponerar
förförelsenpåmonnalfallethyckleri visartexterna som

undantagenochmoralisken
poli-visar pådimension en

dimensiontisk
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rationell organisationAlla visar fasad döljer någotärtre att en som
förtryck, exploatering eller sexism och manipulation. Kontrast-annat:

dock olika polskatjänar syften. Den påkallar moralisktextenen en
bakom märmiskor".döljer sigdimension fasaden hänsynslösa Den

finska sin förvåning och brist på förklaring, avslöjartexten, genom
dettaåsikter vad normaltförfattarinnans väl inteär ärom som nor-

malt. italienska berättelsen avslöjar sexism mikropoli-Den ettsom
högst användbart i den organisatoriskatiskt verktyg, kontexten. Lig-

skillnader i tolkningen den organisatoriskadessa verklighetenger av
i de olika verklighetemaeller ligger de Eftersom studenterna bara

fick hastig inblick i det organisatoriska livet, måste vi vändaen oss
till berättelser från de på riktigt anställda i organisationer.

frånBilder organisationsgolvet2

del kommer jag hålladenna mig kvar på det förstaI tolkningssta-att
vill viddiet, det redogörelsen, eftersomsäga författadeärtexterna av

mig. blir läsarens uppgift vidare.Det att
börjar med utdrag minaJag från observationsprotokoll.ett egna

för studie stadsförvaltningen iInom Czarni-Warszawaramen en av
utgivningawska, under deltog jag bland i med Stadsdi-möteannat ett

någrarektionen varifrån finns avrapporterade nedan.moment
Berättelse stadsdirektionen4: Ett möte "i

Väldigt Viktig Tjänsteman Viktig TjänstemanPersoner: Yr-
keskvinna mycket höga2 och 3 alla med befattningar,

ocksåhar hög verkställande befattning.2 en
inte eftersom intekan börja beslutsmässig.Mötet är Yr-gruppen

keskvinna en kvinna år står mittemotl 60 på andraVVTl,runt
sidan bordet och lyssnar till hans klagomål under det hon leratt -
vad jag skulle vilja kalla välvilligt och förstående leendeett mot-Kanhonom. ni så vänlig och sluta med det där dumma leen-vara
det" han. Leendet försvinner sakta från hennes läppar ochsäger

"dethon försöker förklara inte någotalls hånfullt, jag log in-var
.... Detstämmande finns absolut ingentingVVTl: i denatt

situationenhär
återvänder till sin stol flicka justY1 fått bannor. Un-som en som

"Antingenderläppen darrar. med dysterVVTl säger röst: väntar
lördag.på de andra Gudvi hur länge eller så träffas igen påvet

Vi kan kanske träffas klockanVVT2: l 1
bryter in: HerregudY2

får väl ställa in din kärleksträff klockanVVT2: Du och skickall
dinhem älskare.
har ingen älskare, jag, har arbete sköta.Y2: Jag ett att

Alla har väl arbete sköta.VVT2: att
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det inte finnas medtill förslaget: bordeåterkommaVVTl: För att
uppgiftemadelarappendix uppsomen

hur formulerarnågontingdet inteSå länge sägerY3: om mansom
för baralagar, det är nonsens.

sade någonting la-vanligt.lyssnar inte IngenVVTl: Du omsom
gar.

behandla barnför Guds skull slutalyssnar,Y3: Jag somossmen
medanotrevlig Menkänd förallmäntVVTl att person.vara envar

barn precisbetraktade han kvinnoraggressiv män,han mot somvar -
ochsympatiskmycketansågsVVT2påpekar.Y3 person,vara ensom

ständigareagerade hansjagdet baraverkadedet somvarsom om
på fältet hanterakunde kvinnornatvekanantydningar. Utansexuella

omöjligtmåste detjag. Däremotmycket bättre änsituationen attvara
detta där kvin-i sammanhangsjälvförtroendestabiltskapa ettett som

flickan eller sexob-roller: den lillatvåbjöds stereotypaen avnorna
jektet.

