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sin sökande och självständiga argumentation från den |
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Arbetslösas anspråk och anspråkens 
betydelse för chansen att få ett 
bra jobb
AV MARGARETA BOLINDER

Utflödet från arbetslöshet till arbete har tidigare främst studerats med avseende 
på vad som påverkar de arbetslösas jobbchanser. Vad beträffar det individuella 
beteendets betydelse för chansen att få ett jobb har bl a de arbetslösas sökbete- 
ende och anspråksnivåer varit föremål för forskarnas intresse. Ifråga om sökbe- 
teendet är det främst intensiteten i arbetssökandet som fokuserats (se t ex 
Albrecht, Holmlund & Lang 1989, Harkman & Jansson 1995, Åberg 1996b). 
Även olika sökmetoders betydelse för chansen att hitta ett jobb har studerats 
(Bolinder 1999). Resultaten från den studien visar emellertid att individers bete
enden spelar mindre roll än deras personlighetsegenskaper. T ex är det facklärda 
arbetare, högre tjänstemän och de med erfarenhet i sökt yrke, samt korttids- 
arbetslösa som får jobb i större utsträckning än andra grupper. Den lokala arbets
marknaden spelar också stor roll. Arbetslöshetsersättningen och dess inverkan 
på såväl sökintensitet som accepterande av jobberbjudanden har även studerats. 
Carling (1996:331) menar att det finns ett visst stöd för att en hög ersättnings
nivå ökar de arbetslösas möjlighet att invänta ett jobb som motsvarar deras 
anspråk eftersom utflödet till jobb ökar vid tidpunkten för utförsäkring (se även 
Carling, Holmlund & Vejsiu 1999:22). Åberg (1999:12) visar dock i en studie att 
de arbetslösas anspråk inte påverkar deras jobbchanser när hänsyn tas till fakto
rer som avser att fånga in variationer i de arbetslösas objektiva jobbchans. Syftet 
i denna undersökning är, till skillnad från ovan refererade studier, att studera vad 
som påverkar de arbetslösas anspråk samt studera vad anspråken betyder för de 
arbetslösas möjligheter att få bra jobb. Detta är intressant att studera eftersom

M argareta Bolinder är doktorand vid  sociologiska institutionen i Umeå. 
Hon intresserar sig främst för frågor rörande arbetslösas sökbeteende och 
deras jobbchanser.
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ett vanligt argument i debatten är att höga anspråk reducerar de arbetslösas möj
ligheter att få jobb. Vi skall särskilt studera om höga anspråk ökar de arbets
lösas chanser att få bra jobb när de väl får jobb.

Betydelsen av att ha ett jobb
Johansson (1999:168) visar att arbete värderas högt i Sverige och att denna vär
dering är stabil även om individer blir arbetslösa (se även Johansson m fl 
1996:22). Jahoda (1982:39) menar att lönearbete fyller såväl ekonomiska som  
sociala behov. Vi kan anta att ett lönearbete är eftersträvansvärt för de flesta 
eftersom det tillgodoser sådana behov (se t ex Jackson 1994:119-120). 
Lönearbetets särställning i det moderna samhället bidrar till att individers iden
titet i stor utsträckning baseras på deras position på arbetsmarknaden. Reguljära 
arbeten ger t ex individer inträde i sociala sammanhang där de kan identifiera sig 
med andra individer (se Jahoda 1982:25). Även om individer kan få sina sociala 
behov tillgodosedda genom andra aktiviteter betraktas arbetet som en norm och 
det tillfredsställer individuella behov som endast ett arbete kan fylla. Empiriska 
studier visar att arbetets ekonomiska respektive sociala värde varierar med såväl 
de arbetslösas psykiska välbefinnande (Nordenmark &c Strandh 1999:13) som  
deras förhållningssätt till arbetslöshet (Åberg 1996a:118-121). Det är därför 
rimligt att anta att även de arbetslösas anspråk påverkas av de värden arbetet är 
förknippat med. Allt annat konstant borde anspråken vara lägst då både de eko
nomiska och sociala behoven av att ha ett arbete är starka.

Anspråkens individuella och strukturella betingelser
Det individuella beteendets betydelse för chansen att få ett jobb har betonats 
främst inom den nationalekonomiska arbetslöshetsforskningen. Vid sidan av 
sökbeteendet har de arbetslösas anspråk, d v s de krav de arbetslösa ställer för 
att de ska acceptera ett erbjudande om jobb, haft en framskjutande roll i arbets- 
löshetsdebatten. Vi kan anta att de arbetslösas anspråk påverkas av såväl indivi
dens m otivation  (individuella betingelser) som reella möjligheter (strukturella 
betingelser) a tt få jobb  eftersom individer interagerar med sin omgivning. Viljan 
att söka och acceptera ett jobb påverkar förmodligen vilket jobb denne får, men 
de arbetslösa har emellertid olika förutsättningar att söka och erbjudas arbete.

Det är främst de arbetslösas ekonomiska anspråk som varit föremål för fors
karnas intresse. Reservationslönen, d v s  den lägsta lön de arbetslösa är villiga att
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acceptera för att ta ett jobb, är central i detta sammanhang (se t ex Atkinson &  
Micklewright 1991, Björklund m fl 1996:279-283). Den anses variera med nivån 
på arbetslöshetsersättningen (se t ex Edin &  Holmlund 1994:42, Harkman 
1997:74). Ett underliggande antagande är att de som har hög ersättning också 
har höga löneanspråk eftersom den höga ersättningen ger dem möjlighet att 
invänta ett jobb som motsvarar deras krav. Vi kan anta att förlusten av ett arbe
te drabbar individer olika beroende på deras ekonomiska belägenhet. De med 
ersättning från a-kassa kan i större utsträckning antas få bra jobb eftersom de 
förmodligen har bättre ekonomiska möjligheter att invänta ett sådant jobb. 
Högavlönade kompenseras i lägre grad när de blir arbetslösa p g a att det finns 
ett ersättningstak i a-kassesystemet (jmf Näringsdepartementet 1999). Däremot 
kan de ha haft möjlighet att lägga grunden till en ekonomisk buffert och ha ett 
bättre ekonomiskt utgångsläge att hantera arbetslöshet än t ex lågavlönade. De 
arbetslösa har också av andra skäl olika tillgång till ekonomiska resurser. Äldre 
och gifta/sammanboende har förmodligen bättre ekonomi än t ex ungdomar och 
ensamstående småbarnsföräldrar och därmed bättre möjlighet att hantera det 
ekonomiska avbräck som arbetslöshet för med sig. Vi kan anta att de som har 
svaga ekonomiska behov, d v s de som är minst beroende av ett arbete p g a  eko
nomiska skäl, har höga anspråk givet allt annat lika. Ett rimligt antagande är 
därför att en relativt god hushållsekonomi ökar de arbetslösas möjlighet att 
invänta ett jobb som motsvarar deras anspråk.

H ög arbetsm otivation  ökar chansen att få jobb (se t ex Bolinder 1999:58, 
Åberg 1999:12). Bolinder (1999:56) visar att även de arbetslösas sökbeteende 
påverkas av viljan att arbeta (se även Bolinder 1998:17). Sökbeteendet antas ofta 
påverka de arbetslösas chanser att få jobb. Antagandet har fått visst empiriskt 
stöd (Albrecht m fl 1989:424), men också studier som visar motsatsen förekom
mer (Bolinder 1999:61, Harkman &  Jansson 1995:20, Åberg 1997:30). Vi kan 
därför anta att de som har svaga sociala behov, d v s de som är minst motivera
de att arbeta, ställer höga krav för att de ska acceptera erbjudanden om jobb.

I skenet av att individer interagerar med sin omgivning är det även rimligt att 
anta att de arbetslösas anspråk varierar med deras möjlighet att få jobb. Vi kan 
därför anta att viljan att få ett jobb varierar med såväl individers sociala situa
tion  som arbetsmarknadens utseende. T ex finner Löfström & Löwander 
(1991:53) i en regional studie att kvinnor är mindre benägna att flytta än män och 
därför kan ha lägre anspråk på jobben (se även Gallie & Vogler 1994:151). Ett
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annat exempel är att sannolikheten att få jobberbjudanden ökar de arbetslösas 
reservationslön (Harkman 1997:74, Devine &c Kiefer 1991:76). Vi kan därför 
anta att de som har goda möjligheter att få ett jobb har höga anspråk. Därför 
borde även de faktorer som förklarar chansen att få ett jobb vara relaterade till 
de arbetslösas anspråk.

En grundläggande strukturell betingelse för att få ett jobb är naturligtvis till
gången på jobb. H ög arbetslöshet försämrar de arbetslösas jobbchanser genom  
ökad konkurrens om lediga jobb vilket kan bidra till att de i större utsträckning 
accepterar jobb som inte motsvarar deras anspråk. Kontakter på arbetsm arkna
den kan vara en annan faktor. Ett fenomen som uppmärksammats under senare 
år är att många av de arbetslösa som får jobb återanställs, d v s de får jobb hos 
en tidigare arbetsgivare (se t ex Harkman &c Jansson 1995:1, Jansson 1999). 
Svensson (1996:8) visar i en studie att återanställningar ofta rör sig om vikariat, 
säsongsjobb och tillfälliga anställningar. De är dessutom vanligast inom kom 
muner och landsting. En annan aspekt av betydelse på den svenska arbetsmark
naden är att de interna arbetsmarknaderna spelar stor roll (se le Grand 
1989:209). Det påverkar vilka vakanser de arbetslösa i realiteten har möjlighet 
att konkurrera om. Vidare skiljer sig de arbetslösa åt med avseende på individu
ella egenskaper, utbildning och arbetslivserfarenhet. Tillgången på jobb ser också 
olika ut för kvinnor och män eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad såväl 
horisontellt som vertikalt (se t ex Jonung 1993, Jonung 1997, Nermo 1997, 
Nilsson 1988). Det medför att män och kvinnor tenderar att söka arbete på olika 
delarbetsmarknader. Atypiska jobb, d v s  jobb som skiljer sig på något eller några 
sätt från den traditionella sysselsättningen som heltidsjobb, helårsanställning och 
fast anställning, är vanligare inom kvinnodominerade områden (se Persson 
1997:251). Att kvinnor övergår till tidsbegränsade jobb i större utsträckning än 
män är empiriskt belagt (se AMS 1996:1c)1, Levin 1998:134, Meulders & Tytgat 
1989:196, Nollen 1996:580). Vad beträffar arbetsgivarnas rekryteringsbeteende, 
visar Behrenz &  Delander (1996:40) i en studie att arbetsgivares urvalsbeteende 
missgynnar t ex kvinnor, invandrare respektive äldre genom s k statistisk diskri
minering, d v s  individer bedöms utifrån den kunskap man anser sig ha om en 
viss grupp.

Vad man kan mena med individuella anspråk och bra jobb
De anspråk som de arbetslösa kan ställa för att acceptera ett erbjudande om jobb
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är för det första krav på att få ett jobb som motsvarar deras kompetens. Detta 
anspråk torde påverkas av såväl utbildning som tidigare erfarenhet från arbetsli
vet. För det andra skiljer sig de arbetslösas anspråk med avseende på hur motive
rade de är att flytta för att få ett nytt jobb. Det hör nära samman med de arbets
lösas familjesituation. I de fall där den arbetslöses partner är fast förankrad på 
den lokala arbetsmarknaden kan det vara svårare att flytta från orten. För det 
tredje har framförallt individens ekonomiska anspråk lyfts fram i debatten under 
1990-talet som en bidragande orsak till de senare årens höga arbetslöshetsnivå
er. Ett vanligt argument är att ersättningsnivån i a-kassan är för hög vilket antas 
höja de arbetslösas löneanspråk och indirekt förlänga deras tid i arbetslöshet (se 
t ex Edin &  Holmlund 1994).

I denna studie kommer åtskillnaden mellan bra respektive dåliga jobb ur indi
videns synvinkel att ges en central roll. Ett första kriterium på om jobbet är bra 
eller dåligt är anställningens stabilitet. Tidsbegränsade jobb är som regel att 
betrakta som sämre än fasta. Aronsson & Göransson (1997:197) visar i en stu
die att nästan 60 procent av de tillfälligt anställda inom önskat yrke föredrar att 
byta till ett fast jobb i ett icke önskat yrke (se även Sehlstedt & Schröder 
1989.T712, Berlin 1995:7, Berlin 1997:3). Tillfälliga anställningar tenderar även 
att bidra med lägre lön, färre belöningar och sämre utvecklingsmöjligheter än 
fasta jobb (Nollen 1996:580)3. Ett andra kriterium på om ett jobb ska betraktas 
som dåligt eller bra är hur väl det m otsvarar individens kom petens. Till skillnad 
från det förra kriteriet är detta i viss mån subjektivt, d v s  det påverkas både av 
jobbets karaktär och individens kompetens men också i viss mån av individens 
anspråk. Vi finner det dock rimligt att anta att individen är en god bedömare av 
sin egen kompetens och antar i denna studie att ett jobb som av individen 
bedöms motsvara dennes kompetens är ett bra jobb. Ett tredje kriterium på bra 
respektive dåliga jobb är lönen i nuvarande arbete. Ett jobb med en lön som  
minst motsvarar lön i tidigare arbete betraktas som ett bra jobb och motsatsen 
betraktas som ett dåligt.

Data och metod
Det empiriska materialet består av två datamaterial, insamlade med hjälp av 
telefonintervjuer vid två olika tidpunkter4, med samma individer. Urvalet är ett 
tvär snittsurval av alla arbetslösa vid en given tidpunkt. Urvalet gjordes i början av 
1996 och bestod från början av 3 500 slumpmässigt utvalda arbetslösa ur arbets
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marknadsstyrelsens HÄNDEL-databas. Den första intervjun genomfördes i mars 
1996. I slutet av 1997 genomfördes en uppföljningsintervju med dem som var 
arbetslösa eller i åtgärd vid första intervjutillfället (bortfallen redovisas i appen
dix).

Intervjuerna berörde områden som t ex ekonomi, arbetsmotivation, psykiskt 
välbefinnande, framtidstro, anspråksnivå och sökbeteende. Data från den första 
intervjun har kompletterats med data från HÄNDEL-databasen om t ex regi- 
streringstider (tidpunkten för registrering vid arbetsförmedling), yrkeserfarenhet, 
utbildning, handikapp, medborgarskap, kön och nivå på arbetslöshetsersättning. 
I den andra intervjun kompletterades den första intervjun med frågor om bl a 
utflödet ur arbetslöshet.

I denna studie mäts de arbetslösas anspråk med kvalifikationskrav, löne
anspråk (reservationslön) och lokal förankring (se appendix ). Karaktären på jo b 
ben studeras i huvudsak med utgångspunkt från anställningens stabilitet (tidsbe
gränsad respektive fast anställning) samt om jobbet uppfyller individuella 
anspråk ifråga om kompetens respektive om lönen i det nuvarande jobbet mot
svarar lön i tidigare arbete (se appendix ).

De oberoende variabler som ingår i analysen kan i grova drag delas i moti- 
vationsrelaterade- och strukturella faktorer. De m otivationsrelaterade faktorer
na avser att mäta de arbetslösas anspråk (kvalifikationskrav, löneanspråk och 
lokal förankring), sökbeteende vid det första intervjutillfället, arbetsmotivation, 
psykiskt välbefinnande, ekonomisk situation (för en närmare beskrivning av 
nämnda variabler se appendix) samt ekonomisk ersättning (a-kassa/ingen ersätt
ning5). De strukturella faktorerna är kön6, ålder, civilstånd, medborgarskap, 
utbildningsnivå, erfarenhet i sökt yrke, utbildning i sökt yrke, arbetshandikapp, 
klass, registreringstid (innevarande sökperiod), anställningsförväntan (att för
vänta sig att få en anställning hos en tidigare eller en ny arbetsgivare), syssel
sättning före arbetslöshet, lokal arbetsmarknad (procent arbetslösa) samt predi- 
cerad jobb-chans7.

Analysen av data genomförs med hjälp av bivariata analyser, logistiska reg- 
ressioner och linjära regressioner. Vid logistisk och linjär regression redovisas b- 
koefficienter. Referensgruppens (ref) b-koefficient är noll. Ett värde under noll 
innebär en lägre risk och ett värde över noll en högre risk än jämförelsegruppen 
att t ex få ett bra jobb.

Fasta anställningar och jobb som motsvarar individens kompetens respektive
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ett jobb med minst samma lön som i tidigare arbete utgör i denna studie indika
torer på bra jo b b . I motsats till dessa betraktas tillfälliga jobb, jobb som inte 
motsvarar individens kompetens respektive jobb med en lägre lön än tidigare 
arbete som dåliga jobb ur individens synvinkel.

För att testa validiteten i de valda måtten på bra jobb kommer kriterierna på 
bra respektive dåliga jobb att studeras i förhållande till hur det psykiska välbe
finnandet har förbättrats efter övergången från arbetslöshet till ett arbete.

Empiriska studier visar att övergången från arbetslöshet till arbete påverkar de 
arbetslösas psykiska välbefinnande i en positiv riktning (se t ex Burchell 
1994:206-207). Förbättringens omfattning beror dock av jobbets karaktär. En 
norsk studie visar att de som får jobb under osäkra förhållanden mår lika dåligt 
som de arbetslösa (Halvorsen 1998:239). Det finns även andra studier som visar 
att de som får bra jobb mår bättre än de som får andra jobb (Burchells 1994:206- 
207, Feather 1989:211, Strandh 2000).

Analysen visar att av de arbetslösa som har fått ett jobb förbättras det psykis
ka välbefinnandet mest för de som har fått ett fast jobb (se tabell 1). Det stöder 
Burchells (1994:206-207) studie som har visat att de som får stabila jobb mår 
bättre än de som får jobb med otrygga anställningsförhållanden (jmf Halvorsen

Tabell 1 Linjär regression (b-koefficienter). Sam bandet mellan arbetssituation och en
förbättring av det psykiska välbefinnandet1.

En förbättring av det psykiska 
välbefinnandet

Arbetssituation
Anställningens stabilitet (Tidsbegränsad anställning ref) 
Fast anställning 1,76**
Jobbet motsvarar individens kompetens (Nej ref) 
Ja -0,02
Ett jobb med minst samma lön som i tidigare arbete (Nej ref) 
Ja -1,03
Har ej förvärvsarbetat tidigare/övriga 1,79*

Konstant 2,43***
Adjusted R2 0,04
N=440
Signifikansnivåer ***= 0,001 **= 0,01 *= 0,05.
1 En förbättring av det psykiska välbefinnandet (enligt index definierat i bilaga) mellan det första och det andra 
intervjutillfället.
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1998:239, Strandh 2000). Resultatet tyder på att speciellt en fast anställning är 
ett acceptabelt mått på att jobbet är bra ur individens synvinkel. Det stämmer väl 
överens med Berlins (1995:7, 1997:3) studier som visar att ett fast jobb efter
strävas av de flesta (jmf Sehlstedt &  Schröder 1989:171). Det är även värt att 
notera att de som inte har uppgivit lön i tidigare arbete mår bättre när de får jobb 
än övriga8.

Vad påverkar de arbetslösas anspråk?
Det är i synnerhet vad som bestämmer sannolikheten att ha höga anspråk som  
är intressant att studera eftersom ett vanligt argument i debatten är att de arbets
lösa har för höga anspråk och att det bidrar till att de inte får jobb. Vi kan anta 
att de arbetslösas vilja att få ett jobb påverkas av hur de värderar arbetet och att 
det i sin tur påverkar deras anspråk.

Höga anspråk mäts här med variablerna mycket höga kvalifikationskrav, 
mycket stark lokal förankring respektive löneanspråk (se tabell 2). I de inledan
de avsnitten formulerades en del hypoteser om vad som påverkar anspråken. De 
förklarande faktorerna delades där in i behovsrelaterade faktorer (motivationsre- 
laterade faktorer) och sociala- respektive arbetsmarknadsrelaterade faktorer 
(strukturella faktorer). Därför kommer analysen att genomföras i två steg där 
variabler som avser att mäta individers behov av att få ett arbete och variabler 
som avser att fånga variationer i de arbetslösas objektiva möjlighet att få ett jobb 
påförs modellen successivt. Individens motivation delas i analyserna in i ekono
miskt betingad motivation som avser att spegla individens ekonomiska behov 
respektive socialt betingade motivation som antas variera med individers sociala 
behov. Först studeras sannolikheten att ha mycket höga krav på att få ett jobb som  
motsvarar individens kvalifikationer (se analys 1-2). Därefter studeras sannolik
heten att ha mycket höga krav på att få ett jobb på bostadsorten (se analys 3-4). 
I de sista analyserna studeras med linjär regression de faktorer som påverkar 
individens löneanspråk, mätt som en kontinuerlig variabel (se analys 5-6).

Tabell 2 visar att de arbetslösas ekonom iska behov  inte ökar sannolikheten att 
ha höga anspråk i någon större utsträckning. Ett undantag är att mycket höga 
kvalifikationskrav är särskilt vanligt bland dem som har stora svårigheter att 
hantera sin ekonomi (se analys 2). En förklaring kan vara att det rör sig om per
soner som anser att det är mycket viktigt att få ett jobb som motsvarar deras 
kompetens. De är därför beredda att invänta ett sådant jobb trots att det frestar
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på en redan ansträngd ekonomi. En annan förklaring är att de som högt värde
rar att få ett jobb som motsvarar deras kompetens ofta är personer som har haft 
relativt hög lön innan de blev arbetslösa och är vana vid en hög konsumtionsni- 
vå som gör att de oftare än andra upplever att de har ekonomiska bekymmer. 
Inte heller individers sociala behov  samvarierar med att ha höga anspråk i någon 
större utsträckning. De som mår mycket bra, trots att de är arbetslösa, har störst 
krav på att få ett jobb på bostadsorten (se analys 4). Däremot har de som mår 
psykiskt dåligt lägre anspråk på att få bo kvar. De är beredda att byta bostadsort 
för att få ett jobb.

Resultaten visar dock att höga anspråk i större utsträckning bestäms av de 
arbetslösas objektiva möjligheter att få jobb. För det första varierar höga 
anspråk med de sociala situationer de arbetslösa befinner sig i. Att vara starkt 
lokalt förankrad och att ha höga löneanspråk är vanligare bland kvinnor (se ana
lys 4 och 6 ). Deras starka bindning till bostadsorten kan förklaras av att de har 
en make/sambo som jobbar på orten och att det inte motiverar dem att flytta om  
det inte bidrar till en förbättring av familjens totala ekonomi. En förklaring till 
att kvinnor har höga löneanspråk kan kanske vara att de oftare än män har haft 
lågavlönade och tillfälliga jobb innan de blev arbetslösa. Det bidrar till att deras 
löneanspråk är höga i relation till tidigare lön. Välkänt är också att medelålders 
och äldre har höga krav på att få ett jobb på bostadsorten liksom gifta och sam
manboende (se analys 4). De senare har även relativt höga löneanspråk (se ana
lys 6 ). Den delade försörjningsbördan underlättar för dem att invänta ett jobb 
som motsvarar deras anspråk eftersom de av naturliga skäl har en gynnsamma
re ekonomisk situation än de som är ensamstående. Det är dessutom vanligare 
att nordiska medborgare är fast lokalt förankrade. Det är ett rimligt resultat 
eftersom de i regel har släkt och/eller vänner i större omfattning på orten än de 
med utomnordisk härkomst (se analys 4).

För det andra bestäms höga anspråk bland de arbetslösa av deras kompetens. 
Beträffande kravet a tt få bo kvar på orten  är det särskilt starkt bland de låg- 
utbildade (se analys 4). En förklaring är att de har små förväntningar på att få 
ett jobb och att det utifrån deras synvinkel är orealistiskt att flytta eftersom de 
saknar formella meriter som är en viktig konkurrensfaktor om lediga jobb. En 
annan förklaring är att de har en instrumenteil inställning till arbete, d v s att 
arbetet för dem ofta ger små belöningar förutom att inbringa ekonomiska resur
ser till hushållet (se t ex Johansson 1991:191). Däremot påverkar kompetens-
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Tabell 2 Logistisk regression och linjär regression (b-koefficienter). Faktorer som påverkar
höga anspråk vad beträffar kvalifikationer, bostadsort sam t lön.

Mycket höga 
kvalifikations 
krav
(Logistisk 
regression) 
Analys 1 Analys 2

Mycket stark 
lokal
förankring
(Logistisk 
regression) 
Analys 3 Analys 4

Löne
anspråk

(Linjär 
regression) 
Analys 5 Analys 6

Andel 20,9 20,9 50,8 50,8 0,97 0,97
Medelvärde
Ekonomiskt betinoad motivation
Ekonomisk situation
(Inga svårigheter ref)
Svårigheter -0,02 0,02 -0,10 -0,15 0,01 0,002
Stora svårigheter 0,55** 0,58** -0,05 -0,02 0,02 0,01
Ekonomisk ersättning
(Ingen ersättning ref)
Arbetslöshetskassa 0,34 0,12 0,55*** 0,16 -0,08*** 0,03
Socialt betinoad motivation
Arbetsmotivation (Låg ref)
Hög -0,33 -0,32 -0,20 -0,18 -0,02 -0,02
Mycket hög 0,04 0,02 -0,22 -0,14 -0,03 -0,03
Psykiskt väibefinnande
(Mycket bra ref)
Bra -0,20 -0,13 -0,15 -0,16 0,02 0,004
Dåligt -0,10 0,02 -0,44** -0,45* 0,01 -0,009

Obiektiva möiliaheter
Kön (Kvinna ref)
Man 0,20 -0,91*** -0,10***
Ålder (56- år ref)
-25 år 0,27 -0,89** -0,007
26-35 år 0,86** -0,42 0,03
36-45 år 0,38 -0,25 0,03
46-55 år 0,61 -0,01 0,03
Civilstånd (Ensamstående ref)
Gifta/sammanboende 0,20 0,68*** 0,03*
Medborgarskap (Utomnordiskt ref)
Nordiskt 0,03 0,60* 0,03

Utbildningsnivå (Gymnasial ref)
Förgymnasial 0,23 0,33* 0,02
Eftergymnasial 0,40 -0,14 0,02
Utbildning i sökt yrke (Nej ref)
Ja 0,36* 0,04 -0,02
Erfarenhet i sökt yrke (Nej ref)
Erfarenhet i sökt yrke (Nej ref)
Ja 0,03 0,22 -0,03*

fortsättning följer
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Tabell 2 fortsättning
Mycket höga 
kvalifikations 
krav
(Logistisk 
regression) 
Analys 1 Analys 2

Mycket stark 
lokal
förankring
(Logistisk 
regression) 
Analys 3 Analys 4

Löne
anspråk

(Linjär 
regression) 
Analys 5 Analys 6

Arbetshandikapp
(Arbetshandikapp ref)
Ej arbetshandikapp 0,05 0,18 -0,05*
Klass (Ej facklärda arbetare ref)
Facklärda arbetare 0,21 0,30 -0,02
Lägre tjänstemän 0,09 -0,04 -0,02
Mellan tjänstemän 0,24 -0,24 -0,04
Högre tjänstemän 0,39 -0,46 -0,21***
Chefer & fria yrkesutövare 0,30 0,36 -0,12***
Ej klassificerbara -0,07 0,11 0,23***
Registreringstid 0,00008 0,00004 0,000008
Anställningsförväntan (Nej ref)
Ja, tidigare arbetsgivare 0,14 -0,01 -0,03
Ja, ny arbetsgivare 0,18 -0,08 0,002
Sysselsättning före arbetslöshet
(Deltidsarbete ref)
Heltidsarbete 0,20 -0,17 0,01
Annan sysselsättning 0,14 0,02 -0,01
Lokal arbetsmarknad
(15- % arbetslösa ref)
12-14% arbetslösa -0,32 -0,003 -0,008
-11 % arbetslösa -0,02 0,04 -0,01

Konstant -1,55*** -2,71*** 0,06 -0,27 1,03*** 1,01***
Pseudo R2 0,02 0,05 0,02 0,12
Adjusted R2 0,02 0,24
N= 1350

S ig n ifikansn ivåer ***= 0,001 **= 0,01 *= 0,05.
 = endast variablerna ovanför denna markering ingår i analysen.

höjande investeringar kvalifikationskraven  bland de arbetslösa. Att de med 
utbildning i sökt yrke har mycket höga kvalifikationskrav är rimligt eftersom de 
har investerat resurser i en yrkesutbildning (se analys 2). Det gör dem angelägna 
om att få ett jobb som motsvarar deras kompetens eftersom arbetets kvalitativa 
aspekter är speciellt viktiga för dem. Att ha höga löneanspråk är särskilt vanligt 
bland de utan erfarenhet i sökt yrke, arbetshandikappade och ej klassificerbara 
med avseende på klass (se analys 6 ). Det tyder på att de grupper som har haft 
sämst chans att etablera sig på arbetsmarknaden har höga lönekrav. En förklar
ing kan möjligen vara att de saknar eller har ringa arbetslivserfarenhet, d v s att
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de har begränsade kunskaper om arbetsmarknaden, som bidrar till att de har 
orealistiska förväntningar på lön. Ett annat intressant resultat är att höga löne
anspråk inte påverkas av faktorer såsom arbetslöshetstid, arbetslöshetsnivå på 
den lokala arbetsmarknaden och ersättningsnivå. Däremot har män och de som  
jobbat på höga befattningar (högre tjänstemän, chefer &  fria yrkesutövare) låga 
löneanspråk. Det rör sig om grupper som relativt sett kan ha varit högavlönade 
innan de blev arbetslösa. De har därför en bredare marginal att sänka sitt löne
anspråk. Det tyder på att lönen på de delarbetsmarknader de rör sig inom spelar 
en roll för deras löneanspråk.

Som helhet visar resultaten att de arbetslösas anspråk i mycket liten utsträck
ning bestäms av ekonomiska och sociala behov. Anspråken bestäms i större 
utsträckning av deras objektiva möjligheter att få jobb. Att ha höga krav på att få 
ett jobb som motsvarar individens kvalifikationer är vanligare bland de som har 
investerat resurser i en yrkesutbildning. Individers krav på att få ett jobb på 
bostadsorten bestäms av deras sociala situation och höga lönekrav varierar med 
löneläget på de delarbetsmarknader de arbetslösa tidigare har rört sig på. Värt att 
notera är att de arbetslösas anspråk varken påverkas av hur länge de har varit utan 
arbete eller läget på arbetsmarknaden. Sammantaget tyder resultaten på att de 
arbetslösas anspråk dels tycks formas utifrån deras möjlighet a tt röra sig geogra
fiskt, dels varierar med de investeringar de har gjort för a tt höja sin kom petens.

Anspråkens betydelse för chansen att få ett bra jobb
Trots att individers anspråk inte skiljer sig speciellt mycket åt (se tabell 2) kan de 
ändå ha betydelse för deras beredskap att acceptera jobb. Det antas ibland att de 
arbetslösa är kräsna och ovilliga att acceptera jobb som de inte är nöjda med. De 
väljer istället att kvarstå i arbetslöshet tills ett bra jobb erbjuds dem. Om detta 
antagande stämmer innebär det att majoriteten av de arbetslösa som får ett jobb 
övergår till bra jobb. Som nämnts är också ett vanligt antagande i debatten om 
arbetslöshetens orsaker att de arbetslösas ekonomiska villkor är för generösa. 
Det antas öka deras möjlighet att invänta ett jobb som motsvarar deras anspråk. 
Om det ligger något i detta antagande borde, av de som har fått ett jobb, de med 
ersättning från a-kassa oftare få bra jobb än de utan ersättning. De förra har 
större sannolikhet att klara sig ekonomiskt under en längre tidsperiod och har 
därför bättre möjlighet att invänta ett bra jobb.

Ett grundläggande antagande inom ekonomisk teori om arbetslöshetstider
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(sökteorin) är att de arbetslösa kan påverka sin jobbchans genom de krav de stäl
ler för att acceptera erbjudanden om jobb (Björklund m fl 1996:279). Men 
anspråksnivån förväntas inte bara påverka chanserna att få ett jobb utan också 
vilken typ av jobb den arbetslöse får. Höga anspråk borde leda till att enbart bra 
jobb accepteras, medan låga anspråk borde leda till att dåliga jobb oftare accep
teras. Men chansen att få ett jobb torde även påverkas av andra faktorer. En 
sådan faktor enligt sökteorin är intensiteten i de arbetslösas sökbeteende 
(Björklund m fl 1996:279). H ög aktivitet antas öka de arbetslösas jobbchanser. 
Vi kan utifrån det anta att de som aktivt söker arbete även förbättrar sin möj
lighet att få ett bra jobb. De arbetslösas jobbchanser kan även antas påverkas av 
andra faktorer kopplade till arbetsmarknaden. En faktor som uppmärksammats 
under senare delen av 1990-talet är som tidigare nämnts att drygt hälften av de 
arbetslösa som får jobb får ett jobb hos en tidigare arbetsgivare. Våra data visar 
att många nyanställda får tillfälliga jobb (54 procent) om än inte i samma 
utsträckning som de återanställda  (75,3 procent)9. Det innebär att särskilt de 
som återanställs utgör en arbetskraftsbuffert på arbetsmarknaden (jmf Jansson 
1997:101). Det kan t ex vara fråga om arbeten inom branscher som fluktuerar 
säsongvis eller jobb inom delar av arbetsmarknaden där vikariatsanställningar är 
vanliga (se t ex Svensson 1996:8). De återanställda får ändå i större utsträckning 
jobb som motsvarar deras kompetens (73,3 jämfört med 60,8 procent) respekti
ve jobb med en lön som minst motsvarar lön i tidigare arbete (74,1 jämfört med 
65,8 procent) än de nyanställda. Andra faktorer som påverkar de arbetslösas 
jobbchans är t ex tid i arbetslöshet, kön, ålder, civilstånd och arbetshandikapp 
(se t ex Bolinder 1999). Vi kan därför anta att även de arbetslösas chanser att få 
bra jobb påverkas av sådana faktorer.

Följande analyser är inriktade mot att studera hur de arbetslösas anspråk har 
påverkat chansen att få ett bra jobb när andra faktorer av betydelse hålls under 
kontroll. För att kunna renodla effekten av att det är chansen att få ett bra jobb 
och inte chansen att överhuvudtaget få ett jobb som studeras läggs variabeln pre- 
dicerad jobbchans in i ekvationen. Denna variabel baseras på ett predicerat värde 
av olika arbetslöshetsgruppers jobbchans10. Givet att denna variabel ingår i ana
lyserna är det de arbetslösas chans a tt få e tt bra jobb  konstanthållet för deras 
chans att få jobb överhuvudtaget som studeras11.

Då arbetsmarknaderna för män och kvinnor skiljer sig åt i många avseenden 
görs separata analyser för män och kvinnor. Tabell 3 visar att många av de
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Tabell 3 Logistisk regression (b-koefficienter). Sannolikheten att cirka två år efter
urvalstillfället ha ett fast jobb, ett jobb som motsvarar individens kompetens 
respektive ett jobb med minst sam m a lön som i tidigare arbete bland män.