två roller förväntadesdock dessaförvånandeDet attmest varavar
manligprofessionell kompetens. Enmed högfullt förenliga topp-en

lågstatuskvinna men kompe-råd frånoch följdeledare ettmottog en
direktörskol-givits honområdtent tvärtemot ett av ensomvarsom

dock sin kollegamänniska, blevkvinna,lega. Samma storvuxen aven
kvinnan."den också intressantlillakallad Detfrånvaroi sin attvar

med undantaganvände. Kvinnorna,tilltalsfonnernavilkahöra man
"Fru Babsan vilketledarpositionema, kallades förhögstaför de i de

Herrposition tilltalades Direk-imedjämföra mänär attatt samma
tör" de verkligen hade,lät högre dentitel änvanligtvis attsomen

Herr Kowalskitilltaladespå skalanlängrestod snäppmän ettsom
"Herrnivån förallra lägsta männenpå dentilltalet förstoch att var

Kalle".
Är lånadItalien. Bildenvända tillöverallt Vi får ärsådet då oss

organizational culturessymbolism andGender,GherardisSilviafrån
1995.

"Berättelse "F5 iammetta.
Livet på kontoret"Jag jag 20.stadshusetarbeta i närbörjade var

med mina kollegorkom välalltid okomplicerat. Jag överensvar
det och vihandhyggligchefen Hanoch mestatog omman.var en

hade all tid i värl-och sådant.och pensioner Jagtill lönersåg bara
skaffa tvåi ekonomi ochingifta mig, läsaförden att en examen

avdelningschef ochdag skulle blialdrig jagtroddebam. Jag att en
personalchef."

bestämde sig förtidigt och iammettapensionerade sig FChefen att
hade någon chanstrodde inte honjobb.hans Honansöka attom
ungefär samtidigtgenomfördeslokalpolitisk reform sommen en

offentliga tjänster. ñcktillsättning Honförändrade reglerna av
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jobbet. Sen ändrades hennes liv:
Mina behandlade någonting kattenkollegor mig släpat insom
och den bokförare de alltid känt. trodde jag skulle fort-De attsom

lyda order och lydig.sätta vara
lång tid jag ñck hela situationenganska innan klar för migDet tog

och och hur jag skulle börja ändra på saker och ting.när Det tog
också lång tid få min kommunfullmäktige backa mig.att att upp

ville inte bli någon så jagJag Jeanne DArc tvungen attvar agera
försiktigt. jag i klinch deJu gick med andra avdelningschefer-mer

desto blev jag bemött fiende och anseddna mer som en som
i paradiset. hade varit misstag, jag hade slunkitormen Jag ett ge-

Framförallt verkade det jag inte kunde förstånätet.nom som om
vad ansågde normalt jag tyckte det gränsade detnär att motvara
olagliga.

hållaskulle givit inte med, till och medDe rätten rättenatten man
"deras fiende, för han skulle betraktats jämlik.att vara som en

De lydigtrodde jag skulle lydafortsätta order och Fi-att vara sa
helt klart ansåg hennes befordran hade varitammetta, att ettsom un-

hennesdantag skulle förbises kollegor hon också be-som av om var
"Ensådant. gällde, iredd betrakta den Det berättelsenatt ettsom som

julsaga, nonnetablera vad och vadatt som var en som var en
avvikelse från kvinnligt och manligt beteende, och från under-en

och chefs beteende. kvinna kunde bli chef hon fort-ordnads Enen om
som kvinna",bete sig dvs. underordnad. Observe-attsatte somen en

Fiammetta inte ville bli någon dArc; detta åter-Jeanneatt temara
kommer snart.

italienskt exempel kommer från studie Tatiana Pi-Ett annat en av
labirinto dei 1996.servizipan,

Berättelse 6. elektroniska studentkortet""Det
Studentexpeditionen, Fakultet UniversitetX, Y.

antagningarna började sig sitt slut hösten 19... såNär närma rap-
felaktigt hur många antagits fakulte-porterade tidningarna tillsom

inget misstag bara kunde journalistenDet struntaten. manvar
"boom" på dethade talat 10 000 studenter, egentligennärom en

bara rörde sig utredning Rektorn inled-3000-4 000. Denom som
de visade felet berodde dels på dålig arbetsstämning ochatt en or-
ganisation i 17 dem kvinnor, dels på15gruppen personer, av
tekniken använde manuell granskning.man

valde personligen chef för denRektorn ersättaut atten ny gruppen
gamla expeditionsföreståndaren, kvinna känd för sitten som var
auktoritära beteende. chefen, gjorde klart hanDen attnye en man,

beroende de färdigheter och kvalifikationer fanns ivar av som
och hjälpa studenterna avdelningens primära målattgruppen var

och de interna organisationsfrågoma alltid korn i andra hand.att
lojalitetkände den gamla chefen slu-Fem gentemotpersoner som

positivt påtade de kvarvarande svarade den utmaningen.men nya
Med hjälp lön och bättre arbetsvillkor lyckades skapabättre deav
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mammeri.byråkratiskt lät sigStudenterna gärna tasett sorts om
och på allatillgodosågs välbehov sätt.och derashand

tagit initiativet tillhadeförändring RektorndeniAndra steget som
administreraMed detta skulledatasystem.införa ettettatt manvar
personalensmed hjälp mycketstudentkortelektroniskt ar-avvars

granskningen,och den manuellastandardiseraskunnabete skulle
dator. skulleför hand, via Dettadittills gjort görasoch annat man
behöva komma tillsjälva skullestudenterna inteinnebäraockså att

kunnagenomfört skulle studenternaarbetetexpeditionen. När var
information brev.nödvändigfå all per

medgenomförtsnämnda slagetdetförändringOm av ovanen
"mammeriet" ochslut påkunnat fåskulle haframgång ettman

närvarandeanställda.också reducerat antalet Förtroligenhögst
Datahanteringenriktning.i är ännudock utvecklingengår motsatt

fortfarande vissa manuella tjänster.använderochför liten man
på expedi-tidoch tillbringarförvirrade ännuStudenterna är mer

beroende personalen.och Datasyste-och blirtionen avmer mer
felockså medförtsvårhanterligt harstelbent och attärmet, som

systemtekniker. Kvinnornakan korrigerasuppstår bara avsom
självständighet och känslaalltså sintvingas att avnyvunnage upp

kompetens.
tvetydig-minst på grund sinintressant inteberättelseDenna är av

arbetsorganisa-positiv, moderngenomfördes;refonnhet. En en ny,
de invol-lyckadesi Refonnenskulle införastion attgenomgruppen.

lösning, därtill pre-modemgjorde denverade enenompersonerna
mamma"en och högbåde bra serviceerbjödkvinnorolltraditionell

i okändfortsätteranställda. refonnensjälvständighet hos de Men -
tjänstenavpersonaliseramodernisera helt, dvs.riktning. Syftet är att

självständighetanställda enhos desjälvständighetenavlägsnaoch
detså vill. eftersomMengodtycklighetkallas förkan om mansom

"mam-pre-modemablir detinte fungerar,elektroniska ännusystemet.
meriet" desto starkare.så längeän

intetill Sverige. Detförflytta ärdagsläge detdettaI är att ossnu
sexuella antyd-de eftersomexempel liknarså hittalätt att ovansom
diskrimineringarbetsplatser ochsvenskaovanliga pårelativtningar är

JÄMO, kan falletvinnatillanmälaskan attoavsett tror manom man
ej. Sverige bestämdeorganisationer ioffentligastudieeller I en av

Är på job-situationkvinnornasfråganställamig därförjag rent ut:att
Czarniawska-jag fickdenågraproblematisk Härbet är svar somav

1992.Joerges,
och åtgärder"Berättelse "Problem

enbartbestårekonomiska sektionen nästanchefmanlig DenEn
snedrekryte-har blivitså känner jag detIblandkvinnor. att enav

"relativt" med upplysaskulle räckapåstående.Detbetonas i dettamåste attOrdet
trakasserierfall sexuella1996 endasthar hittillsi Polenläsaren ettatt avom

arbetsplatsen
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ring någon anledning det beror på kompetensen. Blandav men
ekonomema det oña så kvinnor har deär bästa kvalifikationer-att

vårt personalpolitiskaI står det så här:na. program
En god balans mellan och kvinnormän organisationen,gagnar-

därför eftersträvar vi bra sammansättning kvinnor och mänen av
på alla enheter och nivåer för bättre effektivitet och bättre arbets-
förhållanden" Amen. Ha,ha, ha.