Ett jobb

Analys 1

Ett fast 
Jobb

Analys 2

Ett jobb som 
motsvarar individens 
kompetens
Analys 3

Ett jobb med minst 
samma lön som i 
tidigare arbete
Analys 4

Andel1 35,8 14,7 24,7 19,6

Individuella anspråk 
Kvalifikationskrav (Låga ref) 
Höga 0,22 -0,55 0,67* 0,19
Mycket höga 0,21 -0,12 0,64* 0,02
Löneanspråk (Höga ref) 
Måttliga 0,63* 0,87 1,33* 0,35
Låga 0,47 0,23 0,98 -0,07
Ej klassificerbara -0,27 -1,71 -0,07 -0,90
Lokal förankring (Svag ref) 
Stark -0,26 -0,23 -0,49 0,04
Mycket stark -0,10 -0,33 -0,50 0,37
Sökbeteende
Tidningsannons (Någon gång ref) 
Aldrig 0,28 -0,04 0,60 0,06
Ofta -0,02 -0,05 -0,11 -0,11
Vänner/kontakter (Någon gång ref) 
Aldrig 0,57* 0,60 1,01* 0,80
Ofta 0,19 0,36 0,06 0,29
Eget initiativ (Någon gång ref) 
Aldrig 0,08 0,43 0,25 0,28
Ofta -0,10 -0,21 -0,10 -0,31
Söktid (0 timmar ref) 
1-4 timmar -0,02 0,08 0,04 0,25
5 timmar eller mer 0,15 0,42 0,22 0,18
Individuella behov2 
Arbetsmotivation (Låg ref) 
Hög 0,64 0,51 1,49 -0,05
Mycket hög 0,79 0,76 1,81* 0,23
Ekonomisk ersättning (Ingen ersättning ref) 
Arbetslöshetskassa -0,17 -0,89* -0,41 -0,38

Obiektiva möiliaheter 
Aider {56- år ref)
-25 år 1,81*** 0,76 2,42 2,30
26-35 år 1,75*** 0,95 2,95* 2,24
3645 år 1,34** 0,20 2,26 1,87
46-55 år 1,07* 0,63 1,81 1,14
Civilstånd (Ensamstående ref) 
Gifta/sammanboende 0,86*** 1,00 1,40* 0,71
Medborgarskap (Utomnordiskt ref) 
Nordiskt 1,06* 1,38 1,65 1,35
fortsättning följer
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Tabell 3 fortsättning
Ett jobb

Analys 1

Ett fast 
Jobb

Analys 2

Ett jobb som 
motsvarar individens 
kompetens
Analys 3

Ett jobb med minst 
samma lön som i 
tidigare arbete
Analys 4

Utbildningsnivå (Gymnasial ref) 
Förgymnasiai -0,33 -0,10 -0,43 0,02
Eftergymnasial 0,13 0,93 0,31 0,88
Erfarenhet i sökt yrke (Nej ref) 
Ja 0,41 1,06* 0,80 0,25
Utbildning i sökt yrke (Nej ref) 
Ja 0,09 0,07 0,26 0,51
Arbetshandikapp (Arbetshandikapp ref) 
Ej arbetshandikapp -0,10 -0,43 -0,41 -0,23
Klass (Ej facklärda arbetare ref) 
Facklärda arbetare 0,65** 0,49 1,20* 0,46
Lägre tjänstemän 0,39 0,29 0,97 0,41
Mellan tjänstemän -0,72 -1,05 -0,76 -1,11
Högre tjänstemän 0,86 -0,36 2,34** -0,35
Chefer/fria yrkesutövare 0,71 0,83 1,62* -0,50
Ej klassificerbara -0,18 0,10 -0,70 -7,98
Registreringstid -0,0004 -0,0003 -0,0009* -0,0004
Anstållningsförväntan (Nej ref) 
Ja, tidigare arbetsgivare 1,10*** 0,30 2,03* 1,11
Ja, ny arbetsgivare 0,61* 0,83 1,46** 0,52
Sysselsättning före arbetslöshet
(Deltidsarbete ref)

Heltidsarbete -0,57 0,17 -0,38 -0,47
Annan sysselsättning 0,15 -0,48 0,35 0,05
Lokal arbetsmarknad (15- % arbetslösa ref) 
12-14 % arbetslösa 0,57* 0,85 1,10* 0,72
-11 % arbetslösa 1,23*** 1,74* 1,98* 1,05
Predicerad jobbchans3 XXX -0,69 -4,37 0,001

Konstant -5,98*** -6,23* -9,24** -6,59*
Pseudo R2 0,18 0,12 0,16 0,18
N= 708 708 708 653

Signifikansnivåer ***= 0,001 **=0,01 *=0,05. 
xxx =variabeln ingår ej i analysen

arbetslösa männen som har fått ett jobb har accepterat ett jobb som inte kan 
betraktas som bra jobb ur deras synvinkel. Resultaten visar även att de individ
uella anspråken inte påverkar mäns chanser att få ett jobb i någon större 
utsträckning. Ett undantag är att de med måttliga lönekrav har störst sannolik
het att få ett jobb (se analys 1). Vad beträffar chansen att få ett bra jobb får de 
med höga kvalifikationskrav och måttliga lönekrav oftare än andra jobb som  
motsvarar deras kompetens (se analys 3). Det tyder på att ett bra jobb ifråga om  
kompetens är viktigare för dem än att få ett jobb med en bra lön. Inte heller sök-
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beteende påverkar chansen för män att få ett bra jobb i någon större utsträck
ning (jmf Bolinder 1999). Däremot påverkas chansen att få ett bra jobb av deras 
individuella behov. Det är vanligare att de med starka sociala behov (mycket hög 
arbetsmotivation) får jobb som motsvarar deras kompetens (se analys 3). Det 
tyder på att det är personer som tidigare har haft utvecklande och stimulerande 
arbeten, d v s  personer med positiva erfarenheter av arbete, som får dessa jobb 
(jmf Ellingsaeter 1994:298). Vad avser mäns ekonom iska behov får de utan a- 
kasseersättning oftare fasta jobb än andra (se analys 2). Det är förmodligen per
soner som inte har haft möjlighet att kvalificera sig för ersättning från a-kassa, 
p g a att de inte har jobbat tidigare eller att de endast har haft kortvariga anställ
ningar innan de blev arbetslösa, som får dessa jobb (jmf Thoursie 1998:247).

Mäns sannolikhet att få ett bra jobb påverkas även av faktorer som de har små 
möjligheter att påverka. Det är vanligare att yngre och gifta/sammanboende får 
jobb som motsvarar deras kompetens (se analys 3). Det tyder på att deras socia
la situation spelar en roll. Även arbetsmarknadens utseende har betydelse för 
chansen att få bra jobb eftersom det är vanligare att de korttidsarbetslösa, de 
som förväntar sig att få ett jobb och boende på platser med låg arbetslöshet ofta
re får jobb som motsvarar deras kompetens (se analys 3). Det tyder på att per
soner boende på platser med en bra arbetsmarknadssituation oftare får sådana 
jobb. Dessutom får män med erfarenhet i sökt yrke och boende på platser med 
låg arbetslöshet oftare fasta jobb än andra män. Det senare tyder på att arbets
givare på orter där arbetsmarknadssituationen är relativt god är angelägnare att 
försöka knyta personal till sig genom fasta jobb.

Även bland de arbetslösa kvinnorna  har många accepterat dåliga jobb (se 
tabell 4). Inte heller deras chanser att få ett jobb respektive ett bra jobb påverkas 
av deras anspråk i någon större utsträckning (jmf tabell 3). Det är dock vanliga
re att kvinnor med måttliga lönekrav och de som är svagt lokalt förankrade får 
jobb med en lön som minst motsvarar lön i tidigare arbete (se analys 4). Det 
tyder på att de kvinnor som är beredda att flytta oftare än andra får sådana jobb. 
Inte heller kvinnors jobbchanser påverkas av deras sökbeteende i någon större 
utsträckning. Ett undantag är att de som regelbundet söker arbete via tidnings
annonser oftare får fasta jobb och jobb med minst samma lön som i tidigare 
arbete (se analys 2 och 4). Vad beträffar kvinnors sociala behov  är det vanligare 
att de med hög arbetsmotivation får fasta jobb respektive jobb med en lön som  
minst motsvarar lön i tidigare arbete (se analys 2 och 4). Även deras ekonomiska
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Tabell 4 Logistisk regression (b-koefficienter). Sannolikheten att cirka två år efter
urvalstillfället ha ett fast jobb, ett jobb som motsvarar individens kompetens 
respektive ett jobb med minst sam m a lön som i tidigare arbete bland kvinnor.

Ett jobb

Analys 1

Ett fast 
Jobb

Analys 2

Ett jobb som 
motsvarar individens 
kompetens
Analys 3

Ett jobb med minst 
samma lön som i 
tidigare arbete
Analys 4

Andel4 31,6 10,9 19,2 15,7

Individuella ansoråk 
Kvalifikationskrav (Låga ref) 
Höga 0,23 0,31 0,11 -0,05
Mycket höga 0,58 -0,03 0,63 1,07
Löneanspråk (Höga ref) 
Måttliga 0,20 0,07 0,15 0,82*
Låga -0,04 -0,51 -0,18 0,39
Ej klassificerbara -0,37 -1,36 -0,16 -1,65
Lokal förankring (Svag ref) 
Stark 0,17 -0,54 0,46 -0,94
Mycket stark -0,29 -0,15 -0,17 -1,21**
Sökbeteende
Tidningsannons (Någon gång ref) 
Aldrig 0,24 0,32 -0,10 0,43
Ofta 0,41 1,14* 0,29 1,41**
Vänner/kontakter (Någon gång ref) 
Aldrig -0,37 -0,20 -0,43 -0,49
Ofta 0,14 0,49 0,02 0,29
Eget initiativ (Någon gång ref) 
Aldrig -0,28 -0,42 -0,20 -0,73
Ofta 0,17 0,49 -0,006 0,12
Söktid (0 timmar ref) 
1-4 timmar 0,32 0,80 -0,08 0,52
5 timmar eller mer 0,25 0,31 -0,05 0,17
Individuella behov6 
Arbetsmotivation (Låg ref) 
Hög 0,47 2,88* 0,81 1,74*
Mycket hög 0,38 2,25 0,69 1,36
Ekonomisk ersättning (Ingen ersättning ref) 
Arbetslöshetskassa -0,54 -1,68* -0,20 1,33*

Obiektiva möiliaheter 
Ålder (56- år ref)
-25 år 0,13 0,61 0,13 1,55
26-35 år -0,07 0,06 -0,02 0,91
3645 år 0,65 1,07 1,21 2,57*
46-55 år 0,71 0,16 0,90 2,16
Civilstånd (Ensamstående ref) 
Gifta/sammanboende 0,30 0,27 -0,05 0,75
Medborgarskap (Utomnordiskt ref) 
Nordiskt -0,19 -0,56 -0,57 0,33
fortsättning följer
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Tabell 4 fortsättning
Ett jobb

Analys 1

Ett fast 
Jobb

Analys 2

Ett jobb som 
motsvarar individens 
kompetens
Analys 3

Ett jobb med minst 
samma lön som i 
tidigare arbete
Analys 4

Utbildningsnivå (Gymnasial ref) 
Förgymnasial -0,77** -1,14 -0,85 -1,31
Eftergymnasial 0,12 0,17 0,22 0,67
Erfarenhet i sökt yrke (Nej ref) 
Ja 0,20 0,62 -0,27 0,24
Utbildning i sökt yrke (Nej ref) 
Ja 0,36 0,28 1,06** 0,55
Arbetshandikapp (Arbetshandikapp ref) 
Ej arbetshandikapp 0,74* 1,08 1,50* 0,89
Klass (Ej facklärda arbetare ref) 
Facklärda arbetare -0,43 -0,78 -0,77 -0,94
Lägre tjänstemän 0,25 0,90 0,31 0,74
Mellan tjänstemän 0,11 -0,35 -0,07 -0,07
Högre tjänstemän 0,02 1,31 0,81 -0,35
Chefer/fria yrkesutövare 1,54* 1,55 1,88 2,57
Ej klassificerbara 0,67 0,88 0,19 -6,31
Registreringstid -0,001*** -0,001 -0,001 -0,002
Anställningsförväntan (Nej ref) 
Ja, tidigare arbetsgivare 1,18*** 1,91 1,24 2,58*
Ja, ny arbetsgivare 0,55* 0,92 0,61 1,37*
Sysselsättning före arbetslöshet
(Deltidsarbete ref)
Heltidsarbete -0,09 -1,30** 0,14 -0,07
Annan sysselsättning -0,49 -1,27 -0,34 -1,24
Lokal arbetsmarknad (15- % arbetslösa ref) 
12-14 % arbetslösa 0,40 0,99 0,37 0,50
-11 % arbetslösa 0,05 -0,09 0,08 -0,23
Predicerad jobbchans6 XXX -4,06 -1,28 -5,77

Konstant -2,25* -4,33* -3,04* -3,45
Pseudo R2 0,17 0,12 0,13 0,17
N= 642 642 642 578
Signifikansnivåer ***= 0,001 **= 0,01 *= 0,05. 
xxx =variabeln ingår ej i analysen
1) Andel av män respektive kvinnor som är kvar i arbetskraften vid det andra intervjutillfället.
2) Variablerna ekonomisk situation och psykiskt välbefinnande ingår ej i dessa analyser p g a att det inte finns några 
signifikanta sambanden mellan dessa variableroch de tre indikatorerna på bra jobb.
3) Variabeln predicerad jobbchans avser att konstanthålla för de arbetslösas chans att få ett jobb (såväl bra som dåliga jobb). 
Variabeln baseras på ett predicerat värde av olika arbetslöshetsgruppers jobbchans utifrån analyser (logistiska regressioner) 
med den studerade modellens övriga oberoende variablerna med att ha fått ett jobb vid det andra intervjutillfället som 
beroende variabel. När den predicerade jobbchansen ingår som oberoende variabel ska resultatet tolkas som att vissa 
arbetslöshetsgrupper har större chans att få ett bra jobb.
4) Andel av män respektive kvinnor.
5) Variablerna ekonomisk situation och psykiskt välbefinnande ingår ej i dessa analyser p g a att det inte finns några 
signifikanta sambanden mellan dessa variableroch de tre indikatorerna på bra jobb.
6) Variabeln predicerad jobbchans avser att konstanthålla för de arbetslösas chans att få ett jobb (såväl bra som dåliga jobb). 
Variabeln baseras på ett predicerat värde av olika arbetslöshetsgruppers jobbchans utifrån analyser (logistiska regressioner) 
med den studerade modellens övriga oberoende variablerna med att ha fått ett jobb vid det andra intervjutillfället som 
beroende variabel. När den predicerade jobbchansen ingår som oberoende variabel ska resultatet tolkas som att vissa 
arbetslöshetsgrupper har större chans att få ett bra jobb.
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behov påverkar chansen att få sådana jobb eftersom det är vanligare bland dem 
utan ersättning från a-kassa. Att det t ex inte är de etablerade kvinnogrupperna, 
d v s de som kvalificerat sig för a-kasseersättning, som får fasta jobb kan bero på 
att det är vanligare att kvinnor får s k atypiska jobb (se Persson 1997:251) och att 
det ökar deras risk för fortsatt pendling mellan olika tillfälliga jobb (se även 
Gonäs 1989:157-158).

Även kvinnors chanser att få bra jobb påverkas av faktorer som de har små 
möjligheter att påverka (jmf tabell 3). Det är vanligare att medelålders får jobb 
med en lön som minst motsvarar lön i tidigare arbete (se analys 4). Formell kom 
petens spelar en roll eftersom det är vanligare att de med utbildning i sökt yrke får 
jobb som motsvarar deras kompetens (se analys 3). Det är dessutom vanligare att 
de som väntar på att anställas får jobb med en lön som minst motsvarar lön i tidi
gare arbete (se analys 4). Det tyder på att det är grupper som är speciellt attrak
tiva att anställa som får dessa jobb. Det kan dels vara kvinnor med kortvariga 
arbetslöshetsperioder som flyttar mellan olika arbeten, dels säsongsarbetare med 
mellanliggande arbetslöshetsperioder. En annan förklaring är att det handlar om  
jobb inom områden på arbetsmarknaden, t ex offentliga verksamheter, där vika- 
riatsanställningar är vanliga (se t ex Persson 1997).

Resultaten tyder som helhet på att de arbetslösas krav för att acceptera jobb
erbjudanden spelar liten roll för chansen att få ett bra jobb (jmf Åberg 1996b:12, 
Åberg 1999:12). Inte heller antagandet att de aktivt arbetssökande får bra jobb i 
störst utsträckning får stöd eftersom såväl aktiva som passiva får bra jobb (jmf 
Bolinder 1999:61). Det innebär att faktorer som avser att mäta individens motiva
tion, med avseende på att söka och acceptera erbjudanden om jobb, är av under
ordnad betydelse för chansen att få ett bra jobb. En förklaring till detta m ot
sägelsefulla resultat är att arbetsgivares rekryterings beteende spelar stor roll för 
de arbetslösas chanser att få jobb. Det sker en selektion av arbetslösa till lediga 
jobb som individen har liten chans att påverka. Under den studerade perioden 
var arbetslösheten mycket hög och konkurrensen om jobben hård. En annan för
klaring är att lediga jobb relativt ofta tillsätts med arbetslösa som tidigare har 
varit anställda på arbetsplatsen (jmf Harkman & Jansson 1995:1, Jansson 
1999). D et som m est påverkar chansen a tt få ett bra jobb  är sociala ocb arbets- 
marknadsrelaterade betingelser i de arbetslösas omgivning.
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Diskussion
Syftet med studien har dels varit att undersöka vad som påverkar de arbetslösas 
anspråk, dels att studera vad anspråken betyder för de arbetslösas möjlighet att få 
jobb respektive bra jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Analysen tar sin 
utgångspunkt i arbetets ekonomiska och sociala värde för individen. Resultaten 
visar a tt arbetets värden inte bestämmer de arbetslösas anspråk i någon större 
utsträckning. Ett intressant resultat är att de arbetslösas ersättning inte påverkar 
deras löneanspråk. Det stöder inte antagandet att en hög ersättning till de arbets
lösa höjer deras anspråk (jmf Edin & Holmlund 1994). D ärem ot varierar de 
arbetslösas anspråk m ed deras objektiva möjligheter a tt få jo b b . T ex ställer de 
som investerat resurser i en yrkesutbildning höga krav på att få ett jobb som mot
svarar deras kompetens. Att ha höga krav på att få ett jobb på bostadsorten vari
erar med de sociala situationer de arbetslösa befinner sig i. En naturlig förklaring 
är att individers överväganden om att flytta varierar med partnerns arbetsmark- 
nadsstatus eftersom familjen är en grundläggande ekonomisk enhet i samhället. 
De arbetslösas reservationslön tenderar att variera med såväl deras sociala situa
tioner som löneläget på de delarbetsmarknader där de tidigare har jobbat.

Analysens andra del visar a tt sannolikheten a tt få ett bra jobb påverkas margi
nellt av såväl de arbetslösas anspråk som deras sökbeteende. Det kan jämföras 
med Åbergs (1999:12) studie som visar att de arbetslösas anspråk inte påverkar 
deras jobbchanser och Bolinders (1999:61) studie som visar att de arbetslösas 
sökbeteende påverkar deras jobbchanser marginellt under perioder av hög arbets
löshet. Ett undantag är att män med höga kvalifikationskrav och måttliga 
lönekrav har större chans att få jobb som motsvarar deras kompetens. Dock  
påverkas inte chansen att få ett jobb med en bra lön alls av de arbetslösas anspråk. 
Resultaten visar även att nyanställda får fasta jobb i större utsträckning än åter- 
anställda, men att de senare däremot oftare får jobb som motsvarar deras kom
petens respektive jobb med en lön som minst motsvarar lön i tidigare arbete.

Studien visar även a tt många arbetslösa accepterar jobb som inte motsvarar 
deras kompetens. Det innebär att många är överkvalificerade för det jobb de har 
accepterat. Det tyder på att trenden att många känner sig inlåsta på arbetsmark
naden riskerar att förstärkas (se Aronsson & Göransson 1997). Ett intressant 
resultat med avseende på de arbetslösas ekonomiska behov, är att de utan ersätt
ning från a-kassa oftare får fasta jobb än andra. Det motsäger Carlings (1996) tes 
att en hög ersättningsnivå ökar de arbetslösas möjligheter att invänta ett bra jobb
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eftersom de med ersättning från a-kassan, d v s de med hög ersättning, inte har 
större chans att få bra jobb än andra. Studien visar även att de arbetslösas objek
tiva möjligheter att få ett jobb spelar en roll för chansen att få ett bra jobb. 
Resultatet ligger i linje med Devine &c Kiefer (1993:21) som påtalat att reserva- 
tionslönens betydelse för de arbetslösas jobbchans kan ha över betonats på bekost
nad av strukturella faktorer. Det tyder även på att de ekonomiska incitamentets 
betydelse för chansen att få ett jobb kan ha givits för stor betydelse i debatten om  
arbetslöshetens orsaker. Det är intressant i skenet av den pågående debatten kring 
det nya förslaget till förändringar av arbetslöshetsförsäkringen (Näringsdeparte
mentet 1999).

Resultaten visar som  helhet a tt de arbetslösa accepterar de jobb  som  erbjuds, 
även om jobben inte kan betraktas som bra jobb  ur individens synvinkel. 
Visserligen vet vi inte i vilken utsträckning de som ännu inte har fått något jobb 
varit för kräsna men klart är att många föredrar ett dåligt jobb framför inget alls. 
Det överensstämmer väl med att lönearbetet värderas högt även av de som är 
arbetslösa (Johansson 1999:168). De arbetslösa vill jobba men det är i hög 
utsträckning tillgången på jobb, inte deras anspråk eller sökbeteende, som styr 
deras jobbchanser.
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Noter
1 Denna svenska stud ie visar a tt andelen tillfä lliga  anstä lln ingar ökar från nio till 13 procent under 
perioden 1990 till 1996. Andelen tillfälligt anställda är sto r inom skogs- och jordbrukssektorn, inom 
bygg, handel och servicesektorn, sam t bland offentlig anställda .
2 S eh lsted t & Schröders (1989:171) studie, med ungdom ar under 25 år, visar a tt m ajoriteten av 
dessa  önskar ett fast arbete .
3 Nollen (1996:580) visar i en am erikansk studie a tt två tredjedelar av de som  accepterar tidsbe

gränsade anstä lln ingar gör de t av instrum entella skäl som  att få in en fot på arbetsm arknaden, lön 
eller arbetslivserfarenhet (se även Buchtemann & Quach 1989:138-139).
4 Tidsperioden mellan det första och andra intervjutillfället är beräknat till 645 dagar, med början 
från urvalstidpunkt för den första intervjun till den andra intervjun slutförts. Urvalet gjordes vecka 2 
1996. Den första intervjun genom fördes vecka 9-13 1996 och den andra vecka 39-44 1997.
5 Kategorin ingen ersättn ing  om fattar även de med kontant arbetsm arknads stöd (KAS).
6 Att t ex kön, som oftast brukar betrak tas som en individuell faktor, utgör en strukturell faktor i 
denna stud ie  hänger sam m an med a tt denna variabel i d e tta  sam m anhang avser a tt spegla förhål
landen på arbetsm arknaden som individen inte kan råda över (t ex a tt arbetsm arknaden är segre- 
gerad eller a tt arbetsgivare föredrar a tt anställa vissa individer framför andra).
7 Variabeln predicerad jobbchans  avser a tt konstanthålla för de a rbetslö sas jobbchans ( d v s  deras 
chans a tt få såväl bra som  dåliga jobb).
8 Denna grupp utgör knappt en fjärdedel av de som har fått e tt jobb. Av d essa  uppger 57,9 pro
cent a tt de inte har varit yrkesverksam m a på den reguljära arbetsm arknaden innan de blev a rb e ts
lösa. När variabeln e tt jo b b  med m inst samma lön som i tid igare arbete  studeras i de kom m ande 
analyserna ingår inte d essa  individer p g a a tt de inte har uppgivit lön i tidigare arbete  eller inte 
har förvärvsarbetat tidigare.
9 Det överensstäm m er med svenska stud ier som visat a tt av de arbetslösa  som får jobb får över
vägande delen tidsbeg ränsade  anställn ingar (se t ex Harkman 1987:106-107, Holmlund 1995:152, 
Svensson 1996:8).
10 Det predicerade värdet baseras på en analys med den studerade  m odellens oberoende variabler 
och de arbetslö sas jobbchans som beroende variabel (se analys 1 tabe ll 3 respektive 4).
11 När den predicerad jobbchansen ingår som  oberoende variabel i analysen ska resu ltatet tolkas 
som att vissa arbetslö shetsg rupper har större chans a tt få e tt bra jobb , d v s  konstanthållning sker 
för a tt de t inte är de arbetslö sas jobbchans som studeras.
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Abstract
The demands o f  the unem ployed and their role for the possibility to 
get a good  job

This article studies what affect the demands of the unemployed and what these 
demands mean for the unemployeds possibility to get a good job. The study is 
based upon longitudinal data collected during a period of high unemployment. 
The results show that the demands of the unemployed are to a great extent adap
ted to their situation. High demands regarding qualifications are particularly 
common among individuals who have invested resources in vocational training. 
There is also a tendency for the housing situation to be important for social rea
sons, and for salary expectations to vary with the wage situation in the part of 
the labour market in which the unemployed moves. The probability of getting a 
good job is marginally affected by the unemployeds demands and their search 
behaviour. The chance to get a good job is primarily affected by social and labour 
market conditions in the environment of the unemployed. N ew ly employed more 
often get regular jobs and the re-employed more often get jobs that meet their 
demands. This study shows that many unemployed accept temporary jobs and 
jobs that not correspond to their demands.

Nyckelord: Arbetslöshet, anspråksnivåer, jobbchanser
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APPENDIX

Datamaterialet
I den första intervjun blev svarsfrekvensen 74 procent. Av de som inte svarade 
var sju procent vägrare, några hade fått jobb innan intervjuerna genomfördes 
och andra hade av olika skäl övergått till andra sysselsättningar. Av de som  
besvarade telefonintervjun uppgav 1 813 personer att de var öppet arbetslösa 
eller deltagare i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och de resterande uppgav att 
de övergått till arbete. Dessa individer ingick i den andra intervjun och svarsfre
kvensen blev 80 procent. Av de som inte svarade var fem procent vägrare och de 
resterande gick inte att komma i kontakt med av olika anledningar. Av dem som  
besvarade den andra intervjun var 33,7 procent öppet arbetslösa eller deltagare 
i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 41,2 procent hade fått arbete och resten har 
övergått till andra sysselsättningar (t ex eget företagande, studier, pension, sjuk
skrivning, föräldraledighet).

Individuella anspråk
Variabeln kvalifikationskrav  baseras på frågan: Hur viktigt är det för dig att få 
ett arbete som minst motsvarar Dina kvalifikationer? Svaren har kategoriserats 
enligt följande med respektive kategori i parentes; mycket viktigt (mycket höga 
kvalifikationskrav), viktigt (höga kvalifikationskrav), mindre viktigt samt ovik
tigt (låga kvalifikationskrav).

Variabeln löneanspråk (reservationslön) baseras på relationen mellan följande 
två frågor: Vilken är den lägsta månadslön före skatt Du kan tänka Dig att 
acceptera för ett heltidsarbete? Vad tjänade Du i ditt senaste förvärvsarbete per 
månad före skatt? Värdet på den första frågan har delats med värdet på den 
andra variabeln. Denna variabel har sedan delats i kategorierna låga löneanspråk 
(-0,81), måttliga löneanspråk (0,82-1,01) och höga löneanspråk (1,02-). De som  
inte har kunnat kategoriseras har sammanförts till kategorin ej klassificerbara 
(6 , 6  procent av de arbetslösa). Av denna grupp har knappt hälften arbetat innan 
de blev arbetslösa.

Variabeln lokal förankring baseras på frågan: Hur viktigt är det för Dig att bo 
kvar på den ort där Du bor nu? Svaren har kategoriserats som följer med respek
tive kategori i parentes: mycket viktigt (mycket stark lokal förankring), viktigt 
(stark lokal förankring), mindre viktigt samt ej viktigt (svag lokal förankring).
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Bra jobb
E tt jobb  som  m otsvarar individens kom petens mäts med svaret ja på frågan: 
Motsvarar din nuvarande anställning din utbildning och dina kvalifikationer? 
E tt jobb  m ed m inst samma lön som  i tidigare arbete mäts med svaren på frågor
na: Vad tjänande Du i ditt senaste förvärvsarbete per månad före skatt? (vid det 
första intervjutillfället) respektive: Vilken månadslön har du före skatt? (vid det 
andra intervjutillfället). Svaret på den första frågan (lön i tidigare arbete) har 
dividerats med svaret på den andra frågan (lön i nuvarande arbete). De med ett 
värde under 1 har fått ett jobb med en lön som minst motsvarar lön i tidigare 
arbete. I denna studie har svaren kategoriserats enligt följande; <1,06 = ett jobb 
med en lön som minst motsvarar lön i tidigare arbete respektive >1,05 = ett jobb 
med en lägre lön än i tidigare arbete.

Motivationsrelaterade faktorer
De arbetslösas sökbeteende  mäts dels med användandet av de tre sökmetoderna; 
tidningsannons3 vänner Ikontakter respektive eget initiativ baserat på frågan; 
”Har Du under Din nuvarande arbetslöshetsperiod använt Dig av följande sätt 
att söka arbete på?”, dels söktid  baserat på frågan; ”Hur många timmar har Du 
sammanlagt ägnat åt att söka arbete de senaste två veckorna?” (se även Bolinder 
1999).

A rbetsm otivation  (WIS) är ett index summerat utifrån följande påståenden där 
den intervjuade svarar på en 5-gradig skala från ”tar helt avstånd” till ”instäm
mer helt”:
• Det är mycket viktigt för Dig att ha ett förvärvsarbete.
• Även om Du vann en stor summa pengar så skulle Du förvärvsarbeta.
• Du avskyr att vara arbetslös.
• Du blir väldigt snabbt uttråkad om du inte har ett förvärvsarbete att gå till.
• Bland det viktigaste som finns i livet är att ha ett förvärvsarbete.
En summering av svaren på dessa påståenden ger en skala från 0-20. Utifrån 
denna skala har kategorierna låg- (0-7), hög- (8-15) och mycket hög arbetsmoti
vation (16-20) skapats (WIS-skalan se Warr m fl 1979).

sociologisk forskning 2/2000 3 3



Maragreta Bolinder

Psykiskt välbefinnande (GHQ) är ett index summerat utifrån nedanstående tolv 
påståenden med en 4-gradig skala från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt”:
• Du har förlorat mycket sömn p g a  oro.
• Du känner att du spelar en betydelsefull roll för andra
• Du känner att du klarar av att ta beslut om saker och ting
• Du känner dig väldigt pressad
• Du känner att du inte kan klara av de dagliga problemen
• Du kan koncentrera dig på vad du gör
• Du kan ta itu med svårigheter
• Du känner dig olycklig och nedstämd
• Du har känt att ditt självförtroende minskat
• Du tänker på dig själv som en värdelös person
• Du känner dig någorlunda lycklig när allt kommer omkring
• Du har kunnat klara av dina dagliga göromål
Svaren på dessa påståenden lägger sig på en skala mellan 0 och 36. Tre katego
rier har skapats utifrån dessa; mår dåligt (13-36), mår ganska bra (5-12) och mår 
mycket bra (0-4). Denna variabel används även som kontinuerlig variabel 
(GHQ-skalan Goldberg 1972).

Variabeln ekonomisk situation  baseras på frågan: Om du ser till ditt hushålls 
ekonomiska situation, hur klarar Du/Ni Din/Er situation? Svaren har kategori- 
serats enligt följande (respektive kategori i parentes): ganska lätt, lätt respektive 
mycket lätt (inga svårigheter), vissa respektive små svårigheter (svårigheter), 
stora svårigheter (stora svårigheter).
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Hundra år av könssegregering på 
den svenska arbetsmarknaden
AV MAGNUS NERM O

Sverige industrialiserades sent i jämförelse med många andra europeiska länder 
(t.ex Storbritannien, Tyskland och Frankrike) (Pott-Buter 1993). Även om det 
inte är enkelt att precisera en startpunkt för industrialismen så tycks konsensus 
råda om att genombrottet skedde kring 1870-talet (se Carlsson 1968). Det är 
emellertid värt att notera att fler arbetade med jordbruk än industri, handel och 
transport sammantaget så sent som 1910.1 Sverige var därför i flera avseenden 
fortfarande ett ruralt land vid sekelskiftet; ungefär hälften av befolkningen hade 
sin utkomst från jordbruk. Under 1900-talets första årtionden minskade dock 
jordbrukets betydelse på bekostnad av en starkt växande industrisektor. De förs
ta som lämnade jordbrukssektorn var ogifta kvinnor som var tvungna att söka 
sitt uppehälle någon annanstans, för det mesta som hembiträden. Under 1920- 
och 1930-talen mekaniserades stora delar av jordbruket vilket medförde att yngre 
män som inte längre fick arbete som hantlangare där, också sökte sig till andra 
typer av arbeten. Dessa förändringar åtföljdes av en massiv urbanisering och 
industrialisering som gjorde att Sverige övergick till att bli ett industriland.

Denna dramatiska omstrukturering av det svenska samhället påverkade natur
ligtvis både mäns och kvinnors liv radikalt. Vi är emellertid här främst intresse
rade av förändringar kopplade till arbete i allmänhet och möjligheter till betalt 
arbete i synnerhet. Utifrån det perspektivet är det därför rimligt att säga att 
industrialismens genombrott på många sätt påverkade kvinnor i mycket högre 
grad än män. Vi är dock även intresserade av förändringar som påverkade arbets
delningen mellan könen, vilket uppenbarligen även berör män. Artikeln syftar 
således till att ge en historisk bakgrund till det kvinnliga förvärvsarbetsdeltagan- 
det samt att studera trender i könssegregering på den svenska arbetsmarknaden.

Artikeln inleds med en kortfattad översikt av några debatter och processer

M agnus Nermo, filosofie doktor, är verksam inom Levnadsnivåprojektet vid  
Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
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som direkt eller indirekt påverkade dels kvinnors förvärvsarbetsdeltagande, dels 
könsarbetsdelningen utanför jordbrukssektorn under 1900-talet. Beskrivningen 
följs av två empiriska analyser som studerar två dimensioner av könssegregering 
på den svenska arbetsmarknaden mellan 1890 och 1990. Den första analysen 
fokuserar på den relativa fördelningen av män och kvinnor i olika näringsgrenar, 
vilket vanligtvis benämns horisontell könssegregering. Den andra fokuserar på 
den relativa fördelningen av kvinnor och män på olika positioner på arbetsmark
naden, såsom arbetare, tjänstemän, professionella, vilket vanligtvis benämns 
vertikal könssegregering .2

Förändringar i kvinnors arbete under 1900-talet
Arbetsfördelningen i jordbrukssamhället kännetecknades, utan att överdriva gra
den av jämställdhet, av att både kvinnor och män spelade en stor roll genom att 
producera varor av lika betydelse för hushållet (Wikander 1991). Det fanns dock 
en strikt könsarbetsdelning. Kvinnor ansvarade inte bara för allt inomhusarbete, 
såsom sömnadsarbete, vävning, matlagning och barnpassning, utan även sysslor 
som utfordring av djur, mjölkning etc. Männen var ansvariga för utomhusarbe- 
te, t.ex. plöjning, snickeri och skogsbruk. Det industriella produktionssättet för
ändrade mycket av detta, speciellt kvinnors ansvarsområde. Den framväxande 
industriella tillverkningen av textilier, kläder och livsmedel konkurrerade nämli
gen ut traditionella produktionsformer och begränsade många kvinnors arbets
uppgifter till barnpassning och obetalt hemarbete. En troligtvis än viktigare för
ändring var att den framväxande industrialismen ökade den relativa betydelsen 
av betalt arbete utanför hushållet, vilket principiellt sett betraktades som en man
lig sfär. Män betraktades därför som huvudsakliga försörj are, vilket medförde att 
kvinnors lönearbete kom att betraktas som komplementärt (Göransson 1993). 
Kvinnors lönearbetet inom industrin kom dessutom att kännetecknas av en mer 
direkt underordning av kvinnor, vilket inte var fallet i det “gammaldags” jord
bruksarbetet (Wikander 1991). Kvinnor anställda på mejerier var till exempel 
inte längre ansvariga för hela processen utan fick finna sig i att vara underord
nade manliga förmän och chefer (Sommestad 1992). Liknande processer åter
finns i andra näringsgrenar såsom textil- och livsmedelsindustrin.

Övergången från jordbruks- till industrisamhälle var emellertid inte enbart 
negativ för kvinnor. Nya sätt att organisera arbetet ökade kvinnors möjligheter 
till betalt arbete. Helt nya branscher med kvinnoarbeten skapades i den växande
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industriella sektorn, framför allt inom livsmedels- och textilindustrin (Ohlander 
1996)3. En orsak till denna nya efterfrågan på kvinnlig arbetskraft var att kvin
nor betraktades som en komplementär arbetskraft och därför erhöll lägre löner, 
vilket gjorde dem attraktiva för arbetsgivare. De moderna maskinerna inom  
industrin minskade dessutom betydelsen av muskelkraft. Kvinnor kunde därför 
producera samma mängd varor som männen till en lägre kostnad för arbetsgi
varen (Widerberg 1980). Ytterligare en faktor var att massemigrationen under 
1800-talet skapade ett ökande överskott av kvinnor i befolkningen fram till 1920  
(Widerberg 1980). Detta överskott resulterade i sjunkande giftermålstal och att 
ett stort antal kvinnor var tvungna att försörja sig, vilket gjorde kvinnofrågan 
politiskt relevant. Resultatet blev att kvinnor, framför allt de välutbildade och 
ogifta ur medelklassen, fick tillgång till ett antal tidigare stängda yrken, fram
förallt inom den offentliga sektorn, såsom post- och telegraftjänster, läraryrken 
och sjuk vårdsyrken (Florin 1990). Kvinnor fick även tillträde till högre utbild
ning på universitetsnivå och kunde därmed gå in i yrken inom medicin och 
undervisning som tidigare var stängda för kvinnor. Sveriges övergång till ett 
industrisamhälle innebar därför dramatiska förändringar för kvinnor ur alla 
samhällsklasser.

Förekomsten av lönearbetande kvinnor var dock en källa till konflikt, speci
ellt inom den växande industrisektorn. Det är dock viktigt att notera att det 
endast var en liten del av de förvärvsarbetande kvinnorna som arbetade på 
fabrik. De flesta av dem arbetade som tidigare nämnts som hembiträden. Hur 
som helst så fruktade många att det tunga och smutsiga fabriksarbetet skulle ha 
negativ inverkan på kvinnor. De var inte bara fysiskt svagare än män, utan 
ansågs även vara moraliskt svagare. Fabriksarbetet riskerade därför att under
minera deras lämplighet som fruar och mödrar, vilket i förlängningen kunde leda 
till familjens upplösning och därmed utgöra ett hot mot samhället i sig (se t.ex. 
Meyerson 1909)4. Lagstiftning som förbjöd kvinnligt industriarbete sågs därför 
inte bara som ett skydd för enskilda kvinnor mot ohälsosamma och omoraliska 
miljöer, utan var även i nationens intresse. Genom att hålla kvinnor utanför 
arbetsmarknaden kunde framtida generationers uppfostran garanteras på lång 
sikt. Liberaler, medelklassfeminister och socialdemokratiska kvinnor ifrågasatte 
med kraft de antaganden som låg bakom den genderiserade skyddslagstiftningen 
och menade att lagstiftningen inte skyddade kvinnor på arbetsmarknaden utan 
snarare inskränkte deras handlingsfrihet (Karlsson 1995). Skyddslagstiftningen
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erhöll dock ett starkt och på sina håll oväntat stöd från inflytelserika feminister 
som t ex. Ellen Key. Hon menade, i linje med dåtidens vetenskap, att kvinnor 
som arbetade utanför hemmet äventyrade sin kvinnlighet, vilket i sin tur kunde 
göra dem mindre lämpade som barnuppfostrare. Hon ansåg vidare att män och 
kvinnor inte borde konkurrera med varandra i samma livssfärer. Kvinnor hörde 
hemma i den privata sfären där de tog hand om barn och hushåll, och männen 
hörde hemma i den offentliga sfären, vilket innebar lönearbete5. Debatten kom  
att fokusera på kvinnligt nattarbete och ledde till en lag 1909 som förbjöd natt
arbete för kvinnor inom industrin. Lagstiftningen berörde dock endast kvinnor i 
kvalificerade arbetaryrken och påverkade inte alla kvinnor i hushållsarbete 
(Göransson 1993)6.

Lagstiftning användes dock inte endast för att separera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden utan också för att upprätthålla och förstärka existerande 
löneskillnader mellan könen. Ett framträdande exempel på detta är debatten 
kring könsdifferentierade löner för statligt anställda under tidigt 1900-tal, här 
illustrerat av läraryrket7. Lärare ansågs vara ett lämpligt arbete speciellt för ogif
ta kvinnor med medelklassbakgrund. Man trodde att kvinnor som arbetade 
inom skolor skulle göra skolmiljön mera sofistikerad utan att för den skull sätta 
sin kvinnlighet i fara (Llorin 1990). Detta tänkande applicerades framför allt på 
lärare som undervisade de allra yngsta barnen, men kvinnor accepterades till en 
början även som folkskollärare. Ett möjligt skäl till detta var att manliga lärare 
faktiskt tjänade på att dessa välutbildade medelklasskvinnor kom in i yrket. 
Inledningsvis bidrog de till att öka prestigen såväl som lönerna för folkskollära
re (Llorin 1990). Snart började emellertid de manliga lärarna oroa sig för att allt
för många kvinnor i stället skulle ha en negativ inverkan på yrkets status och 
därigenom deras löner. Detta resulterade i krav på differentierade löner för män 
och kvinnor i statlig anställning8. Löneregleringskommittén 1911 konstaterade 
t ex att lika lön var orättvist för männen eftersom statligt anställda kvinnor hade 
lägre pensionsålder och dessutom längre förväntad livslängd. Det viktigaste 
argumentet var dock att kvinnor saknade männens försörjningsbörda. 
Lärarlönskommitténs rapport 1914 föreslog därför att alla män skulle betraktas 
som familjeförsörjare och därmed erhålla högre lön än kvinnor. I linje med den 
tidigare löneregleringskommittén föreslogs att kvinnor med statlig anställning 
skulle få 90 procent av de manliga anställdas lön (Waldermarson 1996)9. 
Lagstiftningen genomfördes 1918. Detta är onekligen ett tydligt exempel på den
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historiska nedvärderingen av kvinnors arbete.
Debatterna om kvinnors arbete under senare delen av 1800-talet och de förs

ta decennierna av 1900-talet fokuserade framför allt på kvinnors industriarbete. 
Under 1920- och 1930-talen uppmärksammades i stället de "nya" kvinnoyrke- 
na, t.ex. kontors- och affärsbiträden (Wikander 1985). Det ökande antalet kvin
nor i kontorsarbete var dock endast en aspekt av denna feminisering. Den gav 
även upphov till en könsarbetsdelning inom kontoren genom att t ex offentlig- 
anställda kvinnor tilldelades lågavlönade och enkla rutinuppgifter. Detta var, 
som redan nämnts, en medveten strategi från statens sida för att spara pengar 
och ett viktigt skäl till att arbeten inom den offentliga sektorn öppnades för kvin
nor (Waldermarson 1996).

Under 1930-talet betraktades kvinnor på arbetsmarknaden fortfarande som  
en komplementär arbetskraft. Deras huvudsakliga ansvar som fruar och mödrar 
var att ta hand om hushåll och familj. Idealt sett förväntades de lämna arbets
marknaden när de gifte sig och fick barn. Arbetsgivare inom både privat och 
offentlig sektor avskedade därför regelmässigt kvinnor som blev gravida och i 
vissa fall kvinnor som gifte sig (Wikander 1991). Alla kvinnor tvingades dock 
inte lämna sina arbeten, men de som stannade kvar var generellt sett längre ned 
i hierarkin än de ogifta kvinnorna (Svensson 1990). Männens avståndstagande 
från kvinnor som gjorde karriär och erhöll ansvarsfulla positioner formulerades 
i termer av skillnader mellan mäns och kvinnors behov. Bättre betalda positioner 
reserverades för män med motiveringen att de hade en försörjningsbörda som  
kvinnor saknade (Svensson 1990). En kvinna ansågs alltid tillhöra någon på så 
sätt att hon alltid var någons fru, dotter etc. Lönen behövde därför endast vara 
tillräckligt stor för att minoriteten ensamstående kvinnor skulle klara sin för
sörjning.

Depressionen under det tidiga 1930-talet gav upphov till en intensiv debatt om  
det så kallade dubbelarbetet, d.v.s. familjer där både mannen och hustrun för
värvsarbetade. Krav på lagstiftning mot gifta kvinnors förvärvsarbete framfördes 
och en politiskt tillsatt kommitté fick i uppdrag att undersöka dubbelarbets
frågan10. Det bör nämnas att fackföreningsrörelsen inte aktivt försvarade sina 
kvinnliga medlemmar vid den här tiden. De manligt dominerade fackföreningar
na var egentligen inte intresserade av att tävla med kvinnor på arbetsmarknaden, 
speciellt inte under en recession med hög arbetslöshet. I vissa fall stödde de till 
och med idén att gifta kvinnor borde avstå sin anställning till förmån för arbets
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lösa män (Irlinger 1990; Hirdman 1998)11. 1930-talet slutade emellertid betyd
ligt bättre än det började. Den ekonomiska nedgången var över och det fanns en 
efterfrågan på kvinnor på arbetsmarknaden. Debatten om gifta kvinnors rätt till 
förvärvsarbete slutade inte med lagstiftning som utestängde kvinnor från lönear- 
bete. Istället infördes en lag 1939 som förbjöd arbetsgivare att använda giftemål 
som en anledning att avskeda kvinnor. Kvinnor gjorde även framsteg inom den 
statliga sektorn. Den högsta lönenivån var till exempel inte längre reserverad för 
män12. Kvinnor tilläts nu ta anställning inom snart sagt hela den statliga sektorn 
förutom vissa nyckelpositioner såsom domare och präster12. Sammantaget 
behandlades kvinnor och män formellt sett lika i snart sagt hela arbetsmarkna
den (Widerberg 1980). Speciella “kvinnolöner” fanns emellertid fortfarande kvar 
inom den privata sektorn.

Det sena 1930-talet var förstås inte bara en tid med ekonomisk tillväxt utan 
också en tid av politisk turbulens vilket mynnade ut i det andra världskriget. 
Trots att Sverige inte var direkt involverat i krigshandlingar så påverkade kriget 
ändå både det svenska samhället i allmänhet och det kvinnliga förvärvsarbets- 
deltagandet i synnerhet. En vanlig uppfattning är att andra världskriget hade en 
könsintegrerande effekt på arbetsmarknaden. Det är utan tvivel sant att kvinnor 
fick tillgång till yrken i andra branscher i och med att de inkallade männen 
behövde ersättas. Den här förändringen i kvinnors möjligheter att välja yrke var 
emellertid, enligt vissa forskare, endast av temporär karaktär. Den amerikanske 
historikern Kessler-Harris (1982) menar att åren efter kriget i det sena 1940-talet 
kännetecknades av en “backlash” mot kvinnor, som tvingades lämna arbets
marknaden för att ge plats åt de återvändande soldaterna. Detta är en beskriv
ning av amerikanska förhållandena, men det är rimligt att anta att liknande 
effekter kan ha ägt rum på den svenska arbetsmarknaden. Påståendet att kriget 
var en mekanism som gjorde de västerländska arbetsmarknaderna mera köns- 
integrerade verkar därför endast vara korrekt i ett kortare perspektiv. En alter
nativ förklaring kan därför vara att andra världskriget snarare försenade köns- 
integreringen av arbetsmarknaden (Wikander 1991).

Efterkrigstiden
1950-talet åtföljdes av ekonomisk tillväxt i de flesta industrialiserade länderna, 
inklusive Sverige. För ett växande antal familjer innebar det att det nu blev eko
nomiskt möjligt att leva på en lön. Det var emellertid samtidigt brist på
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arbetskraft i den växande industrisektorn. Arbetskraftsinvandring var en lösning 
på problemet, men bristen på arbetskraft bidrog även till att den gamla frågan 
om gifta kvinnors förvärvsarbete återigen blev aktuell. Denna debatt handlade 
dock inte om lagstiftning som förbjöd eller begränsade kvinnors arbetsmark- 
nadsdeltagande. Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) var i stället intresserade av 
att anställa fler kvinnor, speciellt gifta kvinnor (Hirdman 1998), eftersom de 
betraktades som en outnyttjad arbetskraftsreserv. Landsorganisationen (LO) var 
emellertid än en gång ambivalent till att inkludera gifta kvinnor i arbetskraften. 
LO var i princip positiva till att kvinnor skulle ha lika rätt till betalt arbete, men 
var samtidigt skeptiska till tidpunkten för en sådan förändring (Hirdman 1998). 
Rådande föreställningar och normer förespråkade dessutom att gifta kvinnor 
borde lämna arbetsmarknaden och ägna all kraft åt hushåll och barn om det var 
ekonomiskt möjligt. Hustruns lön betraktades med andra ord fortfarande endast 
som ett komplement till makens. Man skulle kunna påstå att att en stor andel 
hemarbetande kvinnor ansågs vara en indikation på ett blomstrande och 
modernt samhälle. Enligt detta synsätt var därför 1950- och 60-talet en period 
av välmåga som skulle kunna kallas den svenska “hemmafrueran”.

Det noterades tidigare att lika lön för män och kvinnor i statlig tjänst infördes 
på 1920-talet. Speciella kvinnolöner i den privata sektorn avskaffades emellertid 
inte formellt förrän 1965. LO och SAF kom 1960 överens om att under en 
femårsperiod fasa ut termen “kvinnolön” från kollektivavtalen. Naturligtvis 
gjorde inte principen om lika lön för hela arbetsmarknaden att lönegapet mellan 
könen försvann. Arbetet inom såväl den offentliga som den privata sektorn hade 
sedan länge varit könssegregerat både inom och mellan näringsgrenar. Icke desto 
mindre innebar införandet av principen om lika lön ett genombrott för de män 
och kvinnor som i årtionden kämpat för kvinnors rättigheter på arbetsmarkna
den, både i och utanför fackföreningsrörelsen. Dessutom sammanföll denna för
ändring med en politisk diskussion som förändrade gamla attityder kring gifta 
kvinnors förvärvsarbete. Under det följande decenniet skedde en dramatisk för
ändring i kvinnors arbetsmarknadsdeltagande, vilket innebar slutet för den 
svenska hemmafrueran (Axelsson 1992).

Denna dramatiska förändring förklaras av flera samverkande faktorer. En 
möjlig kausal förklaring är att det fanns en stark efterfrågan på gifta kvinnor vid 
slutet av 1950-talet och framåt. Detta i sin tur gav i början av 1960-talet upphov 
till en intensiv debatt om kvinnors och mäns roller (Baude 1992). I mitten av
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1960-talet såg både det politiska etablissemanget och den framväxande kvinno
rörelsen de gifta kvinnornas arbetsmarknadsdeltagande som en nödvändighet för 
jämlikhet mellan könen. Sammantaget åstadkom detta en efterfrågan på politis
ka reformer som underlättade kvinnors intåg på arbetsmarknaden - t.ex. utbygg
naden av barnomsorgen och sambeskattningens avskaffande i början av 1970- 
talet, vilket ökade kvinnors incitament för att börja lönearbeta. Dessa politiska 
reformer banade väg för en expansion av den offentliga sektorn, vilket i sin tur 
ytterligare ökade efterfrågan på kvinnor i arbetskraften.

Kvinnors förvärvsarbetsdeltagande under 1900-talet
Det är inte direkt någon hemlighet att kvinnor har utgjort en betydande del av 
den svenska arbetskraften under hela 1900-talet. Det är dock inte lika uppenbart 
vilka som borde räknas som förvärvsarbetande. Den definition som användes i 
tidigare officiell statistik underskattade antalet kvinnor i arbete (Nyberg 1994). 
Jordbrukarhustrur definierades till exempel inte som en del av arbetskraften för
rän 1965. Före 1960 betraktades dessutom alla deltidsarbetande kvinnor som  
utanför arbetskraften (Göransson 1993). De två linjerna i figur 1 representerar 
två definitioner av andelen förvärvsarbetande kvinnor i åldern 15 till 70 år14. 
Den heldragna linjen visar andelen förvärvsarbetande kvinnor såsom definierat i 
den offentliga statistiken medan den streckade linjen är en skattning av andelen 
förvärvsarbetande kvinnor inklusive jordbrukarhustrur. Den senare definitionen 
ger uppenbarligen en starkare U-formad kurva över det kvinnliga förvärvsar- 
betsdeltagandet under 1900-talet. Trenden i den offentliga statistiken blir natur
ligtvis än mer underskattad om endast gifta kvinnors förvärvsdeltagande stude
ras (se Nyberg 1989)15.

Figur 1 visar att kvinnors förvärvsarbetssdeltagande oberoende av definition 
minskade mellan 1920 och 1950, samt att det ökade dramatiskt efter 1960. Om 
jordbrukarhustrur räknas som förvärvsarbetande (den sträckade linjen i figur 1 ) 
så framgår vidare att andelen förvärvsarbetande kvinnor var nästan lika hög i 
början av seklet som den var 1990.

Sammantaget visar detta att den svenska hemmafrueran stod, som väntat, på 
sin höjdpunkt omedelbart efter kriget i åren runt 1950, men att andelen hemma
fruar minskade kraftigt efter 1970. I början av 1990-talet hade Sverige världens 
högsta kvinnliga förvärvsarbetssdeltagande, endast 5 procent av kvinnor mellan 
20 och 65 år var hemmafruar på heltid16. Denna förändring, som tog sin början 
runt 1960, sammanföll med den tidigare nämnda nya politiska synen på gifta
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Figur 1 Andelen kvinnor i förvärvsarbete 1910 och 1990. Avser alla kvinnor
mellan 15-70 år
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Källa: Statistisk årsbok 1910-1960. Andelen 1970-1990 är baserad på arbetskraftsundersökningen (AKU).
Not: Andelen för 1970-1980 är baserade på alla kvinnor mellan 16 och 69 år. Andelen för 1990 är baserad på alla kvinnor 
mellan 16 och 64 år.

kvinnors förvärvsarbetssdeltagande. En något förenklad tolkning av denna trend 
är att kvinnors förvärvsarbetssdeltagande minskade med jordbrukssektorns till
bakagång, för att sedan öka efter 1960 i och med den offentliga sektorns expan
sion. Den påstådda ökningen av kvinnors andel av arbetskraften under 1900- 
talet är därför endast korrekt om man fokuserar andra halvan av seklet. En jäm
förelse mellan 1910 och 1990 skulle i stället visa att kvinnor utgjorde ungefär 
hälften av arbetskraften vid båda tidpunkter (resultat ej presenterade). Detta 
implicerar givetvis inte att 1990-talets kvinnor och män var heltidsanställda i 
samma utsträckning (jfr. Sundstöm 1993). Det är emellertid värt att notera att 
deltidsarbete är mindre vanligt bland svenska kvinnor idag än det var i början av 
1980-talet. Under första hälften av 1990-talet var ungefär 40 procent av den 
kvinnliga arbetskraften anställda på deltid, d.v.s. mindre än 35 timmar i veckan 
(Statistiska centralbyrån 1998).
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Hundra år av könsegregering
Den kortfattade historiska bakgrunden ovan visade att 1900-talet inneburit dra
matiska förändringar för kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och att dessa 
förändringar påverkat kvinnor ur alla samhällklasser. Det är till exempel uppen
bart att kvinnor i allmänhet och kanske gifta kvinnor i synnerhet förstärkt sin 
position på arbetsmarknaden under 1900-talet. Det gångna seklet innebar även 
att arbetsmarknadsstrukturen förändrades dramatiskt. Sverige inledde 1900- 
talet som ett nyligen industrialiserat land med en stor landsbygdsbefolkning, 
många småbruk och många småindustrier (Sommestad 1997). Vid slutet av 
århundradet hade den svenska arbetsmarknaden förvandlats till en fullt utveck
lad tjänsteekonomi.

En vanligt förekommande föreställning är att kvinnors stärkta position på 
arbetsmarknaden har resulterat i en mer könssegregerad arbetsmarknad. 
Wikander (1991) menar emellertid att de nya sätt att organisera arbete som  
introducerades vid sekelskiftet snarare bröt upp en strikt arbetsdelning efter kön 
och gav kvinnor tillträde till nya områden inom industrin. Denna utveckling 
vände på 1920-talet då “nya” kvinnoyrken introducerades. Perioden efter 1920 
kännetecknas av en relativt stabil nivå på könssegregeringen; de tio vanligaste 
kvinnoyrkena var desamma om man jämför 1920 med 1960 (Wikander 1985). 
De studier som gjorts av könssegregeringen under efterkrigstiden visar vidare att 
den svenska arbetsmarknaden har blivit något mer könsintegregrad sedan slutet 
av 1960-talet (t.ex. Åberg 1987; Jonung 1984; 1993; Nermo 1996). Enligt min 
vetskap saknas dock mer systematiska studier av förändringar av den generella 
könssegregeringsnivån på den svenska arbetsmarknaden som sträcker sig över 
hela 1900-talet17. Det är därför oklart huruvida arbetsmarknaden blivit mer eller 
mindre könssegregerad under århundradet som helhet.

Den första analysen nedan jämför de tio vanligaste yrkena för dels kvinnor, 
dels män i arbete utanför jordbruket 1890, 1930, 1960 och 1990 (se tabell la -  
b)18. Analysen illustrerar intressanta strukturella förändringar på den svenska 
arbetsmarknaden under 1900-talet, men kan endast indirekt visa på förändring
ar i könssegregeringen. Den följs därför av två metodologiskt mer sofistikerade 
analyser av trender i den horisontella och vertikala könssegregeringen på arbets
marknaden 1890 till 1990. Dessa analyser är baserade på så kallade log-linjära 
modeller vilket ger en bild av könssegregeringen som är “marginal oberoende”. 
Detta betyder att nivån av könssegregering på arbetsmarknaden studeras när
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hänsyn tagits till förändringar i arbetsmarknadens struktur och könssamman
sättning19.

Anledningen till att jordbruket exkluderas från dessa analyser är delvis de svå
righeter som är förknippade med att definiera arbetskraften inom jordbruket. 
Dessutom har jordbrukets betydelse minskat radikalt under den period som stu
deras. Det är därför rimligt att fokusera på arbete utanför jordbrukssektorn. 
Man bör emellertid hålla i minnet att vi härigenom utesluter en majoritet av 
arbetskraften i början av 1900-talet20.

Tio-i-top yrken bland män och kvinnor under 1900-talet
Förändringar i de tio vanligaste yrkena för män och kvinnor är inte i första 
hand en studie av könssegregering efter yrke. Däremot är de en bra illustration 
av några genomgripande strukturella förändringar av den svenska arbetsmark
naden som ägt rum under den studerade perioden, d.v.s. 1890, 1930, 1960 och 
1990.

Av tabell la  framgår att mer än 60 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor 
utanför jordbrukssektorn arbetade som hembiträden 1890. Motsvarande siffra 
för kvinnor i industriarbete var runt 15 procent (framgår ej av tabell la ), och för 
lärare ungefär 6  procent. Hushållsarbete var den klart vanligaste sysselsättning
en för kvinnor utanför jordbruket fram till 1930-talet. Därefter skedde en kraf
tig nedgång till förmån för affärs- och kontorsarbeten, dvs de så kallade “nya” 
yrkena (Liljeström och Dahlström 1981). Tabell la  visar även att “kontorister” 
och “affärsbiträden” redan 1930 var bland de fem vanligaste kvinnoyrkena och 
1960 hade de ersatt “hembiträden” som det vanligaste yrket för förvärvsarbe
tande kvinnor. Trots ett växande antal anställda inom sjukvården så var konto
rist fortfarande det vanligaste kvinnoyrket 1990. En alternativ tolkning av tabell 
la  är icke desto mindre att förvärvsarbetande kvinnor i början av 1900-talet van
ligen arbetade inom vård och omsorg, t.ex. som sjuksköterskor eller barnsköta
re. “Hembiträden”, som länge var ett av de vanligaste yrkena bland kvinnor, har 
däremot nästan helt försvunnit 1990.

Tabell lb  visar att det är få likheter mellan mäns och kvinnors tio vanligaste 
yrken. Det är dock intressant att notera att “sjömän” var bland de tio vanligas
te yrkena 1890, vilket antyder sjöfartens stora betydelse för transporter vid 
denna tid. Dessa sjömän ersattes gradvis, först av järnvägsarbetare och sedan av 
chaufförer. Den senare kategorin innefattar inte bara godstransporter utan även 
kollektivtrafik. Den industriella utvecklingen indikeras även av det ökande anta-
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let manliga arbetare inom metall- och maskinindustrin under de första sex 
decennierna på 1900-talet. En annan strukturell förändring som kan ses i tabell 
lb  är att detaljhandlare ersatts av affärsbiträden.

Det övergripande mönstret indikerar att tio-i-topp listan för kvinnor är mera 
stabil än motsvarande lista för män. Sju av tio yrken från 1890 finns även med 
på listan 1960. Motsvarande andel för männen är endast fyra av tio. Denna skill
nad gäller till viss del även perioden 1890-1990. Åtminstone fyra av tio yrken; 
sjuksköterskor, lärare, affärsbiträden samt hotell- och restaturangpersonal, åter
finns bland tio-i-topp vid båda tidpunkterna. Motsvarande siffra för männen är 
tre av tio; metall- och maskinarbetare, byggnadsarbetare och affärsbiträden. 
Affärsbiträden är med andra ord den enda yrkeskategorin som är gemensam för 
män och kvinnor under den studerade perioden. Det är dock värt att notera att 
denna kategori även innefattar affärsföreståndare och försäljare. Män är i större 
utsträckning anställda som affärsföreståndare eller försäljare, medan kvinnor i 
högre utsträckning återfinns i underordnade positioner som affärsbiträden. 
Dessutom visar en jämförelse mellan tabell la  och tabell lb  att kvinnors kon
centration i ett fåtal yrken har minskat sedan 1890 men att den ökat för män. 
Enligt denna visserligen ganska grova indikator så var män och kvinnor i lika 
hög grad koncentrerade till tio yrken på arbetsmarknaden i början av 1990 (jfr 
Nermo 1996).

Trender i horisontell och vertikal könssegregering 
på den svenska arbetsmarknaden 1890-1990
Förändringen i de tio vanligaste yrkena för män och kvinnor ger en god illustra
tion av den svenska arbetsmarknadens huvudsakliga förändringar under 1900- 
talet. Exempelvis visar männens yrken på utvecklingen av infrastrukturen och 
tillverkningsindustrin. Kvinnornas tio vanligaste yrken beskriver utvecklingen 
från ett industrisamhälle där de som hade råd köpte privata tjänster på markna
den till ett samhälle som huvudsakligen tillhandahåller sådana tjänster via en 
expanderad offentlig sektor. Icke desto mindre ger dock analysen lite information 
om faktiska förändringar av könssegregeringen under 1900-talet.

De två följande analyserna av den horisontella och vertikala könssegregering
en är, som nämnts ovan, nödvändiga för att studera huruvida arbetsmarknaden 
blivit mer eller mindre könssegregerad sedan 1890. Könssegregering definieras 
här som den relativa fördelningen av män och kvinnor i näringsgrenar och soci-
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ala positioner på arbetsmarknaden, givet variationer över tid i arbetsmarknadens 
könssammansättning och fördelningen av näringsgrenar/marknadspositioner. 
Komparativa studier av könssegregeringen måste vara fria från inflytande av 
marginalfördelningarna för att möjliggöra adekvata jämförelser över tid. 
M etodologiskt faller dessa analyser inom den log-linjära ansatsen för att studera 
könssegregeringen (jfr Nermo 1999 kapitel 1). Denna metod har under lång tid 
varit standardförfarande inom stratifieringsforskning såsom social rörlighet (t ex 
Erikson och Goldthorpe 1992). Trots metodens uppenbara relevans för segre- 
geringsforskningen så har den inte prövats i någon större utsträckning inom  
detta fält. Andra hälften av 1990-talet har dock inneburit ett genombrott för log
linjära modeller inom segregeringforskningen (t.ex. Charles och Grusky 1995; 
1998; Weeden 1998)21. De modeller som används i analyserna diskuteras när
mare i anslutning till respektive analys22.

Trender i den horisontella könssegregeringen 1890-1990
Begreppet horisontell könssegregering används här i betydelsen förändringar i den 
relativa fördelningen av män och kvinnor i större näringsgrenar, konstanthållet 
för förändringar över tid i arbetskraftens könssammansättning och näringsgrens- 
strukturen. Vi är med andra ord endast intresserade av förändringar i sambandet 
mellan kön och näringsgren över tid. Denna analys skulle naturligtvis idealt sett 
baseras på detaljerad information om näringsgren. Studien sträcker sig dock över 
hundra år vilket gör det svårt att identifiera detaljerade näringsgrenskategorier 
som är jämförbara över så lång tid. Analysen baseras därför på nio större 
huvudnäringsgrenar som finns definierade i alla folkräkningar mellan 1890 och 
1990. Näringsgrenarna som används är Metall- och maskinteknisk industri 
(MI), Trä- och pappersteknisk industri (TP), Livsmedelsindustri (LI), 
Textilindustri (TI), Bygg- och anläggningsteknisk industri (BI), Personliga tjäns
ter (Ptj), Handel (H), Transport och kommunikation (TK) och Offentliga tjäns
ter (Otj) (för mer information om dessa nio huvudnäringsgrenar se tabell A i 
Appendix)23. Det bör givetvis sägas att de aggregerade näringsgrenskategorier 
som används här underskattar den “verkliga” könssegregeringen på arbets
marknaden. Vi är dock främst intresserade av riktningen på trenden vilken inte 
tycks vara speciellt känslig för antalet kategorier som analyseras (Jonung 1984; 
Jacobs & Lim 1992), även om det givetvis kan påverka förändringens storlek 
över tid (Weeden 1998).
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Innan vi analyserar trenden i den horisontella könssegregeringen måste vi fast
ställa i vilken utsträckning könssegregeringen på arbetsmarknaden har varierat 
över tid. Ett första steg är därför att anpassa en modell som antar noll-variation 
i sambandet mellan kön och näringsgren (SI), efter att vi tagit hänsyn till varia
tion över tid i arbetsmarknadens könssammansättning (SY) och fördelningen av 
näringsgrenar (IY) (se konstant segregering 2:2 i tabell 2). En perfekt anpassning 
av denna modell betyder att sambandet mellan kön och näringsgren (SI) inte har 
varierat över tid, givet förändringar i könssammansättningen och näringsgrens- 
fördelningen. Av tabell 2  framgår tydligt att modellen för konstant segregering 
(Modell 2:2) ger en ganska god anpassning till data. Anpassningsmåttet A indi-

T a b e l l  2 Förändringar i den horisontell könssegregeringen på den svenska
arbetsm arknaden 1890-1990. Alla förvärvsarbetande personer över 15 år

Log-linjära modeller
Modella) L2 df L2/L2t A BIC°)
2:1 villkorligt oberoende 

IY SY 1 930 943,8 88 100 21,1 +
2:2. konstant segregerings modell 

IY SY IS 266 932,7 80 13,8 3,3 +

Charles och Grusky index A (estimatfrån en mättad modell)b)

A Relativt
1890 2,09 1,00

1900 2,22 1,06

1910 2,38 1,14

1920 2,13 1,02

1930 2,00 0,96

1940 1,67 0,80

1950 1,36 0,65

1960 1,38 0,66

1970 1,25 0,60

1980 1,02 0,49

1990 0,97 0,46

Baserad på 5 785 957 viktade observationer.
Not: 1= Näringsgren; S = kön; Y = år. Jord- och skogsbruk har exkiuderats. 
a)Alla huvudeffekter av !, S och Y är inkluderade i modellerna 
V Log-estimat

+ indikerar ett positivt värde, vilket implicerar att en mättad modell är att föredra (jmf. X/e 1992).
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kerar att modellen felklassificerar endast 3,3 procent av cellerna. Detta visar å 
ena sidan att nivån på könssegregeringen har varit relativt stabil mellan 1890 och 
1990. Modellen ger emellertid inte en perfekt anpassning, vilket å andra sidan 
indikerar en viss variation över tid26.

Nästa steg är därför att studera variation över tid. Nederst i tabell 2 visas 
könssegregeringens styrka med hjälp av Charles och Gruskys index A. Detta 
index bör tolkas som en faktor som indikerar avvikelsen från perfekt könssegre
gering i en genomsnittlig näringsgren för varje år2 7  28. Index A i tabell 2 indike
rar att den relativa nivån av horisontell könssegregering på den svenska arbets
marknaden ökade mellan 1890 och 1910. Efter 1910 föll den emellertid markant 
fram till 1950. Detta stödjer således inte antagandet att den horisontella könsseg
regering på den svenska arbetsmarknaden minskade när kvinnor fick tillträde till 
nya branscher under 1900-talets första årtionden. Det är inte heller möjligt att 
upptäcka någon tydlig effekt som kan härledas till det andra världskriget. Det är 
dock värt att notera att könssegregeringsnivån ökade marginellt mellan 1950 och 
1960, vilket i viss utsträckning indikerar en tillbakagång i arbetsmarknadens 
könsintegrering under 1950-talet29. Sålunda en “backlash” liknande den som  
beskrevs ovan angående kvinnors förvärvsarbetsdeltagande under 1950-talet. 
Under 1970- och 1980-talet fortsatte dock könssegregeringen på arbetsmarkna
den att minska.

Index A representerar ett summerande mått på förändringar i komplexa “seg- 
regationskurvor”. Ovanstående analys ger därför ingen information om föränd
ringar i den relativa fördelningen av män och kvinnor i varje näringsgren över 
tid. Nästa steg är därför att dekomponera detta index genom att studera hur de 
nio näringsgrenarna har förändrats över tid, d.v.s. förändringar i den relativa 
över- eller underrepresentationen av kvinnor i varje näringsgren. Ett positivt esti- 
mat i figur 2  nedan indikerar relativ kvinnlig överrepresentation och ett negativt 
estimat indikerar relativ manlig överrepresentation. Estimaten i figur 2 är relati
va, vilket innebär att summan av estimaten för varje år är noll.

Figur 2 demonstrerar tydligt att nästan alla de inkluderade näringsgrenarna är 
mer könsintegrerade 1990 än de var 1890. Den största förändringen finns i 
“bygg- och anläggningsteknisk industri” och “personliga tjänster”. Nedgången i 
den kvinnliga överrepresentationen i “personliga tjänster” förklaras framför allt 
av att hembiträdena försvann under perioden. Icke desto mindre är det fort
farande tre gånger vanligare att kvinnor återfinns i “personliga tjänster” 199030. 
Förändringen i “bygg- och anläggningsteknisk industri” går främst att hänföra

sociologisk forskning 2/2000 51



Magnus Nermo

Figur 2 Relativ under- och överrepresentation av kvinnor och män i nio huvudnäringsgrenar 1890- 
1990. Alla förvärvsarbetande personer
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Not: MI=Maskin- och metallindustri; TP-Trä- och pappersindustri; LhLivsmedelsindustri; Tl=Textilindustri; Bl= Bygg-och 
anläggningsindustri; PtJ= Personliga tjänster; H= Handel; TK=Transport och kommunikation; Otj=Offentliga tjänster

till det faktum att betydelsen av icke-manuell arbetskraft ökat under 1900-talet. 
Kvinnor i denna näringsgren är därför inte byggnadsarbetare utan sekreterare 
och administratörer. Män är dock fortfarande överrepresenterade i “bygg- och 
anläggningsteknisk industri” och “metall- och maskinteknisk industri”, “trä- 
och pappersteknisk industri”, “transport och kommunikation”. Dessutom är 
kvinnor fortfarande överrepresenterade i “textilindustri”, “personliga tjänster”, 
“offentliga tjänster”, och till viss del inom “handel”. Livsmedelsindustrin verkar 
vara den enda näringsgrenen som är relativt könsintegrerad 1990. Det är emel
lertid värt att notera att “transport och kommunikation” har förändrats från att 
ha en manlig överrepresentation till att ha blivit i det närmast könsintegrerad.
Det var fem gånger vanligare att män återfanns i denna kategori vid förra 
sekelskiftet. Handelsindustrin har å andra sidan förändrats från att vid förra 
sekelskiftet ha en kraftig överrepresentation av kvinnor till att vara mer köns- 
integrerat 1990.
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Ovanstående analys visar därför att den svenska arbetsmarknaden generellt sett 
har blivit mindre könssegregerad avseende näringsgren sedan förra sekelskiftet. 
Kanske än mer överraskande är att merparten (65 procent) av den sammanlag
da “könsintegreringen” på den svenska arbetsmarknaden under den studerade 
perioden ägde rum mellan 1920 och 1950. Denna reducering var till stor del en 
effekt av reduceringen av mäns relativa överrepresentation i “bygg- och anlägg- 
ningsteknisk industri” och kvinnors relativa överrepresentation i “personliga 
tjänster”. En andra dramatisk förändring som omfattade nästan alla närings
grenar ägde rum mellan 1970 och 1980. Det är icke desto mindre viktigt att 
notera att den svenska arbetsmarknaden fortfarande är starkt könssegregerad. 
Dessutom döljer den aggregerade näringsgrensindelningen som används här en 
stor del av könssegregeringen på arbetsmarknaden. Påståendet att livsmedels
industrin är relativt könsintegrerad skall därför inte tolkas som att män och kvin
nor arbetar i samma fabriker eller att de skulle utföra samma typer av sysslor på 
sina arbetsplatser31. Det betyder endast att livsmedelsindustrin är relativt mera 
könsintegrerad än de andra näringsgrenarna som analyserats. De förändringar som 
presenterats här visar dock, trots analysens begränsningar, att nivån i den horison
tella könssegregeringen på arbetsmarknaden har reducerats under 1900-talet.

Trender i den vertikala könssegregeringen 1890-1990
Könssegregering med avseende på näringsgren är som nämnts endast en dimen
sion av könssegregeringen på arbetsmarknaden. Den belyser inte manlig/kvinnlig 
dominans på hierarkiska positioner. Teoretiskt sett skulle arbetsmarknaden 
kunna vara helt könsintegrerad med avseende på näringsgren trots en relativ 
överrepresentation av kvinnor i manuella yrken och en relativ underrepresenta
tion bland tjänstemän och mer kvalificerade manuella arbeten. Detta är ett täm
ligen rimligt scenario givet det faktum att kvinnor underordnades på arbets
marknaden i och med industrialiseringen samt att högre tjänstemannapositioner 
länge var stängda för kvinnor, framför allt inom offentlig sektor.

Syftet med följande analys är därför att studera förändringar i den relativa 
fördelningen av kvinnor och män i tre sociala positioner på arbetsmarknaden -  
manuella arbetare, icke-manuella arbetare samt professionella -  mellan 1890 och 
199032. Analysen av vertikal könssegregering nedan följer samma mönster som  
analysen av horisontell könssegregering.

Första steget i denna analys är därför att studera i vilken utsträckning nivån i
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den vertikala könssegregeringen på arbetsmarknaden har varierat över tid genom  
att anpassa en modell som kontrollerar för variationer över tid i arbetsmarkna
dens könsssammansättning (YS) och klasstrukturen (YC), samt antar noll-varia- 
tion över tid i sambandet mellan kön och klass (SC) (se den konstanta segreger- 
ingsmodellen 3:2 i tabell 3)33-34. En perfekt anpassning av denna modell antyder 
att det inte har varit någon variation över tid i sambandet mellan kön och klass, 
givet förändringen i könssammansättning och klasstruktur. Av tabell 3 framgår 
att modellen för konstant segregering (modell 3:2) ger en rimligt god anpassning 
till data eftersom den bara felklassificerar 2,8 procent av cellerna. Detta antyder 
å ena sidan ett relativt stabilt samband mellan kön och klass mellan 1890 och 
1990. Detta implicerar, precis som var fallet för den horisontell segregeringen, att 
den övergripande relativa fördelningen av män och kvinnor i de inkluderade 
klasserna var stabil mellan 1890 och 1990. Modellen ger emellertid inte en per
fekt anpassning till data vilket å andra sidan indikerar en viss variation i nivån 
på könssegregeringen över tid.

Nästa steg är därför att närmare undersöka denna variation genom att esti
mera styrkan i sambandet mellan kön och klass över tid genom att använda 
estimaten i den mättade modellen35. Det resulterande indexet A presenteras i 
tabell 3 och skall, som noterats, tolkas som en faktor som indikerar avvikelsen 
från en perfekt könsintegrering i en genomsnittlig position för varje år. Index A 
visar att nivån i den vertikala könssegregeringen föll snabbt under 1900-talets 
första årtionden. Den var sedan relativt stabil mellan 1920 och 1960. Detta 
resultat stödjer den tidigare beskrivningen av trender i könssegregeringen. 
Olyckligtvis är det svårt att få fram jämförbara data för 1970 och 1980, och vi 
är därför tvungna att hoppa direkt från 1960 till 1990. En jämförelse mellan 
dessa två år indikerar en reducering i könssegregeringen liknande den i seklets 
första årtionden.