duMenar det inte finns några problematt-
Nej, absolut inga.-

kvinnlig chef:En Vi hade önskemål det skulle ungefärett att vara
hälften och kvinnor, det inte såmän lättär genomdriva.attmen

ingenting gårDet är sig självt. Intresset från ledningen ärsom av
inte heller så väldigt och det märks i organisationen också.stort

litet för mångaDet vackra ord,sägs det blir så mycketutan att
handling det. det finns någraMen stycken driver fråganutav som
och bra saker, funderar och tänker sågör det händer något,attsom

det inte går så väldigt fort. blir foräven Det mycket motståndom
går for fort fram. jättesvårt.Det ärom man

kvinnligEn chef detJag bra kvinnligärtror att attannan vara
chef. detJag finns fördelar med det, jag börjadenärtror att men
här, vilket i och för sig länge sedan, då den manligeär anställa-sa

till mig jaha, då jag anställd under förutsättning jagatt, attren var
kunde tänka mig kvinnlig chef kunde jag tänkaDet mig ochen

berättade jag det för henne och hon blev jätteforbannadsenare
Jag också det viktigt inteär den enda kvinnan.tror Detatt att vara

klar kvinnodominans i minär ledningsgrupp så jagnärmaste tän-
ker inte på det till vardags. har jagDäremot den bestämda uppfatt-
ningen kvinnlig chef inte får misslyckas.att en
tänkerJag sammanfatta mina iakttagelser enkelt isättett ta-en

"sexuella,bell. villJag dock påminna läsaren det vill sägaattom
könsrelaterade "en flickaroller för kvinnor kan betyda allt från liten

en älskarinna en mor",till eller Rosabeth 1977Kanter redansom
visat. behöverMan knappast återigen påpeka ingen dessa haratt av
något helst på arbetsplatsen.göraattsom

Problem- och lösningsarenor

Diskrimineringsarena C0ping"-arena
polskt exempel sexuell professionell

italienska exempel professionell sexuell

svenskt exempel professionell politisk

polskaDet exemplet som bekräftas den tidigare berättelsen ärav
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isällan ifrågasättskvinnors kompetens Po-speciellt eftersomganska
framför alltsexuella roller,påminda sinablir de jämtIställetlen. om

står i direktvilkaflickor eller älskarinnor,kvinnor mot-ungasom
vis och erfaren,kanprofessionalitet. Entill derassats menmor vara

försökersexobjekt. Kvinnornaflicka ellerknappast att motver-etten
"jag arbeteprofessionalitet harsinmed betonadettaka attettatt

sköta" åstadkommerproblemet. Vad ärverkar inte lösadet manmen
statisk balans.slagsettsnarare

på det kvin-exemplen pekaritalienska och svenska ärBåde de att
de italienskafrämst ifrågasätts. Iförst ochkompetens ex-somnans

kvinna;räddningsplanka en attraktivblir sexualitetenemplen enen
exempel visar dettaFiarnrnettas äralla studenter,till attmenmamma

"kvinnlig" sin underord-rollpå sigfalla. ärAtt att accepterata enen
kvinnahierarkin. Skall dåorganisatoriskadennade roll i somman

dArctvingas bli Jeanneen
coping-strategin i detresultat framträderverkarDet varssom

leder till formellaagerandedvs. politisktexemplet,svenska ett som
kvinnoroch italienskaframgångsrika. Polskadenåtgärder, är mest

yrkes-den kan skyddaden. intedra Menskulle kunna nytta enensav
händelser jobbet.diskriminerandemånga småkvinna från men

återgettsi de exempelingenstansintressant ärDet är att somsom
kvinnorna. Visst kansolidaritet mellannågonhär nämndes man reso-

just dettafånga inför få förmina exempelså är attatt men,nera som
i den vardag-alltidkommerstarkt fenomenför det första, attett synas

min erfa-det andra:antalet exempel. Förpraktikenliga oavsett egen
ovanligtdet skullemigfrån de ländernarenhet säger attatttre vara
hovkulturerursprungligen katolskasolidaritet.denna Italashöra om
och främstvarandra förstuppfattar kvinnornaPolen och Italien,som

Sverige föredraruppmärksamhet. Ikonkurrenter männensomsom -
Kvinnorsolidaritetsforrner.och formaliseradeoffentliga upp-man

nätverk"egna offentliga kana-hjälp demedtill byggaattmuntras av
"broderskapet hemlighet,i striktkanske intefungerar,medanlema,

de kvinnor i USAi tilldetta står kontrastprivat. Allt t.ex.rentmen
rörelsen.feministiskaoch inom densig solidaritethar lärt genomsom

finnsilösta USAdock inte problemen tvärtominnebär ärDetta att -
"coping-strategier jagandraproblem ochrad andradet där somen

solidaritet intekvinnligvill bara betonain påtänker Jaginte attnu.
organisk", Durkheim-användaförautomatisk eller ettär attsnarare

möjlig.ändå fulltbegrepp,ianskt men
organisationsgol-frånaspekt på bildernafinnsDet gemensamen

och ioffentliga organisationer,frånbilderflesta ärDe varttagnavet.
i kraftigoffentliga sektornbefinner sig denländernaoch ett enav

generell föränd-följdPolen omvandlingenomvandling. I är enen av
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den institutionella ordningen. Italien denring I följdärav en av en se-
allmänhetens missnöjerie politiska skandaler och med den offentliga

Sverige den följd legitimitetskris,tjänsten. ideologi-I är etten av en
"den död.och det kallas för svenska modellens Vad bety-skifte som

då allt detta för kvinnorna, överallt majoritet deder utgörsom en av
offentligt anställda

offentliga innealla länderna den sektorn i fömyelsepro-I ärtre en
det bara i Sverige jämställdhet tydligt forrnule-är är ettcess, men som

Sverige sker någon automatisksyfte, inte heller i förbättring.rat men
organisatorisk förändring kan, lika väl förbättra kvinnor-En attsom

återskapakvinnornas situation oförändrad, dis-situation, lämnanas
under former, eller skapa diskriminerings-kriminering t.o.m. nyanya

studie organisatoriska förändringarmetoder. Acker 1994 har i en av
"en organisationi svenska banker visat bara former föratt ny ger nya

Även"organisationsessens.det uppfattas det sällansom en omsom
uttrycks offentligt, verkar kvinnornas underordnade position höra till

organisationensden moderna Smith, 1989; Calás och Smir-essens
cich, 1993.

Är Ärbild alltför pessimistiskdenna det inte så diskrimine-att
ringen minskar och jämställdheten dagligen formererövraratt nya

dessa frågor kommer jag återigenFör vända mig till deatt attsvara
har nyckeln till framtiden, nämligen studenterna.som

Studenter kommenterar yrkeskvinnors öden3

studie fick studenter från Sverige, Polen, Italien, ochUSA PuertoI en
Rico uppsättning beskrev yrkeskvinnor i serie svåratexteren som en

utgivning.2situationer Czamiawska och Calás, under fick kom-De
derastolkade sedan kommentarerde olika episodema ochmentera

förklaring, utforskning Hemadi,med hjälp triaden redogörelse,av
endast litet fragment tolkning-1987. kommer här återgeJag att ett av

tvetydiga det inte helt klart det dis-Episodema attarna. var var var-
förklaringenkriminering dock ganska tydlig:Ensom var var

Episod: Utebliven fast tjänst
ingenjör har jobbat fem år på utländskt företag. Under denEn ett

tiden har hon till huvudfunktion på forsknings- ochavancerat en
utvecklingsavdelningen. har producerat flertal uppfinning-Hon ett

publicerat antal artiklar i facktidningar och tidenmedstörreettar,
utvecklat goda professionella kontakter med sina kollegor, som

uteslutande består hon på kortNunästan män. är semesterre-av en

ZStudienhar finansierats Vi tacksamma förFRN. rådets stöd.ärav
3Både "episoder"ii studien och här kallas de för för påpeka de inte ärtexten att att

berättelser konstruerade för belysa viss händelse.spontana utan texter att typen av
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sitter itöratt besöka honland När Vännensi vän.ett annat ensa
nekad denhon nyligen blivitanförtror hon sinvardagsrum vän att

erbjudas ef-fasta tjänst brukarbefordran och densedvanliga som
förläng-blivit erbjudenIstället har honfem år på företaget.ter en

sig förvir-ytterligare fem år. kännersitt kontrakt med Honning av
inträffade.riktigt vad hon ska detrad och inte trovet om

jagreaktioner på episoden villtill studenternasjag kommerInnan
ändåinte har medaspekt ärgöranämna att genus men somsomen