Trenden i den vertikala könssegregeringen verkar därför indikera en markerad 
reducering i könssegregeringen under 1900-talet. Index A ger dock ingen infor
mation om förändringarna inom var och en av dessa tre sociala positioner efter
som det endast mäter genomsnittliga avvikelser från perfekt integration. I figur 
3 nedan presenteras därför den relativa över- eller underrepresentationen av 
kvinnor och män i kategorierna arbetare, tjänstemän och professionella mellan 
1890 och 1990. Ett positivt estimat indikerar relativ kvinnlig överrepresentation 
och ett negativt estimat indikerar relativ kvinnlig underrepresentation. Alla esti-
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T a b e l l  3 Förändringar i den vertikala könssegregeringen på den svenska
arbetsm arknaden 1890-1990. Alla förvärvsarbetande över 15-års ålder

Log-linjära modeller
Modella) L2 df L2/L2t A BICd>
3:1 villkorligt oberoende 

CY SY 102 727,0 18 100 6,1 +
3:2. konstant segregerings modell 

CY SY CS 30004,0 16 29,2 2,8 +

Charles och Grusky index A (estimat från en mättad modell)b)

A
1890 1,03

1900 0,78

1910 0,55

1920 0,58

1930 0,58

1940 0,58

1950 0,58

1960 0,57

1970 _c

1980 _c

1990 0,38

Baserad på 3 670 992 viktade observationer

Not: C= social position; S = kön; Y - å r  
a)Huvudeffekter av C, S och Y är inkluderade i modellerna 
b> Log-estimat

Det var inte möjligt att erhålla data för 1970 och 1980jämförbar med data meilan 1890-1960. Dessa två tidpunkter är 
därför ej inkluderade i analysen.
d) + Indikerar ett positivt värde, vilket implicerar att en mättad modell är att föredra (jmf. Xie 1992).

mat är relativa, vilket betyder att summan av estimaten för varje år är noll.
Av figur 3 framgår tydligt att kvinnor var relativt överrepresenterade bland 

manuella arbetare 1890 och 1900. Detta förklaras av den stora majoriteten kvin
nor i okvalificerat hushållsarbete. Mer än 60 procent av alla förvärvsarbetande 
kvinnor utanför jordbruket arbetade som hembiträden 1890 (se tabell la ). 
Reduceringen av kvinnors relativa överrepresentation i denna kategori förklaras 
till stor del av ökningen i antalet män i exempelvis metall- och maskinteknisk
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industri och bygg- och anläggningsteknisk industri. Dessutom var kvinnor kraf
tigt underrepresenterade bland professionella 1890. Denna underrepresentation 
reducerades dock kraftigt under århundradets första årtionden, då exempelvis 
antalet kvinnliga lärare fortsatte att öka. Efter 1910 verkar dock kvinnors under
representation bland professionella i offentlig sektor ha varit relativt konstant, 
med undantag för en reduktion i underrepresentationen efter 1940. Kvinnor har 
varit relativt överrepresenterade bland icke-manuella arbetare under den studera
de perioden. Denna kategori uppvisar den mest stabila trenden under 1900-talet. 
Analysen ovan indikerar sålunda att trenden i den vertikala könssegregeringen 
följer det mönster Wikander (1991) beskriver. Den vertikala könssegregeringen 
föll i och med att nya näringsgrenar växte fram under det tidiga 1900-talet, och 
var sedan relativt stabil fram till 1960. Dessutom har den professionella gruppen 
blivit mer könsintegrerad under 1900-talet, kvinnor är dock fortfarande i viss 
utsträckning relativt underrepresenterad i denna kategori. Den enda kategori i 
vilken kvinnors relativa överrepresentation varit mer eller mindre stabil under

Figur 3 Relativ under- och överrepresentation av kvinnor och män i tre sociala positioner 1890- 
1990. Alla förvärvsarbetande personer
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den studerade perioden är tjänstemän.

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har, i linje med tidigare studier, visat att kvinnor har varit anställ
da under hela 1900-talet, och att kvinnor har stärkt sin position på arbetsmark
naden. Århundradet skulle kunna delas i två delar vad gäller kvinnligt arbets- 
marknadsdeltagande. Den första halvan kännetecknas av en stadig nedgång i 
kvinnors förvärvsarbetssdeltagande. Den andra halvan, efter 1960, kännetecknas 
i stället av en dramatisk uppgång i det kvinnliga förvärvsarbetssdeltagandet. 
Dessa tämligen dramatiska förändringar är naturligtvis relaterade till minst lika 
dramatiska strukturella förändringar av det svenska samhället i dess helhet.

Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett nyligen industrialiserat land med en stor 
landsbygdsbefolkning som till stor del var småbrukare, eller arbetare på små 
verkstäder. Urbaniseringen och jordbrukssektorns minskande betydelse reduce
rade kvinnors förvärvsarbetssdeltagande. Något tillspetsat kan man hävda att de 
tidigare bondfruarna initialt ersattes av hemmafruar. Sveriges hemmafruera 
nådde sin höjdpunkt under åren närmast efter andra världskriget runt 1950. 
Men i och med att den svenska ekonomin började expandera ökade åter arbets
marknadens efterfrågan på kvinnor, och vid slutet av århundradet hade Sverige 
omvandlats till en fullt utvecklad service-ekonomi. Denna utveckling illustreras 
även av de vanligaste yrkena för kvinnor och män under perioden 1890 till 1990. 
Den betydelse som infrastruktur och industriell tillverkning fick under första 
hälften av 1900-talet visar sig till exempel i det ökande antalet män i metall- och 
maskinteknisk industri, bygg- och anläggningsteknisk industri och inom trans
portsektorn Förändringar i de tio vanligaste yrkena bland kvinnor beskriver 
däremot “tjänste”-sidan av samma utveckling. Vid förra sekelskiftet var Sverige 
ett ungt industrialiserat samhälle där de som hade råd med personliga tjänster 
såsom hushållstjänster köpte dessa på marknaden. Efterkrigstidens Sverige har 
emellertid, speciellt sedan 1960, utvecklats till ett samhälle som till stor del för
delar hushållstjänster via den offentliga sektorn.

Icke desto mindre representerar ovanstående utveckling ett fördelningsutfall, 
vilket betyder att det är ett resultat av förändringar i yrkesstrukturen och nivån 
på det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet. Det övergripande syftet med denna 
artikel var emellertid att studera trender i den horisontella och vertikala könsseg- 
regeringen på den svenska arbetsmarknaden mellan 1890 och 1990. Sådana tren
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der mäts med fördel som den relativa fördelningen av kvinnor och män på arbets
marknaden.

Den relativa horisontella könssegregeringen ökade under 1900-talets första 
årtionden. Segregeringsnivån har dock minskat stadigt sedan 1920, med undan
tag för en kort stagnationsperiod och marginell ökning under 1950- och 1960- 
talet. Sammantaget är därför den svenska arbetsmarknaden mindre horisontellt 
könssegregerad 1990 jämfört med 1890.
Trenden i den vertikala könssegregeringen följer till viss del ett annat mönster. 
Sambandet mellan kön och social position försvagades snabbt under 1900-talets 
första årtionden. Det var därefter oförändrat under en längre tid, men betydligt 
svagare 1990 än vid sekelskiftet 1900. Kvinnor var relativt överrepresenterade 
bland manuella arbetare och signifikant underrepresenterade bland professionel
la yrken 1890. Både manuella yrken och professionella har blivit relativt mer 
könsintegrerade 1990. Kvinnor är emellertid fortfarande underrepresenterade 
bland professionella yrken. Kvinnors relativa överrepresentation bland manuella 
arbetare vid förra sekelskiftet förklaras av den stora majoritet kvinnor som var 
anställda i okvalificerade hushållsyrken.

Sammantaget visar analyserna att den svenska arbetsmarknaden generellt bli
vit mindre könssegregerad, både horisontellt och vertikalt, sedan 1890. Den 
svenska arbetsmarknaden är dock fortfarande markant könssegregerad efter när
ingsgren såväl som yrke. Vidare gör de aggregerade näringsgrenskategorier som  
använts här att en stor del av den faktiska könssegregeringen döljs. 
Förändringarna som beskrivits är ändå av sådan magnitud att de med största 
sannolikhet skulle hålla för en analys av mer detaljerad data. Jag anser därför att 
det är möjligt att utifrån de ovan presenterade resultaten dra slutsatsen att den 
relativa nivån i könssegregering på den svenska arbetsmarknaden utanför jord
bruket har minskat under 1900-talet.

Avslutningsvis är det intressant att notera att de mönster som beskrivits här 
har mycket gemensamt med de som rapporterats för USA (se Weeden 1998). 
Skillnaden består i den “backlash” i könsintegreringen 1960 som var starkare i 
USA jämfört med Sverige, och att en större andel av könssegregeringens reduk
tion för USA:s del sker under århundradets första del. Detta betyder att trots 
Sverges -  i motsats till USA:s -  alla ansträngningar att åstadkomma en köns- 
neutral lagstiftning och fokusera mindre på kvinnor som fruar och mödrar 
(Sommestad 1997) så uppvisar de båda länderna liknande mönster och trender i 
nivåerna på den horisontella könssegregeringen.
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Noter
Denna artikel bygger på kapitel 2 i min avhandling “Structured by Gender” s e  Nermo (1999). Jag vill 
framföra ett stort tack till Johan Fritzell och Lena Som m estad  för kom m entarer och synpunkter. Jag 
vill också tacka M agnus Bygren som  har hjälpt mig med översättn ingen , och Socia lvetenskapliga  
forskningsrådet (SFR) som  har finansierat stud ien .

1 Denna beräkning är baserad på siffror erhållna ur tabell 24  i “Den socia la  om grupperingen i Sverige  
efter 1866” Carlsson (1968).

2 För en mer utförlig d isku ssion  om begreppen horisontell och vertikal segregerin g se  Nermo (1999).

3 Vid sek elsk iftet var fabriksarbete för kvinnor i första hand en urban företeelse  koncentrerad till de 
fyra största  städerna Stockholm , G öteborg, Malmö och Norrköping. Fabriksarbete för män var däre
mot vanligare i g lesb ygd en . Endast 40  procent av de m anliga industriarbetarna återfinns i städer och  
köpingar. M otsvarande andel för kvinnor var mellan 60  och 70  procent (Karlsson 1996).

4 Liknande argum ent fram fördes i debatten  kring kvinnor i offentlig anställn ing (se t.ex. 
W aldermarson 1996).

5 Se Key (1900). Det bör tilläggas att Key dock an såg  att v issa  kvinnor (bl.a. hon själv) borde ägna  
s ig  åt en karriär i den offentliga sfären. Hon an såg  dock inte att en kvinna kunde kom binera karriär 
m ed familj och barn.

6 Denna lag hade lite inflytande på kvinnors lönearbete generellt sett, eftersom  den berörde en liten 
grupp kvinnor. För en mer uttöm m ande översikt av debatten  kring skyddslagstiftn ingen se  Karlsson 

(1995)-
7 Lundgrens (1990) analys av kvinnor anställda inom p o stv ä sen d et ger en liknande bild.

8 Redan 1883 fram lades en proposition om differentierade löner för m anliga och kvinnliga folk sk ol
lärare. Förslaget röstades em ellertid ned, och frågan om lönedifferentiering restes inte igen förrän vid 
sek elsk iftet. Ett skäl till att frågan återkom var att antalet kvinnor i statlig  tjänst hade ökat till en 
nivå där lönekostn aden  blev ett problem (W aldermarson 1996).

9 Detta förslag grundades delvis på ett uttalande av Professor Eli Heckscher. Han argum enterade för 
att män utförde ett bättre arbete än kvinnor både kvalitativt och kvantitativt. Mäns arbete skulle där
med alltid vara mer värdefullt än kvinnors arbete (W aldermarsson 1996).

10 K vinnoarbetskom m ittén B etänkande an gåen d e gift kvinnas förvärvsarbete SOU 1938:47 . 
Sekreterare i kom m ittén var Alva Myrdal.

11 För en översikt av d iskussionerna inom den sven sk a  arbetarrörelsen om kvinnors förvärvsarbets- 
deltagan de, se  Hirdman (1998).

12 Principen om lika lön för sta tsanstä llda  an togs redan 1925.

a3 Kvinnor var u testängd a från rättsväsend et fram till 1945, och från prästyrket fram till 1958  
(Widerberg 1980).

a4 Bastalen för andelarna i figur 1 avser alla kvinnor i åldrarna 15 till 70. A nledningen är att befolk- 
ningstabellerna för v issa  år en d ast publiceras i fem årsklasser.

*5 För en mer uttöm m ande disku ssion  av problem förknippade med defin itionen av gifta kvinnors 
förvärvsarbete i tidigare folkräkningar, se  Nyberg (1989).

^  A ndelen hemmafruar hänför s ig  till 1991 och är baserad på gifta kvinnor mellan 20 och 65 i arbe
te utanför jordbruket. Data från levnadsnivåundersökningen (analysen ej presenterad)

a7 Se  em ellertid Carlsson (1968) och Wikander (1985).

18 Denna analys är i stort sätt en replikation av Wikanders (1985) studie av förändringar i de tio van
ligaste yrkena för kvinnor. Skillnaden är dock att denna analys fokuserar både män och kvinnor och 
under en längre tidsperiod .
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a9 De data som  presenteras här härstammar från de sven sk a  folkräkningarna. Klassificeringen av 
yrken har dock förändrats genom  åren. Det absolu ta  antalet män och kvinnor i olika yrken och när
ingsgrenar mellan 1890 och i9 6 0  har därför häm tats från tabellerna: 5, 7 -8 ,1 0 ,1 3 -1 6 ,1 9 -2 5  i Carlsson  
(1968). De absoluta  antalen för 1990 kom m er från tabell 5 i SCB folk- och bostadsräkningen 1990 del 
5 (Statistiska Centralbyrån 1992).

20 Ett annat problem är att kontraktsarbeten som  utfördes i hem m en indirekt u tesluts eftersom  kvin
nor som  utförde sådant arbete betraktades som  hemmafruar i den officiella statistiken . Denna typ av 
extra-arbete var framförallt vanligt under första halvan av 1900-talet. Vidare var deltidsarbete u teslu 
tet fram till i9 6 0 .

21 För mer information om fördelar och nackdelar m ed olika mått på kön ssegregerin g se  Nermo 1999.

22 Alla m odeller är specificerade i statistikprogram m et LEM. Programmet är gjort för log-linjära m od el
ler och livsförloppsanalyser och är sp ecie llt läm pligt för analyser m ed internt bortfall (för mer infor
m ation se  Vermunt 1997).

23 D essa nio kategorier inkluderar allt arbete utanför jordbrukssektorn på den sven sk a  arbetsm ark
naden, med undantag av de yrken som  definierats som  oklassificerade. Skälet till det senare är att 
det helt enkelt är om öjligt att tolka en trend i en oklassificerad kategori. Vidare förklarar antalet 
oklassificerade diskrepansen 1 8 9 0 ,1 9 3 0 , i9 6 0  och 1990 mellan det totala antalet i anställn ing här (jfr 
tabell B i Appendix), och den m otsvarande totalen  i tabell la-b .

24 Analysen av horisontell k ön ssegregerin g är utförda med log-m ultiplikativa m odeller applicerade på 
en tre-vägs matris med 198 celler: två kön (S), nio näringsgrenar (I) och elva år (Y).

25 Den konstanta segregation sm od ellen  (2:2) g e s  av

F ijk = X x X S x X x X Yx X \ ) ? \ X Sl
i j k jk lk ij

där £jjfr är den förväntade cellfrekvensen i cell (//7c) med /= i,...,l (1= 2 kön), /= i,...,j  (j=9, näringsgre

nar), /c=i...,K (K=9, år).

26 Det positiva BIC-värdet i tabell 2 indikerar att en mättad m odell fortfarande är ett bättre val a v se 
en d e  anp assn ing , jämfört med m odell 2:1 (jfr. Xie 192).

2 7'28 Index A g es  av. 1

& ( % ) ) ]  }
Fj avser antalet kvinnor i näringsgren y, Mj avser antalet män i näringsgren y, n avser antalet när
ingsgrenar inkluderade I analysen.
Den stora skillnaden mellan detta index och tidigare index såsom  d issim ileringsindexet (D) är att det 
uppfyller det tidigare kriteriet att ge ett marginal ob eroen d e mått på könssegregering. En nackdel är 
dock att det är mer svårtolkat än d issim ileringsindexet. Det är dock inte fullt så kom plicerat som  det 
ser ut. A representerar standardavvikelsen i den loggad e könskvoten , och skall där tolkas som  den 
faktor m ed vilken män och kvinnor är överrepresenterade I den genom snittliga  näringsgrenen på 
arbetsm arknaden. För mer inform ation om detta index se  Charles och Grusky (1995) och Nermo 
(1999).
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En m ättad m odell är vanligtvis inte substantiellt intressant. Den är dock troligtvis det bästa valet när 
man ska jämföra nivåer av kön ssegregerin g och segregeringsprofiler över tid (jfr. Charles & Grusky 
1995). Den m ättade m odellen  tillåter kön ssegregerin gen  att vara olika för olika år och antar ingen  
trend i denna variation. Estimaten återfinns i tabell 2D i appendix i Nermo (1999). Den m ättade  
m odellen g e s  av

i--# 1 ^1 TiY MY ^SY iS I  ^SIY
Fijk = A  x A  x A x A x A x A x A  x A

i j k jk lk ij ijk

där Fijk är den förväntade cellfrekvensen i cell (ijk) med /= 1,..., I (1= 2 kön), /=  i,...,J (J=9, näringsgre
nar), and /c=i...,K (K =n, år).

29 Denna tillfälliga “backlash” i9 6 0  återfinns även i USA (se W eeden 1998).

3°  Kvinnor var överrep resen terad e  inom  “person liga  tjän ster” m ed faktorn 7 9 ,0  1890  
(exp(4 ,3 7 = 7 9 ,0 )), och med faktorn 3 ,4  1990 (exp(1.21)=3.4). Den kvinnliga överrepresentationen var 
m .a.o. nästan 24 gånger starkare 1890 jämfört m ed 1990.

31 Se t.ex. B audes (1992) stud ie  av kön sarbetsdeln in gen inom den sven sk a  livsm edelsindustrin .

32 D essa tre kategorier är baserade på Carlssons (1968) klassificering för 1890 till i9 6 0 , sam t för 1990  
på den sven sk a  folkräkningen (Statistiska Centralbyrån). Analysen innefattar en d ast anställda. Vidare 
är det inte möjligt att särskilja profession ella  i alla näringsgrenar före i9 6 0 . Kategorin “pro fession el
la” är därför begränsad till profession ella  och högre tjänstem än i offentlig tjänst. Data för varje år är 
viktat efter storleken på datam aterialet 1890. Vidare är tjänstem än därför också en heterogen  kate
gori som  innefattar alla tjänstem än, från kontorsbiträden till tjänstem än.

33-34 Den konstanta segregation sm od ellen  (3:2) g es  av

Fijk = X x X s x X cx XYX XCYx X I  Xsc
i j k jk lk ij

där Fijk är den förväntade cellfrekvensen i cell (ijk) m ed /= i,...,l (1= 2 kön), y=i,...,J (J=3, klasser), 
/c=i...,K (K=9, år).
Analysen är baserad på en trevägs matris med 54 celler innefattande två kön (S) tre k lasser (C) och  
nio år (Y).

35 Den m ättade m odellen tillåter kön ssegregerin gen  att vara olika för olika år och antar ingen trend 
i denna variation. Estimaten återfinns i tabell 2E i appendix i Nermo (1999). Den m ättade m odellen  
g es  av

^ . . r ^  DiS DiC ^ Y  0 ,C Y  ^ S Y  'XSC ^ S C YFijk = A x A  x A x A x A x A x A  x A
i j k jk ik ij ijk

där Fijk är den förväntade cellfrekvensen i cell (ijk) med /=1,..., I (1= 2 kön), y=i,...,J (j=3, klasser), 
and /c=i...,K(K=9, år).
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Abstract
A hundred years o f  sex segregation in the Swedish labour m arket

Women have composed a substantial part of the Swedish labour force throug
hout the 20th century. This article provides a brief outline of some debates and 
processes that directly or indirectly affected wom en’s labour force participation 
and the sexual division of labour in non-agricultural work during the 2 0 th cen
tury. The overall purpose is to study trends in horizontal and vertical segregation 
by sex in the Swedish labour market between 1890 and 1990 using log-linear 
modelling. The results indicate that the level of horizontal segregation by sex inc
reased the first decades of the 2 0 th century, which to some extent contradicts ear
lier assertions that the level of sex segregation decreased as women entered new  
branches during the first decades of the 20th century. Nevertheless, the Swedish 
labour market is less markedly structured by sex in 1990 than it was in 1890. 
The trend in vertical sex segregation follows a slightly different pattern. The 
association between sex and class decreased rapidly during the first decades of 
the 20th century. It then remained unchanged for a long time, but was in 1990  
much lower than in the beginning of the century.

Key words: sex segregation, labour market, labour force participation
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Ekonomisk åtstramning och 
flyktingmottagning
AV ZORAN SLAVNIC

I denna artikel beskrivs och analyseras omständigheterna kring mottagningen av 
bosniska flyktingar i Malmö i mitten av 1990-talet. Året 1994 blev i M almö ett 
år som man minns som året då flyktinginvandringens proportioner fick okon
trollerade former1. En konsekvens var också intensifieringen av den offentliga 
debatten rörande flyktingmottagningen och mer generellt invandrares situation2. 
Det hela bär på en sociologisk relevans. Vissa konsekvenser av det svenska väl
färdssystemets förändringar, en process som har pågått sedan början av 1990- 
talet, har synliggjorts. Den stora flyktinginvandringen har tydligt belyst hur dessa 
förändringar konkret har återspeglats i flyktingars vardagsliv och inte minst i 
vardagslivet bland invandrare från det forna Jugoslavien.

Vad gäller de strukturella förändringarna kan det hävdas att välfärdssystemets 
omfattande rationalisering (omstrukturering och nedskärning) sedan början av 
1990-talet inte har gått hand i hand med en motsvarande “rationalisering” av 
välfärdsambitionerna på det ideologiska planet. Fortfarande gäller samma mål, 
men de skall nu uppnås med minskade resurser. Vad jag har kunnat konstatera, 
vilket i sin tur stöds av motsvarande studier under samma period, är att gapet 
mellan välfärdssamhällets alltjämt högt ställda ambitioner och de minskade 
resurserna för att garantera en livskvalitet i enlighet med dessa ambitioner, har 
lett till en “anomisk” situation i delar av det offentliga livet. Karaktäristiskt för 
en sådan situation är att allt fler offentliga aktörer försöker uppnå legitima mål 
med “icke-legitima” medel. Framgång i vissa dimensioner av mottagnings- och 
integrationspolitiken är ofta förbunden med misslyckanden i andra. Denna dis
krepans tenderar att leda till latenta eller öppna konflikter mellan enstaka aktö
rer, varvid de mest drabbade ofta blir de som är minst integrerade i systemet, det

Zoran Slavnic är doktorand vid  sociologiska institutionen vid Umeå Universitet. 
Hans forskningsområde är flyktingpolitik, flyktingskap, etniska relationer. 
Avhandlingen behandlar flyktingskapets kom plexitet.
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vill säga flyktingarna själva. Dysfunktionella rubbningar i det samhälleliga 
systemet, eller anomie med Robert Mertons beteckning (1938/1949), reflekteras 
ofrånkomligen i individernas handlingar, när man tvingas hantera livsvillkor och 
vardagsliv under motsvarande konfliktfyllda sociala kontext. I sammanhanget 
kommer här bland annat det förhållningssätt som politiker och tjänstemän i 
Malmö kommun har intagit i flyktingfrågor att analyseras. En aktualiserad fråga 
är bland annat hur och enligt vilka kriterier tillgängliga, men helt uppenbart otill
räckliga, resurser skall fördelas. Prioriteringsfrågan är brännande. Vilka sam
hällsmedlemmar har mer rätt än andra att bruka dessa resurser? Frågan som  
nödvändigtvis reser sig, om än oftast implicit, är frågan om vem som överhu
vudtaget är samhällsmedlem och vem som inte är det, eller närmare bestämt: frå
gan om medborgarskapet. Formella tillhörighetsattribut, som passinnehav, ten
derar att bli allt mindre väsentliga i förhållande till substantiella tillhörighetsat
tribut, som det reella tillträdet till kollektiva resurser av olika slag. En del av 
befolkningen tenderar att inkluderas i en privilegierad social subgrupp. Dess 
medlemmar, med Brian S. Turners beteckning (1993), ses som “samhällets kom 
petenta medlemmar”, och andra exkluderas såsom varande “ej tillräckligt kom 
petenta” medborgare.

Ambitionen här är att relatera intryck från eget fältarbete till resultat i annan 
empirisk forskning och att belysa teoretiska aspekter för att försöka fördjupa 
kunskaperna om ifrågavarande sociala processer, vilka uttrycks på såväl den 
samhällsstrukturella som socialpsykologiska nivån. Analysen bygger på en 
omfattande genomgång av intervjuer som jag har gjort i Malmö under åren 
1994-95 med flyktingar och officiella samhällsföreträdare. Officiella dokument 
tillhandahållna av berörda kommunala och statliga institutioner samt relevanta 
tidningsartiklar från perioden ifråga har analyserats. Den teoretiska utgångs
punkten består i en kombination av teorier som behandlar strukturella föränd
ringar inom välfärdsstaten och teorier som behandlar hur dessa förändringar 
reflekteras på den socialpsykologiska nivån.

Kommunal politik, besparingar och flyktingmottagning
Enligt M ontin (1993) har tre grundläggande politiska diskurser dominerat den 
svenska kommunalpolitikens reformer från mitten av 1970-talet och framåt. 
Från början formulerades problemet som “för lite demokrati och för svag poli
tisk styrning” (ibid. s 11). Reformernas mål var således att öka medborgarnas
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inflytande över den lokala politiken. I mitten av 1980-talet började dock proble
met formuleras som “för lite effektivitet och för mycket politisk detaljstyrning” 
(ibid. s 12). Reformernas intentioner försköts då från demokrati till en ökad 
effektivitet inom den lokala förvaltningen. I slutet av 1980-talet definierades pro
blemet som: “för mycket politik och för mycket offentlig sektor” (ibid.), varvid 
betoningen i de reformistiska föresatserna kom att ligga på en tydlig separation 
av politik från serviceproduktion. Därmed gjordes försök att definitivt lämna 
den gamla folkstyrda förvaltningsdoktrinen5 och ersätta den med en ny mark- 
nadsorienterad doktrin.

De huvudsakliga politiska och administrativa metoder med vilka dessa refor
mer drevs igenom var en kombination av re-reglering4  och utgiftsminskning å 
ena sidan samt politisk decentralisering5 och avreglering6 å den andra (Montin 
& Eländer 1995). “You are more free than before to do as you want, but within 
narrower financial framework” (ibid. s 26). Förändringar i den riktningen blev 
än mer radikala under 1990-talet med nya reduktioner i de offentliga program
men, liksom med vidare privatiseringar av den kommunala ekonomin. En viktig 
grundläggande trend av betydelse för hela reformprocessen var för det första att 
företräde gavs till ekonomi framför politik samt till ekonomisk effektivitet och 
rationalisering framför demokrati och fortsatt utveckling av välfärdssystemet. 
Marknaden blev förebilden för distributionen av kommunal service till medbor
garna. Medborgarna började allt mer uppfattas som individuella konsumenter i 
stället för politiskt aktiva medborgare, medan den politiska makten alltmer för
sköts från den politiska till den administrativa sfären (Montin & Eländer 1995). 
Om välfärdssystemets raison d’etre är att skydda medborgarna mot marknadens 
godtycke, det vill säga att tillhandahålla medborgarna rätten till materiell säker
het, då är kraven på ekonomisk effektivisering minst sagt en relativisering av 
dessa rättigheter. I praktiken skapas genom förändringarna ifråga en ny beroen
deställning mellan medborgarnas välfärd och marknaden samt som en konse
kvens härav en väsentlig minskning av ambitionerna angående välfärdssystemets 
form och innehåll.

En annan grundläggande trend som har karakteriserat hela reformprocessen 
har varit att staten har låtit kommunerna stå för merparten av genomförandet av 
detta praktiskt och ideologiskt sett ytterst känsliga projekt. På samma sätt som  
kommunerna ända sedan andra världskriget har varit drivfjädern för välfärds
statens utveckling, varvid dess funktionella och materiella makt ständigt har utö
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kats, har den nu fått ansvaret för att skära ner utgifter för välfärden till en “rim
lig nivå”. Det är givetvis inte enbart ett ekonomiskt problem, något som Montins 
och Eländers varning antyder. Varje gång staten hamnar i ekonomiska svårighe
ter är tendensen att lokala myndigheter får bära en större del av krisbördan än 
vad som motsvarar deras egentliga roll i krisen (Montin & Eländer, 1995 s 26). 
Ett lika betydelsefullt problem uppstår mellan lokala myndigheter och medbor
gare. Kommunen har traditionellt sett varit en plats där staten och medborgarna 
“utväxlar” välfärd och lojalitet med varandra. Under de nya omständigheterna 
har kommunen uppenbarligen fått bära största bördan både för de ekonomiska 
besparingarna och när det gäller att ta emot och dämpa medborgarnas missnöje 
i en situation där deras sociala rätt till välfärd har blivit alltmer kringskuren. 
Samtidigt har lokala politiker och administratörer haft svårt att handskas med 
“de nya omständigheterna”, där nedskärningsstrategierna har varit tvungna att 
kombineras med den lokala deltagardemokratin, stick i stäv med vad som tidi
gare har varit fallet (ibid. s 48). Lokala myndigheter har befunnit sig klämda mel
lan den centrala statsmaktens krav på ökad effektivitet och medborgarna, vars 
välfärdsförmåner skulle reduceras. Samtidigt har de lokala myndigheterna vär
nat om sin politiska kredibilitet visavi dessa medborgare.

Det förefaller som om dessa förhållanden har varit grunden också för en tred
je grundläggande trend i reformprocesserna, nämligen att de aldrig har kunnat 
genomföras fullt ut i enlighet med ursprungliga intentioner. I stället för att fullt 
ut ersättas har den gamla folkstyrda doktrinen, i den vardagliga politiska och 
förvaltningsmässiga praktiken, beblandats med och fortsatt levt kvar sida vid 
sida med den nya marknadsorienterade förvaltningsdoktrinen (Bäck & Soininen 
1998; Bäck 1992). Den nyskapade modellen för lokalt styre inbegriper inte samt
liga element för avsedd ekonomisk effektivitet, samtidigt som den eliminerar 
enstaka väsentliga delar av välfärdssystemet som tidigare garanterat en känsla av 
trygghet för medborgarna.

Allt detta är egentligen inte något att förvånas över med tanke på den situa
tion som inte bara Sverige, men också majoriteten av andra västeuropeiska väl
färdsstater, hamnade i under 1990-talet (Taylor-Gooby 1999), med en rad nya 
omgivningsvillkor under vilka regeringarna i nämnda länder har varit tvungna 
att agera. Först och främst har det handlat om ekonomisk globalisering, demo
grafiska förändringar, hög arbetslöshet och statsfinansiella krav dikterade av 
Maastrichtsavtalet. Dessa faktorer har, enligt Taylor-Gooby, minskat den inter-
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ventionsfrihet som regeringar tidigare haft i de traditionella välfärdssystemen. 
Majoriteten av dessa regeringar har valt åtstramningsstrategier, eller som Taylor- 
Gooby kallar dem “hollowing out ”-strategier, vars viktigaste konsekvens har 
varit att staterna har förlorat sin autonomi och kontroll över det nationella, eko
nomiska och sociala livet (ibid. s 5). Samtidigt har majoriteten av befolkningen 
fortsatt varit klart och stabilt knuten till traditionella välfärdsvärderingar. Just 
denna diskrepans mellan regeringarnas agerande, som i verkligheten har betytt 
avsteg från traditionella välfärdsvärdering, och befolkningens attityder, fortsatt 
knutna till dessa värderingar, har lett till en “varken-eller” situation vad gäller 
den ovan diskuterade nya formen av svensk kommunal politik.

Efter denna kortfattade genomgång av den svenska kommunalpolitikens för
ändringar, kommer intresset att i fortsättningen fokuseras på ett konkret verk
samhetsområde för den lokala politiken, nämligen lokal invandrarpolitik, och 
dessutom i en konkret lokal kontext, nämligen M almö under mitten och slutet 
av 1990-talet.

Kommunal invandrarpolitik -  exemplet Malmö
Situationen i början av 1990-talet
M almö är med sina 230 000 invånare, jämte Stockholm och Göteborg, en av 
Sveriges tre storstäder. M almö är också en traditionell industristad. Under 1960- 
och 1970-talen flyttade ett stort antal utländska arbetare in, efterfrågade och väl- 
behövda för den svenska industrin. I dag har cirka 20% av malmöborna invand
rarbakgrund, varav ungefär 150007 är invandrare från det forna Jugoslavien. 
Följderna av industrisamhällets strukturella förändring i slutet av 1900-talet har 
i synnerhet varit kännbar i M almö, med nedläggningar av stora industrier och en 
betydande ökning av arbetslösheten. Sedan 1982 har den genomsnittliga arbets
lösheten i Malmö varit högre än i landet i övrigt. Den nedåtgående ekonomiska 
spiralen har ofta satts i relation till den ökade negativa allmänna opinionen gen
temot invandrare och mot fortsatt flyktingmottagning som har noterats i M almö 
under de senaste tio åren. Den sociala kontexten för den lokala invandrarpoliti
ken, dess problem och omvandling kan kortfattat beskrivas som ovan för berörd 
period, närmast mitten av 1990-talet.

Vad gäller tidigt 1990-tal var situationen, enligt Bäck & Soininen (1998)8, föl
jande. Det politiska beslut som hade öppnat upp möjligheten för den lokala poli
tiska och administrativa verksamheten på det integrationspolitiska planet var
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regeringens beslut från 1991 om förändringar i bestämmelserna beträffande den 
statliga ersättningen till kommunerna för deras flyktingmottagning. Huvud
motivet bakom reformen var ett allmänt missnöje med den dittills gällande lokala 
flyktingmottagningspolicyn från 1985, den så kallade “Hela Sverige strategin”. 
Idén bakom reformen var att man skulle befrämja flyktingarnas integration 
genom att involvera ett större antal kommuner i flyktingmottagandet. Till följd 
av dels bristande erfarenhet av flyktingmottagning i många, i synnerhet mindre, 
kommuner och dels avsaknad av ordentliga förutsättningar, särskilt vad gäller 
arbete och utbildning, i flera kommuner vad gäller möjligheten att långsiktigt 
klara integrationsmålet, ansågs i början av 1990-talet “Hela Sverige strategin” ha 
lett till passivisering av både lokala myndigheter och av flyktingar själva. Den nya 
“schablonersättningen” från 19919 skulle erbjuda kommunerna större frihet vid 
resursanvändningen. Tillsammans med implementeringen av eventuellt nya lokalt 
förankrade idéer hoppades man därvid kunna bidra till invandrares bättre integ
ration. Enligt Bäck & Soininen ökade förvisso 1991 års reform kostnadsmedve
tenheten ute i kommunerna. Medvetenheten sammanföll dock med ytterligare en 
konsekvens av 1985 års reform. Flyktingarnas spridning över hela landet hade 
kommit att innebära att en ökande skara av lokala politiker, tjänstemän och van
liga medborgare på olika sätt började syssla med invandrarfrågor. Dessa frågor 
fick i slutet av 1980-talet ett mycket större utrymme i media, parallellt med också 
en en tilltagande invandrarpolitisk polarisering.

I M almö verkar dessa processer ha varit relativt sett i högsta grad framträd
ande. Omstruktureringen av den lokala ekonomin hade inletts tidigare och verkar 
ha varit smärtsammare här än i andra delar av landet, med bland annat ett väsent
ligt högre arbetslöshetstal. Under samma period ökade antalet inflyttade invand
rare i kommunen, vilka till skillnad från 1960- och 1970-talen nästan uteslutan
de bestod av flyktingar. Sedan reformen av den lokala flyktingmottagningen från 
1985 hade Malmö en ganska hög årlig flyktinginvandring10, samtidigt som den 
så kallade sekundära flyktinginvandringen11 stadigt ökade. En negativ allmän 
opinion uppkom bland lokalbefolkningen mot fortsatt inflyttning av invandrare. 
Lokala myndigheter fann sig tvungna att balansera mellan å ena sidan det statli
ga trycket att ta emot och integrera ett allt större antal flyktingar med användan
det av i stor utsträckning egna resurser och å andra sidan trycket från den lokala 
allmänna opinionen som allt starkare motsatte sig detta åtagande.

Så gott som samtliga politiska partier har haft svårt att anpassa sin generella
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syn på flyktingpolitiken till rådande lokala attityder, i synnerhet vad gäller 
Folkpartiet, vars rekordlåga resultat vid de lokala valen 1991 kan sättas i sam
band med klyftan mellan partiets och väljarnas syn på flyktingfrågor12.

Malmös lokala myndigheter har använt sig av skilda strategier i syfte att möta 
de statliga kraven. Bäck & Soininen (s 104-106) noterar att lokala politiker stra
tegiskt sett utnyttjade debatten om “flyktingproblematiken” under perioden för 
att ta initiativet i relation till centrala statliga institutioner. Alla åsikter, från den 
ena ytterligheten till den andra, fick vädras och debatten skärptes till, vilket gav 
politikerna ett vidgat manöverutrymme för politiska initiativ i spelet med över
enskommelser med Statens Invandrarverk (SIV). Ett sådant initiativ var exem
pelvis förslaget till SIV att helt och hållet upphöra med organiserad flyktingmot
tagning i Malmö. Politiska poänger samlades hos lokala “missnöjda” väljare, 
samtidigt som man satte press på SIV att inleda en diskussion om utökad finan
siell hjälp, så att aktuella situation kunde klaras upp. Parallellt med detta spel 
planerades dock nya lokala projekt som förutsatte en ökad invandring, vilket 
tyder på att lokala myndigheter i realiteten inte själva tog sitt krav om minskad 
flyktingmottagning på allvar eller räknade med att kravet skulle kunna genom
föras.