"Episoden" berättar i stiliseradsammanhang.i dettaintressant en
of-på universitet dvs i denhändelse har utspelatsform ettsomom en

universitet" ett företag""ett föratttillVi ändradefentliga sektom.
Studenterna lade dockdå ganska känt.anonymisera fallett som var

företag".ett bild dejust Vi fick dåvikt vid detmycket att en avvar
"grymt"näringslivet uppmåladesvilkatvå sektorerna, som menav

meritinriktat. honinte fick sin befordran betydde dethonOm att
offentlig sektor blir beford-meriterad; det bara iinte är som manvar

sina meriter.på andra grunderrad än
har medciterar jag dock baradet följer göraI att ge-svar somsom

rubriker:underklassificeratsharDe gemensammanus.
ha hänt någon annanstans"måste"Detta

någon-motgången skulle haenkelt omöjligt den härheltDet är att
sådan förklaringfaktum hon kvinnating med det göra;äratt att en

måste hon arbetaså år Kanskeotänkbar 2000 ännunäraär nu,
enkelt visaerbjuds något tid heltkanske hon attannat mermer, -

Kanske erbjudes hon årpotential hon har. 5vilken fantastiskupp
ingenjör. kan finnassådan fantastiskdärför hon Dettill äratt en

omöj-och negativa, detmånga anledningar, både positiva ärmen
uppkommitpå grundden här situationen skulle haligt attatt av

kvinna. l0cbF24huvudpersonen är en
så"någon tid" intedetcitatetI pratas nu,snarare om annanovan

2000 vi räknade ändå in det blandnågonår ännära armanstans, men
land."det hänt i någotmåste haandra dåde många annatattman sa

kunde inte hamenade sak: dethör ihop. AllaTid och plats samma
berodde det intehär och dåOch det hade häntochhänt här om nu,nu.

någonmåste finnasdiskriminering. ansåg detnågon Manpå att annan
förklaring.

följande förnekar patriarkatetexemplen det ingentvåde ärI som
diskrimineringen.eller

slå blodig""Tveksam idé att pannan
ändå bara medsig på det slutarstämningar svåraär attatt ge -

sig 5fsF25.säger uppman
för sitt uppehälle ochberoende sitt arbetehonOm är tror attav

4 kod:anonymiserade har vi följandeurskilja använtFör kunnaatt svar
svarsnummer/stad/kön/ålder.
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rätthon har chans visa hon har måste hon kvaratt att stannaen
5smF 26.
Beroende på vilka orsaker angivits skulle detta kunna ettsom vara
fall för jämställdhetslagen, jag det skulle tilltror attmen vara

nackdel för henne sig efter arbetestörre än att ett annatse om
2smF33.

måste till skydda sig utifall hon skulle förlora fallet.Hon attse
hon till ha alternativ lösningOm i beredskap kan honattser en

eftersomstrida bättre, ofta måste strid och dettaman ensam
17ssM35.

dilemma: Skall sig själv förDet risk förär utsättaett stort man en
få rättvisa skulle hjälpa alla kvinnor eller skallatt en som man

välja det själv bäst 3trF 3 lsom passar en
Slutsatsen verkar bli den måste det lönaröverväga sigatt man om
bråka, med stark antydan chanserna vinna små. Je-äratt att atten om

dArc inte särskilt populär förebild iär dagens läge. Citatenanne som
"Lämna systemet,i exempel, ifrågasätter förnuftet i kämpanästa att

överhuvudtaget. Kvinnorna bör istället alternativa organisation-starta
båda uttalandena kommer från män.er

"Lämna systemet"
organisationen patriarkaliskt 6fsM28Den styrs ett systemav

självständigaborde skapa situationer i vilka hennes yrkeskun-Hon
skaper skulle bedömas enligt andra kriteria vikt läggs vid projekt
och skapande alternativa modeller l4cbM40.av

överraskandeDen fientlighetöppenmest typen responsav var en
yrkeskvinnoma tre uttalanden kommer från frånmän,mot ett en

"blamingkvinna. känt i litteraturenDeras theärresonemang som
Återigenvictim". Varför kvinnorna ingenting sitt öde vill jaggör

erinra läsaren alla episodema handlar framgångsrikaatt ytterstom om
yrkeskvinnor, detta blir diskriminerade på många subtilatrotssom

eller, kan uttrycka det, på det svenska sättet. dömssätt Desom man
typiska kvinnor":passiva,ändå ochvara svaga

her right"Serves "
uppñnnningar kanske såHennes inte nyskapande och dess-var

alla omkring henne grabbar varför denärutom, runtom var
dumma kossan, överhuvudtaget så förvånad 6wpM24

här kvinnan eller kvinnorna i de här olika situationernaDen er-
håller inte så mycket sympati eftersom hon inåtvänd ochär oupp-
märksam i sitt beteende. övrigaDe verkar inte kunnapersonerna
eller önska skapa några möjligheter för henne och på det sättet
slutar det med hon blir marginaliserad i flertalet sammanhangatt
5trM27

står inte med läsa kvinnor inte kan eller vågarJag ut att om som
10fsF23.saken i händerta egna

Kvinnor mäste gå och för sina rättigheter; ingen kom-sigut ta av
dem silverfat 4ssM27.attmer servera
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människorvi alltså slutsatsendrogdenna studieAv att unga
eller åtminstonediskriminera,bereddakön likaoavsett är att to-att

medsina föräldrar. Parallelltkvinnor,diskrimineringlerera somav
optimistisksvi dock också dendrogpessimistiska slutsatsdenna mer

innovativaallt utveckladestudenternadeslutsatsen trotsatt unga
"copingstrategier" sin identitetvägrade byggabestod i att mansom

lösning för fram-konstruktionsfaktor. Enavgörandemed könet som
nuvad kangenerationer, görastida men

befriarochbedragerSpråket4 som

makes social andand constraint.bothLanguage aa resource
forms of be-the availablealso limitspossible butpersonal being

provided by thethemake withinwhiching those termsto sense
Davies, 1989:1.Bronwynlanguage

begränsning.tillgång och DetSpråket både/Fritt äröversatt: enen
ocksådet begränsarpersonlig tillvaro möjlig,ochsocialgör men

till sådana mening in-tillvarotillgängliga formernade som gesav
språket medger./de ramar somom

coping-vikten de två uppenbarahar visattidigare studierFlera av
formella jämställdhets-agerande leder tillpolitiskstrategiema som-

berördes också i berättelsersolidaritet.och informell Dessaåtgärder,
kommentar vill jag dock pekafrån fältet. minkommentarer Ioch

strategier verksammaytterligareoch möjligheter förbehov mot mer-
diskrimineringsförsök.subtila

diskrimineringgrövsta formernainte devanligaste menDe av
Nödbidragef fick slutli-Studentskan ispråket.och inomgår genom

redan skett i hennesdiskrimineringen hadesitt bidrag, mengen -
chefen Förtörelsei ledar-Handläggaren.samtal med Den somnye

skapsmetod" kroppspråk,diskriminerade även attgenomgenom men
sigoch vändeoch VVT2för kvinnor VVTlolika titlar män.använda

till sexobjekt, el-vänder sigmedarbetarekvinnligasinatill mansom
diskrimineratillåter olikaspråkkulturer sättOlikaler bam. att genom

omöjligtmotståndsstrategier.därmed olika Det ärspråket och att ge-
"fröken""Ms. eller Sverige eftersomkampanj i Polennomföra en

bruk för många decen-kvinnor försvannadresserasätt attett ursom
Pani" Frau" ungefärbetyder ochpolska och tyskasedan. Pånier