Staten har å sin sida visat sig vara en “opålitlig” samarbetspartner i och med 
att de grundläggande förutsättningarna för en framgångsrik implementering av 
riktlinjerna från 199 lårs reform uteblev. Arbetsförmedlingens roll, tänkt att vara 
central, eftersom själva idén byggde på att påskynda flyktingarnas integration i 
det svenska samhället genom egenförsörjning, visade sig vara högst problematisk 
(ibid. s 94-95). Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), de lokala AF-kontorens över
ordnade statliga myndighet, genomgick under perioden en inre organisatorisk 
förändring, vars främsta målsättning var en ökad målstyrning. En effekt var en 
avsevärt minskad andel medel i AMS’s budget för att förbättra invandrares situ
ation på arbetsmarknaden, jämfört med i mitten av 1980-talet. Resurserna drogs 
ner eller omdirigerades till andra prioriteringar, exempelvis till att bekämpa ung
domsarbetslösheten. Kommunerna lämnades i ökad grad utan de lokala arbets
förmedlingarnas hjälp vid implementeringen av sina integrationsprogram för 
flyktingar. Programmen tenderade i samma utsträckning att i praktiken vara 
dömda att misslyckas.
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Välfärdsstatens kris
Claus Offe (1984/93) har enligt min uppfattning utvecklat en begreppsapparat 
med vars hjälp man förträffligt kan konceptualisera de förändringar som väl
färdssystemen, inklusive det svenska, har gått igenom under de senaste tio åren. 
Moderna kapitalistiska (välfärds-) samhällen kan enligt Offe uppfattas som  
system bestående av tre sinsemellan olika men ömsesidigt beroende subsystem: 
ekonomiskt, politisk-administrativt och normativt. Det ekonomiska subsystemet 
ansvarar för ackumulering och är i praktiken helt oberoende av de två andra. 
Dess grundläggande regleringslagar är marknadslagar. Den grundläggande rätten 
utgörs av den privata äganderätten över produktionsmedel och verksamhetens 
huvudmål är profiten. Det politisk-administrativa subsystemet (välfärdsstaten) 
kan på intet sätt påverka dessa tre faktorer. Den kan dock påverka skapandet av 
en gynnsam omgivning, så att den ekonomiska ackumuleringsprocessen kan fort
gå ostört. Det ekonomiska subsystemet har ett intresse av att verka i en stabil 
omgivning. En sådan omgivning garanteras av staten och för denna tjänst över
för subsystemet genom skattemekanismerna en del av profiten till staten. Staten 
å sin sida har ett starkt intresse av att skydda och stimulera ackumuleringspro
cessen, eftersom dess ekonomiska och därmed även politiska styrka är beroende 
av det ekonomiska subsystemets avkastning, skick och prestationer. Förhållandet 
mellan staten och det normativa subsystemet vilar på balansen mellan de krav 
som subsystemet ställer på staten och de förväntningar om lojalitet som staten i 
gengäld förväntar sig.

Välfärdsstatens styrka och framgång är avhängig dess kapacitet att upprätt
hålla balanserade förhållanden mellan bägge nämnda subsystem, liksom av för
mågan att dämpa eventuella konflikter mellan de två Subsystemen. Konkret är 
medborgarnas lojalitet avhängig de tillgängliga välfärdsförmånernas omfattning, 
innehåll och konsekventa omsättning i praktiken. Å andra sidan är också ambi
tionsnivån angående välfärdsprogrammen beroende av statens ekonomiska styr
ka. Statens ekonomiska styrka beror i sin tur på effektiviteten i det reglerings
system som staten utvecklar i relation till det ekonomiska systemet. Denna effek
tivitet beror vidare på bland annat medborgarnas lojalitet, varmed cirkeln sluts. 
Här finns dock ett problem. Statens ekonomiska styrka beror inte bara på dess 
förmåga, vilja eller önskan att skapa gynnsamma omständigheter för ackumu- 
leringsprocesser. Dess ekonomiska styrka är också beroende av ekonomiska pro
cesser som staten inte är i stånd att kontrollera. Just detta faktum betraktar Offe
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(1993, Offe &c Ronge 1997) som en grundläggande motsägelse i den moderna 
kapitalistiska (välfärds-) staten. Statens politiska styrka klyvs mellan dess insti
tutionella form, där den politiska makten bestäms och kontrolleras demokratiskt, 
och dess materiella innehåll, där den politiska makten bestäms av ackumuler- 
ingsprocessen. Å ena sidan utropas välståndet och rättvisan som de högsta värd
ena och motsvarande rättigheter som förbehållna alla, med staten som garant. A 
andra sidan befinner sig de materiella resurserna, nödvändiga för garantiernas 
praktiska implementering, inte under statens kontroll. Krisens kännetecknande 
drag är att välfärdssamhällets universellt definierade grundläggande värden, rätt
visa och välstånd för alla, alltjämt bibehålls i syfte att upprätthålla balansen i 
systemet i en situation där materiella resurser för målens uppfyllelse ej är till
räckliga.

Både på det institutionella och det individuella planet, i brist på legitima medel 
och med en fortsatt existens av den legitima “rätten” till välstånd, förekommer 
allt oftare brukandet av illegitima och illegala medel för att uppnå målet ifråga. 
Den uppkomna situationen eller tillståndet kan, med hänvisning till Mertons 
begrepp “anomie” (1938 /1949 ,1963) och Sroles begrepp “anomia” (1956), kal
las anorm. Den förres begrepp hänvisar till kulturellt definierade mål, avsikter 
och intressen, vilka är accepterade som legitima av en majoritet samhällsmed
lemmar. Dessa mål är integrerade och placerade i rådande sociala värdehierarki. 
Därigenom definierar de det som Merton kallar “a frame of aspirational refe
rence”, det vill säga målen blir “worth striving for”, något som å sin sida ger 
mening till det sociala livet överhuvudtaget. Det andra viktiga elementet av soci
ala och kulturella strukturer är enligt Merton institutionaliserade normer, vilka 
definierar, reglerar och kontrollerar godtagbara sätt att uppnå tidigare beskrivna 
mål. Samhällsstrukturens relativa stabilitet är beroende av stabiliteten i förhål
landet mellan dessa två element, kulturella strävanden eller “culturally prescri
bed aspirations” å ena sidan och institutionella normer eller “socially structured 
avenues for realizing these aspirations” å den andra. Rubbningar av denna rela
tiva jämvikt rubbar även den sociala stabiliteten. Om, exempelvis, alltför stor 
betydelse tillskrivs kulturellt definierade mål i förhållande till föreskrivna vägar 
om hur målen skall nås, uppstår en situation där, som Merton metaforiskt 
beskriver det, “winning the gam e” blir viktigare än “winning under the rules of 
the game”. Oproportionerlig stor betoning av vissa kulturella mål leder lätt till 
att medel för att uppnå dessa mål enbart värderas efter sin instrumentella för
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träfflighet, det vill säga att varje medel som garanterar att målen uppnås är bra, 
oavsett deras moraliska validitet. Detta innebär att aktörer som försöker åstad
komma socialt sett högt uppskattade målsättningar allt mer sällan drar sig för att 
använda moraliskt tvivelaktiga metoder. Om denna process består över en läng
re tid blir samhället, enligt Mertons slutsats, instabilt och utvecklar anomie eller 
“normlessness”. Viktigt att understryka är att “anomie refers to a property of a 
social system, not to the state of mind of this or that individual within the 
system” ... “It refers to a breakdown of social standards governing behaviour 
and so also signifies little social cohesion”. Vilket innebär att

“A n o m ie , th en , is a c o n d itio n  o f  the soc ia l surround , n o t a co n d itio n  o f  particu lar p eop le . P eop le  are 
con fron ted  by sub stan tia l an om ie  w h en , as a m atter o f  ob jective  facts, th ey  ca n n o t rely  u p o n  a h igh  
prob ab ility  that the b ehav ior o f  others w ill be in rough  accord  w ith  standards jo in tly  regarded as leg i
t im a te ” (M erton  1 9 6 3  s 2 2 6 -2 2 7 ) .

Samtidigt som man kan tala om systemets anomitillstånd, kan man också tala 
om individuella anomitillstånd. Sroles begrepp “anomia” avser just denna andra 
aspekt, relaterad till individens psykologiska tillstånd, när en dåligt samhällsin- 
tegrerad individ befinner sig i ett läge av “self-to-others alienation”. Som redan 
framförts uppstår den psykologiska anomin som en konsekvens av den sociala 
anomin. Srole betonar att anomia och anomie står i ett ömesidigt dialektiskt för
hållande, eller med hans egna ord,

“A n om ia  is v iew ed  as a variab le con tem p orary  c o n d itio n  h av in g  its orig in  in the co m p le x  in teraction  
o f  soc ia l and  person a lity  factors, present and  past. In short, the c o n d itio n  is regarded as a variab le  
dep en d en t o n  b o th  so c io lo g ic a l and p sy ch o lo g ica l p r o cesses” (Srole, s 7 1 1 ).

Srole menar att det finns en tydlig koppling mellan individuella anomiatillstånd 
och de interpersonella funktionsrubbningar som uppträder i sociala system. Med 
hänvisning till Erich Fromm ser Srole möjliga individuella flyktreaktioner från 
detta tillstånd av ensamhet (“aloneness”) och hjälplöshet, alltså från individuell 
anomi, antingen i riktning mot en auktoritär hållning eller mot en tvingande kon
formism (“compulsive conformity”). I Malmö har jag från den lokala invandrar- 
nämndens sida mött på reaktioner av den auktoritära arten, som en reaktion på 
social anomi. Institutionsvärlden tenderar att definiera flyktingar som utanför
stående visavi det reguljära regelverket avseende medborgares rättigheter.
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För att kunna närma sig analysen av en konkret social verklighet är det nöd
vändigt att vid sidan av nämnda teoretiska perspektiv också beröra begreppet 
medborgarskap. Under omständigheter av den kris som har drabbat välfärds
systemen har inte bara frågan om att garantera resurser för att uppnå väl- 
färdsmålen och motsvarande praxis blivit problematiska. Ytterligare en viktig 
fråga som har aktualiserats är frågan om distributionen av dessa, i praktiken allt 
snävare, resurser, det vill säga distributionen av rättigheten att ta del av resur
serna bland olika befolkningsgrupper. T.H. Marshalls skisserade i sin klassiska 
essä “Citizenship and social class” från 1950 (1950/1992) medborgarskapet som  
en uppsättning rättigheter och skyldigheter. Marshall uppfattar välfärdsstaten 
som platsen för “the latest phase of an evolution of citizenship which has been 
in continuous progress for some 250 years” (s 7). Bottomore (1992) noterar att 
Marshall's studie hänför sig till Storbritanniens specifika historiska kontext, 
perioden efter andra världskriget, och som sådan har väsentliga begränsningar. 
Marshall’s synsätt rörande medborgarskapets struktur kan inte fullt ut tillämpas 
på dagens förhållanden. Det är till exempel omöjligt att i dag diskutera medbor
garskap utan att utgå ifrån och ta hänsyn till den ökande etniska eller etnokul- 
turella mångfalden, som en konsekvens av den internationella migrationens star
ka ökning under efterkrigsperioden. Denna mångfald öppnar vidare frågan om  
konceptuella skillnader mellan formellt och substantiellt medborgarskap 
(Brubaker 1992; Castles 1994). Brubaker pekar på distinktionen mellan formellt 
medborgarskap, vilket inbegriper formellt medlemskap i en nationalstat, exem
pelvis att inneha ett lands pass, och substantiellt medborgarskap, vilket inbegri
per ett reellt innehav och utövande av civila, politiska och sociala rättigheter som  
härrör från den medborgerliga tillhörigheten. I det förra fallet handlar det om  
“general membership status”, medan det i det senare fallet handlar om “special 
membership status” (1992, s 40), helt kort. “The citizenry is a priviledged sub
group of the population” (ibid). Först med hänsyn tagen till distinktionen mel
lan formellt och substantiellt medborgarskap kan vi närma oss analysen av detta 
fenomen i dagens välfärdssystem. Där är det enligt Bottomore

“ev id en t th at som e o f  these  [social] rights are still very u n eq u ally  d istr ibuted , n o t o n ly  b etw een  m en  
and  w o m e n , but a lso  b etw een  groups d efined  by eth n ic  and /or cu ltural ch aracter istic” (B ottom ore  
1 9 9 2  s 6 9 ).

I enlighet med detta och i enlighet med min syn på kopplingen mellan detta med-
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borgarskapsbegrepp och den verklighet som jag refererar till och här analyserar, 
kan medborgarskap definieras som

“a set o f  practices (juridical, p o litica l, eco n o m ica l and cultural) w h ich  define a person  as a c o m p e 
ten t m em ber o f  society , and  w h ich  as a con seq u en ce  shape the f lo w  o f  resou rces to  person s and  so c i
al g r o u p s” (B.S. Turner 1 9 9 3 , s 2).

En sådan definition erbjuder möjligheten att se på vilket sätt vissa individer och 
grupper definieras, hur de inplaceras på en viss plats på en skala av inklusion och 
exklusion. Deras position på denna skala betingas av besittandet eller avsakna
den av ett antal “legitima” tillhörighetsattribut. Medborgarskapets substantiella 
attribut blir därmed primära i förhållande till de formella.

Ovan återgivna teoretiska begrepp och analytiska perspektiv utgör enligt min 
mening en möjlig utgångspunkt för beskrivningen och analysen av effekterna av 
den svenska välfärdsstatens förändringar under de senaste tio åren för den kom 
munala integrationspolitikens implementering och konsekvenser.

Flyktinganstormningen
Flyktingmottagandet fortsatte att vara ett av de “heta” politiska ämnena i 
Malmö även efter den av Bäck och Soininen beskrivna tidsperioden. Debatten 
om invandringen till Malmö nådde kokpunkten under 1994, då kommunen 
enligt avtalet med SIV skulle ha tagit emot 950 flyktingar och ungefär lika många 
personer förväntades flytta in på grundval av andra invandringsformer, exem
pelvis familjeåterförening. Den sammanlagda siffran för inflyttade flyktingar till 
Malmö under 1994 uppgick dock till 4 8 5 9 13 personer. Den lokala pressens sätt 
att på ett dramatiskt sätt följa utvecklingen bidrog förmodligen till spänningar
na och osäkerheten. Antalet flyktingar som kommunen hade “lovat” ta emot 
under året 1994 (950 st), jämfördes med jämna mellanrum med antalet i prakti
ken inflyttade, något som hos läsarna måste ha framkallat en känsla av att vara 
utsatta för ett slags “invasion”. Här följer några illustrerande citat:

“ 7 0 0  av  9 5 0  bosn ier  so m  ska k om m a under h e la 14 1 9 9 4  redan här o ch  fler kan  vara på v ä g ” 
(“A rb etet” , 9 4 0 3 2 2 , s 10).
“M a lm ö  har lo v a t att ta  em o t 9 5 0  flyk tingar m ed u p p eh ållstillstån d  i år. M en  redan nu har 1 3 0 0  

flyktingar k om m it och  de har förstahands kon trak t på b o s ta d ” (På lätt sven sk a , 9 4 0 5 0 4 )
“I år beräknas 5 0 0 0  flyk tingar o ch  invandrare -  drygt 2 0 0 0  h ushå ll -  b osä tta  sig  i M a lm ö . 

P rogn osen  bygger på  det fak tu m  att 2 2 3 5  redan an länt till M a lm ö  under årets första  fem  m ån ad er” 
(“A rb etet” 9 4 0 6 2 9 , s 8).
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Problemet med sekundär inflyttning
Ett centralt tema i hela debatten var sekundär inflyttning. Problemet hade, som  
ovan påpekats, funnits ända sedan 1985, men kommit att skärpas ytterligare 
med införandet av schablonersättningen 1991. En oavsiktlig konsekvens av det 
nya sättet att finansiera lokal flyktingmottagning var ansträngda förhållanden 
mellan storstäder i söder och mestadels mindre kommuner i norra delen av lan
det. Anledningen var en allt oftare förekommande praxis bland flyktingar att 
redan efter några månader i mindre kommuner på eget initiativ flytta till stor
städerna. En del av de statliga medlen, avsedda för att täcka utgifter för flyk
tingarnas mottagning och integration, omdirigerades parallellt från avflyttnings- 
kommunerna. Ibland översteg kvarbliven ersättning kommunens reella kostnad. 
Inflyttningskommunerna utsattes för såväl extra kostnader, som staten inte alltid 
var beredd att ge ersättning för, som för osäkerheten vid planering och organise
ring av den egna verksamheten. De kunde aldrig säkert räkna med exakt hur 
många flyktingar de skulle att ta emot.

Frustrationen över situationen bland M almös lokalpolitiker växte sig allt star
kare. Vissa kommuner “pekades ut” och “anklagades” för att medvetet utnyttja 
situationen, något som i viss mån förmodligen var korrekt. Det intressanta är 
emellertid att även under 1994 stod frågan om sekundärinflyttning i centrum för 
uppmärksamheten, trots att deras antal (347 ) 15 nästan hade halverats jämfört 
med 1993 (670) eller trefaldigt minskat sedan 1992, då 1137 flyktingar sekund- 
ärinflyttade till Malmö. En av anledningarna var troligtvis att den största flykt
inggruppen under denna period som skulle kommunplaceras var bosnier, för vilka 
regeringen hade erbjudit de mottagande kommunerna ett extra stimulerande 
bidrag på 25 000 kronor per flykting. Ifall flyktingarna av egen vilja lämnade 
kommunen var dessa inte återbetalningsskyldiga till staten. Kommuner dit flykt
ingarna självmant hade flyttat var dock inte berättigade till detta bidrag. 16

Flyktingarnas spontana inflyttning och problem med hyresvärdar
Den så kallade spontana flyktinginvandringen till Malmö utgjorde 1994 ett reellt 
problem. Avtalet mellan Malmö kommun och SIV om placeringen av 950 flykt
ingar kunde givetvis inte rucka på den grundläggande konstitutionella rättighe
ten att alla som har laglig rätt att vistas i landet själva bestämmer över sin bosätt
ningsort. Enligt lagen är varje kommun skyldig att ta emot varje person med ett 
giltigt hyreskontrakt för en bostad inom den berörda kommunens gränser. Under
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1994 sammanföll några omständigheter av betydelse för flyktingsituationen i 
M almö. För det första fick 50 000 bosnier, efter regeringens beslut i juni 1993, 
permanent uppehållstillstånd i landet. Merparten av dem fick dock tillbringa 
resten av det året på flyktingförläggningarna i väntan på att officiellt erhålla 
beslutet om uppehållstillstånd. Först under 1994 blev de bosniska flyktingarna 
aktuella för kommunplacering. Eftersom denna procedur oftast tog lång tid och 
eftersom många redan hade tillbringat nästan två år på förläggning, bredde otå
ligheten bland flyktingarna ut sig. Många försökte därför ta saken i egna händer 
vad gällde kommunplaceringen. M almö var attraktivt för de bosniska flykting
arna, vilket var en annan ofördelaktig omständighet för de lokala politikerna. 
M almös största invandrargrupp var redan sedan tidigare från det forna 
Jugoslavien, vilket var attraktivt för många bosniska flyktingar. Samtidigt betyd
de närheten till kontinenten och därmed även hemlandets relativa närhet på ett 
symboliskt plan mycket för flyktingarna, vilka ofta fortfarande saknade klara 
visioner om den egna framtiden. Den tredje ofördelaktiga omständigheten för 
Malmös lokalpolitiker var ett stort antal lediga lägenheter i kommunen under 
ifrågavarande period17, i synnerhet hos privata hyresvärdar. Detta underlättade 
anskaffandet av hyreskontrakt och möjliggjordes därmed en stor sekundärin
flyttning.

Resultatet av dessa processer var sammanlagt 4 8 5 9 18 inflyttade invandrare, 
jämfört med 1945 ett år tidigare eller 2431 två år tidigare, varav 3813 var flykt
ingar, jämfört med 950 som kommunen hade “lovat” ta emot och 1165 som  
hade flyttat in året innan. Flyktingarna var från olika länder, men den största 
andelen, 3451, bestod av flyktingar från före detta Jugoslavien, varav 2415 från 
Bosnien-Hercegovina. Alla försök från de lokala myndigheterna att hålla inflytt
ningen under kontroll förblev lönlösa. Försök att upprätta samarbete med de 
lokala hyresvärdarna visade sig i synnerhet vara problematiska. Det stod klart att 
inga skriftliga avtal mellan kommunen och hyresvärdarna som skulle kunna 
reglera lägenhetsuthyrning till nyanlända flyktingar kunde ingås, av rättsliga och 
politiska orsaker. Man kan inte inskränka på privata företags frihet till ekono
misk verksamhet, man kan inte utan vidare öppet diskriminera invandrare och 
man kan av konstitutionella skäl inte inskränka medborgarnas rörelse- och 
bosättningsfrihet. Kommunen ingick ett slags muntlig överenskommelse med pri
vata hyresvärdar om att lägenheter fick hyras ut till flyktingar enbart i samråd 
med kommunens invandrarförvaltning. Överenskommelsen började dock tolkas
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av de inblandade parterna så som det bäst gynnade deras egna intressen. Vissa 
hyresvärdar, som av olika anledningar ville förhindra enstaka invandrare från att 
flytta till deras bostäder, utnyttjade överenskommelsen för att dölja en öppen dis
kriminering. På de lokala tidningarnas debattsidor flammade diskussionen 
genast upp mellan de som kritiserade sådana händelser och de som rättfärdiga
de dem. Till slut kritiserade även Diskrimineringsombudsmannen denna typ av 
diskriminering. Ordförande i den kommunala invandrarnämnden ställde sig 
dock på hyresvärdarnas sida genom att uttala sig i tidningarna på följande sätt. 
“Jag har förståelse för deras policy. Det blir större trivsel där det bor färre utlän
ningar” (Sydsvenskan 94-08-01).

A andra sidan fanns det hyresvärdar som för egna ekonomiska intressens 
skull, ett minskat antal tomma lägenheter, i själva verket struntade i överens
kommelsen med kommunen. Ordföranden i invandrarnämnden anklagade vissa 
hyresvärdar för att medvetet värva flyktingar genom att marknadsföra Malmö 
som “en bra flyktingstad” (Sydsvenskan 94-08-02). I synnerhet en hyresvärd, 
Fastighets AB Bohus, pekades ut för att enbart under 1994 ha hyrt ut drygt 250  
lägenheter till flyktingar. Bolaget sades till och med i ett fall ha tömt en hel flyk
tingförläggning, i Osby, och flyttat alla flyktingar till sina bostäder i Malmö. Allt 
detta var i i direkt motsats till överenskommelsen mellan kommunen och de pri
vata hyresvärdarna. Om denna överenskommelse, liksom om den riktade kriti
ken mot deras uthyrningspolicy säger en av toppcheferna inom Fastighets AB 
Bohus följande.

“Jag har läst i t id n in gen  om  den  här sk ö veren sk om m elsen . Vi har in te träffat n å g o t sådant avtal. 
D ärför kan  vi inte heller ha brutit n å gon  ö veren sk om m else ... M en  m an  k an  ju ifrågasätta  om  vi som  
hyresvärdar verkligen  ska vara “p o lise r ” i flyk tin gp o litik en . För vår del ser vi flyk tingarna som  lika  
go d a  hyresgäster so m  n å gon  annan . V i är ett fa stigh etsb o lag  och  hyr ut lägenheter. D e t är det vi lever  
p å ” (Sydsvenskan , 9 4 0 8 0 2 ) .

En sak som i synnerhet irriterade den moderatledda kommunledningen var att en 
framträdande moderatpolitiker under den aktuella tidsperioden både var full
mäktigeordförande i Göteborg och styrelseledamot av det kritiserade bostads
bolaget i Malmö. Han tvekade uppenbarligen inte att sätta sitt bolags partiella 
ekonomiska intressen framför sitt partis bredare politiska intressen.
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Besparingar och icke avsedda konsekvenser
När flyktingarnas inflyttning till M almö under 1994 blev alltmer okontrollerad 
var det inte bara privata fastighetsägare som ställde till med bekymmer för de 
lokala myndigheterna. Det visade sig att även staten ibland, direkt eller indirekt, 
komplicerade implementeringen av den kommunala politiken. Ett konkret exem
pel är Invandrarverkets SIV’s inställning. Som i andra delar av sitt verksam
hetsområde sökte staten under perioden strax före flyktingkrisen rationalisera 
även SIV’s verksamhet. Skilda åtgärder sattes in. De syftade bland annat till att 
öka administrationens effektivitet, förkorta väntetider för asylansökningarnas 
behandling, förkorta väntetider för flyktingarnas kommunplacering efter att de 
hade fått permanent uppehållstillstånd, minska utgifter för förläggningarnas 
underhåll och så vidare. Vissa av dessa sparåtgärder tenderade förmodligen att 
uppnå sina mål på andra av flyktingmottagandets aktörers bekostnad. I det kon
kreta fallet var “den andra aktören” M almö kommun. Även om kommunen 
exempelvis aldrig hade framfört öppen kritik mot SIV i nämnda “tömningsfall” 
av förläggningen i Osby, så är det uppenbart att SIV hade ett eget intresse av att 
så fort som möjligt tömma förläggningen. I en någorlunda mild form framfördes 
en kritik på ett möte mellan dåvarande invandrarministern och representanter 
för M almö kommun.

“M ån ga  förläggn ingar har varit ok än sliga  för den  situ a tion  so m  råder i M a lm ö . V i har haft o ch  har  
svårigheter a tt sam råda om  läm p lig t m ottagn in gsd a tu m . F lyktingar so m  skaffa t ett hyreskontrak t på  
egen  h an d  ska så snart som  m öjlig t skrivas ut från förläggn in gen . I vän tan  på soc ia lb id rag  ska inte  
d agb idrag utgå “ 3  9

Det finns ytterligare ett belysande exempel, koppat till förhållandena i Malmö, 
som illustrerar hur en åtgärd stipulerad av staten kan uppfattas som rationell i 
en viss kontext och av en viss aktör, men samtidigt kan framstå som problema
tisk och irrationell i en annan kontext och för en annan aktör, konkret då för 
M almö kommun. Det handlar om den nya lagen om mottagande av asylsökan
de (1994:33) som trädde i kraft den 1 juli 1994. Lagen vilar på följande formel
la principer.

“G rundprinciperna för m o ttagan d et är att varje a sy lsök an d e skall ta sin  del av ansvaret för att u tred
n in gstid en  ska bli så kort som  m öjlig t. A llt efter förm åga  skall varje asy lsök an d e ta ansvar för sin  och  
sin  fam iljs försörjn in g o ch  b oen d e  under v ä n te tid en ” (SIV A N , 9 4 -0 6 -1 6 ) .

sociologisk forskning 2/2000 81



Zoran Slavnic

Den grundläggande idén var således att även inkludera asylsökande i allmän
na trender av ekonomisk åtdragning och effektivisering genom rationellt hand
lande. Mer konkret erbjöd lagen asylsökarna möjligheten att själva ordna boen
det. SIV skulle subventionera hyreskostnaderna med 1000 kronor i månaden för 
familjer och med 500 kronor för ensamstående. Därmed skapades reella möjlig
heter för SIV att göra betydande finansiella besparingar, men samtidigt gavs 
också upphov till betydande icke önskade konsekvenser. Man kan inte göra 
besparingen utan att det sker på någon annans bekostnad. Avsikten bakom den 
då nya lagliga möjligheten var tydligen att utnyttja de “resurser” som flykting
arna själva förfogade över. Man räknade med att många flyktingfamiljer hade 
släktingar och vänner sedan tidigare bosatta i Sverige och att flyktingarna hellre 
skulle vilja bo hos dem än på förläggning. Många flyktingar hade nämligen 
ansökt om att få bo hos vänner och släktingar under väntetiden, även utan någon 
ekonomisk ersättning. Med den nya lagen gick staten deras krav och önskemål 
till mötes, med därtill garanterade hyressubventioner. Invandrarverket å sin sida 
löste bostadsproblemet för dessa familjer till en kostnad av endast 1000 kronor 
i månaden, eller mångdubbelt lägre än deras vistelse på en förläggning skulle 
kosta.

Den andra möjligheten som lagen erbjöd flyktingarna var att även de utan 
vänner och släktingar kunde ta initiativ och ordna eget boende utanför förlägg
ningen om de så önskade. Många önskade uppriktigt detta, eftersom livet utan
för förläggningen trots allt var närmare det som kan kallas för ett “normalt liv”. 
A andra sidan kunde man på detta sätt också undgå systemets kontroll, bli mer 
oberoende och friare att utveckla egna framtidsstrategier. Många var beredda att 
i detta syfte bo i trängre bostäder och att omprioritera den del av bidraget som  
var avsett för mat och kläder till att betala skillnaden mellan hyrans kostnad och 
STV's subvention. Mellanskillnaden på ett par tusen kronor betalade flyktingar
na själva, dels genom att godta att bo i mindre och billigare lägenhet20 och dels 
genom att skjuta till egna medel.

I praktiken hände emellertid ofta också något annat. På samma sätt som SIV 
försökte utnyttja situationen så att flyktingarna själva skulle “finansiera” en del 
av besparingarna, försökte flyktingarna å sin sida utnyttja samma situation för 
att lasta över betalningen på någon annan. I det konkreta fallet var det M almö 
kommun. Enligt mina informanter gick det till på flera sätt. I varje sådant fall 
handlade det om ett samarbete mellan bosniska flyktingar med temporärt uppe
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hållstillstånd (TUT) och de med permanent uppehållstillstånd (PUT). Många 
bosniska flyktingfamiljer i Sverige bestod inte enbart av föräldrar och barn, utan 
hade också med sig far- och/eller morföräldrar. Dessa hade enligt svenska regler 
rätt till eget boende, fast de oftast fortsatte att bo i ett gemensamt hushåll med 
sina barn och barnbarn. För det första var det traditionellt sett inget ovanligt och 
för det andra behövde dessa äldre personer ständig hjälp med språket och att 
rent allmänt finna sig till rätta i det nya samhället. Oftast hyrde de dock egna 
lägenheter därför att det ekonomiskt var fördelaktigare för dem. Egen lägenhet 
berättigade nämligen till hemutrustningslån, som enbart delvis användes för det 
avsedda ändamålet i och med att de fortfarande bodde hemma hos sina barn. 
Resten betraktades som “en ren besparing”. Som ett, officiellt sett, eget hushåll 
hade de dessutom högre månadsbidrag. När bosniska kroater med TUT och med 
rätten till eget boende dök upp på bostadsmarknaden under 1994-95, hyrde 
många av dessa familjer ut sina “gamlingars” lägenheter till flyktingarna till en 
kostnad, enligt mina informanter, med upp till 2000 kronor i månaden. Alla blev 
härigenom nöjda. Lägenheternas formella innehavare “tjänade” 2000 kronor 
extra i månaden. De nya hyresgästerna fick ett drägligt boende för bara 1000  
kronor i månaden, resten subventionerat av SIV. SIV kunde framgångsrikt 
genomföra sina sparbetingelser. Den enda aktör som hade anledning att vara 
missnöjd var i det konkreta fallet Malmö kommun som finansierade hela pro
cessen.

Ett annat sätt att skaffa “lediga” lägenheter hade samma “grundidé” som i det 
första fallet, med den skillnaden att lägenheterna disponerades av ungdomar som  
blivit myndiga och därmed förvärvat rätten till eget boende, en rätt som de 
ibland utnyttjade fastän de i praktiken fortsatte bo kvar hemma hos föräldrarna. 
Ett tredje sätt var att man och hustru fiktivt skilj de sig och skaffade var sin lägen
het, för att få ytterligare ett hemutrustningslån och högre månadsbidrag, fastän 
de i praktiken fortsatte att leva ihop. Det är svårt att uttala sig om hur pass ofta 
förekommande detta har varit, men det har förekommit och det handlar om stra
tegiska och rationella om än legalt tvivelaktiga handlingar under givna beting
elser. Det rationella består i ett adekvat handlingsmönster av en spelaktör i en 
situation där alla egentligen försökte förverkliga en del av sina intressen på 
bekostnad av andras. Ett annat exempel på flyktingars uppfinningsrikedom är 
framväxten av en informell arbetsmarknad i samarbete med “gamla Jugoslaver” 
i Malmö. Här har skapats oförutsedda allianser mellan företrädare för olika
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etniska grupper från före detta Jugoslavien, som i en “fredlig” samverkan hjäl
per varandra och tjänar på detta, medan motsättningar och krigstillstånd utspe
las någon annanstans21.

Lokala politikers och tjänstemäns reaktioner
Hur den nya situationen hanterades av kommunala politiker kan illustreras med 
tidigare nämnda reaktion från invandrarnämnden och dess ordförande. Hans 
reaktion illustrerar den “omöjliga” situationen som företrädare för svenska insti
tutioner hamnat i. Systemets ramar och ekonomiska begränsningar gör sig här 
gällande. Den omtalande politikens främsta mål var i grund och botten “att 
skapa ett strukturerat och planerat flyktingmottagande i M alm ö”22. Problemet 
var dock att flyktingmottagandet i M almö varken var möjligt att strukturera 
eller att planera. Den lokala invandrarnämnden med sin ordförande i spetsen 
kunde inte göra så mycket åt att förbättra läget. Det fanns alltför många opå
verkbara faktorer med i bilden. Gapet mellan legitimt mål och bristen på resur
ser för att uppnå målet med legala medel framkallade en rad situationer där 
invandrarnämndens ordförande antingen tillgrep minst sagt moraliskt tvivelakti
ga metoder för att uppnå målet eller där beteende och offentliga framträdanden 
helt enkelt utstrålade en känsla av ursinnig maktlöshet.

Den “muntliga” överenskommelsen med hyresvärdarna, där man från offici
ellt håll ställde sig bakom vissa hyresvärdars helt uppenbart diskriminerande 
policy mot invandrare, bottnade i att den funktionellt ingick i föresatserna att 
från officiellt kommunalt håll få bukt med invandrares inflyttning till Malmö. 
Följande tidningscitat illustrerar förhållningssättet gentemot de hyresvärdar som  
inte respekterade överenskommelsen, liksom gentemot alla andra aktörer som  
man menade bar ansvaret för “kaos i Malmös flyktingmottagning”.

“Invandrarnäm nden  är oro a d  över den  sp on tan a  in fly ttn in gen  av b osn ier  d irekt från förläggn in gar
na. N ä m n d e n  m isstän ker a tt det är fastighetsägare, o ch  då sp ecie llt K u p olen  som  “raggar” fo lk  på  
förläggn ingarna . ’V i har ö g o n e n  på d em ’, sä g e r ...o r d fö r a n d e n ” (A rbetet, 9 4 -0 3 -2 2 ) .
“H a n  [ordföranden] säger sig  ha h ört rykten  och  anser sig  ha v issa  belägg  för att dels p erson a l på  
flyk tin gförläggn in garn a , dels representanter för hyresvärdar i M a lm ö  gör rek lam  för M a lm ö , lock ar  
invandrare h it till led iga  lägen heter  och  skriver k on trak t m ed  dem . ’H ar du några bevis för d et? ’ 'Nej 
m en det finn s flyktingar som  ringer h it och  säger att de har kon trak t på en lägen h et och  att de nu  
k om m er h it” (A rbetet, 9 4 -0 1 -1 3 ) .
“F lyktingar som  läm nar andra svenska k om m u n er  och  flyttar till M a lm ö , ska in te längre få so c ia lb i
drag. D e t hjälper inte att de har u p p eh ållstillstån d . D e  ska få m atpengar m en  inte mer. [D et är där
för att] A ndra k om m u n er betalar sina flyk tingar för a tt fly tta , tror . . .  ord föran d e i M a lm ö  invand-  
rarn äm n d ” (På lätt sven sk a , 9 6 -0 5 -0 4 ) .
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Misstankar och hot hade ringa effekt på de aktörer som antingen var utom  
räckhåll för dessa hot eller alltför mäktiga för att ta någon skada av dem. De enda 
som inte kunde bjuda direkt motstånd var flyktingarna själva. De var naturligt
vis inte helt hjälplösa, vilket också framgår av nämnda exempel på olika hand- 
lingsstrategier. Men faktum kvarstår, nämligen att flyktingarna bara kunde agera 
indirekt genom att utnyttja svagheter i regler och praktiker stipulerade av andra 
och mäktigare samhälleliga aktörer och faktorer. Dessa har långt ifrån framstått 
som så dominanta och dominerande som de har varit. Flyktingarna har varit den 
relativt sett svagaste parten. Formellt sett uppstod den beskrivna konfliktfyllda 
situationen med skilda intressen och strategiska handlingsvillkor i ett försök att 
tillhandahålla de bästa förutsättningarna för flyktingars välbefinnande, ett väl 
strukturerat och planerat flyktingmottagande, men flyktingarna blev i praktiken 
ett medel i händerna på mäktigare intressen och aktörer i deras strävan att gagna 
egna mål. Officiella företrädare agerade ibland öppet som anomiska personer i 
Srole’s mening, det vill säga en person som är klämd i klyftan mellan strävan efter 
ordning och omöjligheten att åstadkomma en sådan ordning, en person som bör
jat uppfatta sin sociala omgivning, i arbete och i boende, som opålitlig och 
oförutsägbar och en person som kommit att känna sig hjälplös. Olika flyktreak
tioner i detta tillstånd tycks i första hand ha rört sig i riktning mot auktoritärt 
beteende. Uttryck som “Vi har ögonen på dem” eller “Flyktingar... skall inte 
längre få socialbidrag” har varit vanliga. En beramad enkät med 13 frågor som  
invandrarnämnden i Malmö genomförde bland nyinflyttade flyktingarna föran
ledde också Diskrimineringsombudsmannen att reagera.

“E n käten  om fattar 13 frågor och  det m an  v ill ha svar på är bl a v ilken  hyresvärd invandraren  har 
och  varför, varför han  k om m it till Sverige o ch  just M a lm ö , varifrån han  fått in form ation  o m  M a lm ö ,  
vem  so m  hjälp t till m ed  k on trak tsk rivn in g  på lägen h et, o m  han  tror det är lättare att få jobb  här än  
n å gon  annanstans?  D en  sista frågan är den  som  p erson alen  o ch  D O  reagerat som  m est em ot. D en  
lyder sålunda: ’Vet ni o m  att om  ni inte själva kan  försörja er efter 18 m ånader så betalar svenska  
staten  in te längre ersättn in g  till M a lm ö . K ostnaderna för socia lh jä lp  i Sverige beta las av k om m u n en  
och  därm ed invånarna i k om m u n en  via  sk a tten ’ “ (A rbetet, 9 4 -0 1 -1 3 ) .

Enkätens syfte var, enligt dess upphovsman, invandrarnämndens ordförande, att 
samla in uppgifter om det “orättvisa” spelet från Invandrarverkets och hyre
svärdarnas sida mot Malmö kommun. Enkäten visar dock tydligt på att flyk
tingarna implicit inte accepterats som personer med medborgerliga rättigheter. 
De tycks egentligen inte ha accepterats som samhällsmedlemmar överhuvudta
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get, utan snarast otillräckligt mogna personer, vilka å ena sidan inte bryr sig om 
ordningen och å andra sidan inte kan begripa vari felet ligger. I kombination med 
en atmosfär av invasion som flyktingarnas närvaro kom att sprida låg detta till 
grund för en ökande främlingsfientlighet hos lokalbefolkningen. Enkätens upp
hovsman underförstod att det går att arbeta “rationellt och planenligt” med flyk
tingarna enbart om de förstår och accepterar att de, underförstått, egentligen inte 
hör hemma här, att de är överflödiga och borde vara någon annanstans. 
Flyktingarna betraktades som otillräckligt kompetenta personer för att kunna 
behandlas jämbördigt med övriga samhällsmedlemmar och medborgare. Sådana 
definitioner institutionaliseras lätt och blir i den institutionella praktiken till en 
grundbult i politiska, ekonomiska, kulturella och andra exklusionsformer. För 
flyktingarna själva utgör samtidigt en sådan definition referensramen inom vars 
gränser utvecklandet av egna strategier, nödvändiga för överlevnad under givna 
villkor, äger rum.

Bilden av det kommunala flyktingmottagandet i Malmö under perioden ifrå
ga är naturligtvis emellertid inte fullständig utan insyn i de problem som lokala 
tjänstemännen i realiteten var tvungna att brottas med. Det var genom flykting
förvaltningen som flyktingarna mött “systemet”. Enligt de tjänstemän som jag 
har pratat med var deras största problem att antalet flyktingar de fick ta emot 
var mycket större än vad den lokal flyktingförvaltningen var dimensionerad för. 
Som en följd av detta uppstod många flaskhalsar i mottagnings- och introduk
tionsprocessen. Långa väntetider på mottagningskursen och SFI, därefter lång tid 
innan anmälan på arbetsförmedlingen. Ibland fick man enligt uppgift från intro- 
duktionsenheten i Malmös flyktingförvaltning vänta över sex månader bara för 
att få en handledare. Samtidigt fanns det, enligt samma källa, på den tiden 
(augusti 1995) omkring 580 flyktingbarn som väntat längre än sex månader på 
dagisplats. På min fråga om vilken strategi man haft i sin strävan att ta itu med 
alla problem, var svaret att det framför allt var att öka den egna effektiviteten, 
såväl inom arbetet med flyktingarna, som i samarbetet med andra samhällsinsti
tutioner som var ansvariga för flyktingar.

I en studie som behandlar situationen inom flyktingmottagningen i Malmö 
under samma period påpekar Fredrik Miegel (1999) att en och samma handläg
gare hade två olika och ibland rakt motsatta uppfattningar om sitt arbete, allt 
beroende på vilket sätt man gjorde sin bedömning. Detta gällde de flesta inter
vjuade tjänstemän. Bedömningen av hur pass framgångsrikt de formella målen

8 6  sociologisk forskning 2/2000



Åtstram ning och flyktingm ottagning

med mottagning, introduktion, SFI och så vidare hade kunnat uppfyllas var att 
man i stort sett var nöjd. Bedömningen i vilken grad flyktingarna efter introduk- 
tionsperioden hade möjlighet att agera som självständiga, jämlika och konkur
renskraftiga aktörer både på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt, var, enligt 
Miegel, överlag mera pessimistisk. Tjänstemännens grundläggande strategi i en 
situation av diskrepans mellan mål och resurser, var att öka sin egen effektivitet 
och på så sätt ersätta bristen på resurser. Man lade också allt större tonvikt på 
den formella sidan av sin verksamhet. Samtidigt kom denna strategi att innebä
ra att man riskerade att åsidosätta de väsentliga målen som var verksamhetens 
raison d’etre. Allt detta återspeglar också, som sagt, enskilda politikers och 
tjänstemäns reaktioner på ett samhälligt anomitillstånd.

Avslutande diskussion
Man skall naturligtvis undvika allt för kategoriska slutsatser. Samtidigt kan man 
konstatera att M almö kommun under 1990-talet bara var en av de aktörer som  
tvingades att verka under den ekonomiska krisens villkor och de politiska för
ändringar, vars yttersta mål var välfärdssystemets rationalisering. Med hänvis
ning till Claus Offes tidigare refererade resonemang (1993) kan man säga att det 
här har handlat om att statens ekonomiska makt har rubbats av förändringar i 
det ekonomiska subsystemet bortom statens kontroll. I en sådan situation tving
as staten att svara med åtstramningsåtgärder, eller med “hollowing out strategi
er”, som Taylor-Gooby kallar dem (1999). Målet med sådana strategier är att 
reducera välfärdsarrangemangen till en nivå som man anser att staten ekono
miskt kan klara. Dessa åtgärder skapar i sin tur spänningar i relationerna mellan 
staten, det politiskt-administrativt subsystemet, och det normativa subsystemet. 
Det som aktualiseras är ett allt större gap mellan fortsatt högt uppställda sam
hälleliga normativa principer om välfärd å den ena sidan och allt knappare möj
ligheter för medborgare att få ta del av välfärdsarrangemang i enlighet med såda
na principer å andra sidan. Effekterna av detta blir att olika aktörer i systemet 
företar handlingar som allt oftare visserligen är funktionella vad gäller egna mål, 
uppgifter och intressen, men samtidigt dysfunktionella betraktade ur såväl andra 
aktörers verksamhetsperspektiv som utifrån ett samlat systemperspektiv. Det 
handlar med andra ord om en tävlan om samma resurser, en tävlan som i allt 
väsentligt utgör ett nollsummespel. Förverkligandet av den ena speldeltagarens 
mål innebär mer eller mindre nödvändigtvis omöjligheten för andra speldeltaga-
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re att upprepa samma bedrift. Situationen ifråga kan, med Mertons begrepp 
(1938/49), betecknas som anomisk. Spelets ofrånkomliga konsekvens blir ano- 
misk: “winning the game” blir viktigare än “ winning under the rules of the 
game”. Att vinna spelet har blivit viktigare än att vinna inom ramarna för spe
lets regler. Spelets regler har blivit allt mindre väsentliga att efterleva, med kon
sekvenser som ökad osäkerhet hos samtliga aktörer inom systemet. Under givna 
villkor har det blivit allt svårare att förutse andra aktörernas handlingar.

Detta återspeglar sig givetvis i de individuella aktörernas handlingar inom  
systemets ramar. Två exempel som har nämnts visar tydligt hur systemets mot
sägelser direkt reflekteras i individernas handlingar. Det ena exemplet utgörs av 
det fall där en politiker underordnade både sitt partis och sin funktions politiska 
intressen under sitt fastighetsbolags ekonomiska intressen. Ett annat exempel, 
som ännu tydligare illustrerar det motsägelsefulla, är hur ordföranden i Malmö 
kommuns invandrarnämnd genom “muntliga överenskommelser” med privata 
hyresvärdar försökt att förhindra människors rätt till rörelse- och bosättnings- 
frihet och ställt sig på de hyresvärdars sida, vars policy helt uppenbart inbegrep 
element av etnisk segregering och en rad moraliskt och lagligt tvivelaktiga åtgär
der mot flyktingar, i syfte att utveckla “en väl organiserad, effektiv och human 
flyktingmottagning”.

Bilden av den verklighet som här har beskrivits och analyserats är dock ännu 
inte komplett. Det handlar nämligen inte enbart om att man, enkelt uttryckt, med 
olika legitima och illegitima metoder har försökt dryga ut begränsade resurser att 
förverkliga olika välfärdsambitioner i en situation där dessa ambitioner har 
befunnit sig i obalans med tillgängliga resurser. Det har också handlat om till
gängliga resursers fördelning. Vilka grupper och individer har mer rätt än andra 
att använda dessa resurser i en situation då dessa inte räcker för alla? Vilka grup
per och individer riskerar att först exkluderas från möjligheten att använda till
gängliga resurser? Man kan med hänvisning till Brubakers (1992) och Turners 
(1993) medborgarskapsbegrepp, anta att formellt medlemskap i samhället allt 
mindre utgör en garanti för att det sociala medborgarskapets rättigheter i 
Marshalls mening realiseras (1950/1992). Kriterierna för att kunna ta del av fulla 
rättigheter blir allt mer substantiella. Den ökande medvetenheten om invandrares 
kostnad ute i kommunerna i slutet av 1980- och i början av 1990-talet har haft 
en konkret innebörd, vilket Bäck och Soininen (1998) belyser. Ett sådant medve
tande är alltid i praktiken komparativt och går hand i hand med frågan om huru
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vida ifrågavarande grupp är mer eller mindre kostsam än andra grupper, om den 
förtjänar att kosta mer än vissa andra grupper och om den i det specifika sam
manhanget behöver kosta så mycket eller om kostnaderna kanske kan sänkas. 
Sådana jämförelser är dock aldrig strikt formella, det vill säga att gruppen A for
mellt jämförs med gruppen B eller C, utan innebörden är alltid substantiell och 
framträder således alltid som jämförelser mellan gruppen “invandrare” (med sub
stantiella attribut) och exempelvis gruppen “arbetslösa ungdomar” eller “pensio
närer”. I jämförelserna uppkommer en implicit fråga. Får gruppen invandrare 
kosta si och så mycket, när det finns si och så många arbetslösa ungdomar, och 
så vidare. Frågans substantiella innebörd är helt enkelt vem som har större rätt 
än andra till social trygghet i samhället, arbetslösa ungdomar eller invandrare, 
och så vidare. Som regel drar invandrare och flyktingar det kortaste strået i 
sådana jämförelser. Bäck och Soininen (ibidem) ger också exempel på ompriori
teringar, till exempel när medel avsedda för att förbättra invandrares situation 
på arbetsmarknaden i början av 1990-talet riktades om till andra substantiella 
prioriteringar, bland annat för att anställa arbetslösa ungdomar.

Ytterligare ett talande exempel utgörs av Folkpartiets valfiasko vid de lokala 
valen i M almö 1991. Partiet var i detta läge gisslan under en av de grundläg
gande principerna i såväl liberal filosofi som liberal politisk praxis, nämligen att 
“alla människor har lika moraliskt värde”, i en situation då det politiska klima
tet dominerades av andra substantiella eller partikulära principer, som till exem
pel att “vår maktutövning måste ta ett större moraliskt ansvar gentemot indivi
der tillhörande vårt folk än gentemot invandrare”.

Den ökända trettonde frågan i enkäten som den lokala invandrarnämnden 
genomförde bland flyktingarna är förmodligen det bästa exemplet på den insti
tutionella praktik som i själva verket gör kategorin invandrare och flyktingar 
som social grupp till en underförstått “inkompetent” befolkningsgrupp. Det var 
som om frågan antydde att när tiden för flyktingarnas statligt finansierade vis
telse i kommunen var över, då skulle varje relevans av deras formella medlems
kap i samhället upphöra, det vill säga de formella rättigheternas relevans som  
härrör från denna samhällstillhörighet, samt alla motsvarande substantiella rät
tigheter. Flyktingarna borde inte vara där, eller närmare bestämt här. Ekonomisk 
åtstramning, som en aspekt av välfärdsstatens kris, medverkar till att skapa en 
anomi som bidrar till exkludering av flyktingar och en försvagning av det ömsesi
diga förtroendet mellan medborgare och myndigheter.
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Noter
Föreliggande artikel utgör utvidgning och om arbetn ing av en delrapport inom  en nordisk jäm föran

de stu d ie  om flyktingm ottagande i ett återvändn ingsperspektiv  som  publicerades i Berg, B. & 

Schierup, K-U (ed) “ Integration -  retorik, politik, praktik; Om b osn iska  flyktingar i Norden”, Nord 

1999:5 , Kobenhavn. Författaren vill tacka Nihad Bunar för översättn ing av det första u tkastet av arti

keln från kroatiska, sam t Lars Göran Karlsson som  gjorde språkgranskningen av de slutliga vers io 

nerna av texten .

1 Sam m anlagt invandrade 4 8 5 9  personer till Malmö under 1994, jämfört m ed 1945 året innan eller 

2431 under 1992. 3813 av d e ssa  inflyttare var flyktingar, jämfört med 9 5 0  som  var det antal som  kom 

m unen hade lovat att ta em ot sam m a år eller 1165 som  hade flyttat in året innan ( uppgifter från en 

skriftlig rapport av Gunnar Bergström, Invandrarförvaltningen Malmö stad).

2 Några tidningsrubriker i lokalpressen från denna period, vilka sam tid igt sp eg lad e  och skapade all

m ä n h e ten s  in stä lln in g , var ex em p e lv is  “Vild” flyktingflytt till M alm ö”, ‘M almö sto p p a r  

Bosnienflyktingar”, ‘Flyktingpolitiken på väg kollapsa på grund av inflyttning”, ‘För m ånga flyttar hit”, 

‘Flyktingm ottagandet en katastrof”, ‘Skärpt ton m ot flyktingar”, ‘Flyktingarna inte bara Malmös 

ansvar”, ‘Oansvarigt låta Malmö översväm m as av flyktingar”, ‘Flyktingar kostar 300  milj”, ‘Malmö får 

betala flyktingpolitiken”, ‘Malmö m ot kollaps” och ‘Vi drar in socialb idragen”.

3 Bäck & Soin inen (1998) beskriver denna doktrin som  historiskt förknippad med välfärdsstatens  

utveck-ling. Enligt doktrinen betraktas staten  som  ett uttryck för m edborgarnas vilja. Därmed blir 

m edborgarna till uppdragsgivare och tjänstem ännen till folkviljans representanter och om budsm än.

4 Re-reglering inbegriper de åtgärder som  företas för att göra den aktuella regleringen effektivare eller 

att ersätta de aktuella reglerna m ed nya instrum ent i syfte att på ett mer effektivt sätt uppnå sam m a  

mål (Hanf 1989, cit.ef. Montin & Eländer 1995 s 33).

5 Tre decentraliseringsform er har varit dom inerande: 1) ‘Export” av statliga funktioner på lokal kom 

munal nivå, 2) I stä llet för en detaljerad och lagstadgad reglering av bestäm da kom m unala verk

sam heter enbart ‘ram-lagar” där den konkreta regleringen överläm nas åt kom m unerna sam t 3) sub- 

kom m unala reformer och de lokala m yndigheternas decentralisering (ibidem s 31).

6 Gamla regleringsschem an läm nas därhän eller om definieras i en situation då nya och annorlunda  

mål skall uppnås (ibidem  s 33).

7 Statistik från Invandrarförvaltningen Malmö stad , 1996-11-04.

8 Bäcks och Soin inens gen om gån g bygger på en kom parativ analys av invandrarpolitikens imple- 

m entering i tre sven ska  kommuner, Malmö, V ästerås och Haninge. Deras beskrivning av de lokala 

m yndigheternas politiska och organisatoriska an p assn in g  till staten  respektive den lokala allm änna  

opin ionen motsvarar den jag själv kunde konstatera i Malmö i m itten av 1990-talet.

9 Kommunen fick för varje em ottagen  flykting under de första 3-4 åren en fast sum m a pengar att 

självständigt d isponera. Idén var att ju fortare de lokala m yndigheterna kunde arrangera så att berör

da flyktingar kunde bli ekonom isk t självförsörjande, d esto  lönsam m are blev verksam heten för de 

lokala m yndigheterna.

10 I början handlade det om 4 0 0  flyktingar per år, för att under 1989 och 1990 uppgå till 6 0 0  flyk

tingar per år.

11 Den så  kallade sekundärinflyttningens flyktingar är från början placerade i annan kom m un, men 

kom m er efter hand och som  regel på e g et initiativ att flytta, ofta till större städer i södra Sverige. 

Problem et för de nya inflyttningskom m unerna har varit att de nyinflyttade flyktingarna vanligtvis sak 

nat arbete och så led es  har varit beroen de av socialbidrag. Processen av sekundärflyttning har varken
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kunnat kontrolleras eller på rättslig väg  kunnat s to p p a s. Individen har rätt att själv bestäm m a var 

han eller hon vill bo.

12 Bjurulf 1994, citerad efter Bäck & Soin inen 1998, s  101.

Invandrarförvaltningen Malmö stad , 1996-04-11  

Fetstil i original.
a5 Enligt en officiell rapport från Invandrarförvaltningen Malmö stad , 1996-04-11.

*6 “Flyktingpolitiken på väg kollapsa på grund av inflyttning” -  Arbetet, 94 -04 -22  

a7 ‘S ituationen i Malmö betr. inflyttning, m ottagning och introduktion av flyktingar och andra nyan

lända invandrare”, Underlag vid m öte m ed invandrarminister; Invandrarförvaltningen, Malmö stad , 94- 

0 5-24 .
18 Sam tliga statistiska data an gåen d e inflyttning till Malmö kom mun under denna perioden kom m er  

från Invandrarförvaltningen Malmö stad , 96-04-11

a9 ‘S ituationen i Malmö betr. inflyttning, m ottagning och introduktion av flyktingar och andra nyan

lända invandrare”, Underlag vid m öte med invandrarminister; Invandrarförvaltningen, Malmö stad , 94- 

05-24 .
20 Ett sådant b oen d e skulle i de flesta fall inte vara m öjligt att ha i Invandrarverkets regi för det sku l

le strida m ed b estäm m elser  om minimal boend estand ard för asy lsök an d e som  SIV m åste leva upp 

till.

21 Se vidare Slavnic, Z. 200 0

22 Arbetet 1994-01-13.
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Abstract
Economic tightening and refugee reception
According to an agreement between Malmö municipality and SIV (Swedish 
Immigration Authority), 950 refugees who had been granted PUT (permanent 
residence permit), were allowed to move to M almö during the 1994. Altogether, 
approximately 2000 foreigners were expected by local authorities to be moving 
to M almö in the same period. But the real number was slightly less than 5000, 
and 4000 of those people were refugees. This paper aims to discuss sociologi
cally relevant institutional aspects of this event, focusing on the consequences of 
the gap between the still high political aims of the Swedish welfare system and 
the lack of resources for these aims to be realised. The article focuses also on the 
related issue of citizenship. It argues that formal attributes of belonging more and 
more lose their importance and relevance, while at the same time substantial 
attributes of belonging become central as a criterion for which social groups 
should or not have access to material resources.
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Observation
Intimitet bland främlingar. Om mobiltelefonsamtal på offentliga platser

AV ANDERS PERSSON 
Docent vid Lunds universitet

M obiltelefonsamtal på offentliga platser kan till det yttre framstå som absurda: 
en ensam människa som talar, men inte med de andra i närheten. Ofta är man 
tillräckligt nära för att kunna avlyssna vad som sägs och får ibland höra för
bluffande intima detaljer om den talande och om andra. Vad är det som möjlig
gör denna intimitet bland främlingar? I denna artikel ska jag endast peka på 
några inslag i en analys1, som riktar uppmärksamheten mot den fascinerande 
blandning av synlighet och otillgänglighet samt av intimitet och främlingskap 
som mobiltelefonsamtal på offentliga platser utgör.

Intrycksstyrning och avskärmning
Det rent slentrianmässiga sättet att förstå offentligt mobiltelefonerande drar 
nytta av en eller annan vardaglig form av begreppet intrycksstyrning. Goffman 
(1974) ger oss en mångfasetterad inblick i intrycksstyrningens teknik, allt från 
basebolldomarens sätt att ge ett säkert intryck, över den fattigdomsuppvisning 
som uppstår när hjälpbehov ska prövas, till invandrare i USA som amerikanise
rar sitt namn.

Om mobiltelefonerande på offentlig plats ska förstås med hjälp av begreppet 
intrycksstyrning bör man till en början skilja mellan överförda och utsända 
uttryck (Goffman 1974). Betraktar vi mobiltelefonerandet som ett överfört 
uttryck är det inte vad som sägs under telefonsamtalet som styr intryck, utan det 
faktum att personen ifråga använder sig av mobiltelefonen offentligt, alltså i 
omedelbar fysisk närvaro av okända andra. Han, det är ju oftast en man som  
uppträder så, vill då framstå som betydelsefull, mäktig och upptagen. Tidigare

Under denna rubrik kom m er observationer och iakttagelser av sociologiskt 
intresse a tt publiceras. Tanken är a tt ge utrym m e åt korta bidrag där nya 
fenomen i samtiden kan uppmärksammas.
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talades det mycket om mobiltelefonattrapper som användes just i syfte att över
föra sådana uttryck. N u har mobiltelefoner blivit så vanliga att själva använ
dandet inte längre är särskiljande. Det har skett en normalisering som gör att 
mobiltelefonen i sig själv inte längre utgör ett överfört uttryck. Och då kan det 
inträffa en intressant förändring som leder över till intrycksstyrning med hjälp av 
utsända uttryck.

Eftersom man måste tala i mobiltelefonen blir delar av samtalsinnehållet också 
offentligt, alla som orkar lyssna kan göra det. N u blir alltså de uttryck som sänds 
till personen i telefonförbindelsens andra ända också uttryck som sänds till den 
närmaste fysiska omgivningen av avsiktligt och oavsiktligt lyssnande personer. 
Det som sägs blir följaktligen intrycksstyrande. Det mest flagranta exempel på 
denna form av intrycksstyrning jag stött på, inträffade på flygbussen mellan 
Arlanda flygplats och Cityterminalen i Stockholm. Alla sittplatser var upptagna 
och jag tog en ståplats längst bak. Där stod också en mycket vacker kvinna. Efter 
att bussen startat reste sig en man i fyrtioårsåldern och kom släntrande längs 
gången, talande i en mobiltelefon. Han flyttade sig längre och längre bak i bus
sen och av hans rörelsemönster och åtbörder kunde utläsas att detta gjordes i 
syfte att förbättra telefonens mottagning. Till slut fann han de perfekta mottag- 
ningsförhållandena -  och kanske var det inte av en slump som de fanns just vid 
sidan av den vackra kvinnan. Det blev nu mycket tydligt att han talade med sin 
börsmäklare och uttryck som “Köp för en mille!” och “Sälj 10 .000!” blev allt 
frekventare. Huruvida det fanns en verklig börsmäklare i andra ändan av tele
fonförbindelsen eller ej vet jag inte men vi var många andra mottagare. När den 
vackra kvinnan steg av bussen en hållplats före ändstationen tog telefonsamtalet 
slut.

Denna påtagliga form av intrycksstyrning med utsända uttryck är antagligen 
inte särskilt vanlig. Få gör sig denna rationella möda. Snarare förefaller mobilte- 
lefonerande som intrycksstyrande aktivitet ha avklingat och i stället har mobilte
lefonen som avskärmare trätt i förgrunden och vad som då är förbluffande är att 
den som talar i mobiltelefon tycks vara helt eller delvis omedveten om sin omgiv
ning. Mobiltelefonen tycks få oss att känna oss som om vi är för oss själva, även 
på offentliga platser där vi är omgivna av många andra människor.

För att begripa denna avskärmning kan vi också dra nytta av Goffmans ana
lyser. Goffman arbetar i princip med två olika sätt att gömma sig för de andra, 
vilka knappast kan skiljas åt annat än analytiskt. Det första sättet innebär att
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man faktiskt gör sig osynlig bakom fysiska varseblivningsbarriärer, vilka möjlig
gör skarp differentiering mellan främre och bakre region. Denna skiljelinje, 
menar Goffman (1974: 110), manifesteras överallt i vårt samhälle. Hemmets 
bakre region utgörs t.ex. av badrum och sovrum, i affären av lagret och det som  
är bakom disken. Sådana påtagliga gränser mellan scenens synlighet och kulis
sernas skuggor finns överallt samtidigt som gränserna också kan manifesteras 
genom att personer agerar på olika sätt vid olika tidpunkter och därigenom för
vandlar en och samma plats till ömsom front och back stage. Därmed glider vi 
över på det andra sättet att gömma sig, nämligen att göra delar av sig själv otill
gängliga för de andra utan att dra nytta av påtagliga fysiska varseblivningsbar
riärer. Man gömmer sig då, kort sagt, i sig själv.

I ett annat sammanhang och från en något annorlunda utgångspunkt behand
lar Goffman dessa varseblivningsbarriärer. Han kallar dem då involvem ent shi
elds (1966: 38ff), vilket inte helt lätt låter sig översättas men kanske skulle man 
kunna tala om avskärmare. Det handlar om hur delaktig en person låter omgiv
ningen bli i sitt liv och det verksamma medlet är just hur personen avskärmar sig 
gentemot omgivningen. Goffman definierar begreppet som varseblivningsbarriä
rer “...bakom vilka individer kan känna sig säkra att göra sådana saker som van
ligtvis leder till negativa sanktioner.” (1966: 39). Sovrum och badrum anges åter
igen som exempel från hushållsvärlden, i synnerhet badrummet som Goffman 
menar är det enda rum där en ensam person säkert kan låsa in sig. Det finns en 
mängd andra exempel på involvem ent shields men det intressanta är hur indivi
den styr sina möten med andra och etablerar gränser mellan sig själv och de 
andra.

I förbigående nämner Goffman också involvem ent shields som har den egen
heten att de går att bära med sig, t.ex. en solfjäder eller en mask. Sådana hjälp
medel syftar till att påtagligt dölja t.ex. avslöjande ansiktsuttryck eller rodnad. 
Man gömmer sig bakom dem. Här kan tilläggas att även hjälpmedel som  
används för att få sig själv att framstå som otillgänglig för de andra kan räknas 
dit. En tidning eller en bok kan användas så på t.ex. ett café för att avskärma sig 
från de andra. Men också en mobiltelefon.

Man döljer sig emellertid inte bakom en mobiltelefon, inte minst som de blir 
mindre och mindre, utan man avskärmar sig genom att göra sig otillgänglig för 
dem som är fysiskt nära. Med dess hjälp är man någon annanstans. Poängen med 
en mobiltelefon är att den är mobil och att den kan användas praktiskt taget
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överallt. Det är när man använder den på mer eller mindre offentliga platser som  
intresserar mig.

Offentliga platser är viktiga i Goffmans sociologi därför att de utgör platser 
där individ och samhälle möts. Möjligheten att se och varsebli individen ges 
central betydelse och följaktligen är också de tidigare nämnda varseblivnings- 
barriärerna viktiga, då de utgör gränser mellan individuell synlighet och osynlig
het respektive tillgänglighet och otillgänglighet. Sådana varseblivningsbarriärer 
erbjuder individer möjligheter att undkomma samhället -  åtminstone temporärt. 
Goffmans forskning rör således både det sociala framträdandet och de gömstäl
len där man drar sig undan från sin sociala publik.

Intimitet bland främlingar
Det finns olika slags offentliga platser, t. ex. sådana där människor ständigt är i 
rörelse och endast möts i förbigående, men också sådana där okända människor 
under relativt lång tid befinner sig i varandras omedelbara närhet. Det kan vara 
i en buss, tunnelbanevagn, vänthallen på en flygplats, en järnvägsstation. 
Människorna där kan ta på varandra, tala med varandra, börja slåss, skratta -  
men gör det i allmänhet inte. Bland alla dessa främlingar förs emellertid samtal 
via telefon med personer helt distanserade från den situation som främlingarna 
delar. Främlingarna kan avlyssna halva samtal. Det de hör kan vara allt från inte
riörer från den telefonerandes arbete, privata bagateller men påfallande ofta 
också intima, i betydelsen förtroliga, detaljer om medarbetare, den talandes liv, 
familj, ekonomi och planer.

Vad är det som möjliggör denna intimitet bland främlingar? I någon mening 
är det mobiltelefonen. Om en person skulle börja samtala med någon av främ
lingarna om de relativt intima ting som ibland avhandlas offentligt i mobiltele
foner skulle det framstå som mer eller mindre opassande. Om personen skulle 
tala rakt ut i luften skulle han eller hon framstå som galen. Som en övning kan 
du jämföra hur du spontant reagerar när en person talar i en mobiltelefon på 
offentlig plats med hur du reagerar på en person som använder s. k. headset. 
Fleadsetets minimala mikrofon fungerar inte som avskärmare och tills vi har vant 
oss vid att människor numera talar rakt ut i luften, kommer förmodligen vår 
spontana typifiering av sådant tal att dra nytta av en eller annan definition av 
galenskap.

Vad är det då med mobiltelefonen som gör detta? För det första är det dess
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funktion som avskärmare som har betydelse. I detta avseende skiljer den sig inte 
mycket från en tidning eller en bok, utan signalerar samma slags otillgänglighet 
och reser en kommunikativ barriär mellan individen och de andra. Skillnaden är 
emellertid att tidnings- eller bokläsaren vanligtvis inte verbalt kommenterar det 
han eller hon läser, utan håller det för sig själv. Det som alltså, för det andra, har 
betydelse när det gäller mobiltelefonen är själva distanskommunikationen. 
Mobiltelefonerandet är en hörbar sysselsättning samtidigt som själva det faktum 
att den är kommunikativ gör avskärmningen än mer verkningsfull. Den mobilte- 
lefonerande är i någon mening inte på den offentliga platsen, utan del av en rela
tion vars andra halva också fysiskt undgår offentligheten.

Men det är också något med främlingarna på den offentliga platsen som möj
liggör intimiteten mitt ibland dem. För det första det faktum att de är främling
ar och att den mobiltelefonerande just inte har något att förlora på att dela med 
sig av sina förtroligheter. Sannolikheten för att återigen träffa en av främlingar
na är liten och om så skulle ske är sannolikheten ännu mindre att denne skulle 
låtsas om eller ens minnas det han eller hon hört. I själva situationen, alltså bland 
främlingarna, drar den mobiltelefonerande för det andra omedvetet nytta av vad 
Goffman (1966) kallat hänsynsfull ouppmärksamhet. I det här fallet tar den sig 
uttryck i att främlingarna inte visar att de hör -  även en notorisk tjuvlyssnare 
som jag maskerar min nyfikenhet. Detta upprätthåller främlingskapet och gör att 
mobiltelefonisten kan uppfatta de andra som en massa och inte som hörande 
individer.

Fotnot
1 Vilken kom mer att fördjupas i ett kom m ande arbete, närmare bestäm t i en bok om Goffmans so c i

ologi m ed den preliminära titeln Individen, de andra och samhället.
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recension

AV SVEN OVE HANSSON
Filosofigruppen, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm

Patrik Aspers och Emil Uddhammar(red) (1999) Framtidens dygder -  om etik i 
praktiken. Stockholm: City University Press

I inledningskapitlet skriver redaktörerna att dygder är ett “mångskiftande tema”. 
Antologibidragen, som är framkomna ur en konferens, har också ett rätt varie
rande förhållande till bokens tema. Några av bidragen handlar på ett koncentre
rat sätt om dygder, medan andra ger intrycket att vara framsprungna ur studier 
som fått sitt dygde-tema tillagt på ett sent stadium. Filip Wijkströms studie av 
motorcykelklubbar (outlaw-klubbar) och Richard Swedbergs studie av Knut 
Wicksells civilkurage är båda mycket intressant och givande läsning, men inte 
främst på grund av det som de har att säga om dygder.

Det är inte helt lätt att avgöra vad som ska menas med en dygd. Så t ex utgår 
Li Bennich-Björkman, i sin uppsats om lustetikens intåg i barnuppfostran, från 
att mellanmänsklig tillit (generalized trust) är en dygd. Denna ståndpunkt är inte 
okontroversiell och skulle behöva motiveras.

Man kan inte kräva att författarna i en antologi som denna ska utgå från en 
gemensam definition av dygd. Ett sådant förfarande kunde rentav verka häm
mande på kreativiteten. Däremot hade det varit en fördel om åtminstone någon 
av dem hade gjort en någorlunda grundlig undersökning av hur man kan förstå 
begreppet och av de svårigheter som finns i att definiera det på ett enhetligt sätt.

Flera av författarna ger kortfattade bestämningar av begreppet, men tyvärr 
utan den kritiska diskussion som skulle behövas. Anders Tolland, som utvecklar 
en intressant skiss till nyaristotelisk dygdeetik, nämner i förbifarten att “ ‘dygd’ 
betyder något i stil med ‘etiskt önskvärd karaktärsegenskap’”. En sådan bestäm
ning av begreppet är, som han själv antyder, ofullständig. Ett viktigt skäl till detta 
är att den inte klargör hur man ska se på karaktärsegenskaper som är önskvärda 
men inte kräver någon uppoffring av de egna intressena. Självbevarelsedrift kan 
t ex sägas vara en etiskt önskvärd karaktärsegenskap, men är den en dygd? De
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karaktärsegenskaper som gör mig så rädd för upptäckt att jag avstår från att begå 
ett brott framstår som (etiskt) önskvärda, men är de dygder? Ska ordet “dygd” 
ges en så vid innebörd att nästan alla önskvärda egenskaper kallas dygder?

Ivar Asheim förefaller att föredra en snävare definition. Han menar att en 
dygd ska vara något som “tjänar medmänniskan och bevarar gemenskapen”. 
Göran Möller för in ytterligare två väsentliga dimensioner i dygdebegreppet. 
Han menar att dygder är relaterade till känslolivet på så sätt att den som har 
internaliserat en dygd reagerar känslomässigt i enlighet med denna dygd. 
Dessutom menar han att dygder är “förvärvade karaktärsegenskaper”, som vi 
tillägnar oss från vår omgivning.

Det sistnämnda villkoret förefaller mig otillräckligt utmejslat. Jämför två per
soner som båda är generösa. Den ene var snål fram till för några år sedan, då hon 
genomgick en personlig kris. Den andra har varit generös alltsedan hon lånade 
ut sina leksaker till lekkamraterna i sandlådan. Det framstår som om den första 
har förvärvat egenskapen generositet, medan vi inte kan utesluta att egenskapen 
var medfödd hos den senare. Betyder detta att vi endast i det första fallet kan 
vara säkra om att generositeten är en dygd?

Förklaringen till Möllers ståndpunkt kommer när han framhåller att vi kan 
ställas till ansvar för våra dygder. Vi klandrar inte den som är ful, menar han, 
eftersom hon inte kan ställas till ansvar för sin fulhet. Däremot kan vi klandra 
den som är otacksam eller snål. Detta är en helt riktig tanke, men den ger oss inte 
anledning att kräva att alla dygder ska vara förvärvade. Det räcker att vi kan 
påverka i vilken grad vi har dem. Detta kan vara möjligt även för medfödda 
karaktärsegenskaper. Så t ex kan kvinnan som varit generös sedan barnsben 
antingen odla denna egenskap eller försöka undertrycka den, och för detta kan 
hon anses vara ansvarig. Detta framstår som ett rimligt skäl att betrakta denna 
egenskap som en dygd även hos henne.

Denna fråga får en intressant belysning i Nils Uddenbergs uppsats om evolu
tionära aspekter på dygder. Han framhåller att dygder är en del av vår kroppsli
ga natur, i samma grad som lustar och själviskhet. Vi kan inte “ställa en syndfull 
kropp mot en i bästa fall dygderik själ”, och det är lika fel att framställa själ
viskhet som ett mera biologiskt betingat beteendemönster än altruism. 
Människan är, biologiskt sett, en social varelse.

Ludwig Beckman argumenterar i sitt bidrag mot formuleringar i flera FN-tex- 
ter om barns rättigheter (senast konventionen från 1990). Vad han reagerar mot
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är deklarationerna om att barn har rätt till kärlek och omtanke. Enligt Beckman 
“måste ... en rätt till kärlek vara förgäves; vi erkänner rätten att kräva vad som  
inte kan krävas. Den frihet och spontanitet som är en förutsättning för att älska 
förbises av rättighetens krav.”

Beckman ser också svårigheter i föreställningen att barn ska ha rätt till 
omvårdnad och omtanke. “När ett barn är ledset och behöver en tröstande famn 
är det i de flesta fall svårt att rikta kravet på denna omtanke mot någon specifik 
individ. Endast då det är möjligt att utpeka någon som skyldig till barnets gråt 
kan vi hänvisa till barnets rätt utifrån Nozicks korrigerande eller Rawls förde
lande strategi.” Han hävdar rentav att “[e]ffekten av en rätt till omvårdnad eller 
kärlek kan vara förödande om den leder till att parter med ett intimt samband 
börjar definiera sitt förhållande till varandra i termer av rättigheter.” Det är, 
säger Beckman, “när barn eller föräldrar börjar tänka i termer av rättigheter som  
man riskerar att rubba de intima relationerna dem emellan”.

Enligt min mening gör Beckman här två misstag. Det första misstaget är att 
han förutsätter att en rättighet alltid ska kunna utkrävas exklusivt av en enskild 
person. Om jag är den enda människan i närheten när en äldre herre ramlar och 
inte kan resa sig upp, har jag en (moralisk) skyldighet att hjälpa honom. Enligt 
mitt synsätt har han en (moralisk) rättighet till min hjälp. Om det finns många 
personer i närheten har vi alla en skyldighet att hjälpa honom om ingen annan 
gör det. Även i detta senare fall har han, som jag ser saken, en rättighet att bli 
hjälpt, fastän denna rättighet är riktad mot en grupp av personer och inte kan 
utkrävas exklusivt av någon enskild.

Man kan också tala om mera storskaliga, sociala rättigheter som riktas ytterst 
mot alla samhällsmedborgare. Så t ex kan man hävda att Stockholms uteliggare 
har rätt att få hjälp med bostad, men det är en rättighet som riktas mot alla 
stockholmare eller alla svenskar, snarare än mot någon enskild av oss.