"Madam" nedlå-underhållandeoch det blir änsnararesamma som
Professor"."Mrs. Dear detMentill Mrs. ärdettande översättsnär

språkbruk endast kan hejdasdiskrimineringsåtvekan attutan genom
Feministiska författarinnor Sara Paret-språket.och inom somgenom

utomordentligthjältinnorGrañon har skapat ärochsky Sue som
Dediskriminering. kannågon verbalinte tillåterspråk-alerta och som

det Warshawskis fastertillbaka med Här äräven mynt. somsammage
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med yuppybankir i Paretskys Burn marks s.54:pratar en
dont frown in thatYou its just importantwant to angry way as-

for keep his looks these days for girl, and youlltoa man as a
terrible wrinkles around keep scowling likeget your eyes you

that. And niceyouve got very eyes.
/Fritt skulle inte rynka det därDu detöversatt: sättetpannan

viktigt förlika karl för tjej bra för tiden.är att uten som en se nu
Och du får gräsliga rynkor kring du fortsätter såögonen attom se
där hotfull Dina riktigt ñna/ögon ärut.

sällan kvinnor i verkligadet livetDet är dettaytterst pratarsom
just detta viktigt i vadMen Dorothy Smith har kal-sätt. är ett moment

"grasping speak"lat for authority 1987: 34-36. exempletAtttoour
oseriöst inget misstag. Kvinnor tillåtsär är att prataovan numera

allvarlig sitt imed och klaga öde dramatiskaröst över termer,en men
earnest".de får sällan visa sin kvickhet skall finns alltsåDe Detvara

enklaver inom språket dit kvinnor inte tillträde.ges
språket och medium för diskrimineringAtt vik-är ärettarenaen

tigt lika viktigt språket avspegling ochpoängtera, äratt attsom en en
kritik diskrimineringen. detI bara studentskanärtexternaav ovan

"Förförelse ledarskapsmetodberättar har använtsom om som som
språket dettai syñe. använder den samhällsvetenskapligaHon voka-

åstadkommabulären för detta, eftersom det vardagliga språket inteatt
innehåller några lämpliga ord for beskriva detta. har viHäratt ett
problem och möjlighet.en

Problemet består i det faktum den samhällsvetenskapligaävenatt
vokabulären har skapats i värld där kvinnor och denär tystaen man-
liga har auktoritet. redaktör för specialnummerSomrösten ett av
Scandinavian Journal of 1994, 10/2,Management ägnat temat ge-
nuskonstruktion i organisationer, fick jag erfara just detta. Någranyss

de manliga duktiga kollegor och sympatiska männi-recensenterna,av
överdrivnahade svårigheterskor, med författarnas feministiska

Detta diskrimineringtolkningar. kan tolkas någonting änannatsom
de, precis vissa studenterna hade gjort i sina kommentarer.sa som av
Möjligheten finns i faktum. Eftersom det samhällsveten-samma

skapliga språket konstgjort, kan det lättare utnyttjas för medvetnaär
syften. Samhällsvetenskapen kan då låna sina ord till det vardagligaut
språket vid beskrivningar diskriminering.och analyser förMen attav
kunna detta med framgång måste samhällsvetaren någon-göra göra
ting hon lära sig pendla mellan det abstrakta och detogärna gör:som

det teoretiska praktiska, det globala ochkonkreta, och det det lokala.
lånarUniversalismens pretentiösa språk sig inte till sådantgärna ett

syñe.
väl medveten mitt åberopande inte särskilt el-Jag är äratt nyttom

originellt. har gjorts mångaler feminister, bl.a. dem cite-Det av som

382



likadantDiskrimineras vi

prak-frånexempelminadessamedvillejagartikel. Mendennairats
uppgif-ochfunnet,långtifrån attgöravad ärpå:visatiken svaretatt

inomförändringarnaaktuell. Defortfarande senasteärhitta ettattten
möjlighet ettatt tamångasektorn, settoffentliga enden somsom

kanpraktikergamlavisardiskriminering,från attriktningilångt steg
bekämpasmåsteDiskrimineringorganisationsforrner.återuppstå i nya

varandra.tillhjälpstöd ochkanlokaliteterolikalokalt, gemen
möjligheterbättreharsektoroffentligjagParadoxalt atttrornog

skallvispråkbruket. Omidiskrimineringbekämpanäringslivet attän
Sverigeinformaliseringenhar1988Löfgren,etnologer avvåratro

sektoroffentliginomspråkbruketförändradedethjälpmedskett av
liknandeförsäkringskassan inteVarför göra ettHej, fråndet är

jämställdhetmedförsök
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