Beckmans andra misstag är att bortse från föräldrakärlekens speciella karak
tär och i stället behandla den på samma sätt som kärlek mellan vuxna.

En vuxen som uppfostrar ett barn utvecklar normalt en relation som präglas 
av (föräldra)kärlek och omtanke. Detta är ett psykologiskt eller, om vi så vill, ett 
biologiskt faktum. Ett barn far illa om det inte får utvecklas i en sådan kärleks
full och omvårdande relation. Detta är välkänt från utvecklingspsykologin och 
barnpsykiatrin.

M ot denna bakgrund är det rimligt att hävda (och själv vill jag alldeles
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bestämt hävda) att varje barn har en rättighet att få leva i en sådan relation till 
vuxna vårdnadshavare (föräldrar). Denna rättighet motsvaras av en skyldighet 
för vårdnadshavarna att leva med barnet på ett sådant sätt att kärleken och 
omtanken uppstår. Den motsvaras också av en skyldighet för det omgivande 
samhället att hjälpa barn som inte lever i en sådan relation så att de får göra det. 
Detta är inga lätta frågor att hantera, men första steget för att kunna sköta dem 
på ett anständigt sätt är enligt min mening att sätta barnets rättigheter i fokus.

Initiativet att berika den av utilitarism präglade svenska debatten med en 
antologi om dygdeetik är alldeles utmärkt. Det är bara att önska att denna insats 
inte blir en engångsföreteelse. Vi behöver en bred belysning av skilda moralfilo
sofiska idéer och deras samhälleliga implikationer. För att uppnå detta behövs ett 
nära samarbete mellan moralfilosofer och samhällsvetare. Det är ett hoppingi
vande tecken att Framtidens dygder är tillkommen just genom sådana tvärdisci
plinära kontakter.
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recension

AV ADAM  ARVIDSSON  
European University Institute, Florens

Berezin, M. (1997) M aking the Fascist Self. The Political Culture o f  Interwar 
Italy. Ithaca: Cornell University Press

Falasca-Zamponi, S. (1997) Fascist Spectacle. The Aesthetics o f  Power in 
Mussolini's Italy. Berkeley: University of California Press

Liksom i fallet med den tyska nationalsocialismen har tolkningarna av den itali
enska fascismen varierat kraftigt. Ofta har historiska och sociologiska analyser 
av fascismen sagt lika mycket om uttolkarens egen politiska och/eller teoretiska 
position som om hans eller hennes objekt. Speciellt inom den nordamerikanska 
historiografin och samhällsteorin har fascismen figurerat som en slags “Andre”. 
Parsons och Fipsets texter är här berömda exempel; fascismen utgör ett exempel 
på hur det kan gå om en liberal ekonomi inte underbyggs av liberala politiska 
institutioner. Senaste nytt från USA är analyser av fascismen där frågor om “kul
tur” eller “identitet” intar en central ställning. De två böcker som jag här recen
serar utgör goda exempel.

I sin M aking the Fascist Self. The Political Culture o f  Inter war Italy  använder 
sig sociologen Mabel Berezin (University of Calfornia at Los Angeles) av begrep
pet själv, eller “self” som en central analytisk kategori för att beskriva hur “poli
tik, kultur och identitet sammanvävs” i fascismens offentliga politiska ritualer. 
Hennes målsättning är dubbel: hon vill använda sig av begreppet “self” för att 
konstruera en definition av begreppet fascism (eller för att använda hennes egen 
jargong: “demarcate... the boundaries of fascism”). Utöver detta vill hon i Lynn 
Hunt, William Sewell och David Kertzers fotspår, visa hur regimen använde sig 
av offentliga ritualer för att ge verklighet åt fascismens idé, hur dessa “tjänade 
som redskap för fascismens politiska idé” (s 5).

Berezins andra målsättning är bättre uppfylld och generellt mer lyckad än hen
nes första. I sina tre empiriska kapitel visar hon övertygande hur fascismen var
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både ett föränderligt ting och djupt rotat i en redan existerande Italiensk “tradi
tion” (ett begrepp hon för övrigt aldrig använder). Främst i kapitlet där hon ana
lyserar dödsrunor och monument över fallna soldater visar hon hur katolska tra
ditioner, modersdyrkan, fixa idéer om kvinnlighet, den dödes klasstillhörighet 
och till och med en viss traditionell sentimentalitet (“an Italian popular idiom of 
sentimentality and em otion”, s 218) kom att färga konstruktionen av vad hon 
kallar “ideala fascistiska liv” (och dödsfall). Man kan fråga sig hur Berezin, som  
i sitt teoretiska kapitel betonar att kultur och identitet är föränderliga och fly
tande kategorier samt uppenbarligen anstränger sig för att undvika att använda 
begreppet “tradition”, här kan referera till italienska folkliga “idiom ” eller till 
och med italiensk kultur som om det vore någonting tidlöst och givet. I sina ana
lyser av offentliga ritualer i Verona (kapitel 6) och av det årliga firandet av års
dagen av “marschen mot R om ”1 (kapitel 3), visar hon lika övertygande att 
fascismen som “politisk identitet” inte var något stabilt, en gång för alla givet 
utan snarare förändrades över tid. H on tycker sig kunna spåra en klar utveckling 
från “konsolidering” (1924-30) via “konsensus” (1930-36) till “mobilisering” 
(1936-40) som huvudsakliga tema för de offentliga ritualer som hölls i Verona 
(kapitel 4-5). Genom en kvantitativ analys där hon klassificerat offentliga hän
delser som “commemoration” eller “celebration” visar hon att regimens “mobi- 
liseringsfas” kom att domineras av den senare kategorin, eftersom det nu var vik
tigare att skapa “myt än minne” (s 175). Berezins analys tar inte fram några radi
kalt nya resultat. Förändringen av fascismen från en konsensus-fas till en mer 
krigshetsande mobiliseringsfas under andra hälften av 30-talet är allmängods; 
just “Konsensus” (Consenso) är titeln på den volym av de Felice’s mastodontverk 
som täcker 1930 till 35. Hon ger dock en gammal historia ytterligare en empi
risk förankring, vilket ju aldrig skadar. Hennes slutsatser (s 248) är likaledes soli
da, men knappast revolutionerande, när hon skriver att “den påtvingade fascis
tiska idén var ett kollage” och att “States can create public political identities, 
feelings of membership only to the extent that these identities articulate within 
existing deeply held public and private identities with strong institutional sup
port”.

Hennes första och primära mål “att visa på fascismens gränser” är dock 
mindre väl uppnått. Berezins försök att fokusera på fascismens relation till själ- 
vet (the self) istället för att som på sjuttiotalet, koncentrera sig på institutioner 
och strukturer är förvisso i viss utsträckning ett nytt grepp. Det leder dock till
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ganska platta, och enligt min mening ohållbara resultat. Att den italienska fascis
men var “en ideologi som sammansmälte det offentliga och privata” är välkänt 
(en sådan ambition deklareras dessutom öppet i Mussolinis och Giovanni 
Gentiles artikel om fascismen i 1932 års italienska nationalencyclopedi), men att 
påstå att alla rörelser som har den ambitionen skulle kunna definieras som fascis
tiska är mindre lyckat. Det lägger Berezins analys, trots dess radikala teoretiska 
ambitioner, farligt nära ett äldre totalitarismteoretiskt perspektiv. Berezin före
slår visserligen att det enbart är en gradskillnad mellan fascism och liberal demo
krati i den mån de båda “skapar medborgare som offrar delar av sitt privata jag 
till förmån för staten”, men på sidan 245 låter hon fascism vara lika med “anti- 
liberal”. I allmänhet är Berezins teoretiska diskussion oklar och något klichéar- 
tad. Det är oklart om hon, som hon skriver på sidan 123, menar att det enbart 
var regimens ambition att skapa ett “totalitärt själv” eller om hon anser att män
niskor (“Italian bodies”) verkligen “övergav sin känsla av att vara självständiga 
identiteter och sammansmälte med regimen”. Hennes empiriska analyser av 
offentliga ritualer gör dock boken läsvärd.

Simonetta Falasca-Zamponis (University of California at Santa Barbara) Fascist 
Spectacle. The Aesthetics o f  Power in M ussolini’s Italy är både empiriskt rikare 
och analytiskt sett betydligt bättre sammanhållen. Inom ramen för en narrativ 
modell som belyser hur makt manifesteras diskursivt gör Falasca-Zamponi en 
beundransvärd sammanställning av en komplex och nyanserad teori och ett brett 
empiriskt material (till största delen andrahandsmaterial). Hennes huvudargu
ment är att den italienska fascismens särart fångas bäst av det Benjamin- 
influerade begreppet “estetisk politik”(Aesthetic Politics). Hon riktar framför allt 
sitt argument mot den italienske historikern Emilio Gentiles läsning, i Mosses 
fotspår, av fascismen som grundad i ett politikens förheligande (sacralisation of 
politics); i konstruktionen av en ny civil religion som ersättning för den som för
svunnit i modernitetens sekulariseringsprocess. Även om detta begrepp fångar 
många aspekter av fascismen, så kan det inte, menar Falasca-Zamponi, förklara 
dess centrala motsättningar: mellan en passiv massa och en aktiv ledare, mellan 
en strävan efter social stabilitet och ett ideal om en ständigt pågående revolution, 
mellan politisk passivitet som realitet och heroiskt deltagande som myt.

Med hjälp av Benjamins terminologi argumenterar Falasca-Zamponi för att 
fascismen visserligen accelererade den “sensory deprivation”, den “sinnliga alie
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nation” som är typisk för massamhället. Samtidigt producerade dock fascismen 
ett alternativt “skådespel”, en simulerad delaktighet som var ämnad att konsu
meras. “With fascism the senses were truly excited, although also fundamentally 
denied” (s 13).

I de följande fem kapitlen beskriver Falasca-Zamponi, denna “fascism att kon
sumera”. I kapitel ett bygger hon vidare på Mussolinis egen föreställning om  
politik som konst, om politikern som en konstnär som formar de passiva, 
“kvinnliga”, massorna efter behag. Den nya människa som fascismen skulle 
forma var dock inte så mycket en ideologisk, som en estetisk varelse. Falasca- 
Zamponi hävdar bestämt att regimen försökte att skapa en distinkt fascistisk stil 
vars anammande skulle tillåta en annan form av deltagande än den kognitiva, 
rationella debatt som karaktäriserar liberal-demokratiska modeller, jämförbar 
snarare med konsumentens anammande av en ny modestil. H on visar också hur 
fascismens ursprungliga tro på våld som en kreativ regenerativ kraft -  en posi
tion som M ussolini ärvt från Sorel och Syndikalismen -  införlivades i den “fascis
tiska stilen” i form av kriget som en myt att konsumera, genom olika former av 
krigsövningar och offentliga parader. Genom att på så sätt externalisera våldet 
som ett reellt eller imaginärt ständigt pågående krig kunde fascismen kombinera 
en idealisering av våld med inre stabilitet och nationell sammanhållning. Detta 
kan exemplifieras med fascismens krigshetsande retorik även i förment fredliga 
propagandakampanjer. Till exempel presenterades 30-talets många regimstödda 
reklamkampanjer för italienska produkter som ris och konstsilke, som “slag” 
(battaglie). Genom att konsumera italienska produkter kunde man bidra till 
Italiens kamp mot Nationernas Förbunds sanktioner och i förlängningen mot de 
förhatliga anglosaxiska “plutokratiska nationerna”2. Kapitel två behandlar kon
struktionen av myten om Mussolini genom hans offentliga framträdanden och 
den ofantliga produktionen av officiella såväl som inofficiella biografier. Falasca- 
Zamponi tolkar denna personifiering av fascismen, uttryckt i myten om  
M ussolini, som ett svar på den allmänna framväxten av den offentliga individen 
-  i form av celebriteter och filmstjärnor -  vilken karaktäriserade konsum
tionssamhället i allmänhet. M yten blev ett slags politiskt alternativ till 
H ollywoods filmstjärnekult. Hennes tolkning här är nydanande och ganska 
radikal, men hon stöder sig främst på amerikanska källor, bland andra Warren 
Susmans berömda distinktion mellan “character” och “personality”. I kapitel tre 
redogör Falasca-Zamponi för försöken att konstruera en fascistisk, anti-borger-
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lig stil under 30-talet. Hon exemplifierar framför allt med Achille Starace’s kam
panjer mot användandet av “borgerligt” artigt tilltal, Lei, och för det “romers
ka” voi, mot det borgerliga handslaget, för den “romerska” hälsningen, kompli
cerade regler för hur den svarta skjortan kunde bäras etc. Det skall dock tilläggas 
att Staraces kampanjer var allmänt förlöjligade och hade begränsat inflytande.

Kärnan i hennes argument finner vi i kapitel fyra. Där hävdar hon, på ett 
mycket intressant sätt, att planerna för den korporativistiska ekonomin framför 
allt var styrda av ambitionen att skapa ett anti-borgerligt alternativt till det fram
växande konsumtionssamhället. Hon påstår (utan precisa hänvisningar tyvärr) 
att M ussolini inte bara motsatte sig masskonsumtionens förmenta individualise
rade konsekvenser, dess inneboende hedonism och materialism, utan även fruk
tade dess “frigörande” effekter. Korporativismen var då styrd av ambitionen att 
utveckla en kapitalism som inte hade dessa följder, och, lika viktigt, som inte bar 
med sig vad som allmänt ansågs vara den amerikanska kapitalismens själlöshet 
och standardisering. Istället skulle detta fascistiska konsumtionssamhälle vara en 
organisk komponent i den framväxande fascistiska nationens iscensättning. Att 
köpa ris, liksom att delta i offentliga ritualer skulle vara ett sätt att bli fascist, en 
del i ett politiskt deltagande som masskonsument. I avslutningen hävdar Falasca- 
Zamponi till och med att konstruktionen av ett sådant anti-individualistiskt, 
anti-hedonistiskt konsumtionssamhälle var fascismens centrala drag:

T he reg im e’s p o litica l apparatus w as m o b ilised  in  the con stru ction  o f  a fascist spectacle  th at e x p lo i
ted  the princip les and  drives und erly in g  c o n su m p tio n  [..] T h e desires o f  shoppers in the w o r ld  o f  
g o o d s  w ere to  be su b stitu ted  w ith  the desire for  the d ictator, the ab sorp tion  o f  the in d iv id u al in to  the  
b od y  p o lit ic , the dead ly  co n su m m a tio n  o f  o n e ’s life in the nam e o f  the n a t io n ’ (s 1 8 6 -7 ).

Falasca-Zamponi’s presentation av fascismen som ett politiskt alternativ till kon
sumtionssamhället, som ett spektakulärt svar på samma underliggande tillstånd; 
moderniteten och dess sinnliga alienation, är intressant och nydanande. Den är 
också till viss del problematisk. Man kan fråga sig vilken betydelse konsum
tionssamhället som reellt hot att reagera mot, eller för den delen den sinnliga ali
enation som hon anser att det medförde egentligen hade i mellankrigstidens 
Italien. I Göran Therborns “European M odernities” hamnar 1938 års Italien 
bland Europas fattigaste länder, tillsammans med Albanien, Bulgarien och 
Grekland vad beträffar spridningen av konsumtionsvaror. Det är utmärkande att

sociologisk forskning 2/2000 10 7



hon så gott som uteslutande stödjer sig på amerikanska källor i sina beskriv
ningar av konsumtionsamhällets framväxt. Genom att dessa ges något av uni
versell giltighet framstår fascismens Italien som samma protokonsumtionssam- 
hälle som mellankrigstidens Amerika var.

Samma form av ad hoc tolkning av fascismen kommer fram i Berezins reso
nemang. Hon tycks mena att fascismens huvudsakliga negativa egenskap var att 
dess ideologi förnekade att “identities are [..] multiple”, något som kanske är en 
självklarhet i Kaliforniens postmoderna konsumtionssamhälle men som inte nöd
vändigtvis utgör en universell antropologisk sanning. Liksom Parsons på 50-talet 
definierade nationalsocialismen negativt gentemot 50-talets amerikanska sam
hälle, som frukten av avsaknaden av ett adekvat, modernt värderingssystem, som  
en “culture lag”, definierar Berezin fascismen som en avsaknad av den känslig
het för identitetens icke-essentiella karaktär som idag är en självklarhet på ame
rikanska universitetscampus. I den bemärkelsen handlar både deras analyser inte 
bara om det italienska 30-talet, utan också om kaliforniska 90-talet.

Noter
1 M ussolini 'tog makten' (eller snarare 'fick m akten') den 29 oktober 1922 genom  att hota med att 

marschera sina svartskjortor mot Rom. Kungen gav efter och erbjöd honom  att forma regering. Utan 

kungens stöd  och militärens passiv itet hade kuppen aldrig lyckats. Trots att de svartskjortor som  slu t

ligen kom till Rom for att paradera reste med tåg, så representeras händelsen  i fascism en s egen  h isto 

rieskrivning som  en heorisk marsch, som  en 'revolution'.

2 Nationernas förbund uprättade ekonom isk a sanktioner m ot Italien 1935 som  ett svar på invansio- 

nen av Etiopien där Italien kom att hota engelsk a  koloniala intressen.

Referenser
Gentile, G., The Sacralization o f  Politics in Facist Italy , Cambridge (Mass.); 

Harvard University Press, 1996 Harvard University Press
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recension

AV ANDRÉ JANSSON
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz (2000) D et kom m unikativa  
handlandet: Kulturella perspektiv på medier och konsumtion. Nora: Nya Doxa.

Att gå till affären och handla mat kan delvis ses som en kommunikationsakt. 
Butikerna vi går till och varorna vi köper kan betraktas som texter, och genom  
konsumtion inkorporerar vi dem i berättelsen om oss själva. I den nyutkomna 
boken D et kom m unikativa handlandet av Erling Bjurström, Johan Fornäs och 
Hillevi Ganetz är det främst denna typ av handlande som åsyftas -  att “köpa” 
eller “konsumera” -  snarare än det rationella samtal som Habermas diskuterar i 
sitt verk med ungefär samma titel. Budskapet är att vi alla är kommunikatörer, 
inte bara via tal och skrift, utan också genom en lång rad av de vardagsaktivite- 
ter vi fortlöpande ägnar oss åt -  inte minst konsumtion av olika slag. Det är 
huvudsakligen detta förhållande boken handlar om.

D et kom m unikativa handlandet är den första delen i en serie rapporter kopp
lade till forskningsprojektet Populära passager: Medierna i det moderna kon- 
sumtionsrummet -  ett projekt som genom fältobservationer och intervjuer i och 
kring ett köpcentrum i Stockholm ska belysa mediernas olika roller i moderna 
konsumtionssammanhang. Både medieteknologier och medierade budskap är en 
integrerad del av den moderna konsumtionsmiljön, och konsumenten möter dem 
i många olika skepnader. Syftet med inledningsvolymen är därmed att vaska fram 
och diskutera de teoretiska perspektiv som tillsammans kan ligga till grund för 
en studie av relationen mellan massmedier och konsumtion. A ena sidan behand
las olika perspektiv på konsumtion -  ekonomiska, sociala och kulturella -  med 
betoning lagd på de senare. A andra sidan arbetar författarna fram ett samman
satt kulturteoretiskt perspektiv på mediebruk. I avslutningskapitlet söker man 
sedan koppla dessa båda fundament till den konkreta undersökningskontexten -  
köpcentrumet.
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Såväl boken som projektet som helhet belyser ett problemområde som enligt 
min mening är mycket viktigt att studera. Låt mig så här inledningsvis förklara 
varför.

Ett köpcentrum är en plats för transaktioner. Det är här människors konsum
tion tar sin början. Man söker upp, jämför och köper in olika varor för att till
fredsställa den moderna vardagens behov. Konsumtionen är lönearbetets motpol, 
men tillika dess oundgängliga förutsättning; mycket av människors så kallade 
fria tid går åt till att konsumera, och därigenom reproducera förutsättningarna 
för det egna arbetet. Därför kan köpcentrumet ses som ett viktigt nav i mark
nadsekonomin -  en inrättning som producerar konsumtion.

Men ett köpcentrum är också så mycket mer. Det är inte bara en plats dit man 
går för att byta sina hårt intjänade pengar mot massproducerade varor. Här finns 
också utrymme för fantasi, kreativitet och sociala möten. Här finns flanörerna, 
som strosar omkring och med expertens blick värderar de stilar och former som  
i drömlika konstellationer bjuds ut i skyltfönster och hyllarrangemang. Här finns 
posörerna, som förverkligar sig själva genom att exponera sina yttre företräden 
gentemot folkmassan. Här finns hela gruppgemenskaper som träffas och utbyter 
erfarenheter. Och så finns det de som bara passerar igenom, på väg mot andra 
mål.

Alltsedan 1800-talets tidiga arkader, då affärsgatans funktion omskapades 
som ett konsumtionsrum att faktiskt vistas i och njuta av, har kopplingen mellan 
marknadsekonomi och kultur blivit allt mer betydande. Utbytet av varor har bli
vit allt mer beroende av utbytet av kulturella värden; att skapa en attraherande 
aura kring produkterna och en angenäm atmosfär kring själva shoppandet är 
essentiellt i den moderna ekonomin. Framväxten av begrepp som image, livsstil 
och konsumtionskultur signalerar att människors estetiska och expressiva behov 
har växt sig allt starkare vid sidan om de rent materiella och instrumentella. I en 
otrygg värld blir själva konsumtionen ett sätt att skapa sig själv, att visa vem man 
är. Och köpcentra, gallerior och varuhus blir sålunda platser för såväl materiell 
som kulturell överlevnad.

Nära kopplad till denna utveckling, som man skulle kunna beskriva som eko
nomins kulturalisering, är framväxten och expansionen av massmedia. Det är via 
massmedia som konsumenten inhämtar en stor del av sin utbildning i stil, smak 
och mode -  en utbildning som därtill aldrig tar slut. I själva den logik genom vil
ken konsumtionssamhället återskapar sig självt ligger att kunskap och smak
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föråldras, och att varje behov måste ersättas med ett nytt. Massmedierna påmin
ner oss om att förnyelsen av vår livsstil och därigenom hela vår existens hänger 
på att vi ständigt återvänder till köpcentrumet. Att konsumera är alltså allt mer 
en fråga om att kommunicera, och att kommunicera är alltmer en fråga om att 
konsumera. Ett exempel på detta är givetvis mediekonsumtionen som sådan.

Vad jag just skisserat kan sägas vara samhällskontexten till D et kommunika- 
tiva handlandet. I boken diskuteras en rad av de frågeställningar som uppkom
mer i skärningspunkten mellan mediekultur och konsumtionskultur. En viktig 
utgångspunkt är att massmedia har bidragit till att ytterligare förstärka den 
drömtillvaro som kännetecknade redan 1800-talets arkader och varuhus. Nutida 
konsumtionsmiljöer är genomsyrade av massmedierna och deras fantasieggande 
budskap. Inte nog med att medierna är med och skapar de planer som driver 
konsumenten dit; de är också närvarande i själva rummet. Tidningar, böcker, ski
vor, TV-apparater, telefoner och datorer finns utställda i form av varor till beskå- 
dan och försäljning. Annonspelare, TV-monitorer och högtalarsystem förmedlar 
den atmosfär och de budskap som ska hjälpa kunderna att trivas och navigera 
rätt i varudjungeln. Samtidigt förekommer medier i form av rena bruksföremål: 
Besökare kopplar av med en tidning på ett café, eller lyssnar på musik i portab- 
la skivspelare. Personalen använder telefoner och kameror för intern kommuni
kation och övervakning. Nya kommunikationsteknologier gör köpcentrumet till 
en miljö där konsumentens frihet proklameras, men samtidigt kontrolleras.

Mediernas inträde i det moderna konsumtionsrummet innebär alltså att en rad 
olika motsättningar synliggörs. Inte minst manifesteras det klassiska spännings
fältet mellan ekonomi och kultur, mellan transaktion och meningsskapande, som  
alltid utmärkt konsumtionens rum och praktiker. Medierna bidrar till en intensi
fiering av den så kallade konsumtionskulturen, inom vilken gränserna mellan 
medieprodukter och andra varor blir allt mer flytande. Vad är egentligen ett 
medium? Måste man inte bejaka den kommunikativa potentialen även hos klä
der, möbler, bilar, plastpåsar och andra varor? Och vad innebär det att konsu
mera? Är inte konsumtion alltid på samma gång en produktionsakt, om så bara 
av idéer och betydelser? Genom att belysa dessa och andra teoretiska ambiva
lenser (såsom text/kontext, struktur/aktör, tid/rum) konstruerar Bjurström, 
Fornäs och Ganetz ett kulturteoretiskt ramverk för hur det senmoderna samhäl
lets ofta motsägelsefulla utvecklingsprocesser kan förstås och empiriskt studeras 
i relation till medier och konsumtion.
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En bok av det här slaget skulle lätt kunna slå över i en relativism där varje 
begrepp till slut förlorar sin mening, och alla former av samhälls- och kulturkri
tik blir omöjlig. Men författarna lyckas förtjänstfullt styra förbi detta problem. 
Samtidigt som man kritiserar både den instrumentalism som länge dominerade 
konsumtions- och medieforskningen, och den kulturkritik som i bildningens och 
folkdemokratins namn ofta tenderat att fördöma populära former av konsum
tion, hamnar man inte i en position där betydelsen av materiella behov och sam
hälleliga maktstrukturer går i upplösning. Snarare är det just detta vibrerande 
spänningsfält, mellan å ena sidan konsumenternas fantasi, kreativitet och kultu
rella motståndsstrategier, och å andra sidan de ekonomiska, politiska och kultu
rella hierarkiernas imperativ, som står i centrum för själva analysen. Eller, som  
frågan formuleras i bokens sista avsnitt (s 174): “Hur kan i konkreta fall av 
mediebruk den kloka argumentationens, den lödiga fantasins och den världs- 
öppnande kulturens makt över tanke och handling skiljas ut från våldets, tvång
ets och bedrägeriets maktutövning?” Bejakandet och formuleringen av den sen
moderna kapitalismens inbyggda motsättningar, är tveklöst en av bokens största 
förtjänster.

Ett olyckligt problem som D et kom m unikativa handlandet dras med är dock 
att den slutliga integreringen av de olika teman och de olika författarröster som  
präglar de sju kapitlen aldrig riktigt fullbordas. Har man läst respektive förfat
tares tidigare verk är det inte så svårt att utröna vem som ligger bakom vilka 
delar (och facit ges i förordet). Detta behöver inte vara ett problem i sig självt, 
men blir till ett sådant då vissa teman och begrepp behandlas i olika utsträckning 
eller på olika sätt i olika avsnitt. Ganetz två kapitel om konsumtion inrymmer 
till exempel ett tydligt genusperspektiv, som är föga betonat i övriga delar av 
boken. Vidare blir Bjurströms resonemang om medier och mediereception -  
paradoxalt nog -  aldrig riktigt förenat med de mer övergripande resonemangen 
om konsumtionspraktiker och -produkter. Genom att anlägga ett konstruktivis- 
tiskt perspektiv förespråkas att “medier kan beskrivas som medel för symbolisk 
kommunikation, men vars närmare bestämning är beroende av sociala, kulturel
la och historiska kontexter” (s 74). Men i Fornäs problematiserande avslutnings
kapitel hänger frågan om mediebegreppets gränsdragning, eller vad man ska fylla 
den konstruktivistiska öppenheten med, fortfarande i luften: “Ett alltför vidgat 
mediebegrepp blir lätt allomfattande och därmed oanvändbart, men det behövs 
helt nya grundvalsdiskussioner för att omformulera denna typ av kategoriser-
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ingar” (s 162). Just denna “grundvalsdiskussion” borde författarna själva tagit 
sig an på större allvar. Framför allt gäller det frågan om hur receptionsteorier, 
baserade på studier av texttolkning i mer traditionell bemärkelse, kan tillämpas 
på olika slags konsumtionsartiklar (“tvättmedlet-som-text”, “bilen-som-text” 
och så vidare), samt hur dessa olika texter ömsesidigt refererar till varandra 
genom intertextualitet. Problematiken blir endast beskriven i förbigående, även 
om den egentligen borde utgöra själva kärnan för studiens genomförande.

Kopplad till denna brist är också frånvaron av en explicit diskussion om rela
tionen mellan begreppen mediekultur och konsumtionskultur, vilka framför allt 
under det senaste decenniet ägnats stor uppmärksamhet inom cultural studies
forskningen -  åtminstone vart för sig. Bryggan mellan dessa båda begrepp torde 
ligga just i de intertextuella mönster som skapas mellan massmediernas texter 
(TV-program, tidskrifter, reklam av olika slag och så vidare) och det övriga 
varuutbudet, vilka tillsammans utgör en viktig del av den senmoderna männi
skans kulturella referensramar. I förlängningen innebär detta att medie- och kon- 
sumtionskulturen inte enbart handlar om produkter, utan även om identitetsska- 
pande och samhällsliv; relationen mellan individer och deras sociala och kultu
rella omgivning. Den redogörelse för begreppet populärkultur och dess förhål
lande till exempelvis “mediekultur”, “masskultur” och “underhållning” som  
återfinns i bokens sista kapitel är förvisso relevant, men kan aldrig ställas i rela
tion till det mer genomgripande begreppet konsumtionskultur -  vilket helt 
uppenbart åsyftar något annat än hur man klassificerar kulturella produkter. 
Den konstruktivistiska förklaringsansatsen att “populärkultur är allt det som  
brukar klassas just så av samhällets ledande smakbärare [...] snarare än något 
som är inneboende i vissa kulturformer” (s 168) skulle dessutom inte vara över- 
förbar på begreppet konsumtionskultur. Det senare är inte på samma vis ett rela- 
tionellt begrepp, utan refererar istället till själva samhällsontologin; det sociala 
arrangemang genom vilket människor förstår sin omvärld.

Trots att flera avgörande pusselbitar aldrig riktigt faller på plats är D et kom- 
munikativa handlandet en både klargörande och engagerande bok. De teoretiska 
diskussioner man ger sig in i är mycket angelägna, inte bara för det pågående 
projektet som sådant, utan även för att skapa en bredare förståelse och debatt 
kring vad den nutida konsumtionskulturen egentligen innebär. A ena sidan måste 
myten om den rationella, ekonomiska människan avlivas. Konsumtion kan inte 
reduceras till transaktion. A andra sidan måste den elitistiska synen på vad som
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är meningsfull kultur kritiseras. Det är inte bara inom de etablerade kulturinsti
tutionerna, såsom litteratur, konst, musik, teater och film, som människors kre
ativitet spirar. Även populära former av konsumtion inrymmer en kulturell ladd
ning som är värd att ta på stort allvar -  både som frigörande kraft och som mark- 
nadsanpassat behov.
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recension

AV ROLAND SVENSSON
Mälardalens högskola, institutionen för samhälls-och beteendevetenskap

Erik Flygare (1999) Den psykiatriska problem atiken och den problem atiska  
psykiatrin . Sociologiskt perspektiv på mental ohälsa. Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag.

Varför misslyckas psykiatrin med sin uppgift att hjälpa människor med psykiska 
problem? Så skulle man, något tillspetsat, kunna formulera den frågeställning 
som är utgångspunkten för Erik Flygares avhandling “Den psykiatriska proble
matiken och den problematiska psykiatrin”.

Psykiatrin har under flera decennier varit utsatt för en hård kritik för det sätt 
man bemött människor med mental ohälsa. Kritiken har inte bara kommit 
utifrån, från forskare och samhällsdebattörer, utan också från patienter och 
professionella grupper inom den psykiatriska vården. Inte minst sociologer har i 
åtskilliga studier bidragit till en kritisk granskning av den psykiatriska vården. 
Flygare har alltså en hel del att relatera sig till när han ger sig i kast med sin 
forskningsuppgift. Han har också själv sin bakgrund i det psykiatriska vårdar
betet, framför allt från den slutna sjukhusvården, vilket utgör en viktig utgångs
punkt för hans avhandlingsarbete.

Psykiatrins grundproblem, menar Flygare, ligger till stor del i att psykiatrin 
saknar en helhetssyn och detta i sin tur beror på en bristande förståelse av psy
kisk sjukdom. Mental ohälsa är ett fler dimensioneilt fenomen, varför en teore
tisk förklaringsmodell måste ta hänsyn till att såväl biologiska, personlighets- 
mässiga som sociala processer är verksamma för att generera den. Trots att psy
kiatrins kunskapsbas har vidgats sedan 1950-talet -  den vilar idag inte bara på 
biomedicinska modeller utan också på psykodynamiska och sociologiska för
klaringsmodeller och på olika försök till integrerande ansatser, s k biopsykosoci- 
ala perspektiv -  så erbjuder dessa teoretiska system ingen tillräcklig grund för ett 
bra psykiatriskt hjälparbete, hävdar Flygare. Ansatserna förmår inte hantera den
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flerdimensionella problematik som konstituerar fenomenet och de tar inte heller 
hänsyn till den känslomässiga komponent som mental ohälsa rymmer. I prakti
ken dominerar den biomedicinska och kroppsfixerade traditionen. Det relation- 
sarbete som är nödvändigt för att hjälpa människor förblir outvecklat.

Avhandlingsarbetet kretsar kring två teman. Det ena, “den psykiatriska pro
blematiken”, handlar om modeller för att förklara mental ohälsa. Det andra 
temat benämns “den problematiska psykiatrin” och analyserar hur det psykia
triska hjälparbetet bedrivs i praktiken, framför allt med fokus på den slutna vår
den vid lasarettskliniker. En utgångspunkt är som sagt att det finns ett samband 
mellan de båda: bristerna i de teoretiska förklaringsmodellerna ses som grund
läggande för bristerna i den psykiatriska praktiken.

Dispositionen följer i stort sett tematiseringen. Den första hälften av det 300- 
sidiga avhandlingsarbetet ägnas till stor del åt en teoretisk diskussion av begräns
ningarna i de dominerande förklaringsmodellerna och åt en historisk exposé av 
den vetenskapliga psykiatrins framväxt. Flygare utvecklar här också en alterna
tiv förklaringsmodell, en K-P-S-modell (kropp-person-samhälle) som han menar 
bättre kan hantera integrationproblematiken.

I den senare delen granskar Flygare vad han kallar för den psykiatriska 
arbetsprocessen. Till grund för analysen i denna del ligger ett empiriskt material 
i form av en enkät till vårdpersonal vid de psykiatriska verksamheterna i Örebro, 
Linköping och Lindesberg, observationer på akutvårdsenheten i Örebro och 
intervjuer med behandlingspersonal, administrativ personal och patienter i Öre
bro.

En viktig utgångspunkt för avhandlingsarbetet är den metateoretiska position 
som Flygare ansluter sig till, den kritiska realismen. Förankringen i den kritiska 
realismen, i dess ontologi, synen på kausalitet och relationen mellan ontologiska 
nivåer, sätter sin prägel på studien i sin helhet. Det är utifrån denna position som  
psykiatrins nuvarande förklaringsmodeller granskas och som Flygare argumen
terar för sin egen alternativa modell. Det biomedicinska perspektivet, menar 
Flygare, är i grunden reduktionistiskt på så sätt att det reducerar individens 
känsloliv till kemiska processer. Det bygger på kausaluppfattningen att biologis
ka kroppsfunktioner producerar mentala processer, men inte tvärtom. Det psy- 
kodynamiska perspektivet bygger på en ontologi som brukar kallas psykofysisk 
parallellism. Psyket har så att säga sitt eget liv, även om det står i kontakt med 
kroppsliga processer är det inte underkastat biofysiologiska naturlagar. Även om
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den klassiska psykoanalysen i Freuds tappning har vidareutvecklats och kom 
pletterats med exempelvis utvecklingspsykologi och objektrelationsteori så kvar
står i grund och botten denna dualism i den moderna psykodynamiska teori
bildningen.

Det tredje perspektivet -  det sociologiska -  ser människan som en menings- 
skapande varelse som formas i och genom en social process. Flygare tar här fasta 
på symbolisk interaktionism, etnometodologi och stämplingsteori som exempel 
på sociologins försök att skapa förklaringsmodeller till psykisk ohälsa. Den här 
typen av förklaringar vilar, menar han, på en reduktiv idealism. De reducerar 
ofta fenomenet psykisk ohälsa till sociala konstruktioner och kan inte fånga den 
flerdimensionella och känslomässiga dimensionen. De tillerkänner inte kroppen 
den betydelse den måste ha i en adekvat förklaringsmodell.

Inte heller de integrativa ansatser som brukar benämnas biopsykosociala 
modeller lyckas på ett adekvat sätt hantera nivåproblematiken, menar Flygare. 
Han granskar flera sådana ansatser, men slutsatsen blir att även dessa i grund 
och botten utgår från reduktionistiska positioner.

Resultatet blir alltså att det behövs en ny teoretisk förklaringsmodell som för
mår integrera de ontologiska nivåerna och som uppfattar de känslomässiga 
aspekterna av mental ohälsa. Flygare skisserar också en sådan modell med 
utgångspunkt från interaktionistisk teori. Visserligen är den symboliska interak- 
tionismen i Meads version fokuserad på kognitiva processer, men Flygare visar 
hur man med hjälp av Harold Garfinkel, Erving Goffman och framför allt 
Randall Collins, Arlie Hochschild och nyare emotionsteori kan analysera social 
interaktion i termer av emotionella processer. Begreppet role-taking komplette
ras med role-tuning (avstämning av känslor). Social interaktion kan generera 
positiv eller negativ emotionell energi (Collins), den kräver emotion work 
(Hochschild) och den kan, under vissa förutsättningar, leda till emotionell stress, 
vilket Flygare ser som ett uttryck för mental ohälsa. Han identifierar också ett 
antal faktorer som leder till emotionell stress: maktlöshet, omöjliga rollförvänt
ningar, förlust av sociala relationer och status.

Det är således med hjälp av emotionsteori, och begreppet förkroppsligad 
självupplevelse, som kropp, person och samhälle integreras och en mer adekvat 
förklaringsmodell till mental ohälsa tar form. Begreppet emotionell stress är 
centralt i modellen. Flygare diskuterar också i ett avsnitt faktorer som kan tän
kas reducera den emotionella stressen och lyfter då särskilt fram katharsispro-
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cesser (med hänvisning till bland andra Thomas Scheff).
I den senare delen av avhandlingen (kapitel 7, 8  och 9) växlar Flygare så över 

till det andra temat, den problematiska psykiatrin. Han lämnar därmed inte sin 
teori om emotionell stress utan tillämpar den nu på relationerna i det psykiatris
ka hjälparbetet. Hjälparbetet ses som interaktioner mellan olika aktörer där 
sociala roller, rollövertagande, avstämning av känslor, rutiner och ritualer är vik
tiga komponenter. Arbetsprocessen kan därmed göras tillgänglig för analys 
utifrån emotionsteoretiska begrepp. Hjälparbetet, menar Flygare, kan beskrivas 
som en relation mellan arbetsmedel, arbetskraft och arbetsprocess. Arbetsmedlen 
utgörs av makt och kunskap och av olika slags samarbeten och engagemang. 
Dessa begrepp dissekeras i sin tur. Makten härrör från organisation, profession 
och grupper. Kunskapsdimensionen diskuteras utifrån de kompetenser som är 
nödvändiga och efterfrågas i hjälparbetet. Stor vikt läggs vid att analysera de s k 
allmänmänskliga kompetenserna empati och sympati. Detta begreppspar (som är 
kopplat till role-taking och role-tuning) spelar en central roll i den fortsatta ana
lysen. På samma sätt utreds begreppen arbetskraft och arbetsobjekt.

Det empiriska materialet från de psykiatriska akutvårdsenheterna illustrerar 
hur relationerna ofta präglas av ett distanserat och förmanande förhållningssätt. 
Egna initiativ från patienterna försvinner eller undermineras. Patienterna deltar 
inte aktivt i processen utan tvingas in i en passiv arbetsroll med väntan och syss
lolöshet. Av personalen som arbetar i psykiatrin är många kritiska till den slut
na vården. Enkätsvaren visar att 30-40%  av personalen inte skulle rekommen
dera närstående i behov av hjälp att lägga in sig för dygnet-runt vård.

Relationerna genererar, menar Flygare, en negativ em otionell energi. 
Processen förstärker många gånger den emotionella stressen och förhindrar (t ex 
genom medicineringen) naturliga reflexer som katharsis, som skulle kunna redu
cera den emotionella stressen.

Flygares avhandlingsarbete är både ambitiöst och djärvt. Han vandrar över ett 
vidsträckt forskningsfält där många sociologer tidigare har utforskat terrängen. 
Kritiken mot den biomedicinska psykiatrin är inte ny och den psykiatriska vår
dens kontraproduktivitet, dess tendens att skapa psykisk ohälsa istället för att 
reducera den, känner vi igen från den s k antipsykiatrin och från stämplingsteo- 
retiska analyser. Men arbetet är ändå stimulerande och idérikt på ett sätt som  
inte låter sig fångas i en kortfattad recension. Undersökningen rymmer också 
flera löftesrika ansatser, t ex kopplingen till emotionsteori, (som dock enligt min
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mening lovar allt för mycket när det gäller att utgöra “the missing link” i nivå
problematiken), analysen av det psykiatriska hjälparbetet, diskussionen kring 
arbetsprocessen och undersökningen av kompetensbegreppet.

Det man saknar vid läsningen är kanske lite mer av kritisk distans till de ställ
ningstaganden och de val som görs. Ibland drivs texten framåt lite väl fort utan 
nödvändig intellektuell andhämtning. Det finns också en yvighet i framställning
en som emellanåt gör läsaren lite konfunderad och som resulterar i onödigt 
många frågetecken i marginalen

En central idé i studien är att problemen i vårdpraktiken återspeglar de teore
tiska begränsningar som finns idag när det gäller att förklara mental ohälsa. 
Bristen på adekvata teorier gör vårdpraktiken problematisk, är tankegången. 
Men denna koppling mellan avhandlingens två huvudteman underbyggs knap
past på ett övertygande sätt. Snarare ger det empiriska materialet stöd för andra 
tolkningar och borde manat till reflexioner kring det komplexa samspelet mellan 
teoretiska förklaringsmodeller och praxis. Valet av hjälpinsatser och utform
ningen av akutvårdspsykiatrin tycks styras av mer pragmatiska faktorer (t ex att 
medicinering skapar lugn och reducerar hot mot personalen) eller av professio
nella gruppers maktpositioner än av tillgängliga teoretiska koncept.

Idén om teorins centrala roll för vårdpraktikens problem ger dock legitimitet 
åt Flygares huvudsakliga projekt med avhandlingsarbetet: att bygga en nivåinte- 
grerande teori för att förklara mental ohälsa. Ett sådant projektet är förvisso 
imponerande men samtidigt behäftat med åtskilliga fallgropar. Här hade man 
som sagt önskat att Flygare haft en större distans till uppgiften och mera reflek
terat över de egna positionerna och ställningstagandena.

Den kanske viktigaste invändningen mot Flygares projekt är dess meningsfull
het. Frågan är om det egentligen är meningsfullt att utveckla generella teorier för 
att förklara det som i avhandlingen benämns mental ohälsa (psykisk ohälsa, 
mentala problem, problem hos psykiatrins patienter, psykiska störningar)? Detta 
begrepp avser att täcka en mängd fenomen; psykoser, schizofrenier, depressioner, 
autism, fobier, paranoia, beroendeproblematik, ätstörningar, utbrändhet och 
ångesttillstånd för att bara nämna några vanliga diagnoser. Begreppet har också 
en vaghet i det att det inte går att enkelt avgränsa mot det somatiska. Vart skall 
vi föra migrän och impotensproblem? Vilket förklaringsvärde kan en teori ha 
som utger sig för att kunna förklara denna heterogena ansamling av fenomen? 
Och är det rimligt eller meningsfullt, som Flygare gör, att beskriva alla dessa
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företeelser som uttryck för “emotionell stress” ?
Flygare har en poäng i att det behövs en mer integrativ ansats för att förstå 

ohälsa än den multifaktoriella som idag oftast används. Det finns ett behov av 
att utveckla generella modeller som inte definitionsmässigt utesluter vissa nivå
ers inverkan eller som generellt ser en nivå som primär i förklaringen av mental 
ohälsa. Men uppgiften är inte enkel: Om man antar att de olika nivåerna också 
representerar olika kunskapsdomäner så måste det också finnas utrymme för en 
flerdisciplinär utveckling inom en sådan gemensam modell. Jag är inte säker på 
att exempelvis företrädare för ett psykodynamiskt tänkande ser sådana möjlig
heter i den modell som Flygare skisserar.

Min egen inställning till det problem som Flygare brottas med är att vi bör 
överge begreppet psykisk ohälsa som explanandum i ett teoribygge med förkla
rande ambitioner. Även om vi accepterar Flygares metateoretiska utgångspunk
ter och betraktar olika slag av psykisk ohälsa som reella tillstånd så är allmän
begreppet psykisk ohälsa ett alltför heterogent och vagt begrepp för att vara 
meningsfullt för teoriutveckling. Vad vi behöver är specifika analyser och teorier 
som förklarar och fördjupar vår förståelse av olika specifika tillstånd av mental 
ohälsa (jmf t ex Asplunds analys av utbrändhet, Turners diskussion av anorexia, 
Laings analys av mekanismer som kan genererar schizofreni osv). Sådana analy
ser måste vara förankrade i teoretiska resonemang inom respektive kunskapsdo
mäner och de måste i någon mening kunna prövas och konfronteras med verk
ligheten. De måste dessutom -  vilket är viktigt i det här sammanhanget -  vara 
konsistenta med en mer generell, nivåintegrerande modell.

Konturerna till en sådan generell modell, som skulle kunna fungera heuristiskt 
i analyser av olika former av ohälsa, finns hos exempelvis Talcott Parsons (där 
relationerna mellan de olika systemnivåerna beskrivs i termer av isomorfi) och i 
modernare former av stressteori. Tyvärr relaterar Flygare inte sin problematik till 
dessa idétraditioner på något mer ingående sätt.

Trots invändningarna utgör Flygares avhandlingsarbete ett stimulerande 
bidrag till den sociologiska psykiatriforskningen. Flera av ansatserna är utan 
tvekan utvecklingsbara och det är bara att hoppas att han får möjlighet att vida
reutveckla dessa i sin fortsatta forskning.
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recension

AV MARTIN BÖRJESON
Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen

Hagström, Tom (red) (1999) Ungdomar i övergångsåldern -  handlingsutrymme 
och rationalitet på väg in i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur

Frågorna om ungdomar och ungdomars villkor har stundtals en tendens att ini
tiera tämligen vidlyftiga, för att inte säga spekulativa, diskussioner. I dessa dis
kussioner antas ungdomar representera det nya i ett samhälle i förändring, och 
inte sällan utgår man från att detta “nya” står i konflikt med det rådande (eller 
åtminstone med vuxengenerationen).

Men även om man i dessa diskussioner säger sig vara på jakt efter nya san
ningar som skall kullkasta etablerade föreställningar om hur människor formar 
sin vardag, sitt familje- och arbetsliv och sitt förhållningssätt till omvärlden, är de 
slutsatser och resultat man säger sig komma fram till sällan särskilt kontroversi
ella. Förvisso är det möjligt att visa att stora grupper unga idag lever under andra 
sociala villkor än tidigare generationers unga, men man erbjuds mer sällan något 
övertygande stöd för att de förändrade villkoren under ungdomsåren skulle ha 
konsekvenser för ungdomsgenerationens framtida levnadsförhållanden eller för 
hur morgondagens samhälle kan förväntas utvecklas. Något hårddraget kan man 
säga att de teser och förklaringsmodeller som lanseras i själva verket sällan eller 
aldrig prövas. Helt enkelt av den anledningen att de resultat som skulle göra en 
sådan prövning möjlig kan föreligga först när ungdomarna inte längre är ungdo
mar -  utan vuxna. (Och då är de flesta studier redan avrapporterade.)

En strävan a tt undvika schabloner och m yter
De medverkande författarna i Ungdomar i övergångsåldern synes väl medvetna 
om detta. I den avslutande epilogen skriver Tom Hagström att deras ambition 
varit att “undvika schabloner om hur ungdomar är och att därigenom undgå att 
ytterligare bidra till att sprida uppfattningar av snarast mytisk karaktär” 
(s 135). Istället har de sökt “vidga diskussionen och frågeställningarna kring
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temat ungdom och arbete / . . . /  [och] bidra till att bredda perspektivet på ungdo
mar och arbete” (s 136).

Så långt är det lätt att hålla med författarna. I de fem uppsatser som (tillsam
mans med en inledning respektive epilog av Tom Hagström) utgör antologin, 
finns åtskilliga intressanta frågeställningar och perspektiv som tillsammans bely
ser området “ungdomars inträde i arbetslivet” ur olika infallsvinklar.
Ulla Arnell-Gustafsson  diskuterar olika institutionella modeller för hur ungdo
mars övergång från skola till arbetsmarknaden kan organiseras. Katrin  
Goldstein-Kyaga  behandlar invandrarungdomars inträde på arbetsmarknaden, 
och argumenterar för att ungdomars etniska bakgrund har betydelse för deras 
möjligheter -  men också för att “etniciteten” skapas genom ungdomars sätt att 
förhålla sig till dessa möjligheter. Rose-Marie Ablgren  diskuterar ungdomars 
yrkesval med utgångspunkt från att detta val påverkas av individernas subjekti
va handlingsutrymme, vilket i sin tur påverkas av individernas självvärdering. 
Tom Hagströms bidrag behandlar om ungdomars inställning till arbete och han 
för en diskussion kring hur deras värderingar påverkar, respektive påverkas av, 
ungdomarnas handlingsutrymme. I detta bidrag är också ambitionen att föra in 
ett handlingsteoretiskt perspektiv -  som ett förmedlande perspektiv mellan en 
analys av ungdomars strukturella villkor och de enskilda individernas värdering
ar -  tydligast. I Britta Jonssons uppsats slutligen diskuteras ungdomars inställ
ning till arbetslivet i relation till det nya sociala kontrakt som idag sägs växa 
fram och ersätta en tidigare ordning.

Det rör sig med andra ord om ett antal texter som drar åt rätt olika håll -  men 
som det är frågan om att vidga perspektivet snarare än att utveckla ett samman
hållet teoribygge är det knappast en anledning till kritik. På liknande sätt före
kommer en rad teoretiker (Inglehart, Hoburger Eriksson, Mead, Bourdieu m.fl.) i 
flera av bidragen. Det är dock inte frågan om att pröva dessa olika teorier, utan 
snarare argumenterar man för att olika begrepp och teorier kan användas som  
länkar mellan olika traditioner. Genom att använda begrepp från olika närbe
släktade traditioner vilka kan fånga upp likartade eller olika sidor av fenomen i 
tiden, skapas -  menar man -  möjligheter att utveckla nya referensramar (s 137). 
Det är onekligen ett spännande tillvägagångssätt. Även om värdet av dessa nya 
referensramar, enligt min mening, i sista hand ändå bara kan avgöras om de prö
vas mot empiriska data. Och -  vill jag hävda -  det är detta som är antologins 
svaga sida.
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Brist på empiriska analyser
Generellt ägnar författarna ett mycket begränsat utrymme åt att diskutera olika 
teorier i relation till tidigare forskning inom området (undantaget är Tom 
Hagströms uppsats). Samtidigt är de “egna” resultat som redovisas förhållande
vis begränsade; t.ex. för Britta Jonsson sin diskussion om det sociala kontraktets 
förändring med utgångspunkt från en tvärsnittsundersökning bland 572 ungdo
mar (och ett bortfall på 28,7  procent) . 1

Detta innebär att det blir svårt att värdera den mångfald av teorier och per
spektiv som presenteras. I den mån antologins syfte framför allt är att bredda dis
kussionen om ungdom och arbete är detta måhända inte något att anmärka på. 
Men när vissa synsätt återkommer tillräckligt ofta utan att man redogör för den 
vetenskapliga grunden för dessa tenderar de att framstå som okontroversiella. 
Det gäller till exempel Ronald Ingleharts teorier om “den tysta revolutionen” och 
om framväxten av “post-materialistiska värderingar” bland ungdomsgeneratio
nen som refereras i flera uppsatser och som framstår som en central utgångspunkt 
för flera författare. Den diskussion som under senare år förts kring Ingleharts teo
rier (se t.ex. Österman 1998) berörs knappast alls (återigen utgör Tom Hagströms 
uppsats ett undantag), vilket innebär att det blir än svårare att värdera de tolk
ningar av ungdomars agerande och förhållningssätt som redovisas.

Så framstår det som både relevant och fruktbart att, som Britta Jonsson gör, 
diskutera ungdomars förhållningssätt till arbete mot bakgrund av ett perspektiv 
på arbetets innebörd för individen respektive samhället (“det sociala kontrak
tet” ). Men eftersom teorin är vagt formulerad, och eftersom den empiri som  
redovisas inte förmår besvara några mer preciserade frågeställningar är det svårt 
att ta ställning till de frågor som ställs. Skall “det sociala kontraktet” betraktas 
som resultatet av ungdomarnas förhållningssätt -  eller är det snarare förutsätt
ningarna för ungdomarnas förhållningssätt och agerande? Eller om det är frågan 
om bäggedera -  hur ser de mekanismer som förmår förklara relationen mellan 
individ och struktur ut?

På liknande sätt finns det goda skäl att, som Katrin Goldstein-Kyaga gör, stu
dera invandrarungdomars etablering på arbetsmarknaden med utgångspunkt 
från att deras agerande sker på ett socialt fält, vilket i sin tur präglas av ungdo
marnas etniska bakgrund (och av vilken betydelse den etniska bakgrunden har i 
en viss given kontext). Men så länge man inte har tillgång till empiriska data som  
gör det möjligt att värdera olika förklaringsmodeller är det svårt att dra några
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mer säkra slutsatser om vad ungdomarnas etniska bakgrund betyder.

D ebattbok eller kurslitteratur?
På baksidan av Ungdomar i övergångsåldern anger företaget att boken är 
“avsedd både som kurslitteratur och debattbok om ungdomars villkor”. Som 
debattbok lär den kunna fungera bra, även om det post-materialistiska perspek
tivet får dominera väl mycket för min del (men det tål -  som sagt -  att debatte
ras). För att den skall kunna fungera som kurslitteratur menar jag dock att det 
vore angeläget att förankra den diskussion som förs i bokens olika kapitel i ett 
bättre empiriskt material. Det skulle öka läsarens möjlighet att värdera de per
spektiv som förs fram -  och det skulle tydliggöra att det som framför allt behövs 
när det gäller ungdomsområdet är fler studier som i ett longitudinellt perspektiv 
följer ungdomar över tid.

Fotnot
1 Nu skall med en gång sä g a s  att Britta Jonsson tydligt understryker tvärsn ittsstud ien s begränsning

ar, och att hon också ägnar ett särskilt avsnitt åt m etod o log isk  reflexion. (Men det hindrar inte att 

problem en kvarstår.)

Referenser
Österman, T (1998) Opinionens mekanismer. Stockholm: Stockholms universitet 

(avhandling).
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recension

AV MALIN WREDER
Karlstads universitet

Pollitt C &  Bouckaert G (2000) Public M anagement Reform . A comparative  
analysis. Oxford: Oxford University Press.

Det pågår en omvandling av offentliga verksamheter både i Sverige och andra 
länder. Den har bland annat inneburit att den offentliga sektorn har omorgani
serats, skurits ned och delvis privatiserats. Förändringarnas omfattning har vari
erat, men ett stort antal länder har mer eller mindre uttalat anslutit sig till de 
idéer som kommit att kallas N ew  Public Management. Pollitt och Bouckaert gör 
i sin bok Public M anagement Reform. A comparative analysis ett seriöst och 
ambitiöst försök att reda ut både vad dessa reformidéer innehåller och hur de har 
tillämpats i tio olika länder, bland annat i Sverige. Ett antal svårigheter och pro
blem med N ew  Public Management (NPM) i synnerhet, och reformer av offent
lig verksamhet i allmänhet, uppdagas därmed.

Reformer ses vanligen som medel för att uppnå något snarare än som självän
damål. Reformer av offentliga verksamheter genomförs således för att “förbätt
ra” dessa i något eller några avseenden. Argumenten för NPM  är bland annat att 
man därmed antas uppnå ekonomiska besparingar, höjd kvalitet på verksamhe
ten samt ökad effektivitet i politikernas beslutsfattande och vid beslutsimple- 
mentering. Statens omfång kan också minskas, både räknat i pengar, antal 
anställda och verksamhetsgrenar. Samtidigt minskas byråkratin och den politis
ka kontrollen av denna stärks, tjänstemän på chefsnivå ges större utrymme att 
agera på ett “företagsmässigt” vis och politikernas ansvar inför både väljare och 
lagstiftande församling ökas. Att dessa anspråk inte är helt lätta att leva upp till 
torde vara uppenbart, liksom att vissa av dem åtminstone delvis står i motsätt
ning till varandra. Pollitt och Bouckaert går i sin text systematiskt igenom svå
righeterna med NPM  både på en generell, retorisk nivå och på de nationella are
norna. De behandlar krafter som verkar för och mot förändringarna. Samtidigt
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belyser de också svårigheterna med att studera politiskt initierade reformer och 
systematiskt jämföra olika länder.

Centralt i en bok om public management-reformer är naturligtvis vad som  
avses med public management. Termen har definierats på en rad olika vis, och 
författarna för tidigt i texten ett resonemang om detta under rubriken “What is 
public management reform?” Frågor om vad som kan/bör styras, av vem, hur 
och varför besvaras delvis olika beroende på hur man ser på offentlig styrning:

“ ...p u b lic  m an agem en t is o ften  seen  as a n ew  k ind  o f  activity , and  it is con trasted  w ith  the older form , 
pub lic  ad m in istration . It is regarded  as a sym p tom  o f  m o d ern iza tion  -  a d yn am ic force for change. 
T h us it can  act as a leg itim iz in g  label for  th ose  p o litic ian s and  p ub lic  o ffic ia ls  w h o  w ish  to  identify  
th em selves w ith  “the forces o f  p ro g ress” .” (P ollitt &  B ou ck aert 2 0 0 0 :1 5 )

Public Management rymmer som synes ideologiska och retoriska dimensioner -  
management är framtiden, att vara administratör eller byråkrat är hopplöst gam
maldags och bakåtsträvande. Även reform är (eller åtminstone var) ett ord som  
implicerar förbättring. Att införa mer management i offentlig verksamhet är 
emellertid inte oproblematiskt. Många skeptiker menar att det är en stor, för att 
inte säga grundläggande, skillnad mellan företag och offentlig verksamhet och 
att tankemodeller hämtade från företagens värld därför inte är applicerbara på 
den offentliga sektorn. Politikerna i de tio länder som Pollitt och Bouckaert stu
derat har emellertid genomfört reformer i public management-anda, ofta med de 
högsta tjänstemännens samtycke och stöd. Reformernas innehåll och resultat har 
dock varierat. Vad som varit gemensamt för länderna har varit ett missnöje med 
den gamla byråkratiska/administrativa ordningen -  den har ansetts för stor, dyr, 
svårstyrd och byråkratisk. Länderna har delat denna problembeskrivning och 
reformer har ansetts nödvändiga och förmodligen också oundvikliga. “Public 
sector reform is in fashion and no self-respecting government can afford to igno
re it”, konstaterar Wright i ett uttalande om vad som på svenska kommit att kal
las organisatoriska moden. (Wright, citerad i Pollitt & Bouckaert 2000:32) 
Pollitt och Bouckaert påpekar emellertid att beskrivningarna av byråkratin/admi
nistrationen inte nödvändigtvis överensstämmer med hur denna ser ut i realite
ten, och att problemformuleringarna därför i vissa fall inte är adekvata.

Som utgångspunkt för sina studier har Pollitt och Bouckaert en egen modell 
över de faktorer de menar inverkar på public management-reformer. (Pollitt &  
Bouckaert 2000:26) I modellens mitt återfinns “elitens” tankar om vilka refor
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mer som är önskvärda respektive möjliga. Dessa påverkas av tre huvudfaktorer; 
socio-ekonomiska krafter, det politiska systemet samt det administrativa syste
met. Eliten antas i sin tur påverka det administrativa systemet (vilket torde vara 
en grundläggande förutsättning för att alls kunna tala om reformer eller reform
försök). Däremot antas varken de socio-ekonomiska krafterna eller det politiska 
systemet påverkas av eliternas reformtänkande, åtminstone inte direkt. Dessa 
betraktas i stället närmast som exogena i den relation mellan eliterna och det 
administrativa systemet som texten fokuserar på.

Centralt för Pollitt och Bouckeart är att det är just en liten “elit”, influerad av 
huvudsakligen nationella socio-ekonomiska förhållanden, partipolitiska idéer 
och de rådande administrativa förhållandena, som utvecklar och genomdriver 
reformer. De menar att “ ...m ost of the changes we are concerned with have been 
predominantly ’top-down’, in the sense of having been conceived and executed 
by executive politicians and/or civil servants.” (Pollitt & Bouckaert 2000:25) 
Regeringar, ministrar och andra framstående politiker nämns som spridare av 
NPM-idéerna, tillsammans med internationella organisationer som PUMA  
(OECD:s organ för “Public Management Service”). Både i PUMA och på natio
nell nivå har högre tjänstemän, näringslivsrepresentanter och “experter” varit 
involverade i processen, i vissa länder organiserade i “think-tanks”. Tillsammans 
formar och utgör dessa grupper “eliten”.

Den “terräng” en reformidé färdas genom påverkar med nödvändighet resul
taten. Statens övergripande struktur och konstitution, den centrala exekutiva 
makten, relationen mellan exekutiven och de högre tjänstemännen, den domine
rande administrativa kulturen, samt de kanaler genom vilka olika lednings- och 
styrningsidéer sprids inverkar alla på försöken att reformera den offentliga verk
samheten. En schematisk skiss över de tio ländernas olika förhållanden i dessa 
avseenden presenteras i texten, och konsekvenserna av skillnaderna behandlas 
relativt utförligt. Poängen är att likartade idéer har olika möjlighet att få 
genomslag och leder till olika konsekvenser beroende på vilka förhållanden som  
råder i det aktuella landet. Författarna konstaterar att de anglosaxiska länderna 
tycks mer öppna för prestationsinriktade, marknadsinspirerade public manage
ment-idéer än andra stater och ofta är ledande i reformprocesserna.

Fyra huvudsakliga strävanden kan analytiskt urskiljas för NPM-reformer; att 
upprätthålla, modernisera, “marknadisera” eller minimera den offentliga verk
samheten. Ingen av de studerade staterna har på allvar hävdat “ minimera ”-alter-
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nativet, utan ambitionerna har varierat mellan att bibehålla verksamheten med 
minskade ekonomiska medel och/eller ökad legitimitet, att modernisera och del
vis reformera den och att marknadsanpassa/konkurrensutsätta den.

Resultaten av reformförsöken är notoriskt svåra att studera och noggranna 
övergripande utvärderingar av dem saknas i stor utsträckning. Ett antal tänkba
ra resultatmätningar behandlas och författarna påpekar att man alltid måste 
fråga sig “results for whom, defined by whom, against what objective?” 
(Pollitt& Bouckaert 2000:97). Ekonomiska resultat kan mätas på en rad olika 
sätt, liksom kvalitet, legitimitet, effektivitet och produktivitet, för att bara nämna 
några av de områden där NPM  gör anspråk på att bidra till förbättringar. Man 
bör också hålla i minnet att tankegodset i NPM  är ganska allmänt formulerat 
och rymmer ett antal olika tankar, idéer och mål. Reformerna möter dessutom  
en relativt varierande/fragmentiserad verklig verksamhet. I denna tolkas refor
merna så att de verkar relevanta och/eller genomförbara. Därmed skapas nya, 
förändrade eller omtolkade intentioner under implementeringsprocessen. En 
reforms genomförande och synbara/mätbara resultat skiljer sig därför ofta från 
reformmakarnas ursprungliga intention.

Bristen på säkerställda resultat har inte hindrat NPM-anhängare från att 
anamma och sprida reformerna både mellan och inom stater. Pollitt och 
Bouckaert konstaterar att:

“ . . . i f  ’resu lts’ are defin ed  in a narrow  w a y  as sc ien tifica lly  tested  data  describ ing the final ou tcom es  
o f  ch an ge , then  the in tern ation a l m an agem en t reform  m o v em en t has n o t need ed  resu lts to  fuel its 
o n w ard  m arch . T h is w ill com e  as n o  surprise to  an a lysts  w h o  stress the sym b o lic  and  rethorical 
d im en sion s o f  po litics  and  in stitu tion a l life. (— ) Equally, ’resu lts’ o f  an oth er k ind  are n eeded  to  m a in 
ta in  the m om en tu m  o f  reform . A  co n tin u in g  h igh  level o f  p rod u ction  o f  ta lk  and  d ec is ion  m ak in g  is 
prob ab ly  e sse n tia l.” (P ollitt &  B ou ck aert 2 0 0 0 :1 3 2 )

Det innebär inte att resultaten av public management-reformer bara återfinns på 
en diskursiv nivå. En mängd förändringar har genomförts, vilka fått genomgri
pande reella konsekvenser för berörda grupper/individer och för samhället i 
stort.

Relationen mellan politik och förvaltning, eller mellan politiker och tjänste
män, är av ständigt intresse när statlig styrning och kontroll diskuteras. I mångt 
och mycket förespråkar NPM  en decentralisering -  ett av huvudsyftena med dyli
ka reformer är ju att ge de högre statstjänstemännen möjlighet att “chefa” och
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leda sin verksamhet på ett “företagsmässigt” vis. Därmed antas man idealt 
uppnå bättre kvalitet på produkterna/tjänsterna, lägre kostnader för staten/skat- 
tebetalarna och ökad valfrihet för kunderna/medborgarna. Samtidigt vill man 
dock öka politikernas ansvar för den offentliga verksamheten gentemot väljarna 
och den lagstiftande församlingen. Sammantaget antas detta öka legitimiteten 
både för det politiska systemet och för de aktuella verksamheterna.

Politikerna tycks ha reagerat ambivalent på de nya uppgifter och roller som  
åläggs dem. Å ena sidan har många svårt att låta bli att detalj styra och aktivt 
påverka förvaltningens handlande. Å andra sidan ges frestande möjligheter att 
lägga ansvaret på just förvaltningen och dess ledning (eller på den aktuella 
utföraren oavsett om denne är privat eller offentlig) om något skulle gå fel. 
Medborgarna å sin sida tenderar att utkräva politiskt ansvar eller förvänta sig 
politiska ingripanden oavsett vem eller vilka som har felat i ett visst fall. 
Författarna gör den intressanta iakttagelsen att åtskillig möda läggs på att refor
mera förvaltningen och utbilda/omskola dess personal, medan så gott som inget 
görs för att förändra/förbättra politikernas “ämbetsutövning”.

“ .. .th e  preparation  o f  p o litic ian s for h igher o ffice  h as, in  m an y  cou n tries, been  a ’n o -g o ’ area for 
reform ers for to o  lon g . If it is in fact the p o litic ian s th em selves w h o  are m o st w id e ly  and  deep ly  
distrusted , then  perhaps there are sou n d  d em ocratic  reason s for bringing their readiness for the task  
th ey  are co n fro n ted  w ith  to  the fore as an item  o n  the agenda for  pu b lic  d eb a te?” (P ollitt &  
B ou ck aert 2 0 0 0 :1 4 8 )

Förutom den komplicerade situation som uppstår när politikernas ansvar ska öka 
samtidigt med tjänstemännens frihet från just politikerna, återfinns ett antal 
andra paradoxer, motsättningar och svåra balansgångar i public management
retoriken. Vissa visar sig vid närmare analys vara reella motsättningar, andra 
skenbara sådana. Förekomsten av situationer av “noll-summekaraktär” diskute
ras, liksom begränsningar av så väl politikens som NPM:s möjligheter att påver
ka och förändra rådande förhållanden. Boken avslutas med ett digert appendix, 
där ett antal för författarnas resonemang relevanta bakgrundsfakta om de tio län
derna presenteras, liksom vilka reformer som genomförts och i vilken omfattning.

Pollitt och Bouckaert, båda professorer i Public Management, förmedlar via 
Public M anagement Reform. A com parative analysis en ansenlig mängd kunskap 
och insikter om senare års reformer av den offentliga verksamheten och dess styr
ning. De visar att en rad faktorer har stor betydelse både för hur ett land “defi-
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nierar problemet”, vilken väg som väljs för att lösa det och för vilket/vilka mål 
man eventuellt hoppas uppnå. Både den nationella och internationella kontexten 
inverkar på reformprocessen och också på de resultat som uppnås. Mycket av det 
som sägs i texten är egentligen självklart, och en del har säkert sagts tidigare, 
men helhetsgreppet och den systematiska genomgången som presenteras är gedi
gen och mig veterligen unik. Författarna problematiserar en rad begrepp som  
ofta tas för givna och studerar dessutom både de retoriska och reella förutsätt
ningarna för och effekterna av public management-reformer.

Den modell för public management-reformer som författarna använder sig av 
i sin analys tycks tyvärr vara något naiv. Förhoppningsvis är det en medvetet 
gjord förenkling att modellen helt bortser från att de så centrala eliternas tankar 
och förslag inte bara påverkar det administrativa systemet/förvaltningen, utan 
självklart också det politiska systemet och även de socio-ekonomiska faktorerna. 
Att reformdiskursen i viss mån blir tvingande för politikerna belyses väl senare i 
texten. I förlängningen kan den också bli tvingande för medborgarna så till vida 
att möjligheterna att tänka/handla/vilja annorlunda reduceras. Med stor sanno
likhet påverkar reformretoriken också problemformuleringarna. Hela processen 
får därmed karaktär av en självuppfyllande profetia.

Språkligt sett är Public Management Reform välstrukturerad och läsarvänlig. 
Författarna presenterar en övertygande argumentation både för att det är mycket 
svårt att uttala sig om de eventuella resultaten/effekterna av NPM-reformer och 
för att det inte är rimligt att tro att samma typ av lösning kan tillämpas i länder 
med olika samhällsstruktur och därmed också med olika problem. De fäster 
också uppmärksamhet på att new public management inte bara är ett förändrat 
sätt att styra den offentliga verksamheten utan också en mer genomgripande 
Organisationsreform, som måste studeras just som en sådan. Att därvid inte 
glömma bort att hela samhället troligen påverkas av reformerna är av stor vikt.
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Alva Myrdal session

Specialsession om 
Den svenska välfärdsstaten, kvinnorna och Alva Myrdal

Nittonhundratalet har passerat och snart har det gått hundra år sedan en av vårt lands störs
ta feminister föddes, Alva Myrdal (1902-1986). Hon har som samhällsvetenskaplig forska
re och debattör skrivit de kanske mest lästa samhällsvetenskapliga verken i Sverige under 
förra århundradet. Hon har hyllats och hon har kritiserats, det senare främst i samband med 
debatten kring Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet tillrätta (1989) och steriliseringsde- 
batten i Dagens Nyheter (1997). Hennes praktiska arbete i socialdemokraternas kvinnopo- 
litik är delvis skymt av den metaforiska betydelse hon fått som representant för det central- 
styrda folkhemmet.

Har Du skrivit om delar eller hela perioden 1930-1980 och något som har diskursiv eller 
verklig anknytning till Alva Myrdal, såsom socialdemokratisk politik, fredspolitik, utbygg
nad av välfärdsstaten, välfärdsstatens övergrepp på medborgare, familjepolitik, kvinnor i 
akademin, antinazismen i Sverige, ryktbarhet och kön, biografier, feministisk debatt eller 
sexualpolitik, så är Du välkommen att skriva en uppsats till denna session. Alla bidrag väl
komnas, särskilt från oväntat håll!

Sessionen, som hålls av undertecknad, ingår i arbetsgruppen (i Genusforskning och feminis
tisk teori’’ som leds av Christine Roman. För deltagande i Alva Myrdal-sessionen, anmäl 
Dig direkt till mig så för jag också anmälningarna vidare till Christine. Jag bollar också 
gärna idéer och litteraturtips per e-post. Vidare rekommenderas Alva och Gunnar Myrdal- 
arkivet på Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek i Stockholm.

Skaka filerna och kom med en Alva Myrdal-uppsats!

Hedda Ekenvald

Ekerwald, Sociologen, Box 821, 751 08 UPPSALA, tel. 018. 471 11 94 
helst e-post: Hedvig.Ekerwald@soc.uu.se

S o c io lo g f ö r b u n d e t s  å r s m ö t e  2 5 - 2 6  j a n u a r i  2 0 0 1
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anvisningar till författare

Sociologisk Forskning är en kvartals
tidskrift som utges av Sveriges 
Sociologförbund. En förutsättning för 
publicering i Sociologisk Forskning är 
att uppsatsen inte redan är publicerad, 
eller under bedömning för publicering 
av annan tidskrift eller annat förlag. 
Undantag kan göras för samtidig pub
licering på flera språk. Artikel
författare erhåller tre exemplar av 
numret.

Uppsatser
1. Sänd tre exemplar av ditt manuskript 
till tidskriftens redaktör. Manuset ska 
vara skrivet med dubbelt radavstånd, 
försett med goda marginaler samt i sin 
helhet inte överstiga 10 000 ord. Om 
inte annat avtalats med redaktionen ska 
uppsatsen vara författad på svenska.

2. Slutgiltigt manus bifogas också på 
diskett. Märk disketten med författar
namn samt programvara.

3. Redaktionen sänder normalt varje 
uppsats till två anonyma granskare 
för bedömning. Av det skälet anges 
endast titel på uppsatsens första sida 
och författaridentitet ska ej heller 
framgå i texten. På separat blad anges 
uppsatsens titel och antalet ord, ”run
ning title”(3-4 ord), författarnamn, 
akademisk titel, institution samt 
adress till vilken redaktionen ska 
sända sin korrespondens.

4. Manuskriptet ska innehålla ett abstr
act på engelska om 150-200 ord. Ange 
engelsk titel och gärna (max fyra) 
nyckelord. Författaren ansvarar för 
språkgranskning.

5. En kort presentation av författaren 
(två rader) ska bifogas.

6 . Noter ska vara placerade i slutet av 
uppsatsen, före referenser.

7. Tabeller och figurer bifogas på 
separata blad och i texten anges var 
de ska placeras.

8. Litteraturhänvisningar i texten görs 
enligt följande: (Sontag 1977:35) eller 
Sontag (1977:35). Referenser utfor
mas enligt följande:

BOK: Pilgrim, D. & Rogers, A. (1993) 
A Sociology o f  M ental Health and  
Illness. Buckingham: Open University 
Press.

a r t i k e l : Haavio-Mannila, E., Roos, 
J.P., Kontula, O. (1996) ”Repression, 
Revolution and Ambivalence: The 
Sexual Life of Three Generations”, 
Acta Sociologica 39 (4):409-430.

KAPITEL l BOK: Dryler, H. (1994) 
”Etablering av nya högskolor - ett 
medel för minskad snedrekrytering?”, 
s 285-308 i Erikson, R. &c Jonsson, 
J.O. (red) Sorteringen i skolan. 
Stockholm: Carlssons.

Recensioner
Sociologisk Forskning publicerar 
recensioner av nyutkommen litteratur 
av sociologisk relevans. Recensioner 
bör omfatta max 2 000 ord. 
Litteraturhänvisningar i recensionen 
ska förtecknas i en referenslista.
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Omslaget:
Flyktingar från Serbien anländer till St Jörgens flyktingmottagning utanför Göteborg 
i april 1999. Flyktingars bosättning har visat sig leda till konflikter mellan statliga, 
Itammunala och privata intressenter. Foto: Björn Andersson.


